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RESUMO 

O presente Relatório de Estágio foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional, inserida no plano de estudos de Segundo Ciclo 

em Ensino da Educação Física, nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade 

de Desporto, da Universidade do Porto, cujo título é “A Qualidade do Professor 

de Educação Física como Essência na Promoção de Cidadãos Ativos e 

Saudáveis. Um relato.” O presente relatório não decorre de um estágio com 

prática pedagógica supervisionada e por isso não corresponde à estrutura 

tradicional de um relatório deste ciclo de ensino. Procura ser uma reflexão 

baseada na ação, narrada na primeira pessoa, sobre a minha experiência 

profissional e sobre uma temática relevante para o meu desenvolvimento 

profissional, fundamentada cientificamente em autores atuais. 

O presente documento está organizado em sete capítulos: 1) Introdução 

com a pertinência e âmbito do relatório; 2) Enquadramento biográfico; 3) 

Enquadramento e realização da prática profissional; 4) A escola no concelho de 

Esposende; 5) Estudo sobre crescimento, desempenho motor e fatores de risco 

nos alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, da Escola Básica de Apúlia cujo 

principal objetivo consiste em descrever e compreender as alterações ocorridas 

de outubro até maio, nas variáveis do crescimento, aptidão física e risco 

metabólico, em ambos os sexos; 6) Considerações finais e perspetivas futuras; 

7) Referências bibliográficas.  

 

Palavras-Chave: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; SER 

PROFESSOR; PRÁTICA PROFISSIONAL; 
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ABSTRACT 

The present Internship Report was prepared within the framework of the 

Professional Internship curriculum, included into the study plan of Second Cycle 

in Physical Education Teaching, in the Basic and Secondary Education, of The 

Faculty of Sport, of University of Porto, entitled "The Quality of the Teacher of 

Physical Education as Essence in the Promotion of Active and Healthy Citizens: 

An account. ".This report does not follow a traineeship with supervised 

pedagogical practice and therefore does not correspond to the traditional 

structure of a report of this level of education. It seeks to be a reflection based on 

action, narrated in the first person, about my professional experience and about 

a theme relevant to my professional development and scientifically grounded in 

current authors. 

This document is organized in seven chapters: 1) Introduction with the 

relevance and scope of the report; 2) Biographical context; 3) Framing and 

realization of professional practice; 4) The school in the municipality of 

Esposende; 5) Study of growth, performance and risk factors in students of the 

5th and 6th years of schooling at Apulia's Elementary School, whose main 

objective is to describe and understand the changes that occurred from October 

to May, in the variables of growth, physical fitness and metabolic risk in both 

sexes; 6) Final considerations and future perspectives; 7) Bibliographic 

references. 

 

Keywords: PROFESSIONAL STAGE; PHYSICAL EDUCATION; TEACHING; 

PROFESSIONAL PRACTICE; 
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RÉSUMÉ 

Ce rapport sur la formation a été écrit dans le cadre du cours de formation 

professionnelle, inséré dans le programme de deuxième cycle de l'enseignement 

de l'éducation physique, de l'enseignement primaire et secondaire, de la Faculté 

des sports, de l'Université de Porto, dont le titre est «La qualité du professeur 

d'éducation physique comme essence dans la promotion des citoyens actifs et 

en bonne santé. Un compte». Ce rapport ne provient pas d’un stage pratique 

d'enseignement supervisé et ne correspond donc pas à la structure traditionnelle 

d'un rapport de ce niveau d'enseignement. Il cherche à être une réflexion basée 

en action, narré à la première personne, au sujet de mon expérience 

professionnelle et sur un sujet pertinent pour mon développement professionnel, 

scientifique basé sur des auteurs actuels. 

Ce document est organisé en sept chapitres: 1) Introduction à la 

pertinence et la portée du rapport; 2) Cadre biographiques; 3) Cadre et la 

réalisation de la pratique professionnelle; 4) L'école dans la municipalité 

d’Esposende; 5) La croissance de l'étude, les facteurs de performance et du 

risque chez les élèves du 5ieme et 6ieme années, l'école primaire d’Apúlia dont 

l'objectif principal est de décrire et de comprendre les changements d'octobre à 

mai, les variables de croissance, la condition physique et le risque métabolique 

chez les deux sexes; 6) Remarques finales et les perspectives d'avenir; 7) 

Références. 

 

Mots-clés: STATUT PROFESSIONNEL; EDUCATION PHYSIQUE; ETRE UN 

ENSEIGNANT;, PROJET DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE;  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1. Pertinência e âmbito do relatório 

O presente relatório insere-se na Unidade Curricular Estágio Profissional 

(EP) do segundo ano do segundo ciclo de estudos, conducente ao grau de 

Mestre em Ensino Básico e Secundário (MEEFEBS), da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto.  

Não pretendendo enveredar por profundas conjeturas de teor filosófico 

sobre o estágio profissional, dada a importância e atualidade do assunto, o 

desafio torna-se cada vez maior por ousar escrever sobre uma matéria tão 

delicada. Terei eu que invocar as musas para escrever? A educação é o 

investimento que o homem faz sobre si próprio para enriquecer o seu ser, para 

o potenciar. Píndaro escreveu assim: “Sê aquele que és”. Enquanto ser situado 

(Bento, 1999; Garcia, 1999), num tempo e espaço, mesmo cósmico, numa dada 

cultura e numa mesma sociedade, eis-me aqui inquieta e tensa, procurando 

ultrapassar-me em busca do meu destino, do meu desejo de elevação, 

investindo em mim e na pluridimensionalidade do meu ser.  

Deste modo, o presente relatório de estágio não decorre da realização de 

um estágio com prática pedagógica supervisionada, e, por isso, não corresponde 

à estrutura tradicional de um relatório de estágio deste ciclo de ensino. Procura 

ser uma reflexão baseada na ação, narrada na primeira pessoa, sobre a minha 

experiência profissional e sobre uma temática relevante para o meu 

desenvolvimento profissional, fundamentada cientificamente em autores atuais. 

Nesta senda, o presente documento dá a conhecer o meu percurso 

profissional ao longo dos vinte e cinco anos de carreira docente e toda a 

formação profissional que exigiu um verdadeiro espírito de missão e uma prática 

interdisciplinar da minha atuação como docente. Ao longo do meu percurso de 

vida procurei sempre refletir e adquirir conhecimentos baseados em 

fundamentos teóricos e práticos, de autores atuais, de forma a organizar o meu 

trabalho na sala de aula.  
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Mas tornar-se professor “constitui um processo complexo, dinâmico e 

evolutivo que compreende um conjunto variado de aprendizagens e de 

experiências ao longo de diferentes etapas formativas” (Pacheco, 1999, citado 

por Sérgio, 2014, p.13). O meu desenvolvimento profissional resulta da conjugação de 

elementos como a valorização, seleção e formas de conteúdos crítico-reflexivos 

sobre a minha atuação, práticas pedagógicas diversas, algumas das quais 

supervisionadas por pares e da formação contínua. Segundo Morgado (2005 

citado por Sérgio, 2014, p.21), “a formação contínua assume-se como um 

empreendimento através do qual se podem compaginar pensamento e ação, um 

meio que permite reformular e atualizar a formação dos professores”. É desta 

perspetiva que resulta a minha necessidade de em 2002 ter ingressado no 

mestrado em Ciências do Desporto para Crianças e Jovens nesta Faculdade, 

que concluí em 2005. Não obstante o facto de a minha licenciatura e mestrado 

terem decorrido no período pré-Bolonha, realizei prática pedagógica integrada 

nos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico e no desporto federado. Com a frequência 

deste mestrado pretendo promover a continuidade formativa e o acesso a 

experiências que contribuam para a inovação de práticas pedagógicas pela 

investigação científica atualizada e pela incorporação de conhecimentos 

especializados nas linhas de pesquisa.  

O presente documento está organizado em sete capítulos: 1) Introdução 

com a pertinência e âmbito do relatório; 2) Enquadramento biográfico; 3) 

Enquadramento e realização da prática profissional; 4) A escola no concelho de 

Esposende; 5) Estudo sobre crescimento, desempenho motor e fatores de risco 

nos alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, da Escola Básica de Apúlia: um 

relato. A realização deste estudo concentra o seu olhar em crianças e jovens do 

segundo ciclo do ensino básico, dos 11 aos 14 anos de idade, dos 5º e 6º anos 

de escolaridade, da Escola Básica de Apúlia. 6) Considerações finais e 

perspetivas futuras; 7) Referências bibliográficas.  
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CAPÍTULO 2 – ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

Nasci a dezasseis de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito numa 

família numerosa de camponeses, em Curvos, uma pequena povoação situada 

na província do Minho, concelho de Esposende, a trinta quilómetros da capital 

de distrito – Braga. Meus pais chamavam-se David Rodrigues Martins e Adelaide 

Gonçalves Pereira. Cinco anos passados do meu nascimento, perdi o meu pai 

que faleceu, deixando doze filhos. Embora tenha partido tão precocemente, 

como carpinteiro e excursionista, conheceu outros ambientes diferentes do viver 

da aldeia e incentivou sempre os filhos a estudar e a ser gente- expressão 

popular esta que preenche a nossa língua com a sua riqueza semântica e que 

bem era a que o meu pai desejara para todos nós os doze. A difícil tarefa de criar 

e educar os filhos coube a minha mãe, que não sabendo ler nem escrever, nos 

motivou sempre a adquirir conhecimentos para um dia “serem gente”, 

respeitando a vontade do marido. Vivíamos numa casa (pequeníssima) só para 

nós. Durante todo este tempo, e até à maioridade, foram muitos, e 

frequentemente prolongados, os períodos em que vivi, saltei, trepei, joguei e corri 

na aldeia. Nunca frequentei o jardim-de-infância, fui uma aluna razoável na 

escola primária. Transitei depois para a escola preparatória de Esposende, onde 

permaneci três anos. Entretanto, nasceu a escola secundária, onde prossegui 

estudos até concluir o secundário. Durante todo este tempo reparti as tarefas 

escolares com as do campo e do desporto. Recordo todas as brincadeiras ao ar 

livre (correr, trepar, saltar ao elástico, andar de bicicleta, entre muitas outras) e 

como foram importantes para me transformar numa pessoa mais feliz, criativa e 

saudável. Além disso, permitiram-me ganhar competências para a vida adulta. 

Tudo o que aprendi na família teve uma indelével força persuasiva, que nos 

casos favoráveis serviu para a aquisição de princípios moralmente estimáveis 

que me permitiram resistir sempre às tempestades da vida, mas nos casos 

desfavoráveis fez arreigar alguns preconceitos. Quando cheguei ao secundário, 

a minha mãe, percebendo a minha paixão pelo desporto, havia chegado à 

conclusão de que, por falta de meios (clubes, desporto local, entre outros), não 
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poderia continuar a manter-me na aldeia. A única alternativa que se apresentava 

seria entrar para um clube, e assim se fez: durante três anos treinei futebol na 

Associação Desportiva de Esposende. Para me deslocar para o treino 

(inicialmente), corria sete quilómetros, treinava e regressava a correr mais sete 

quilómetros até casa. Naquele tempo, não havia transporte que garantisse as 

deslocações das atletas. Com o fim do futebol feminino, é com o andebol escolar 

(Esposende Andebol Clube Jovem) pelo seu carácter “formativo e pedagógico” 

que se me abriram as portas para a prática desportiva federada, para a 

descoberta do mundo, da cultura desportiva e em geral. E como ele se 

intrometeu e contaminou a minha vida todos os dias! E foi aí, sem ajudas nem 

conselhos, apenas guiada pela curiosidade e pela vontade de aprender e treinar, 

que o meu gosto pelo desporto se desenvolveu e apurou. Ser professora de 

Educação Física surge como uma vocação, não uma mera profissão. É uma 

resposta ao pedido dos pais e da sociedade para apoiar e orientar a 

formação/educação das gerações futuras. Ser professora surge como tarefa 

aliciante e comprometedora porque o professor ensina, aprende, forma, apoia, 

comunica e educa a pessoa humana, sempre em desenvolvimento pessoal. 

Terminado o secundário, fiz as provas de aptidão física no ISEF, do Porto, 

hoje, FADEUP. Não fui admitida e uma tristeza imensa invadiu meu coração, 

sem permissão para estar ali. Fiz os testes de aptidão física na Escola Superior 

de Educação de Viana do Castelo e fui considerada apta. Estudei durante quatro 

anos, tendo concluído os estudos com média de quinze valores. Por essas 

alturas continuei a treinar e jogar federada, no Esposende Andebol Clube – 

Andebol e iniciei treinos na ACARF- voleibol e na ESE- Corfebol, e com o 

desporto as viagens pelo país e pelo estrangeiro sucederam-se. 

Concluída a licenciatura (1992), com estágio integrado, ficou assegurado 

o equilíbrio entre o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e 

a cultura do quotidiano. Durante os três primeiros anos, o estágio decorreu no 

primeiro ciclo e permitiu-me adquirir uma formação geral comum a todos os 

professores e garantir a descoberta e o desenvolvimento dos meus interesses e 

aptidões, capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, 
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sentido moral e sensibilidade estética, promovendo a realização individual em 

harmonia com os valores da solidariedade social. O quarto ano foi 

especificamente vocacionado para a disciplina de Educação Física, no segundo 

ciclo, tendo-me proporcionado a aquisição dos conhecimentos basilares que 

permitiram o prosseguimento de estudos (FCDEF atual FADEUP, federações, 

clubes, entre outros), bem como facilitar a aquisição e o desenvolvimento de 

métodos e instrumentos de trabalho pessoal e em grupo, valorizando a dimensão 

humana do trabalho. Além disso, permitiu-me assegurar às crianças com 

necessidades educativas específicas, designadamente, as deficiências físicas e 

mentais, condições adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento 

das suas capacidades.  

Iniciei a minha atividade profissional em setembro de 1992, na Escola 

Básica de Apúlia, e, desde o primeiro momento, apostei decididamente em ser 

eu própria a responsável pelo projeto e pela gestão do meu próprio trabalho na 

aula. Como professora, hoje, partilho “um ideal de serviço” para a orientação da 

docência em função dos interesses e necessidades dos alunos. Como dizia 

Bento (1992) “a atuação pedagógica não é ensinável em livro nenhum, aprende-

se por meio da ação e reflexão”. Faço formação contínua frequente, pois 

considero-a fundamental para a defesa de uma formação orientada pela “prática 

pedagógica” que conduz ao profissionalismo baseado na competência, 

autonomia, participação e inovação. Como professora do ensino básico acredito 

e defendo que ensinar, hoje, é fundamentalmente, educar, é formar para os 

valores da sociedade em crise de valores que parece apostar mais na 

competitividade e concorrência do que na realização do indivíduo.  

Ao longo dos meus vinte e cinco anos de serviço, lecionei em poucas 

escolas (E.B. de Apúlia, E.B. de Prado, E.B. 2,3 António Correia de Oliveira e 

Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira), no entanto, procurei 

sempre assumir a minha própria atuação profissional como um processo com 

sentido, para além do espaço físico e pessoal da própria aula e dos meus alunos. 

Como elemento do sistema complexo que é a escola, fiz parte de vários grupos 

(a turma, o grupo de professores de turma, o grupo de professores da mesma 
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disciplina, entre outros) que se interpenetram e, como tal, se influenciam 

mutuamente. As interações dentro de cada um destes grupos e entre os diversos 

grupos foram e são fortemente influenciadas por complexas relações de força 

que exigem que se esteja dentro e fora da escola. Com efeito, não posso ignorar 

o que se passa fora da escola se quero atuar adequadamente dentro dela. 

Assim, ao longo destes anos, procurei atuar a vários níveis: 

 - ao nível pessoal – Procurei crescer como pessoa e como profissional. 

Por um lado, adquirindo esse conhecimento através de mim própria; por outro 

lado, adquirindo-o através dos outros, quer por apreciação direta, quer através 

dos reflexos que as próprias atitudes têm na relação com eles. Foi e é 

particularmente importante a vivência de situações de trabalho em grupo para 

aprofundar o conhecimento de mim própria. Procurei estar atenta a outros 

aspetos importantes para o meu crescimento profissional. Uma permanente 

atualização da minha formação científica, pedagógica e didática. O trabalho 

pessoal e o trabalho de grupo com outros colegas constituiu um dos aspetos 

fundamentais na minha formação contínua. 

 - ao nível do grupo – O trabalho com outros professores (da mesma turma, 

da mesma disciplina, dos conselhos pedagógicos e executivos), com  

funcionários da escola e com grupos de pais favoreceu a socialização, dando-

me oportunidade de crescer a nível cognitivo e afetivo, ao mesmo tempo que  

permitiu a conjugação de esforços no sentido de que a escola eduque, para além 

de ensinar. Procurei com os outros criar condições para uma verdadeira relação 

de ajuda, encarando cada pessoa como detentora de uma experiência que é 

única e importante, mesmo para os outros, contribuindo, assim, para o 

enriquecimento de todos. Desempenhei funções diversas: diretora de turma, 

coordenadora de desporto escolar, delegada e representante de grupo, 

professora responsável por grupos/equipas de desporto escolar.  

 - ao nível de escola – convidei as pessoas a participar no levantamento e 

análise de problemas da escola, na organização de atividades de dinamização 

desportiva e cultural, além de outras, de forma a tornar a escola um meio 
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estimulante onde apeteça trabalhar e estudar. Desempenhei funções diversas: 

diretora de instalações, membro da assembleia de escola, membro da 

assembleia constituinte e coordenadora da Taça Escolar de Prevenção 

Rodoviária.  

 Estou convicta de que um grupo não mantém o mesmo processo de 

trabalho ao longo do tempo. É evidente que cada grupo é “único” e daí que o seu 

crescimento seja em função, entre outras coisas, do ordenamento social, das 

pressões exteriores e interiores e das características dos seus elementos. 

 Todas as ações/tarefas, que me propus realizar para a consecução dos 

objetivos individuais estabelecidos em cada ano, foram escrupulosamente 

cumpridas: participei em todas as atividades pluridisciplinares e projetos 

previstos ao nível da escola/agrupamento/turma/sala e departamento; estudei 

atempadamente os assuntos constantes das ordens de trabalho, de forma a 

potenciar a minha participação quer em conselhos de turma, quer em reuniões 

de área disciplinar, quer de desporto escolar, entre outros; procurei estimular os 

valores constantes do projeto educativo; organizei e colaborei na dinamização 

de atividades abertas à comunidade, na escola bem como noutros 

estabelecimentos de ensino do agrupamento, em regime de voluntariado; 

implementei atividades diversas de complemento curricular, procurando ir de 

encontro às motivações e interesses dos alunos. 

 Ao longo dos vários anos, participei na organização de atividades, no 

âmbito do desporto escolar e autárquico. O desporto escolar tem uma finalidade, 

objetivos e programas distintos e autónomos da disciplina curricular de 

Educação Física. O desporto escolar é, no plano técnico-pedagógico, uma 

atividade orientada por critérios de qualidade e exigência, reconhecendo os 

diferentes níveis de capacidade e aptidão dos seus participantes voluntários, 

bem como os seus graus de resposta específica às situações de aprendizagem 

e de treino desportivo. 

 Posso sintetizar em dois os objetivos prosseguidos. Assim: 
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 ao nível da atividade Interna proporcionei a todos os alunos, dentro da 

escola, atividades desportivas de carácter recreativo/lúdico, de formação, ou de 

orientação desportiva. Este tipo de atividade foi decisivo na criação de momentos 

cruciais e decisivos para a construção da cultura desportiva que se deseja em todos os 

nossos jovens; 

 a atividade Externa decorre da atividade interna. Aderi sempre ao 

desporto escolar, voluntariamente, orientando equipas e promovendo atividades para 

os todos alunos, nas escolas onde lecionei, e participei em atividades promovidas por 

outras escolas, federações, associações, clubes e países (França, Espanha e Brasil - 

andebol, Holanda – Corfebol). Proporcionei atividades de formação e/ou orientação 

desportiva, tendo em vista a aquisição de competências físicas, técnicas e táticas, na 

via de uma evolução desportiva e da formação integral do jovem. Algumas das alunas 

que passaram no desporto escolar, acabaram por representar os clubes concelhios, a 

seleção nacional e o desporto universitário. Como sempre acreditei e acredito que a 

escola pode e deve desempenhar um papel central na elevação do valor desportivo das 

nossas populações, tornando-as mais ativas e saudáveis; e, ainda, que a sua 

intervenção é fundamental - eis uma das razões porque sempre aderi ao desporto 

escolar. Acompanhei o processo evolutivo de equipas de andebol feminino e masculino, 

de futsal feminino, basquetebol feminino, tendo obtido classificações de algum relevo 

(campeã regional de andebol, algumas vezes, campeã nacional de andebol em 2004, 

terceira classificada em futsal iniciadas, primeira classificada em basquetebol feminino 

entre outras), tendo-me sido atribuído um louvor em conselho pedagógico (16/6/2004). 

Como sempre acreditei que a prática do desporto escolar constitui um motor de 

desenvolvimento social, assumo uma vocação de pragmatismo que infelizmente sinto 

ainda não estar presente na prática escolar generalizada. Em caso algum, os 

participantes menos dotados receberam atenções e incentivos inferiores aos seus 

colegas mais dotados. Como docente e tendo desempenhado sempre funções diversas 

no desporto escolar, independentemente do modelo organizacional de cada escola, 

nunca ignorei “o movimento federado sob pena de desenvolver um desporto sem 

sentido” (Teixeira, 2007). O Desporto Escolar constituiu sempre um espaço potenciador 

e contribuiu, em muitos casos, para o aluno demonstrar capacidades e “talento” para, a 

nível do clube ou federação, entrar na elite desportiva. A minha condição de professora, 

jogadora federada e treinadora, permitiu coabitar num espaço comum (a prática de 

atividade física regular e orientada), o Desporto Escolar e o Desporto Federado. 

Curiosamente, tive alunas do desporto escolar na modalidade de andebol que foram 
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simultaneamente atletas no desporto federado e, mais tarde, jogaram comigo nas 1.ª e 

2.ª divisões ao nível nacional.   

 De 1992 até 1995, em regime de acumulação de funções, no âmbito 

do protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Esposende e o Esposende 

Andebol Clube Jovem sobre a implementação do “Desporto escolar no 1.º ciclo 

do ensino básico”, integrei a equipa técnica responsável pela dinamização deste 

projeto, tendo desempenhado funções de professora e coordenadora no terreno 

(1994-1995). Com este projeto foram mobilizados 1400 alunos, dos 1.º e 4.º anos 

(e várias turmas dos 2.º e 3.º anos das escolas com menor número de alunos), 

por 4 monitores a tempo inteiro e 3 monitores a tempo parcial, nas 31 escolas do 

ensino básico. Ao longo do ano, realizávamos reuniões, com periodicidade 

semanal, cujo objetivo consistia em discutir e analisar a aplicação do plano de 

aula fornecido pela coordenadora. 

 Até ao ano 2000, em paralelo com a docência, desempenhei o cargo 

de jogadora (Andebol – 86 a 98 e 06/07; futebol- 85 a 87 e 97 a 2000); voleibol 

– 88/89); diretora (vogal do Conselho Fiscal Andebol – 86 a 89), e treinadora de 

desporto federado nas seguintes modalidades: andebol, no Esposende Andebol 

Clube e Juve Mar (Bambis -1991 a 95; campeonato 1.ª Divisão Nacional Sénior 

Feminina 97/98); futebol de 11, no CSJ Belinho (Campeonato nacional 1.ª 

Divisão Nacional Sénior Feminina 97 a 2000) e voleibol, na Acarf (Juv/Inic/Juv 

96 a 98). Frequentei com aproveitamento formação diversificada para o 

desempenho desta função: andebol – Curso de treinadores 4.º Grau (1992), 3.º 

Grau (1996) e Clinics internacionais de informação técnica; futebol – Curso de 

treinadores 1.º Nível (1998) e Ação de atualização de treinadores de Futebol 

Feminino (1998); voleibol – Curso de Treinadores Nível I (Jan.1997) e II 

(Dez.1997).  

 Não posso deixar de referir o quão importante foi, nesta minha fase 

profissional, a estimada e inigualável amizade do ex-treinador e mestre Manuel 

Ribeiro. Mestre de valores acima de tudo! A ele retomarei em momento posterior 

deste meu percurso pessoal. 
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 Como treinadora, além de um projeto bem planeado (preparação 

anual de treino, distribuindo as atividades de acordo com as competições e 

sempre fazendo o controlo do treino técnico e tático, equacionados todos os 

problemas, no que diz respeito ao suporte financeiro e à parte administrativa, 

definidas as atletas, entre outros) tive sempre em mente muitos fatores que, 

somados à minha experiência, foram sendo colocados em prática. Destaco a 

seguir alguns desses fatores: 

 fazer com que as jogadoras apreciassem o treino, tornando-o agradável 

e produtivo; 

 ser objetiva na escolha dos exercícios dos treinos e manter em atividade 

todas as jogadoras durante o mesmo; 

 trabalhar sempre em equipa com colaboradores  importantes; 

 ser bastante clara e objetiva nas minhas explicações, mantendo o diálogo 

sempre aberto, em todos os níveis; 

 observar e corrigir imediatamente quaisquer erros apresentados; 

 fazer com que as atletas percebessem a importância de desenvolver uma 

mentalidade tática, devendo analisar com rapidez as ações da equipa 

durante a partida, chamando para si a responsabilidade de realizar gestos 

técnicos quando a sua equipa tivesse a posse de bola bem como quando 

a posse de bola fosse do adversário; 

 analisar cada treino com rigor sem nunca negligenciar a preparação física 

das atletas; 

 ter cuidado com o lado emocional, procurando sempre usar a razão, sem 

exagerar nas correções; 

 ser paciente e não criticar as jogadoras em público;  

 por fim, atualizar constantemente os meus conhecimentos técnicos e 

táticos. 

 Nos anos 1998/99 (225 horas), 1999/00 (120 horas) e 2000/01 (121 

horas), lecionei na Escola Profissional de Esposende, ao curso animador 

sociocultural/desporto, a disciplina de Animação Sociocultural/Desporto, tendo 

desempenhado também a função de orientadora de Prova de Aptidão 
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Profissional (PAP), num total de 38 horas. Os cursos profissionais são um dos 

percursos do nível secundário de educação, caracterizados por uma forte ligação 

com o mundo profissional. A aprendizagem realizada nestes cursos valoriza o 

desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em 

articulação com o setor empresarial local e culminam com a apresentação de um 

projeto, designado por Prova de Aptidão Profissional (PAP), no qual o aluno 

demonstra as competências e saberes que desenvolveu ao longo da formação. 

A conclusão do Curso Profissional permitiu aos alunos o prosseguimento de 

estudos/formação num Curso de Especialização Tecnológica ou o acesso ao 

ensino superior, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no 

regulamento de acesso ao ensino superior. Alguns dos alunos que frequentaram 

este curso prosseguiram estudos no ensino superior e exercem, hoje, a sua 

atividade [prof. Educação Física, IPSS, serviços administrativos, agentes de 

autoridade, entre outros) em vários locais [no país e estrangeiro (Quatar, 

Londres)]. 

 Quando contraí matrimónio, em 2000, já tinha acumulado uma vasta 

experiência profissional, desde o ensino profissional, coordenadora do Desporto 

Escolar no 1.º ciclo, professora no desporto escolar (E.B. Apúlia, E.B. Prado e 

E.B.2,3 António Correia de Oliveira) e treinadora no desporto federado 

(modalidades: andebol, voleibol e futebol). O meu marido, Nelson Fernandes, 

então engenheiro mecânico, passou a ser um dos mais importantes pilares da 

minha vida. Em 2002, primeiro ano da minha filha Bárbara, inscrevi-me na 

FADEUP, no mestrado em Ciências do Desporto para Crianças e Jovens, mas 

que, por razões familiares, viria a concluir em 2005, após o nascimento da minha 

segunda filha, Débora. Na minha dissertação de mestrado, elaborei “Um estudo 

epidemiológico na população escolar de Esposende dos 10 aos 17 anos” 

subordinada ao tema “Crescimento, aptidão física e atividade física”, cujo 

orientador foi o Professor Doutor José Maia, detentor de um rigor profissional e 

de uma capacidade de transmissão de conhecimentos invulgar, associadas a 

uma enorme dimensão humana. A realização deste estudo transversal implicou 

a descrição de um conjunto de características de interesse dos indivíduos num 

momento particular do tempo, de forma a garantir, de algum modo, a novidade 
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da informação ou o aumento do conhecimento no domínio do crescimento 

somático, aptidão física e atividade física. O mestrado foi muito útil porque 

permitiu o meu aperfeiçoamento profissional e cultural, possibilitando estruturar 

todos os conhecimentos até aqui adquiridos e estimulou-me ao nível da criação 

cultural, do desenvolvimento científico e do pensamento reflexivo. Além disso, 

permitiu refrescar os conhecimentos possuídos e, ao mesmo tempo, adquirir 

background noutras áreas de estudo à da minha formação. Em 2005/2006 (E.B.I. 

Apúlia) e 2006/2007 (E.B. 2,3 António Correia de Oliveira), a convite do Professor 

Doutor José Maia, participei no projeto de investigação intitulado “Atividade física 

e saúde de famílias nucleares” (cuja sigla era ATIVO), um estudo acerca dos 

hábitos de atividade física, fatores de risco de doenças cardiovasculares, 

sobrepeso e obesidade em famílias portuguesas.   

No ano letivo 2012-2013, com a agregação da Escola Básica de Segundo 

e Terceiro Ciclos António Correia de Oliveira e a Escola Básica de Apúlia, passei 

a “horário zero”, na Educação Física. No processo dos agrupamentos não houve 

a preocupação de encontrar nem a fundamentação, nem as estratégias 

pedagógicas adequadas para que os “horários zero” resultasse numa mais-valia. 

No fundo, terá prevalecido uma lógica economicista. A estrutura administrativa 

existente nos 2.º e 3.º ciclos, por exemplo, podia ter sido aproveitada para, sem 

aumento de custos e respeitando a especificidade do 1.º ciclo, fazer-se uma 

gestão integrada. Em vez disso, houve um “casamento de conveniência” que 

não resultou por ter sido imposto e confrontar lógicas de organização distintas. 

Nesse sentido, foi muito grave que se tivessem extinguido órgãos importantes 

no 1.º ciclo, como o Conselho Escolar, em que se discutiam e resolviam os 

problemas pedagógicos de cada escola, com certeza diferentes da situada na 

freguesia ao lado. Isto porque, apesar de existirem representantes nos vários 

órgãos do agrupamento, existem matérias que, pela sua especificidade, 

deveriam ser qualificadas pelos elementos que melhor as conhecem, já que, no 

contexto de uma realidade mais abrangente, essas matérias se diluem na 

opinião de uma maioria menos qualificada para se pronunciar sobre elas. 

Sempre achei interessante a ideia da constituição de agrupamentos partindo de 

uma perspetiva de convergência pedagógica, não do desaparecimento das 
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respetivas identidades. Parece-me que as instituições de formação inicial 

desenvolveram um trabalho sério no sentido de munir os docentes com um 

conjunto sólido de perspetivas teóricas, mas são visíveis algumas falhas no 

trabalho prático, pois julgo que seria fundamental que a formação inicial fosse 

complementada com uma formação continuada - em exercício. Esta 

descontinuidade de formação ou formação contínua pontual não resultou e não 

está dotada de uma retaguarda que permita aos professores corrigir e melhorar 

determinados aspetos da aprendizagem. Na minha opinião, é preciso uma 

formação centrada na escola e no seu projeto educativo, que acompanhe o 

trabalho pedagógico do professor. Atendendo ao facto de ter habilitações para 

lecionar no primeiro ciclo, fui deslocada para outras escolas do agrupamento e 

passei a lecionar, em regime de monodocência, na Escola 1.º Ciclo de Rio Tinto, 

aos 1.º e 2.º anos. No ano seguinte (2013-2014), mantive a colocação no 1.º 

ciclo, tendo lecionado a uma turma de 2.º e 3.º anos, na Escola Básica/JI de 

Curvos. No ano 2014-2015, lecionei a uma turma de 2.º ano, da Escola Básica 

1.º ciclo de Esposende. Ao longo destes três anos, fui “forçada” a atualizar-me 

“à pressão” para o desempenho de tão árdua função. Fui responsável pela 

adoção de medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à 

promoção de um ambiente educativo neste ciclo, tendo articulado a minha 

intervenção com os restantes docentes, incluindo os professores das atividades 

de enriquecimento curricular e com os pais e encarregados de educação, de 

forma a colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais e de aprendizagem (Art. 5.º, 2.º, Lei 30/2002, de 20 de 

dezembro – Estatuto do Aluno do Ensino Não Superior). Neste ciclo de ensino, 

procurei centrar o âmbito da minha ação educativa em três aspetos: a turma, a 

escola e a comunidade. Tendo cada turma um professor, tornou-se 

relativamente fácil o estabelecimento de relações informais, com pais que, em 

muitos casos, acompanhavam os seus filhos nas deslocações entre a casa e a 

escola, tornando a relação “familiar” mais fácil. Depois desta passagem pelo 

primeiro ciclo, defendo que deveria haver uma especialização dos professores 

do 1.º ciclo por áreas de conhecimento. Na matemática, por exemplo. É 

impensável estruturar a aprendizagem de uma matéria como a matemática com 
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um professor que não tenha uma formação especializada nessa área. Um 

professor primário já não é aquele que ensina a ler, a escrever e a contar? Na 

minha perspetiva, considero que, se não atuarmos rapidamente no 1.º ciclo, ao 

nível da Matemática e do Português inculcando desde cedo uma metodologia 

científica aos alunos, o ensino secundário ficará comprometido. Continua-se a 

fazer as reformas pelo secundário, quando elas deveriam ter como base o 1.º 

ciclo.  

De regresso aos 2.º e 3.º ciclos (2015/16), lecionei na Escola Básica de 

Apúlia, nos 2.º e 3.º ciclos, a disciplina de Educação Física, Oferta Complementar 

e Desporto Escolar – atividade externa, na modalidade de futsal (Iniciadas 

Femininas) e projetos complementares: festa do futebol feminino e Taça de 

Desporto Escolar/CNID (7.º ano).  

No ano letivo (2016/17), lecionei na Escola Básica de Apúlia, ao 2.º ciclo, 

as disciplinas de Educação Física, Oferta Complementar e Desporto Escolar – 

atividade externa, na modalidade de basquetebol e projetos complementares 

(Tag rugby, basquetebol 3x3 e festa do futebol feminino). 

Em todo este percurso de vida recordo com saudade o professor Manuel 

Ribeiro, meu treinador, primeiro de futebol, depois de andebol, falecido em 2005, 

que tendo encetado um percurso ímpar como docente, foi uma pessoa que 

soube ler antecipadamente os sinais do tempo e movido por uma profunda 

necessidade em tornar-se um ser humano cada vez mais abrangente e pró-ativo 

através do contacto com as pessoas, acolhendo o princípio de que todas elas, 

independentemente do seu género, raça, crença ou condição económica, 

estariam no mesmo patamar da equidade, destacando-se, neste âmbito, o 

contributo prestado para a emancipação da Mulher Esposendense. Promoveu 

um trabalho de inclusão social notável com recurso ao desporto e, de forma mais 

incisiva, ao andebol, preparando muitos dos seus alunos e atletas para o 

confronto com a realidade. Com ele, a Escola Secundária de Esposende, 

confinada à limitação normal das fronteiras do seu concelho, conseguiu, através 

da sua política desportiva consubstanciada no Clube Jovem da Escola e, 
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posteriormente, no Esposende Andebol Clube, extravasar tais fronteiras e levar 

o nome da escola, em particular, e do Município de Esposende, em geral, a todo 

o país e à cena internacional. Inúmeros foram os títulos alcançados no âmbito 

do desporto escolar e federado, feminino e masculino. Esposende chegou a ter 

equipas em todos os escalões existentes em ambos os géneros, proeza, para 

muitos, impensável face aos recursos existentes, mas concretizável pela 

extrema bondade e dedicação deste professor. Pessoa de poucas convicções 

vincadas, para quem a utopia de uma sociedade melhor se concretizava na 

dignidade do ser humano e no seu humanismo e consciência sociais, e não no 

materialismo galopante, que todos os dias vai ganhando terreno à essência do 

Homem. Lutou, por vezes, de forma peculiar e “pouco ortodoxa” por aquilo em 

que realmente acreditava: as pessoas. O seu legado está no seio de pessoas 

que com ele conviveram, como foi o meu caso, que com ele riram, choraram e 

suaram. Nos gestores, economistas, médicos, arquitetos, professores, 

advogados, e outros mais, que ajudou a formar como seres humanos, tendo 

criado um efeito de rede, por via da intervenção política e cívica dos mesmos, 

que jamais desaparecerá. O professor Manuel Ribeiro foi e será sempre o meu 

mestre, o meu exemplo inspirador, o homem que lutou por cada aluno/atleta sem 

nunca desistir, o timoneiro que guiará a minha ação quotidiana na prática do 

Bem.  
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CAPÍTULO 3 – ENQUADRAMENTO E REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

3.1 Enquadramento legal, institucional e funcional 

“O ensino já não é o que era, nem a aprendizagem profissional requerida 

para se ser professor e para se desenvolver profissionalmente ao longo do 

tempo”  

     (Hargreaves, 2000, pp. 152-153) 

Com o 25 de abril de 1974, o país abriu “as portas ao mundo”. Neste 

contexto, desenharam-se as circunstâncias históricas em que evoluíram, nas 

escolas, o ensaio de novas formas de gestão e o refrescamento dos métodos e 

das relações; e, nos serviços centrais, a publicação crescente de diplomas, 

adequando as normas à nova situação e procurando garantir o normal 

funcionamento da escola, que passou a ser preocupação central. É neste 

contexto que se inserem as investigações relacionadas com a educação, o 

interesse pela formação dos agentes educativos, o aparecimento de modelos de 

formação de professores orientados para a investigação. A necessidade de 

desenvolver hábitos de pesquisa entre os professores para se tornarem críticos 

intervenientes nas políticas traçadas para a educação, levou, assim, ao 

aparecimento de uma comunidade científica, na área das ciências da educação, 

que aprofundou o debate sobre a formação de professores, o ensino e a escola, 

apesar da “distância que nos separava do mundo e dos outros” (Estrela, 1977).  

Com o aparecimento da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), em 

1986, a educação em Portugal assume com clareza um sentido inovador, 

rompendo de vez com conceções conservadoras, do ponto de vista teórico, uma 

vez que na prática tarda em configurar grande parte das mudanças pretendidas 

(Moraes, Pacheco & Evangelista, 2003). Segundo Patrício (1992), passados 

apenas 12 anos do 25 de abril, esta Lei veio alterar imenso o cenário em que se 

desenvolvia a educação em Portugal, pelo que o grande desafio consistia em 

transformá-la em realidade. Tal tarefa, contudo, só será possível com um 
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professor diferente de perfil novo: um professor cultural (Patrício, 1992), reflexivo 

(Schon, 1987, 1992, 1998), crítico (Giroux, 1997) e investigador (Stenhouse, 

1985, 1987; Elliott, 1993). A escola que a LBSE defende é aquela que assegura 

o direito à diferença, e para esta escola exige-se um professor com “(…) uma 

formação científica, técnica, artística, pedagógica e cultural mais flexível, mais 

aberta, mais plástica, mais personalizada e personalizadora.”. 

O tempo foi passando e até à promulgação do Regime Jurídico da 

Formação Contínua – RJFCP (D. L. 249/92, de 9 de novembro) foram mais as 

palavras que as intenções. 

Com a reforma curricular, aponta-se a formação dos professores como 

um aspeto crítico. Num estudo de Ponte et al. (1991, p.16), a formação é 

caracterizada como “(…) uma manta de retalhos (…)”, isto é, descontextualizada, 

avulsa, descontínua, uma oferta caótica de ações de formação. 

Desde esta época - 25 de abril -, a formação de professores desenvolveu-

se intensamente, nomeadamente no que respeita à progressiva relevância dada 

à componente prática da formação e à relação entre a prática e teoria. O debate 

e os distintos olhares sobre a formação de professores, à luz das políticas 

vigentes, ganham força na década de 1980, como refere Nero (2006), sobretudo 

pela necessidade de repensar a formação e o papel do professor e suas 

implicações no desempenho dos alunos, em particular na Educação Básica.   

A formação de professores continua a ser central em todas as questões 

referentes ao sistema educativo, sobretudo a partir do momento em que se 

atribui à educação e à formação um lugar de charneira para a resolução de 

diversos problemas. As universidades portuguesas, com mais ênfase nas 

décadas de 70, 80 e 90 do século XX, não só promoveram saberes ligados à 

docência como também formaram novos profissionais capazes de exercer 

qualificadamente uma profissão. A génese da FADEUP está ligada 

umbilicalmente à formação de professores, primeiro nos cursos de formação 

inicial e enquanto modalidade avançada de formação contínua.  
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A integração de Portugal na Comunidade Europeia e o desenvolvimento 

da União Europeia, com a procura de estratégias e políticas comuns nos 

diferentes domínios da vida social, obrigaram a reequacionar as questões do 

sistema educativo, promovendo novas perspetivas na sua conceção e 

organização e novas formas de funcionamento, como se pode ver nos 

documentos que constituem a “Declaração de Bolonha” e naqueles que com ela 

mais diretamente se articulam. A formação de professores passou a ser 

generalizadamente assumida como projeto pelas instituições do ensino superior, 

com a correspondente multiplicação de modelos de formação; “o modelo 

integrado” manteve-se como elemento identitário pelo reforço das unidades 

orgânicas, de ensino e investigação, que em seu redor se foram desenvolvendo. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º43/2007, de 22 de janeiro, artigo 17.º, 

o grau de Mestre passou a conceder-se aos candidatos que obtenham um 

número de créditos definidos para cada ciclo de estudos de Segundo Ciclo, de 

acordo com a aprovação da totalidade das unidades curriculares do respetivo 

plano de estudos, bem como a aprovação da defesa do relatório. Os licenciados 

ao abrigo do sistema anterior (pré-Bolonha) poderão obter o grau de Mestre, 

solicitando, para o efeito, o reconhecimento e respetiva creditação de formação 

adquirida.  

A investigação atual refere que a formação de professores em Portugal 

apresenta um nível cada vez mais elevado, dando como exemplo a integração 

da formação de todos os professores no ensino superior universitário ou 

politécnico e a progressiva elevação dos níveis de certificação (mestrado) 

(Lopes, 2014). 

No que concerne à minha situação, possuo licenciatura em Ensino Básico, 

variante de Educação Física, ministrado pela Escola Superior de Viana do 

Castelo, com duração de quatro anos, e um Mestrado em Ciências do Desporto 

para Crianças e Jovens, ministrado pela FADEUP, com duração de dois anos. 

Tendo requerido a creditação da minha formação, a mesma foi homologada, 

tendo ficado dispensada da prática pedagógica supervisionada e incumbida de 
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elaborar o Relatório de Estágio. A Estrutura do Relatório de Estágio é 

apresentada no documento “Normas e Orientações para a Redação e 

Apresentação de Dissertações e Relatórios” em vigor na FADEUP e, garantindo 

o respeito das exigências aí expressas, foi adaptada às características do 

Mestrado em Ensino da Educação Física: 1. Introdução - (1) Contextualização 

da formação inicial vs. Formação Continuada; (2) Finalidade e processo de 

realização do relatório. 2. Enquadramento Biográfico - (1) Reflexão 

Autobiográfica (Identificação e Percurso Pessoal e Profissional). 3. 

Enquadramento e Realização da Prática Profissional - (1) Referências ao Macro 

Contexto (de natureza conceptual), ao Contexto Legal, ao Contexto Institucional 

e ao Contexto Funcional; (2) Desenvolvimento de uma Temática (estudo) que 

poderá ser o ponto central do Relatório. 4. Conclusão e Perspetivas Para o 

Futuro.  

A orientação do relatório de estágio é da responsabilidade da docente da 

FADEUP, Professora Doutora Paula Queirós, na qualidade de orientadora, e o 

coorientador da temática em estudo é o Professor Doutor José Maia. 

3.2 Formação e identidade profissional docente 

As transformações sociais, culturais, económicas e políticas, ocorridas 

nos últimos anos, tiveram repercussões nas reformas introduzidas nos sistemas 

educativos por todo o mundo, o que, por sua vez, se tem refletido na formação 

de professores de modo a responder às múltiplas e crescentes exigências da 

educação e a melhorar os paradigmas do ensino numa sociedade cada vez mais 

competitiva. A incerteza, a imprevisibilidade, a complexidade e a multiplicidade 

de tarefas associadas ao desempenho docente têm sido indicadas como 

características-chave de uma profissão em mudança, entendida à luz de um 

determinado contexto político, social, económico e cultural (Moraes, Pacheco & 

Evangelista, 2003). As exigências e responsabilidades dos professores são cada 

vez mais complexas, pois estes têm de lidar com uma maior diversidade de 

alunos provenientes de diferentes backgrounds sociais e culturais e com 

capacidades de aprendizagem distintas, de promover uma variedade de 
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situações de aprendizagem para dar resposta a motivações e necessidades 

diversas, e, por outro lado, demonstrar conhecimento pedagógico e didático 

fundamentado para selecionar e construir os melhores materiais e estratégias 

curriculares no contexto de sala de aula que se caracteriza por uma 

heterogeneidade e uma complexidade cada vez maiores. Além disso, espera-se 

que sejam reflexivos sobre a sua prática, que mudem e se desenvolvam 

profissionalmente enquanto aprendentes ao longo da vida, mas também se 

espera que envolvam os alunos na aprendizagem, promovendo o bem-estar e o 

seu desenvolvimento numa perspetiva holística. Enquanto atividade 

eminentemente relacional, com uma forte componente de interação humana, o 

ensino implica um propósito moral que se relaciona com esse bem-estar (e o 

desenvolvimento harmonioso) dos alunos (Day, 1999). A formação de 

professores constitui um processo que implica uma reflexão continuada sobre a 

natureza, os objetivos e as lógicas que estão na sua origem, organização e 

operacionalização. Implica falar de como se encara o ensino e refletir sobre o 

que significa ser professor num determinado contexto. A formação de 

professores tornou-se uma área complexa de conhecimento e investigação, que 

oferece soluções, e, por sua vez, constitui uma discussão permanente que 

levanta “caleidoscópicas questões” (Batista, Graça & Queirós, 2014). A formação 

está na boca de todos, desde o contexto empresarial (formação na empresa), 

social (formação para a utilização de tempos livres), político (formação para a 

tomada de decisões) e contexto escolar. Todos exigimos e reconhecemos a 

necessidade de formação e, segundo Garcia (1999), são quatro os fatores que 

estão a influenciar e a decidir a importância da formação da sociedade atual: 1) 

intensificação da globalização e das práticas transnacionais; 2) 

internacionalização da economia; 3) translocalização maciça de pessoas; 4) 

impacto da sociedade de informação no mundo científico e tecnológico. A 

formação aparece como o instrumento mais forte para democratizar o acesso 

das pessoas à cultura, à informação e ao trabalho.  

Para Schon (1987) a formação do futuro profissional inclui uma grande 

vertente de reflexão a partir de situações práticas reais. Segundo este autor, esta 

é a via possível para um profissional se sentir capaz de enfrentar as situações 
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diferentes e que constituem a novidade com que se vai deparar na vida real e de 

tomar as decisões apropriadas nas denominadas “zonas de indefinição” que o 

caracterizam. A formação profissional é-nos apresentada, pelo mesmo autor, 

como uma “atuação inteligente e flexível, situada e reativa, produto de uma 

mistura integrada de ciência, técnica e arte”, caracterizada por uma sensibilidade 

artística (artistry, capacidade de lidar com situações indeterminadas de prática). 

Acrescenta ainda que “é um saber fazer sólido, teórico e prático, inteligente e 

criativo que permite ao profissional atuar em contextos instáveis, complexos e 

indeterminados.”. 

A formação profissional deve, sem dúvida, abarcar situações em que o 

formando possa pôr em prática os conhecimentos sob a orientação de um 

formador mais experiente, que seja simultaneamente, companheiro, conselheiro, 

treinador, entre outras categorias, lhe faça a iniciação e o ajude a compreender 

a realidade que, pelo seu carácter de novidade, se lhe apresente de início sob a 

forma de caos.  

Esta componente de formação profissional prática em situação real ou 

simulada constitui como que um prisma rotativo que possibilita ao formando uma 

visão caleidoscópica do mundo do trabalho e dos seus problemas, e baseada 

numa reflexão dialogante sobre o observado e o vivido, conduz à construção 

ativa do conhecimento na ação, segundo uma metodologia de aprender fazendo 

(Schon, 1987). 

Segundo Queirós et al. (2014), a formação do professor pós-Bolonha 

“deve ser pensada em saberes tanto epistemológico-científicos, quanto práticos; 

as propostas de ações perspetivadas pelos programas de estágio profissional 

procuram articular estas duas vertentes. 

As instituições de formação inicial em Portugal desenvolveram um 

trabalho sério no sentido de munir os docentes de um conjunto sólido de 

perspetivas teóricas, mas são visíveis algumas falhas no trabalho prático, pois 

julgo que seria fundamental que a formação inicial fosse complementada com 

uma formação continuada - em exercício. Esta descontinuidade de formação ou 
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formação contínua pontual nem sempre tem resultado e não está dotada de uma 

retaguarda que permita aos professores corrigirem e melhorarem determinados 

aspetos da aprendizagem. Será preciso uma formação centrada na escola e no 

seu projeto educativo, que acompanhe o trabalho pedagógico do professor.  

 

3.3 O estágio integrado em Educação Física  

A instituição de formação (ESEVC) que frequentei permitiu-me adquirir 

conhecimentos basilares que me permitiram ingressar no estágio pedagógico 

integrado na Escola Básica 2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires, bem como facilitar 

a aquisição e o desenvolvimento de métodos e instrumentos de trabalho pessoal 

e em grupo, valorizando a dimensão humana do trabalho. Aprendi a tomar 

decisões que visavam a aplicação de conhecimentos científicos numa perspetiva 

de valorização da ciência aplicada, como resposta aos problemas da vida na 

escola (Alarcão, 1996). Além disso, permitiu-me assegurar às crianças com 

necessidades educativas específicas, designadamente, deficiências físicas e 

mentais, condições adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento 

das suas capacidades. Para além deste conhecimento adquirido na formação 

inicial, acrescente-se toda a “experiência de socialização antecipatória” 

(observação de muitos professores, muitas turmas, muitas aulas e atividades, 

decisões e atuações) a que se refere Graça et al., (2014), adquirida ao longo da 

vida na escola, no clube, entre outros meios, que constituiu um dado relevante 

no processo de formação, construção e reconstrução do professor. A este 

propósito, Towlinson (1999), citado por Graça et al., (2014), refere que este 

conhecimento proporciona um vasto e detalhado conhecimento implícito sobre o 

funcionamento de uma “sala de aulas normal”, um manancial de recursos sociais 

tácitos que permite agir por defeito, colmatar lacunas, substituir estratégias 

transmitidas na formação inicial, mas não consolidadas, servindo de segurança 

(à retaguarda), de boia de salvação para quando as coisas ficarem difíceis. A 

situação de prática orientada, que permitiu a minha iniciação na profissão, 

constituiu um espaço de verificação de alternativas possíveis para agir em 
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situação real e não de imitação de um modelo do formador. Na senda de Queirós 

et al., (2014), esta prática real do ensino possibilita a consolidação e construção 

de um conjunto de destrezas, de atitudes e, principalmente, de saberes que 

constituem condição “sine qua non” para o desempenho da profissão. Nesta 

ótica, o papel da professora cooperante e do professor orientador (designações 

oficiais em 1991) foram determinantes, no sentido em que salientaram sempre a 

importância da prática como fonte de conhecimento através da experimentação 

(lecionação de aulas) e reflexão (antes, na e posterior à ação) como momentos 

privilegiados de integração de competências, como oportunidades para 

representar mentalmente a qualidade do produto final e apreciar a própria 

capacidade de agir, como tempo de clarificação do sentido das mensagens entre 

o formador e o formando, de diálogo com a própria ação e aceitação dos desafios 

que esta provoca (Alarcão, 1996). O seu trabalho conjunto (professor orientador 

e cooperante) foi essencial na análise crítica das minhas práticas, permitindo-me 

refletir acerca do tipo de professora que gostaria de ser, tendo influenciado 

significativamente a construção da minha identidade profissional. Antes de cada 

aula, e, na reflexão sobre a mesma, com os meus formadores, supra 

mencionados, abordava os problemas que as tarefas poderiam colocar, 

procurava escolher as estratégias formativas que melhor respondiam à minha 

personalidade e conhecimentos e procurava estabelecer com eles uma relação 

propícia à aprendizagem. As estratégias formativas preconizadas incluíam: a) 

demonstrações, junto da professora cooperante, acompanhadas de reflexões 

sobre os procedimentos adotados; b) esclarecimentos do ponto de vista 

concetual, sobre a planificação/cada plano de aula (antes e após aula); c) 

iniciação à linguagem própria da profissão e formas de pensamento e atuação 

características nos professores; d) solicitação de ajuda nas situações de 

dificuldade envoltas numa atmosfera de compreensão. O estágio permitiu-me a 

vivência de uma experiência autêntica, no contexto real - a escola -, incorporando 

“o largo espetro de funções do professor “ (Batista, Graça & Queirós, 2014). Na 

minha relação com a professora cooperante foi muito interessante verificar que 

muitas das questões por mim colocadas constituíram um desafio para o 

aprofundamento e a consciencialização do saber enquanto futura profissional, e, 
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simultaneamente, os meus conhecimentos atualizados constituíram uma fonte 

de alimentação contínua para a professora cooperante. A professora cooperante 

constituiu a minha “treinadora”, cujo papel não foi apenas o de “treinar” - carga 

semântica esta muito behaviorista e determinista - capacidades e aptidões, mas 

antes, desenvolvê-las, acompanhar o seu desenvolvimento, encontrar 

conjuntamente estratégias formativas adequadas ao desenvolvimento da 

“atleta”, de interajuda, de monitorização, de apoio e de incentivo a dar o seu 

melhor nas “competições” que se avizinhavam. Por sua vez, a “treinadora” 

também se desenvolveu, porque aprendeu com a “atleta” que, sendo diferente 

de todos os outros (aspeto apontado por vários colegas de estágio, tendo pesado 

a meu favor), a obrigou a reformular estratégias já experimentadas e a adaptá-

las à atleta em questão (Alarcão, 1996).  

A observação de aulas, das próprias aulas da professora cooperante ou 

de outras aulas dadas por colegas, constituiu o ponto de partida para o meu 

desenvolvimento, de forma a contribuir para o controlo dos processos 

institucionais, através da compreensão do que faz, do que é fazer e do que se 

passa na aula. Esta observação de aulas teve como objetivos: a) ajudar-me a 

atingir uma maior compreensão dos princípios e processos institucionais 

associados à prática; b) adquirir conhecimento cientifico-pedagógico; c) 

desenvolver uma maior consciencialização relativamente à planificação, 

organização, gestão e execução efetivas; d) ajudar a criar uma estrutura 

investigativa; e) refletir criticamente sobre o ensino; f) obter feedback sobre o 

comportamento e posicionamento na aula, de forma a melhorar e inovar o 

desempenho e controlo da turma (Estrela, 1986). Embora fosse detentora de um 

“saber declarativo e processual” (Schon, 1987), faltava-me o saber contextual 

estratégico, mas sobre este conhecimento e sobre a minha atuação foi possível 

refletir e, ao fazê-lo, aprofundar o que sabia e senti que cresci no 

desenvolvimento profissional. 

Entendo que esta prática profissional orientada numa fase inicial é 

fundamental, mas deve ser sempre combinada com conhecimentos teóricos, 

pois permite a interação e reflexão na ação, e só assim poderá gerar 
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conhecimentos na apropriação da ação. Além disso, entendo que deve 

percorrer todos os anos de formação (tal como os médicos) para que os 

alunos, futuros professores, tomem contacto precocemente com a realidade, de 

forma a não criarem um fosso entre a teoria e a prática, possibilitando o aprender 

fazendo, com a ajuda dos formadores.  

O estágio profissional, enquanto espaço formativo, é reconhecido pela 

literatura como determinante no processo de construção da identidade 

profissional (Batista, Graça & Queirós, 2014; Forbes & Davis, 2007; Jurasaite-

Harbison, 2005; A Luehmann, 2007, citados por Batista 2015). A identidade do 

professor está, segundo Giddens (1994), ligada à prática do professor (papéis 

que lhe são associados), à aprendizagem e ao desenvolvimento do professor, 

sendo construída e reconstruída em interação com os outros. Assim, a prática 

pedagógica “é uma ação coletiva específica dentro do fenómeno social mais 

amplo, que é a educação, pois é uma ação organizada com finalidades e 

objetivos explícitos a serem trabalhados em conjunto com a instituição” (Souza, 

2007, citados por Queirós et al., 2015). A componente prática do meu estágio 

integrado ocorreu no que Schon designa de reflective practium, que permite uma 

aproximação do mundo real, permitindo-me aprender a fazer, fazendo, embora 

sem total responsabilidade. Atuei num “mundo virtual”, relativamente livre de 

pressões e riscos embora tenha controlado muitos constrangimentos. Não 

obstante este facto, a reflexão crítica no final de cada aula, unidade didática, 

planificação teve sempre em conta os princípios morais e éticos que 

influenciavam o modo de pensar dos professores, rejeitando a reflexão pela 

reflexão e situando-se numa linha de uma prática verdadeiramente reflexiva. Em 

todos os momentos, examinamos, questionamos e avaliamos criticamente a 

minha ação. Para Queirós et al., (2014), “a existência de tempo e de espaço para 

pensar, analisar, produzir, construir e reconstruir o pensamento, o conhecimento 

e as conceções, é realmente decisivo.”. Segundo Batista et al., (2012) este 

percurso progressivo e refletido é fundamental para a reconfiguração da 

identidade profissional. Desenvolvi estratégias formativas construtivas, flexíveis, 

esquemas de conhecimento e ação pessoais e coletivas. Com o tempo aprendi 

a conhecer o que deveria conhecer e como deveria fazer. A pouco e pouco 



 CAPÍTULO 3 – ENQUADRAMENTO E REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

27 

 

penetrei no meu próprio discurso num diálogo recíproco, construtivo de um saber 

estar e ser profissional. Foi num processo harmonioso balizado pela instituição, 

orientadores e espaço de responsabilização e decisão autónomos que os 

processos de construção identitária começaram a surgir (MacPhil & Tannehill, 

2012). Concordo com Alarcão (1996) quando refere que em redor das 

instituições de formação de professores se deveriam constituir equipas 

formativas e orientadores de estágio com preparação especial, que 

pertencessem eventualmente a um quadro profissional especializado, 

trabalhassem em contacto e sintonia com a instituição de formação em 

atividades de iniciação, divulgação, investigação e formação contínua.   

3.4  Desenvolvimento profissional 

"O segredo do sucesso não é prever o futuro. É preparar-se para um futuro que 

não pode ser previsto."  

(Michael Hammer). 

O profissionalismo docente, tratando-se de um conceito social e 

culturalmente construído (Helsby, 1995), em permanente transformação, implica 

situá-lo num dado contexto (social, político e cultural), o que pressupõe a 

consideração de diferentes vozes e perspetivas que se fundamentem em 

distintas leituras e interpretações do mesmo fenómeno (Helsby, 2000; A. 

Hargreaves, 2000). A análise do profissionalismo docente requer não só a 

compreensão do trabalho dos professores e o modo como estes se veem 

enquanto profissionais (e como os outros os veem), mas também a consideração 

do contexto.  

Garcia (1999) apresenta-nos um conjunto de definições de 

desenvolvimento profissional de professores que resumem o amplo âmbito de 

dimensões defendidas por Hewey (1985). Estas dimensões incluem: 

desenvolvimento pedagógico (aperfeiçoamento do ensino do professor através 

de atividades desenvolvidas em certas áreas do currículo), conhecimento e 

compreensão de si mesmo, desenvolvimento cognitivo (capacidade de 

processamento de informação), desenvolvimento teórico (reflexão do professor 
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sobre a sua prática), desenvolvimento profissional (investigação) e 

desenvolvimento da carreira (adoção de novos papeis docentes). Na senda 

deste autor, dependendo do modelo de desenvolvimento profissional 

(autoformação; reflexão, apoio profissional e supervisão; desenvolvimento 

curricular; formação centrada na escola; cursos de formação e investigação) este 

pode ter três tipos de orientação: orientação tecnológica e académica; orientação 

prática interpretativa, cultural e orientação social, reconstrucionista e crítica. 

Estes modelos representam formas de compreender o professor e o seu 

processo de aprendizagem e desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento 

profissional, entendido como um processo de aprendizagem no qual alguém 

(professores, diretores) deve aprender algo (conhecimentos, atitudes, 

competências, entre outros), num contexto concreto (escola, centro de formação 

ou mesmo, universidade), implica um projeto, desenvolvimento e avaliação 

curriculares. O desenvolvimento profissional dos professores é uma componente 

do sistema educativo, sujeita a influências e pressões, quer das entidades 

oficiais, profissionais, entre outras, e que são claramente determinadas pela 

política educativa (salários, incentivos, autonomia, controlo, rendimento, entre 

outros) de cada momento, na medida em que podem funcionar como fatores 

motivadores (extrínsecos e intrínsecos) ou aliciantes dos professores em relação 

ao seu compromisso profissional.   

O desenvolvimento profissional inicia-se na formação inicial, no entanto, 

é com a inserção na carreira que se operacionaliza com o estágio (Carrega, 

2012). Para Queirós et al. (2014), o “início da aprendizagem profissional é tão 

importante quanto difícil na carreira de um profissional”. Com a entrada no 

mundo do trabalho, a variabilidade de experiências e de aprendizagens é muito 

marcante. Quando iniciei a minha atividade docente, o “ano probatório” 

(designação utilizada em 1992/93) constituiu, para mim, um ano repleto de 

emoção, entusiasmo, medo e apreensão face às novas responsabilidades para 

que fui nomeada na Escola Básica de Apúlia (Flores, 2000). Com a prática 

encontrei situações novas a que tive de dar resposta. Perante cada situação, 

procurei soluções nas mais sofisticadas estratégias que o pensamento técnico 

me ensinou. Foram várias as vezes em que senti a síndrome ”atirada às feras”, 
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numa situação de “salve-se quem puder” ou que “toque viola quem tem unhas 

para tocar”. Muitas vezes para compreender o problema, tive de desconstruí-lo 

para o construir novamente. Só a partir daqui me foi possível dar resposta às 

teorias aprendidas. Várias foram as interrogações que se apoderaram de mim: 

Será que a formação que recebi foi “insuficiente”? Estarei preparada para o 

desempenho de cargos para os quais fui nomeada? Entre outras… O grande 

choque com a realidade deu-se devido às reduzidas condições existentes para 

a prática da Educação Física. Muitas vezes, recorri à lei da sobrevivência, 

enfrentei os problemas e tentei resolvê-los. Fiz de tudo: lavei balneários, pedi 

patrocínios para equipar a escola, solicitei transportes, pedi apoio à associação 

de pais e juntos fizemos campanhas de angariação de fundos, entre outras 

coisas. As aulas eram lecionadas em piso de alcatrão e terra batida, conforme 

as condições climatéricas o permitissem, embora muitas vezes decorressem 

debaixo de chuva. Nesta fase inicial, passei por sentimentos de medo, dúvida, 

angústia, confusão, insegurança, um turbilhão de emoções e sensações 

(Oppenheimemer & Dir., 2014, cit. Queirós et al., 2014). Para além destas 

dificuldades, senti-me numa situação peculiar pela multiplicidade de tarefas a 

desempenhar (Representante de Grupo, com assento no Conselho Pedagógico, 

Coordenadora de Desporto Escolar, responsável por um grupo equipa), 

sobrecarga de trabalho, fatores de ordem pessoal e contextual (escola sem 

pavilhão e com pouquíssimo material). De um dia para o outro, tive de assumir 

as mesmas responsabilidades que um professor com experiência, encontrando-

me, por vezes, isolada e com pouco apoio (Flores, 1999). Os professores do 

grupo não aceitaram com bom grado as nomeações de que fui alvo por ter 

realizado a minha formação inicial na ESEVC, sendo eles provenientes do FMH 

e FCDEF. A minha integração sob o ponto da experiência pessoal traduziu-se 

na busca de ser aceite e reconhecida pela comunidade dos professores, pelos 

alunos, pelos funcionários, pelo Presidente da Comissão Instaladora 

(cumulativamente meu Presidente no Esposende Andebol Clube), pelos pais dos 

alunos; de ser reconhecida como professora; de sentir fazer parte (sentido de 

pertença) de uma comunidade prática; de interiorizar os valores comuns, a moral 
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coletiva, as expectativas da comunidade; de vestir e sentir-me confortável na 

pele de professora (Graça, 2014). 

A entrada na profissão, enquanto docente, foi relativamente fácil no que 

concerne às relações positivas que mantive com os alunos e comunidade, com 

o domínio do ensino e entusiasmo.   

Com o decorrer dos anos, percebi que os meus papéis de professora eram 

múltiplos, não atuava apenas dentro da sala de aula e que as minhas 

responsabilidades transcendiam a disciplina e, por vezes, o espaço da escola. 

Como profissional do ensino, o meu desenvolvimento foi-se desenrolando 

graças a uma variedade de atividades de formação: formação contínua, ações 

de formação, cursos de treinadores, ações de reciclagem, entre outras.  
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3.4.1 Formação contínua 

A formação contínua generalizou-se em Portugal na década de 90, como 

resposta à complexidade da escola, condicionando o progresso na carreira 

docente à frequência de um número da ações de formação, criando os centros 

de formação de professores, um programa financeiro para promover e sustentar 

essas ações e um conselho para acreditar entidades formadoras, formadores e 

ações de formação. Nesta época, a reorientação da formação inicial e a 

generalização da formação contínua tiveram implícita a ideia de que “o professor 

é um profissional que trabalha isoladamente numa sala de aula com os seus 

alunos, mais do que um profissional que trabalha colaborativamente com outros 

profissionais dentro de uma organização complexa – ela mesma imersa num 

sistema educativo muito complexo – para educar crianças e jovens em 

crescimento numa sociedade mutante” (Formosinho et al., 2002). É neste 

contexto que surge a expressão formação “centrada na escola” que evoca uma 

tendência recente na formação contínua em vários países europeus e 

americanos, mais uma orientação do que uma estratégia rigorosa de formação. 

A necessidade de formação contínua atravessa toda a legislação e visa 

gerar um aumento da qualidade dos docentes. Para um bom desempenho das 

suas funções, o professor tem de possuir uma sólida formação de base e estar 

disponível para uma formação contínua e continuada, desligada de uma lógica 

de oferta e procura individual, que não seja geradora de “práticas 

tendencialmente uniformes” (Formosinho e Ferreira, 1999, p.22). Segundo 

Formosinho (2001), o professor é considerado sujeito da sua ação, pois participa 

na planificação, execução e avaliação da sua formação. A equipa formadora 

trabalha com ele e não para ele. O professor não é visto individualmente, mas 

integrado nos seus grupos profissionais – departamentos, grupos, projetos – e 

na sua inserção institucional na escola. Assim, o professor é considerado um 

ator organizacional que precisa de suporte para a resolução de problemas no 

seu contexto de trabalho, precisa de conhecimentos concetuais, mas igualmente 

de aprendizagens experienciais e contextuais. 
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Segundo Alvarez, G. (1987) citado por Garcia (1999), a formação contínua 

de professores é toda a “atividade que o professor em exercício realiza com a 

finalidade formativa – tanto de desenvolvimento profissional como pessoal, 

individualmente ou em grupo, para um desempenho mais eficaz das suas tarefas 

atuais ou que o preparem para o desempenho de novas tarefas.”. No entanto, 

segundo Formosinho, Carreira e Silva (1999), a formação só tem sido encarada 

numa perspetiva critico-reflexiva, criativa e livre, cujo objetivo visa a obtenção de 

créditos para a progressão na carreira. Esta lógica de descontextualização da 

atividade formativa centrada em “pacotes de formação” é paradoxalmente 

sustentada num discurso que faz apelo a uma concretização contextualizada e 

diversificada. A formação tem de estar ligada a projetos profissionais e 

organizacionais, pelo que é necessário conjugar a lógica da oferta com a lógica 

da procura (Nóvoa, 1995, citado por Moraes, Pacheco e Evangelista, 2003). 

O modelo de formação contínua vigente, centrado em centros de 

formação de associação de escolas, que torna obrigatória a frequência de ações 

creditadas gera, por si só, desmotivação e resistência nos formandos, 

transformando-os mais em consumidores para progredir na carreira do que 

construtores de uma formação que leve ao seu desenvolvimento pessoal e 

profissional capaz de produzir inovações nos contextos em que exercem a sua 

atividade (Moraes, Pacheco e Evangelista, 2003). A escolha da formação 

creditada tem mais a ver com o local da formação, o formador, o calendário, a 

temática, do que com a emergência de projetos das escolas. Este modelo não 

conseguiu passar uma ideia de escola-comunidade, autónoma, multicultural, em 

que o professor reflexivo, autónomo, investigador e crítico, se assuma como 

“fator de inovação, de zangão socrático, a incomodar o imobilismo, a enraizada 

burocracia e a tacanha mentalidade do facilitismo.” (Moraes, Pacheco & 

Evangelista, 2003). Grande parte da formação contínua, por mim frequentada, 

não foi ao encontro dos meus interesses, necessidades e expectativas; outra 

porém, traduziu-se em projetos coletivos, encarada na perspetiva de 

necessidades emergentes na comunidade educativa (por exemplo, Desporto 

Escolar, Educação Para a Saúde em Meio Escolar). É necessário procurar um 

tipo de formação, a formação centrada na escola, como organização que 



 CAPÍTULO 3 – ENQUADRAMENTO E REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

33 

 

aprende, contextualizada, vivenciadora de projetos, fator de desenvolvimento 

pessoal e profissional dos professores. Assim, partindo de projetos da escola, 

teríamos de conceber a escola como unidade de mudança, sendo o docente um 

construtor e gestor de currículos inovadores, como autor da sua formação.  

Ao nível da formação contínua, é uma realidade com a qual me sinto 

desencantada na situação atual. Neste modelo de formação, sou mais uma 

espetadora do que autora da minha própria formação, acabando por alimentar 

um sistema de que sou eminentemente crítica, mas do qual me tornei 

conscientemente cúmplice, pelo facto de me permitir adquirir créditos (“banco”) 

que me darão jeito para progredir na carreira, quando “descongelar”. No entanto, 

apresentada como virtualidade fundamental e para o desenvolvimento integral 

da identidade do professor enquanto pessoa, acredito que a formação contínua 

pode permitir a reflexão e inovação, a partilha de diferenciadas experiências, 

favorecer a investigação-ação e a construção de uma escola viva e vivificante 

(Moraes, Pacheco e Evangelista, 2003). A escola enriquece quando é possível 

que, entre pares, se evoquem saberes diferenciados e papéis e funções 

diferenciadas. A escola enriquece quando é possível encontrar atores 

educacionais que possam trazer para o processo colaborativo de construção da 

qualidade da escola o valor acrescentado de outros saberes e de outras funções 

para desafiar o monolitismo das respostas com que os sistemas educativos 

enfrentam situações no quotidiano escolar que a sociedade pós-moderna tem 

vindo a colocar (Formosinho et al., 2002). Em sinopse, a formação contínua de 

professores “(…) é um dos fatores mais influentes na construção da identidade 

profissional.” (Queirós, Batista e Rolim, 2014). 

3.4.2 Cursos de formação  

O modelo de cursos de formação por mim frequentado refere-se a cursos 

de treinadores (andebol, futebol, voleibol, corfebol) cujo objetivo foi o treino 

enquanto formanda para o domínio de competências estabelecidas, ensinadas 

pelos especialistas ou peritos no âmbito do conhecimento da modalidade, 

psicodidático ou organizacional, de acordo com a investigação de cada 
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momento. Estes cursos permitiram aumentar os meus conhecimentos, melhorar 

as minhas competências e refletir sobre a minha própria atividade profissional 

(como docente e treinadora). Pressupôs a transferência da teoria para a prática 

e fez aumentar a minha influência sobre a escola no global e sobre o grupo 

disciplinar, em particular. Em alguns destes cursos, a prática era simulada, isto 

é, cada participante, seguindo os princípios e normas de aplicação da teoria, 

participava num curto programa prático. A observação e gravação destas 

práticas constituíam um potente instrumento de feedback, pela sua importância 

reflexiva. Havia como que “um diálogo com a situação”, a qual dava sentido aos 

factos observados (Marcelo e Estebaranz, 1992). Durante a apresentação da 

informação, era favorecida a comunicabilidade didática, ou seja, os processos 

de transmissão-aquisição eram facilitados e otimizados. A forte incidência que 

estes cursos tiveram na minha prática permitiu aumentar o meu reportório 

docente com novas competências e contribuiu para fazer o transfer para o 

contexto desportivo e escolar. Nestes cursos, era visível o apoio profissional 

mútuo, através da realização de trabalho de grupo, observação e análise de 

jogos, criação, análise e reformulação de fichas de observação. Isto vem de 

encontro ao que Joyce e Showers (1981) referem a propósito das atividades de 

desenvolvimento profissional. Para estes autores, as atividades de 

desenvolvimento profissional com mais probabilidades de serem postas em 

prática (transferência de aprendizagem) são aquelas que incluem a variedade e 

riqueza e que contemplam, entre outras coisas: demonstração, prática, 

acompanhamento.   

Com a evolução do conhecimento e alteração de toda a conjuntura social, 

económica, política, entre outras, a atividade de Treinador/a de Desporto tem 

vindo a tornar-se cada vez mais complexa e exigente, de que resulta a 

consequente necessidade de melhoria na qualidade e na robustez da sua 

formação, enquanto fator preponderante para uma melhor intervenção.  

“Os diferentes organismos que tutelaram o desporto em Portugal procuraram 

acompanhar esta tendência com a produção de vários documentos legais para a 

formação dos treinadores, cujo conceito se sustentava, ou numa maior intervenção da 

estrutura estatal (aquando do aparecimento do Instituto Nacional do Desporto – IND), ou 

http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=99&idMenu=53
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numa completa transferência para as federações da responsabilidade de conceção e 

organização da formação dos seus treinadores, assumindo, o Estado, a 

responsabilidade de apoiar financeiramente estas iniciativas. Em 1999, a Formação dos 

Recursos Humanos do Desporto passou a estar inserida no âmbito da Formação 

Profissional. Este novo enquadramento levou, em 2008, à publicação do Decreto-Lei n.º 

248-A/2008, de 31 de dezembro, que veio definir o regime de acesso e do exercício da 

atividade de Treinador/a de Desporto, o qual foi depois completado pelo Despacho n.º 

5061/2010, de 22 de março que estabeleceu as normas para a obtenção e emissão da 

Cédula de Treinador/a de Desporto” (IND, 2016). 

Este conjunto de documentos legais permitiu conferir o suporte 

necessário para o aparecimento do Programa Nacional de Formação de 

Treinadores (PNFT), cujo modelo de formação contém uma partilha de 

responsabilidades entre as Federações com estatuto de Utilidade Pública 

Desportiva e o Estado. Relativamente ao perfil/competências, o Programa 

Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) considera a existência de quatro 

graus de Formação com responsabilidades e competências próprias, inerentes 

à tipologia da população em que os treinadores intervêm. No âmbito do PNFT, o 

exercício da atividade de Treinador/a de Desporto é certificado mediante a 

obtenção de uma Cédula (Cédula de Treinador/a de Desporto – CTD), a qual 

pode ser obtida pelas seguintes vias: 

 Cursos de Formação de Treinadores/as. 

 Formação Académica  – Habilitação Académica de Nível Superior (artigo 

10.º do Despacho n.º 5061/2010, de 22 de março). 

 Reconhecimento da Experiência Profissional e Reconhecimento de 

Formação realizada no Estrangeiro. 

Os cursos de treinadores definidos no âmbito do PNFT contemplam três 

componentes distintas: componente geral comum aos diferentes cursos; 

componente específica relativa a cada uma das 

modalidades/vias/disciplinas/estilos consideradas pelas Federações respetivas; 

componente de formação em exercício, designada de Estágio. 

  

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Decreto-Lei%20n%20%EF%BF%BD%20248-A-2008%20de%2031%20de%20Dezembro.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Decreto-Lei%20n%20%EF%BF%BD%20248-A-2008%20de%2031%20de%20Dezembro.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Despacho%20n%20%EF%BF%BD%205061-2010%20de%2022%20de%20Mar%EF%BF%BDo.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Despacho%20n%20%EF%BF%BD%205061-2010%20de%2022%20de%20Mar%EF%BF%BDo.pdf
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/PNFT/Despacho%20n%20%EF%BF%BD%205061-2010%20de%2022%20de%20Mar%EF%BF%BDo.pdf
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3.4.3 Formação de curta duração 

A seleção das ações de formação, clinics, seminários, entre outras 

modalidade formativas complementares de curta duração contribuíram para 

fazer face às necessidades formativas específicas de Educação Física e 

transversais do currículo. Ao frequentá-las, procurei investir em ações que 

promovessem a melhoria do meu desempenho e, paralelamente, contribuíssem 

e fossem motores da necessidade de melhoria contínua, de autoformação e de 

(re) encontro com a minha responsabilidade individual. Este tipo de formação 

pontual permitiu a promoção da minha atualização, enriqueceu e diversificou os 

meus saberes científico, pedagógico e artístico, fomentou o gosto pelo estudo e 

pela investigação, incentivando a formação contínua, e também proporcionou a 

partilha de saberes entre os interventores de cada ação educativa. 
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3.4.4 Formação Científica - Mestrado em Ciências do Desporto para 

Crianças e Jovens  

Na frequência do Mestrado em Ciências do Desporto para Crianças e 

Jovens (2002-2005) procurei não só a obtenção de uma formação científica, 

pedagógica e técnico-profissional, capaz de corresponder aos desafios impostos 

pela formação e educação de crianças e jovens através da prática desportiva, 

mas também a aquisição de competências que me permitissem inovar e liderar 

projetos desportivos no âmbito do sistema desportivo conducentes à qualificação 

de desporto de crianças e jovens. Assim, durante o 1.º ano, frequentei aulas 

teórico-práticas, em que se pretendia estabelecer um nexo lógico entre a teoria 

e a prática. No segundo ano redigi a dissertação de Mestrado, no âmbito da 

especialização em Desporto para Crianças e Jovens, subordinada ao tema 

“Crescimento, aptidão física e atividade física. Um estudo epidemiológico na 

população escolar de Esposende dos 10 aos 17 anos de idade, na FCDEF-UP, 

atual FADEUP”. A complementaridade entre a componente curricular do primeiro 

ano e a realização de uma dissertação no segundo ano permitiu-me: 

 obter uma formação eclética e aprofundada, propedêutica dos 

desafios colocados na minha prática profissional ou atividade 

científica; 

 possibilitou-me a continuidade formativa e o acesso a experiências 

que contribuíram para a inovação das práticas pedagógicas pela 

investigação científica e pela incorporação de conhecimentos 

especializados nas linhas de pesquisa; 

 gerou propostas de possibilidade de intervenção efetivas no 

contexto escolar; 

 ampliou a compreensão do quotidiano educativo a partir da análise 

de diferentes linguagens do contexto escolar; 

 proporcionou a formação e a qualificação dos profissionais 

envolvidos (professores de Educação Física) para intervir nos 

processos educativos de forma inovadora; 
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 instrumentalizou os profissionais para a participação crítica no 

redireccionamento e/ou fortalecimento de políticas públicas e 

práticas educacionais locais e nacionais; 

 promoveu a articulação entre as diferentes linguagens que 

compõem o quotidiano, de forma a atender ao perfil multifacetado 

dos profissionais que atuam na educação básica e secundária. 

3.4.5 Autoavaliação 

A avaliação do desempenho docente tornou-se “uma necessidade 

institucional, profissional e pessoal” (Pacheco, 2009, p. 47). Essa necessidade 

justifica-se por a qualidade do desempenho docente ser condição primordial para 

uma educação escolar de qualidade (Cassettari, 2014).  

A avaliação do desempenho docente, sendo resultado da confluência de 

fatores políticos, institucionais, profissionais e pessoais de avaliadores e 

avaliados, constitui um processo intencional e planificado de recolha e análise 

de informações sobre o trabalho desenvolvido pelo professor, no seu contexto 

escolar, com vista à tomada de decisões. 

O papel da avaliação dos professores é verificar, de forma clara, precisa 

e confiável, a qualidade das ações profissionais dos docentes, com vista à 

tomada de decisões de natureza profissional (De Ketele, 2010). 

De acordo com Machado e Formosinho (2010, pp. 105/6), as finalidades 

da avaliação de desempenho docente são as seguintes: 

1. A prestação de contas do desempenho docente corrente numa base 

regular. 

2. A gestão das carreiras profissionais (lugar, acesso a cargos, 

progressão na carreira, vencimento). 

3. O desenvolvimento do professor enquanto pessoa e enquanto 

profissional do ensino (ajuda individual e formação em contexto de trabalho). 
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4. Melhoria global do sistema de ensino a partir do aperfeiçoamento dos 

seus recursos humanos. 

É aos professores que compete criar as condições pedagógicas 

promotoras da qualidade da aprendizagem dos alunos, com a qual obtêm o 

sucesso escolar, e é por meio da avaliação do seu desempenho que se torna 

possível verificar as competências profissionais dos professores para um ensino 

de qualidade. Não sendo consensual o entendimento sobre quais as 

competências dos professores para a qualidade do ensino, “(...) uma vez que o 

trabalho dos professores tem várias dimensões que podem ser mais ou menos 

valorizadas de acordo com o contexto em que está inserido e com as conceções 

de educação e sociedade dos envolvidos” (Cassettari, 2014, p. 173), o 

profissionalismo docente é julgado pela conceção de qualidade de ensino 

adotada na avaliação do seu trabalho (De Ketele, 2010). Por essa razão, o 

profissionalismo do professor é tanto mais importante quanto mais progressos 

promover nos alunos (diferença entre ponto de partida e ponto de chegada), 

cujos resultados iniciais eram mais fracos e não apenas nos que já eram bons 

(De Ketele, 2010). 

É por meio da avaliação das práticas docentes que se torna possível 

diagnosticar os pontos fortes e aquilo que nelas precisa de ser melhorado, 

conduzindo, por isso, à aquisição e à consolidação de novas competências 

profissionais pelo professor. É assim que a avaliação de desempenho do 

professor cumpre sua dimensão de desenvolvimento profissional docente 

(Aguiar e Alves, 2010), à qual está associada a função formativa da referida 

avaliação (Cassettari, 2014). 

Em Portugal, a avaliação de desempenho docente foi instituída com uma 

dupla finalidade: a de controlo e responsabilização dos professores pela 

educação escolar que promovem; e a da melhoria das práticas de ensino e o 

desenvolvimento profissional docente (Aguiar; Alves, 2010; Cassettari, 2014; 

Machado; Formosinho, 2010; Pacheco, 2009). Enquanto processo de recolha e 

de análise de informações sobre o desempenho docente, a concretização da 
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função formativa dessa avaliação supunha, inicialmente, a delimitação de 

objetivos ou critérios de avaliação (Pacheco; Flores, 1999; Simões, 2000), a qual 

decorria dos padrões de desempenho docente oficialmente estabelecidos e das 

caraterísticas do contexto de trabalho do professor.  

A avaliação de desempenho docente é realizada não só para o controlo e 

a responsabilização dos professores pelo trabalho que efetuam, mas também 

para possibilitar uma análise SWOT das suas práticas pedagógicas, 

identificando os pontos fortes e menos fortes. Esta autoavaliação visa contribuir 

para a melhoria da qualidade da educação escolar, de modo a promover a 

melhoria dos resultados dos alunos e o desenvolvimento profissional dos 

docentes. Nessa perspetiva, a função formativa da avaliação de desempenho 

docente é importante e com ela os professores são chamados a participar na 

sua avaliação pela reflexão que devem fazer sobre suas práticas pedagógicas, 

a partir de critérios de desempenho formalmente definidos pelo ministério, o que 

lhes possibilita tomar consciência do que precisam de melhorar nessas práticas 

e autorregulá-las.  

O atual sistema de avaliação de desempenho docente português prevê a 

participação do professor na sua avaliação, por meio da elaboração de um 

relatório de autoavaliação, que deve obrigatoriamente ser entregue à direção da 

escola no final do ano letivo (Decreto Regulamentar n. 26/2012, de 21 de 

fevereiro de 2012, art.º 19.º). Nesse relatório, o professor explicita sua reflexão 

em relação: à prática letiva; às atividades promovidas na escola; à análise dos 

resultados obtidos pelos alunos; ao contributo do docente para os objetivos e 

metas do projeto educativo da instituição em que trabalha; à formação contínua 

realizada e seu contributo para a melhoria das suas práticas pedagógicas 

(Decreto Regulamentar n. 26/2012, de 21 de fevereiro, art.º 19.º, ponto 2). 

Todavia, a avaliação de desempenho docente também assume uma 

dimensão de controlo (Aguiar; Alves, 2010) associada à função sumativa e que 

se centra nos produtos ou resultados da atividade docente, que são medidos e 

quantificados em função dos padrões de desempenho definidos ao nível político-
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administrativo (Aguiar; Alves, 2010; Cassettari, 2014; Machado; Formosinho, 

2010; Nunes, 2013; Simões, 2000). Nessa dimensão da avaliação docente, a 

finalidade principal é a prestação de contas à sociedade e ao poder político do 

trabalho realizado pelos professores. Também por meio dela é exercido o 

controlo sobre a qualidade da educação escolar promovida pelos professores, 

que se pretende que seja eficiente e eficaz, porque traduzida em resultados 

escolares dos alunos, o que constitui o fundamento para a promoção ou para a 

sanção do professor. Assim, Nunes (2013, p. 72) afirma que a avaliação de 

desempenho docente, quando ancorada a essa dimensão de controlo, visa “(…) 

obter informações sobre a produtividade do trabalho docente para tomar alguma 

decisão, muitas vezes burocrática, a respeito desse profissional, como 

progressão na carreira, incremento salarial, atribuição de prémios de 

desempenho, sanções, punições, demissões, entre outros.”. 

Na lógica de uma política educativa de accountability, a qualidade da 

educação escolar promovida e, portanto, a produtividade do trabalho docente 

são aferidas pelos resultados escolares dos alunos em exames nacionais ou em 

outras provas internacionais realizadas com as mesmas finalidades (Aguiar; 

Alves, 2010; Day, 1993; Ferreira, 2015; Pacheco; Flores, 1999; Simões, 2000). 

A influência dos resultados escolares dos alunos na avaliação dos professores 

leva Machado e Formosinho (2010, p. 109) a afirmarem que a avaliação como 

controlo funciona “(…) como recompensa ou castigo, põe em causa a autonomia 

profissional (…) e torna-se num dispositivo, não de melhoria das práticas, mas 

de certificação e de legitimação, de domínio e de controlo do sistema de 

carreiras.”. 

Por essa razão, a avaliação de desempenho docente é geradora de 

tensões e conflitos nos professores (nas escolas), cujos efeitos, por vezes, 

acabam sobrepondo-se à avaliação realizada para a melhoria das práticas e, 

assim, não contribuem para o desenvolvimento profissional dos professores. 

Essa conflitualidade entre as duas funções da avaliação de desempenho 

docente é visível quando Machado e Formosinho (2009, p. 297) afirmam que (...) 

a perspetiva formativa da avaliação de desempenho é travada pela sua 
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dimensão sumativa, pela acentuação dos papéis de inspeção e controlo, pela 

definição prévia e a imposição pelo seu prolongamento numa lógica de seleção, 

recompensa ou castigo com impacto na carreira. 

Do ponto de vista pedagógico-didático e profissional, só quando essa 

avaliação proporciona informações que permitam a tomada de decisões para a 

melhoria contínua do exercício das funções pedagógicas é que o professor 

consegue caminhar para um ensino de qualidade e para o seu desenvolvimento 

profissional. O cumprimento dessa finalidade da avaliação é a condição 

primordial para o sucesso escolar dos alunos e da escola como organização 

aprendente. 

Sendo a autoavaliação “(…) o olhar crítico consciente sobre o que se faz, 

enquanto se faz e/ou depois de se ter feito (…)” (Simão, 2005, p. 273), com ela 

o professor analisa, de forma distanciada e crítica, as suas práticas pedagógicas, 

tomando consciência das melhorias a efetuar. É nesse sentido que Coelho e 

Rodrigues (2008, p. 50) concebem a autoavaliação, quando afirmam que “(...) é 

a apreciação que o docente faz do seu próprio desempenho, identificando 

oportunidades para o seu desenvolvimento profissional e, consequentemente, a 

melhoria dos objetivos traçados.”. 

Pensamos que a relevância desta avaliação está associada à reflexão 

sobre o trabalho realizado por cada professor na escola. Além disso, trata-se de 

uma avaliação que possibilita o diagnóstico das práticas letivas e não letivas, 

bem como o ajustamento das mesmas aos objetivos definidos no projeto 

educativo do agrupamento de escolas e aos resultados escolares que os alunos 

vão obtendo (dimensão do desenvolvimento profissional dos professores e da 

escola como organização). Os resultados escolares/competições internas e 

externas dos alunos são um fator motivador da reflexão sobre o desempenho de 

cada professor. Isso porque, numa dimensão de controlo dessa avaliação, cada 

docente tem consciência de que a qualidade do seu trabalho se tem que traduzir 

nos resultados escolares e/ou das competições desportivas dos seus alunos 

(Ferreira, 2015; Nunes, 2013). Essa ideia vai ao encontro do previsto no Art. 3.º, 
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ponto 1, do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, em que é referido que um dos 

objetivos da avaliação de desempenho docente é a melhoria da qualidade do 

serviço educativo e das aprendizagens dos alunos.  

Acrescente-se, ainda, que esta avaliação constitui um contributo para a 

melhoria do processo de ensino e de aprendizagem (Aguiar; Alves, 2010; 

Cassettari, 2014; Machado, J.; Formosinho, 2010; Simões, 2000), ao permitir a 

aquisição de informações sobre suas práticas de ensino, dadas por profissionais 

mais experientes e com referências de outras práticas pedagógicas, e os incita 

a refletir continuamente sobre as mesmas. Logo, permite-nos identificar o que 

nelas os profissionais precisam de melhorar, e leva-os a reajustar as estratégias 

de ensino em função das diferentes necessidades dos seus alunos e do 

agrupamento de escolas onde trabalham (dimensão de ensino e aprendizagem). 

Para conseguir melhorar as suas práticas pedagógicas, é necessário que 

cada docente saiba trabalhar coletivamente. É por essa razão que Morgado 

(2004, p. 42) entende “(…) a cooperação entre professores, pais e outros 

profissionais como uma das mais potentes ferramentas de desenvolvimento 

profissional, de qualidade na intervenção e na promoção de programas mais 

inclusivos.”. Tendo os alunos características heterogéneas, só partilhando e 

refletindo em colaboração, sobre os problemas que cada professor enfrenta, é 

que o professor conseguirá encontrar as respostas para sua resolução 

(dimensão do trabalho colaborativo). É por meio do trabalho colaborativo que os 

professores devem procurar a melhoria das suas práticas pedagógicas, 

discutindo e implementando novas metodologias de ensino, novas estratégias e 

recursos didáticos. É preciso o abandono da cultura individualista que 

caracteriza o trabalho docente (Morgado, 2004) e estar aberto à partilha, à 

reflexão e à procura de respostas com os outros colegas e profissionais, o que 

nem sempre acontece nas escolas. 
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CAPÍTULO 4 – A ESCOLA NO CONCELHO DE ESPOSENDE 

4.1 Caracterização do concelho de Esposende 

4.1.1 Enquadramento geográfico do Concelho de Esposende 

O Concelho de Esposende, antes 

constituído por 15 freguesias (2012): Antas, 

Belinho, Mar, Marinhas, Esposende, Fão, 

Apúlia, Gandra, Forjães, Vila-Chã, Curvos, 

Palmeira de Faro, Gemeses, Fonte Boa e Rio 

Tinto, passa, a partir de 2013, a redesenhar-

se e a integrar 9 unidades administrativas (Fig. 

n.º 4.1).  

O concelho de Esposende constitui um 

dos 9 concelhos do Distrito de Braga, estando 

localizado em território litoral. Possui uma área 

total de aproximadamente 95 Km2 (INE, 

Censos 2011), o que corresponde a 3,5% do 

total do distrito (Braga tem uma área de 

2.706 km2).  

Os limites do concelho são, a Oeste, o litoral Atlântico, a Este, o concelho 

de Barcelos, a Norte, o concelho de Viana do Castelo e, a Sul, o concelho da 

Póvoa de Varzim.  

O concelho é dividido pelo rio Cávado que banha, na margem Sul, a união 

das freguesias de Rio Tinto e Fonte Boa e União de freguesias de Apúlia e Fão 

e, na margem Norte, a freguesia de Gemeses, União de freguesias de Gandra, 

Marinhas e Esposende. A Norte, o concelho é limitado pelo rio Neiva que banha 

as freguesias de Forjães e Antas. Forjães é a localidade que se encontra mais 

distante da sede do Concelho – 9 Km. Quem passa pelo concelho de Esposende 

não pode deixar de admirar a beleza da sua paisagem onde se dispõe, de um 

lado, o mar, e, do outro, em sucessão, a planície e os montes entrecortados por 

Figura n.º 4.1. – Mapa do concelho de Esposende 
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pequenos vales. Há três locais que podemos considerar os miradouros do 

concelho – o monte de São Lourenço, situado em Vila-Chã, o monte da S.ª da 

Guia, situado em Belinho, de bons acessos, e o Monte de Faro, em Palmeira de 

Faro, com acesso em terra batida. A partir destes três locais podemos avistar 

não só todo o concelho, como também, em dias límpidos, os prédios mais altos 

da cidade da Póvoa de Varzim. 

No que respeita às acessibilidades, Esposende é, atualmente, uma cidade 

que conta com acessos rodoviários privilegiados. Com a construção da A28, as 

ligações de Esposende às cidades vizinhas de Viana do Castelo, Póvoa de 

Varzim e Porto ficaram facilitadas. Também a ligação de Esposende às cidades 

de Barcelos, Braga, Vila Nova de Famalicão é assegurada por um conjunto de 

estradas nacionais em razoável estado de conservação e por uma Autoestrada 

– A11, inaugurada em 2006. Dentro do concelho, a rede viária que liga a cidade 

de Esposende às suas freguesias é bastante razoável, bem sinalizada e 

encontra-se em bom estado de conservação. 

4.1.2 Enquadramento sociocultural 

4.1.2.1 Demografia 

A população residente do concelho de Esposende, entre 2001 e 2011, 

apresenta uma taxa de crescimento populacional muito interessante, em 

algumas freguesias e um decréscimo de população nas freguesias de Apúlia, 

Belinho, Curvos, Gemeses, Rio Tinto e Mar (INE, Recenseamento Geral da 

População e Habitação, 2011) citado pela ACICE, 2004). A distribuição residente 

por freguesias (Quadro n.º 4.1.) permite verificar ao nível demográfico a 

heterogeneidade existente no concelho. 
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Quadro n.º 4.1. - População residente em 2001 e 2011, segundo os grupos 

etários e sua evolução entre 2001 e 2011 (INE, Recenseamento Geral da 

População e Habitação 2011). 

  
População residente HM 

2001 

População residente HM 

2011 
% Variação-

HM 
FREGUESIAS HM H HM H 

Antas 2163 1006 2221 1033 2,68 

Apúlia 4323 2082 4198 1985 -2,89 

Belinho 2146 1050 2017 981 -6,01 

Curvos 831 388 811 382 -2,41 

Esposende 3470 1670 3595 1702 3,60 

Fão 2843 1387 3103 1465 9,15 

Fonte Boa 1298 625 1326 639 2,16 

Forjães 2577 1230 2767 1307 7,37 

Gandra 1254 620 1323 651 5,50 

Gemeses 1115 540 1078 518 -3,32 

Mar 1381 668 1182 564 -14,41 

Marinhas 5677 2761 6193 2959 9,09 

Palmeira de Faro 2161 999 2403 1129 11,20 

Rio Tinto 676 320 618 285 -8,58 

Vila Chã 1410 674 1419 678 0,64 

Concelho de 

Esposende 33325 16020 34254 16278 2,79 

Com a reorganização administrativa das freguesias – CAOP 2013 (Carta 

administrativa Oficial Portuguesa) – que inclui as alterações registadas nos 

limites administrativos de freguesias/municípios/distritos do Continente, 

decorrentes da Reorganização Administrativa Autárquica, a distribuição das 

freguesias sofreu alterações (Quadro n.º 4.2). No concelho, o número de 

nascimento em 2012 (191) foi superior ao número de óbitos (159) (INE – 

Estatísticas territoriais, 2012). 
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Quadro n.º 4.2. - População residente em 2013 (INE, CAOP 2013 - Carta 

Administrativa Oficial Portuguesa. 

   
População residente HM 

2013 

FREGUESIAS               HM  

Esposende   34254  

Antas   2221  

Forjães   2767  

Gemeses   1078  

Vila Chã   1419  

União das freguesias de Apúlia e Fão  7301  

União das freguesias de Belinho e Mar  3199  

União das freguesias de Esposende, Marinhas e 

Gandra  11111  

União das freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto  1944  

União das freguesias de Palmeira de Faro e Curvos  3214  

     

O concelho de Esposende, segundo os resultados do INE, CAOP 2013, 

conta com uma população residente total de 34254. Deste total, são 16278 os 

homens e 17976 as mulheres residentes, 11087 famílias, 20953 alojamentos e 

15089 edifícios. 
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4.1.2.2 Emprego 

Quadro n.º 4.3. População residente economicamente ativa (sentido restrito) e 

empregada, segundo o sexo e o ramo de atividade e taxas de atividade (INE, 

Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011). 

 

A partir do quadro n.º 4.3. podemos constatar que a taxa da população 

ativa é de 49,7%, valor ligeiramente superior à média nacional. Esta taxa de 

atividade atinge um valor mais elevado nos homens em todas as freguesias. 

 

 

 

 

 

Primário

HM H HM H Total

De 

natureza 

social

Relacionad

os com a 

atividade 

económica

HM H M

Esposende 17023 8850 15100 8041 817 6414 7869 3377 4492 49,7 54,37 45,47

Antas 1087 563 967 513 32 462 473 185 288 48,94 54,5 44,11

Apúlia 2109 1078 1896 978 269 738 889 309 580 50,24 54,31 46,59

Belinho 945 512 818 460 33 393 392 119 273 46,85 52,19 41,8

Curvos 397 218 353 205 12 179 162 74 88 48,95 57,07 41,72

Esposende 1908 936 1675 841 31 467 1177 565 612 53,07 54,99 51,35

Fão 1604 798 1389 694 27 439 923 408 515 51,69 54,47 49,21

Fonte Boa 659 347 604 320 113 284 207 71 136 49,7 54,3 45,41

Forjães 1391 722 1234 660 20 620 594 266 328 50,27 55,24 45,82

Gandra 676 356 598 327 78 241 279 120 159 51,1 54,69 47,62

Gemeses 485 262 438 246 25 202 211 87 124 44,99 50,58 39,82

Mar 545 298 491 273 43 232 216 93 123 46,11 52,84 39,97

Marinhas 3092 1624 2750 1487 42 1141 1567 748 819 49,93 54,88 45,39

Palmeira de Faro 1180 621 1030 558 18 529 483 203 280 49,11 55 43,88

Rio Tinto 290 151 273 143 61 115 97 30 67 46,93 52,98 41,74

Vila Chã 655 364 584 336 13 372 199 99 100 46,16 53,69 39,27

Zona Geográfica

População economicamente ativa
Taxa de atividade (%)

Total
Empregada

Total Secundário Terciário Em 2011 
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Quadro n.º 4.4. - População residente desempregada (DE) (sentido restrito), 

segundo a condição e a procura de emprego e sexo, taxas de desemprego 

(sentido restrito), Desempregada (De) residente, por níveis de habilitações (INE, 

Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011). 

 

O quadro n.º 4.4. apresenta a distribuição da população residente no 

concelho de Esposende, que não possui emprego, sendo que a percentagem de 

mulheres é superior à dos homens em todas as freguesias.  

A inatividade destas pessoas constitui uma perda de recursos humanos 

que terá as suas consequências a médio/longo prazo, dando razões à 

mobilidade de recursos humanos altamente qualificados, para meios mais 

atrativos do ponto de vista da empregabilidade. Esta constatação permite-nos 

aferir de que as escolas poderão vir a sofrer com a redução de alunos. 

  

HM H M HM H M HM H M HM H M

Esposende 1923 809 1114 338 140 198 1585 669 916 11,3 9,14 13,63

Antas 120 50 70 11 9 2 109 41 68 11,04 8,88 13,36

Apúlia 213 100 113 44 18 26 169 82 87 10,1 9,28 10,96

Belinho 127 52 75 21 9 12 106 43 63 13,44 10,16 17,32

Curvos 44 13 31 9 3 6 35 10 25 11,08 5,96 17,32

Esposende 233 95 138 48 22 26 185 73 112 12,21 10,15 14,2

Fão 215 104 111 27 14 13 188 90 98 13,4 13,03 13,77

Fonte Boa 55 27 28 15 3 12 40 24 16 8,35 7,78 8,97

Forjães 157 62 95 30 9 21 127 53 74 11,29 8,59 14,2

Gandra 78 29 49 10 2 8 68 27 41 11,54 8,15 15,31

Gemeses 47 16 31 5 3 2 42 13 29 9,69 6,11 13,9

Mar 54 25 29 13 5 8 41 20 21 9,91 8,39 11,74

Marinhas 342 137 205 68 28 40 274 109 165 11,06 8,44 13,96

Palmeira de Faro 150 63 87 22 12 10 128 51 77 12,71 10,14 15,56

Rio Tinto 17 8 9 3 1 2 14 7 7 5,86 5,3 6,47

Zona Geográfica

População desempregada Taxa de desemprego (%)

Total Procura do 1º emprego Procura de novo emprego Em 2011
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4.1.2.3 Escolaridade 

Quadro n.º 4.5. População residente segundo o nível de escolaridade atingido, 

sexo e taxa de analfabetismo (INE, Recenseamento Geral da População e 

Habitação, 2011). 

 

Em conformidade com os censos de 2011, a taxa de analfabetismo neste 

município é de 7,98%, sendo 3% para o sexo masculino e 4,97% para o sexo 

feminino, valores um pouco aquém dos nacionais que se situam, 

respetivamente, em 3,5% e 6,8%. O número de sujeitos residentes sem nível de 

ensino, isto é, que não sabe ler nem escrever é ainda significativo. A proporção 

de mulheres que concluiu cada um dos ciclos do ensino básico (1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos) é sempre superior ao dos rapazes. No ensino superior, podemos 

observar que essa proporção revela uma grande diferença entre homens e 

mulheres, sendo a percentagem das mulheres que concluíram a sua formação 

superior mais significativa. 

4.1.2.4 Atividades económicas 

De acordo com os Censos de 1991, a distribuição da população ativa 

empregada por setor de atividades, encontrava-se distribuída segundo o quadro 

que segue. 

 

6 H HM H HM H HM H HM H HM H HM H HM H HM H HM H

Esposende 34254 16278 2736 1033 886 450 10056 4682 5420 2762 5528 2896 4931 2461 283 147 4414 1847 1318 311 4,29

Antas 2221 1033 178 67 48 21 728 318 369 188 352 172 310 162 18 10 218 95 92 30 4,55

Apúlia 4198 1985 398 165 106 54 1337 595 732 369 703 376 528 258 35 19 359 149 195 55 5,23

Belinho 2017 981 170 69 53 31 652 330 400 212 367 183 234 103 21 7 120 46 93 22 5,12

Curvos 811 382 44 12 20 7 248 118 133 63 137 74 118 65 2 1 109 42 43 14 5,85

Esposende 3595 1702 264 119 95 48 815 367 393 202 566 298 690 340 27 17 745 311 72 18 2,23

Fão 3103 1465 215 73 73 36 818 357 387 196 477 265 508 272 33 17 592 249 95 21 3,37

Fonte Boa 1326 639 114 39 35 19 437 209 260 140 212 114 159 77 11 10 98 31 69 9 5,78

Forjães 2767 1307 188 74 88 40 813 370 525 257 417 224 402 205 19 6 315 131 71 17 2,89

Gandra 1323 651 86 31 36 17 405 205 220 108 187 101 204 100 12 5 173 84 34 8 2,9

Gemeses 1078 518 101 34 21 10 331 174 203 101 173 88 124 48 6 2 119 61 62 15 6,38

Mar 1182 564 103 38 19 13 411 198 194 95 216 115 143 64 8 0 88 41 55 14 5,18

Marinhas 6193 2959 524 201 154 82 1678 803 818 426 995 511 904 458 61 34 1059 444 225 39 4,07

Palmeira de Faro 2403 1129 164 53 73 38 700 326 384 194 442 225 365 183 15 8 260 102 98 23 4,57

Rio Tinto 618 285 42 11 20 12 251 110 118 65 77 38 71 36 2 0 37 13 27 6 4,82

Vila Chã 1419 678 145 47 45 22 432 202 284 146 207 112 171 90 13 11 122 48 87 20 6,85

Ensino 

superior 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo
Zona Geográfica

População

População residente segundo o nível de escolaridade atingido Analfabetos 

com 10 ou 

mais anos

Taxa 

de 

analf

Nenhum nível 

de 

escolaridade

Ensino pré-

escolar

Ensino básico Ensino 

secundário

Ensino pós-

secundário
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Quadro n.º 4.6. - Setores de atividade 

Setores de Atividade 

Económica                      

Esposende 

Primário 18,39% 

Secundário 50,37% 

Terciário 31,25% 

Em conformidade com os Censos de 2011, no concelho de Esposende, o 

setor primário ocupa 817 pessoas, o secundário 6414 e o terciário 7869, ou seja, 

o setor terciário cresceu relativamente aos dados de 1991 e é o que ocupa mais 

população no concelho. O desenvolvimento industrial do concelho de Esposende 

é um fenómeno recente coexistindo com uma agricultura maioritariamente 

tradicional, mas surgindo já algumas empresas de cariz moderno viradas para a 

exploração agropecuária. Segundo o PDM (Plano Diretor Municipal), o Produto 

Agrícola Bruto é predominantemente de origem vegetal (63,8%) e animal 

(32,6%) sendo a contribuição florestal muito reduzida (3,3%). Saliente-se que a 

área agroflorestal representa 38,2% da área total do concelho. Por sua vez, a 

atividade turística está em franco desenvolvimento.  

4.1.3 Contexto do agrupamento de escolas  

O Concelho de Esposende, antes constituído por 15 freguesias, passa, a 

partir de 2013, a redesenhar-se e a integrar 9 unidades administrativas, uma vez 

que, houve algumas agregações decorrentes do processo de reorganização 

administrativa do território das freguesias, plasmado na Lei n.º 11-A/2013, de 28 

de janeiro. Estas novas unidades administrativas também, de certo modo, se 

repercutem na vida dos nossos estabelecimentos, uma vez que há competências 

da responsabilidade das Juntas de freguesia, particularmente ao nível dos 

Jardins de Infância e das escolas do 1.º CEB. 

O atual edifício da escola-sede foi construído em 1994 e entrou em 

funcionamento no ano letivo 1994/1995. A partir do ano letivo 2000/2001 é criado 

o Agrupamento de Escolas de António Correia de Oliveira que foi homologado 

por despacho do Sr. Secretário de Estado da Administração Educativa, em 
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12/06/00. Em 2012, no âmbito de uma 2.ª fase de agregação de escolas, ao 

Agrupamento António Correia de Oliveira junta-se o Agrupamento de Escolas de 

Apúlia e constitui-se uma nova unidade organizativa denominada Agrupamento 

de Escolas António Correia de Oliveira. Os estabelecimentos que integram o 

Agrupamento são os seguintes: J.I. de Gemeses, as E.B.1 de Esposende, 

Gemeses e Areia; as E.B.1/J.I. de Criaz, Facho, Fão, Fonte Boa, Rio Tinto, 

Gandra, Barral e Curvos; a Escola Sede – E.B. 2,3 de António Correia de Oliveira 

e E.B.I. de Apúlia. Em todas estas freguesias há oferta pública da Educação Pré-

escolar, à exceção da cidade de Esposende, em que os pais e encarregados de 

educação só contam com esta oferta educativa da parte de instituições 

particulares. 

Quadro n.º 4.7. - População residente em 2013 (INE, CAOP 2013 - Carta 

Administrativa Oficial Portuguesa. 

  

População 

residente HM 

2013 

FREGUESIAS HM 

Gemeses 1078 

União das freguesias de Apúlia e Fão 7301 

União das freguesias de Esposende, Marinhas (1*) e 

Gandra 11111 

União das freguesias de Fonte Boa e Rio Tinto 1944 

União das freguesias de Palmeira de Faro e Curvos 3214 

(1*)Freguesia não pertencente ao Agrupamento António Correia de Oliveira com 

6193 habitantes.  

De acordo com os dados recolhidos pela equipa responsável pela 

avaliação externa de escolas (2014-2015), constata-se que a análise das 

habilitações académicas dos pais e encarregados de educação revela que 14% 

possuem formação superior e 31,2 % formação secundária e superior. Quanto 

às profissões, constata-se que 23% dos pais e encarregados de educação dos 

alunos são profissionais de nível superior e intermédio. 
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4.1.3.1 Escola Básica de Apúlia/ Planificação de Educação Física  

No ano letivo 2016-2017, a população escolar do segundo e terceiro 

ciclos, da Escola Básica de Apúlia foi constituída por 331 alunos, sendo 60 

alunos do 5.º ano, 65 do 6.º ano, 78 do 7.º ano, 55 do 8.ºano e 73 do 9.ºano.  

Os espaços disponíveis para a prática da Educação Física são os 

seguintes: 

a) Pavilhão gimnodesportivo com:  

- marcações para diferentes modalidades: andebol, futsal, voleibol, 

corfebol, badminton e ténis;  

- duas arrecadações (uma para material movível e outra para 

equipamentos desportivos); 

- 4 balneários, sendo dois para o sexo feminino e dois para o sexo 

masculino;  

b) Espaço exterior em piso alcatroado: 

- dois campos de basquetebol; 

- um campo de voleibol; 

- um campo de futsal e/ou andebol; 

- uma pista de atletismo.  

Com base neste conhecimento houve necessidade de proceder ao 

planeamento de toda a atividade docente. O ato de planificar é complexo. Os 

programas nacionais propõem uma componente nacional nuclear e outra 

alternativa, regional, procurando responder simultaneamente, à harmonização 

da oferta de formação em Educação Física, no todo do território nacional e ao 

aprofundamento da formação nas especificidades locais das atividades físicas 

(geografia física e cultural). Para além da sua condição eclética de formação, 

envolvendo a área da aptidão física, dos conhecimentos e das atividades físicas 
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(com grande diversidade), os programas devem oferecer a condição de inclusão 

de todos os alunos, partir da possibilidade da diferenciação do curriculum e das 

práticas de formação.  

Entre o curriculum como texto, enunciado nos programas e o curriculum 

em ação que é, verdadeiramente, o que pode influenciar as aprendizagens dos 

alunos, há uma gestão a fazer cuja qualidade depende da competência do 

professor, preparado científica, pedagógica e didaticamente para fazer face a 

essa tarefa. É importante que o professor assuma a sua atuação profissional 

como um processo com sentido, para além do espaço físico e pessoal da sua 

própria aula e dos seus alunos.  

Partindo do conhecimento prévio da realidade dos alunos, o planeamento 

do ensino permitiu-me prever, raciocinar, orientar, organizar, melhorar e adequar 

os conteúdos às necessidades do processo ensino-aprendizagem, de modo a 

torná-lo eficiente, significativo e avaliável. A partir do momento em que tive de 

adotar decisões curriculares, procurei adaptar-me às particularidades do marco 

institucional em que se desenvolveu o meu trabalho e às características sócio 

ambientais, culturais e políticas, que atuaram como marco de referência e que 

afetaram direta ou indiretamente o processo educativo em que, eu própria, os 

meus alunos e a escola estávamos inseridos. 

As características curriculares de cada turma a que lecionei variaram em 

função do desenvolvimento prévio dos alunos, do tipo de escola, da particular 

hierarquia das necessidades e prioridades que em função do meio ambiente 

houve necessidade de estabelecer, das atitudes das famílias relativamente à 

educação e à cultura, das suas disponibilidades económicas, e, 

necessariamente, da política educativa que os diversos órgãos de gestão e 

orientação escolar implementaram nas suas respetivas áreas de competência.  

O desenvolvimento do ensino aprendizagem operacionaliza o eixo central 

da minha atividade docente e envolve a consideração de 3 vertentes 

fundamentais: planificação, operacionalização e regulação do ensino e das 

aprendizagens, assentes no conhecimento científico e pedagógico-didático 
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profundo e rigoroso. Relativamente à planificação em Educação Física foi 

sempre necessariamente conjunta, atendendo à especificidade desta disciplina 

comparativamente às outras. Ao planificar de uma maneira geral, todos os 

professores dedicaram importância aos objetivos, à seleção dos conteúdos face 

às condições materiais e de equipamentos existentes (em inventário) para a 

prática e, por último, preparação dos processos instrutivos, isto é, estratégias e 

atividades que se propunham realizar. Uma das formas de preparar a seleção 

de modelos e métodos pedagógicos passou indiscutivelmente por rever a 

literatura especializada, rever publicações que abordassem os temas ou então, 

revisão de investigações, ações de formação frequentadas ou informações 

relacionadas com as diversas unidades temáticas. Com base nas avaliações 

diagnósticas realizadas, espaços disponíveis de acordo com o roulement, 

planifiquei todas as aulas, individualizando, quanto possível, a situação 

ensino/aprendizagem e respeitando a diferenciação pedagógica de acordo com 

o estipulado pelo referencial de competências-chave e com o estipulado na 

equipa pedagógica a que pertenço. Procurei assistir todos os alunos, utilizando 

uma pedagogia diferenciada, proporcionando-lhes momentos e ritmos diferentes 

para a sua aprendizagem, concebi e planifiquei estratégias adequadas aos 

diferentes alunos e contextos, com ou sem plano de recuperação, com o intuito 

de otimizar a sua prestação e evolução. 

O conteúdo, enquanto componente didático, foi algo que nas várias 

escolas por onde lecionei foi tido em conta independentemente da conceção que 

finalmente foi adotada. O mesmo conteúdo pôde ser trabalhado a partir de 

pontos de vista distintos ou, então, a partir de diferentes planos de análise. Cada 

ponto de vista ou nível do plano exigiu a introdução de novos conceitos e, por 

isso, converteu-se em tema próprio. Sob o ponto de vista didático, o tratamento 

do conteúdo, a sua divisão e ordenação, procurou obedecer à natureza da 

matéria de ensino e à forma como os alunos aprendiam e desenvolviam o 

conhecimento dessa matéria. Os núcleos essenciais dos conteúdos foram 

programados em grupo e quase sempre cumpridos. Ao nível curricular, o 

propósito de dominar uma disciplina como a Educação Física não foi satisfeito 

pelo simples facto de se conhecer ou memorizar todos os dados ou referências; 
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pressupôs a aquisição do seu “espírito”, isto é, a sua forma singular de abordar 

a realidade. Cada modalidade obrigou o aluno a codificar a sua experiência e a 

descodificar os seus conhecimentos e, a mim, a atualizar constantemente os 

meus conhecimentos, relativamente aos regulamentos específicos e aspetos 

técnico-táticos, uma vez que frequentemente estes sofrem alterações, em 

consequência da evolução dos estudos científicos nessas áreas e regulamentos. 

As atividades letivas foram preparadas de acordo com o enquadramento 

curricular, tendo o cuidado de as ajustar à realidade de cada turma.  

Os recursos e instrumentos utilizados foram: 

1) Avaliação inicial (Crescimento somático, desempenho motor - testes de 

avaliação da aptidão física associada à saúde e à performance e fatores de risco 

de síndrome metabólica) cujos objetivos foram: - Identificar as aptidões dos 

alunos em cada matéria; Constatar as dificuldades gerais de todos os alunos 

(unidades didáticas em que os alunos são menos bem sucedidos) e específicas 

a cada um dos alunos (alunos “menos hábeis” em cada uma das matérias); 

definir as prioridades de desenvolvimento; definir o grau de exigência; determinar 

os grupos de nível; determinar a estratégia global para a concretização do 

currículo real, no sentido do currículo projetado; definir as grandes etapas do ano 

letivo; definir as prioridades, a organização e os processos da etapa seguinte; 

promover a aprendizagem das formas de organização e das rotinas de trabalho; 

proceder à revisão e atualização dos resultados obtidos no ano anterior; recolher 

os dados necessários que permitissem validar, alterar ou corrigir os critérios de 

qualificação definidos (em especial os que são utilizados como critérios 

quantitativos na avaliação de algumas competências;) e, por último, levar os 

alunos a tomar consciência sobre a importância da prática de atividade física e 

mostrar a sua relação com a melhoria na saúde e qualidade de vida. 

2) Avaliação formativa/sumativa com utilização de testes, jogo do craque, 

CD-ROM diversos, grelhas de auto avaliação. Para além destes, utilizei 

frequentemente outros: não projetados – fotografia, cartazes, livro; projetados – 

transparências, <<filmstrips>>(partes de filme); áudio – cassetes, CD; 
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movimento – vídeo e filme. Utilizei também as TIC (apresentações em 

PowerPoint) e a Internet, esta mais ao nível de trabalhos de investigação 

propostos aos alunos. Qualquer destes recursos visou fundamentalmente 

facilitar a comunicação, transportando mensagens, com a finalidade de contribuir 

para o desenvolvimento de novos conhecimentos, skills e atitudes, e, 

simultaneamente, melhorar a interação com os alunos e destes com a 

informação e o ambiente. 

Enquanto Profissional de Educação Física e especialista em atividades 

físicas, nas suas diversas manifestações procurei prestar serviços que 

favorecessem o desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a 

capacitação e/ou restabelecimento de níveis adequados de desempenho e 

condição corporal dos seus beneficiários, visando a consecução do bem-estar e 

da qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética do movimento, da 

prevenção de doenças, de acidentes, de problemas posturais, da compensação 

de distúrbios funcionais, contribuindo, ainda, para consecução da autonomia, da 

autoestima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das 

relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados os preceitos de 

responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual 

e coletivo (Bergamann, 2005).  

Para um professor de Educação Física, de qualquer nível de 

escolaridade, que, tal como eu, planifica, discute, analisa, que tem ideias claras 

a respeito da planificação, que está plenamente consciente do que, pessoal, 

institucional e socialmente se espera do seu trabalho, significa ser mais “dono” 

da posterior operatividade e aplicação dessas expectativas, na medida em que 

sabe qual é a razão das coisas que realiza, qual é o papel de cada passo 

educativo que dá para o desenvolvimento do sujeito. 

Na tomada de decisões, tanto a informação disponível (sobre os 

discentes, as matérias e os processos instrutivos) como as características 

pessoais e profissionais dos professores, influenciaram de forma decisiva a 

forma como cada um manuseou essa informação na tomada de decisões. 
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Neste sentido, ao longo do ano todas as turmas do 2.º ciclo foram 

submetidas à planificação apresentada em anexo (anexo 1) tendo toda a escola 

beneficiado da realização de um conjunto de atividades internas e externas 

diversificadas. 

As atividades de Complemento Curricular – concretizadas através de 

clubes ou oficinas – visaram, como a sua designação indica, levar os alunos a 

enriquecer ou aprofundar um currículo específico através de atividades de 

caráter eminentemente lúdico, mas devidamente direcionadas. As atividades 

que se realizaram na Escola, mas sobretudo fora dela, serviram para reforçar a 

ligação à comunidade e, por outro lado, como forma de motivar e implicar os 

nossos alunos no processo ensino-aprendizagem. Funcionaram na escola sede 

do Agrupamento/ E.B. de Apúlia vários clubes, tais como: Clube da Matemática, 

Clube de imagem, Clube da Proteção Civil, Clube Escolar de Rádio, Oficina do 

Barro e do Azulejo, Oficina de BTT (bicicletas de todo-o-terreno) e Desporto 

escolar (Badminton, Basquetebol, BTT, Escalada, Futsal, Orientação, Gira volei). 

Atendendo à proximidade da praia, muitas aulas e atividades foram realizadas 

neste ambiente.  

A escola de Apúlia favorece a ecologia das aprendizagens. Com os 

espaços e materiais necessários de apoio à aprendizagem das atividades 

físicas, viabilizam-se as experiências de formação e motivam-se os alunos. É 

através da Educação Física que se aprende a gostar de praticar atividades 

físicas. Na escola, há outras ocasiões para a prática da atividade física, mas 

sofrerão sempre de limitações que não encontramos nas aulas de Educação 

Física. Por exemplo, os recreios são, indiscutivelmente, espaços importantes 

para a promoção da atividade física, mas dado corresponderem a momentos de 

atividade livre, o que observamos é que são apenas os alunos ativos que se 

movimentam neste momento do dia escolar. Outro exemplo estende-se às 

atividades de extensão/complemento/enriquecimento curricular igualmente 

importantes para o aprofundamento das aprendizagens da Educação Física, 

mas que também dependem da escolha voluntária dos alunos e que, além disso, 
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são maioritariamente de especialização e, portanto, um fator de exclusão para 

os mais necessitados.  

Em sinopse, constata-se que a aposta da Escola vai para além dos 

saberes disciplinares, pois investe nas potencialidades de cada um, para direto 

e indireto benefício da comunidade, exigindo a cada docente disponibilidade, 

empenho, determinação e capacidade de aceitação ao serviço da qualidade da 

formação dos alunos, no sentido de atingir o alvo central: sucesso educativo 

imediato, ao serviço da vida e da integração comunitária. Esta dinâmica esteve 

e está implícita nas estratégias a seguir, isto é, para além dos conteúdos 

disciplinares, das competências que se pretende que o aluno atinja, 

potencializadas nos clubes, salas de estudo, nos apoios individuais ou em grupo, 

nas atividades extracurriculares, ações de formação, como meio para atingir a 

criação de um Agrupamento que sabe acolher todos e cada um numa perspetiva 

de sucesso. Preocupamo-nos com uma pedagogia centrada no aluno, que 

desenvolva competências, capacidades, atitudes e valores, tais como o sentido 

da responsabilidade, a capacidade de decisão, de planificação e de avaliação, o 

espírito de investigação, o sentido crítico, de colaboração, de relacionamento e 

de comunicação adequado, tendo como pedra basilar a satisfação e o prazer no 

final do processo. 

As condições que o agrupamento/escola oferece com a implementação 

do projeto pedagógico visam defender a igualdade de direitos, respeitar a 

diferença, fomentar a responsabilidade, a criatividade e a autonomia, incentivar 

a capacidade de intervenção com a finalidade de favorecer a realização de cada 

aluno como indivíduo, desenvolver no aluno as competências necessárias a uma 

integração social correta como cidadãos de pleno direito e fomentar o sucesso 

escolar, educativo e pessoal do aluno. 

A concretização do Projeto Educativo do agrupamento fundamenta-se em 

princípios éticos, pedagógicos e sociais, implícitos numa prática aberta, 

abrangente e integradora. É pertinente que se implemente um currículo capaz 

de corresponder às necessidades da atual sociedade e de responder aos 
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desafios do presente, proporcionando a todos os alunos condições de 

aprendizagem e situações educativas diversificadas e diferenciadas, promotoras 

do sucesso escolar e de uma cidadania consciente e responsável. É urgente 

estarmos preparados para os avanços tecnológicos que connosco convivem 

todos os dias. Eles requerem da nossa parte um esforço constante de 

autoformação, para podermos encarar a formação dos nossos alunos à luz de 

novas perspetivas e arrojados desafios. A nossa missão é de elevada 

responsabilidade e visa receber, assimilar e transformar imensa informação 

diversificada em saberes multifacetados. Só desse modo poderemos estar à 

altura de compartilhar com os nossos alunos, objeto primordial da nossa 

atividade, a reformulação em nós operada, integrando-nos e integrando-os num 

processo mútuo de formação. 
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CAPÍTULO 5 – ESTUDO  

CRESCIMENTO, DESEMPENHO MOTOR E FATORES DE RISCO NOS 

ALUNOS DOS 5.º E 6.º ANOS DE ESCOLARIDADE DA ESCOLA BÁSICA DE 

APÚLIA. UM RELATO. 

5.1 Introdução 

5.1.1 Importância do “problema” no contexto da escola 

O presente estudo tem como objetivos descrever e interpretar aspetos do 

crescimento físico, desempenho motor e os fatores de risco dos alunos. Alguns 

destes domínios complexos “per si” já foram tratados no âmbito do meu Mestrado 

anterior; outros, porém, constituem uma verdadeira aprendizagem.  

A escola constitui-se como um contexto privilegiado de intervenção na 

comunidade. A disciplina de Educação Física desempenha, também, a 

importante função de prevenir o sedentarismo e as comorbilidades associadas. 

É esperado que na disciplina de Educação Física sejam disponibilizados meios 

e métodos de intervenção que tornem possível, também, a elevação do ludismo 

em todas as práticas corporais e o aumento dos níveis de aptidão física dos 

jovens. É lícito que a sociedade reclame este modo de intervenção, que em 

grande medida contribui adicionalmente para o efetivo reconhecimento social da 

Educação Física. A ação do profissional de Educação Física pode ser entendida 

como fazendo parte de um processo que pode ser enquadrado, também, no 

âmbito da Saúde Pública numa das suas vertentes centradas na Educação para 

a Saúde. É consensual que comportamentos saudáveis tendem a agregar outros 

com a mesma natureza, isto é, considera-se plausível que uma utilização 

sistemática do exercício físico pode inibir os jovens de adotar comportamentos 

menos saudáveis, tais como o tabagismo, comportamentos sexuais de risco ou 

uma alimentação não recomendável.  
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O crescimento físico é um processo complexo resultante da plasticidade 

adaptativa, reflexo da ação e interação dos genes, das condições sociais, 

ambientais, económicas e culturais (Bielicki, 1986; Ulijaszek, 2006). A altura e o 

peso são os dois indicadores mais utilizados para identificar as alterações no 

tamanho do corpo, sendo possível identificar com base nos valores obtidos 

eventuais problemas de crescimento, subnutrição, sobrepeso ou obesidade 

(Lobstein e Jackson-Leach, 2007). O uso do índice de massa corporal (IMC) 

enquanto indicador de sobrepeso e obesidade está bem descrito na literatura 

(Silva et al., 2012, Roelants et al., 2009; Pan et al., 2009, Kuczmarski et al, 2000). 

O perímetro da cintura é um importante marcador (indireto) da adiposidade 

visceral (Rankinen et al., 1999 citados por Maia, 2015) e tem sido comummente 

usado em cartas de referência. O aumento do excesso de peso e da obesidade 

na população infantil é um problema de Saúde Pública à escala mundial (Center 

For Disease Control And Prevention - CDC, 2006), de tal forma “assustadora” 

que a Internacional Obesity Task Force (IOTF) alertou os serviços de vigilância 

epidemiológica de diversos países, incluindo Portugal, face às prevalências de 

sobrepeso e obesidade excederem os 30% em crianças dos sete aos 11 anos 

de idade (De Onis, Blossner, & Borghi, 2010; IOTF, 2005; Pereira, Seabra, Silva, 

Katzmarzyk, Beunen & Maia, 2010).  

A avaliação da aptidão física associada à saúde realizada em contexto 

escolar é considerada como uma estratégia que pode conduzir à promoção de 

programas mais adequados que incentivem ao estabelecimento de estilos de 

vida ativa e saudável. Segundo Ortega et al., (2008) a aptidão física pode ser 

considerada uma medida integrada de funções corporais (esquelética, 

cardiorrespiratória, hematocirculatória, e endócrino-metabólica) envolvidas no 

desempenho das mais variadas atividades físicas diárias e/ou exercício físico de 

caráter sistemático.  

A síndrome metabólica (SM) é um cluster de fatores de risco 

(hiperglicemia, trigliceridemia, tensão arterial elevada, colesterolemia, e elevado 

perímetro da cintura). Tem sido considerada um dos principais fatores de risco 

independente para o desenvolvimento de doença cardiovascular e diabetes 
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mellitus tipo 2. Trata-se de uma condição patofisiológica, de incidência 

crescente, atualmente implicada no desenvolvimento de várias doenças crónicas 

(Goodman et al. 2004, Zimmet et al. 2007). A sua prevalência tem vindo a 

aumentar em crianças e jovens e afeta quase 30% da população portuguesa 

adulta segundo informação disponibilizada pela Sociedade Portuguesa de 

Cardiologia (Maia et al., 2008). A literatura refere que valores moderados a 

elevados de atividade física e resistência cardiovascular são fatores protetores 

do aparecimento da síndrome metabólica, além disso, responde positivamente 

(diminuiu grau de risco) a programas de exercício físico e controlo nutricional 

realizados com adolescentes, adultos jovens e adultos idosos (Maia et al., 2008).  

5.1.2 Estudos disponíveis e alguns resultados importantes 

No nosso País há informação, ainda que não muito vasta, sobre aspetos da 

variação estatural e ponderal, desempenho motor e indicadores de risco de 

síndrome metabólica de crianças e adolescentes com idades compreendidas 

entre os 10 e os 18 anos. O quadro n.º 5.1. apresenta algumas das 

características mais relevantes dessas pesquisas. 

Quadro n.º 5.1. - Aspetos diversos de alguns estudos mais importantes 

realizados em Portugal. 

Autor(es)/ 
Local 

 Amostra Principais Resultados do crescimento 

 Peso Altura 

Almeida  
(1998) 
Lamego 

 768 Indivíduos 
(414 raparigas e 
354 rapazes com 
idades entre os 
10 e 16 anos) 

Em função do sexo 
No período pré- pubertário o 
peso é sensivelmente idêntico 
nos 2 sexos; Na puberdade as 
raparigas evidenciam valores 
superiores e no período pós-
puberdade os rapazes pesam 
mais do que as raparigas. 
Em função da idade 
O traçado é idêntico nos 2 
sexos até aos 14 anos 

Em função do sexo 
O sexo feminino 
apresenta 
vantagens sobre o 
masculino nas 
idades 10 e 11 
anos. A partir dos 
12 anos os rapazes 
têm valores sempre 
superiores às 
raparigas, 
revelando 
diferenças 
significativas aos 
14,15 e 16 anos. 
Em função da idade 
Os rapazes 
apresentam um 
panorama igual ao 
das raparigas até 
aos 13 anos. 
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Ferreira 
(1999) 
Viseu 

 720 sujeitos 
(359 meninas e 
361 meninos dos 
10 as 18 anos) 

Em função do sexo 
As idades nas quais se verifica 
uma superioridades a favor 
das raparigas é aos 10, 11,12 
e 13 anos 
Em função da idade 
O traçado que caracteriza o 
comportamento desta variável 
ao longo da idade é idêntico 
em ambos os sexos até aos 
14 anos de idade, com 
superioridade das raparigas, 
não sendo as diferenças 
significativas.  

Em função do sexo 
Até à idade de 14 
anos, rapazes e 
raparigas 
apresentam valores 
idênticos, com 
vantagem para as 
raparigas aos 13 
anos, sendo que os 
valores não 
representam 
diferenças 
significativas. A 
partir dos 14 anos 
os rapazes 
apresentam sempre 
valores superiores 
às raparigas. 
Em função da idade 
O traçado que 
caracteriza o 
comportamento 
desta variável ao 
longo da idade é 
idêntico em ambos 
os sexos até aos 14 
anos de idade. 
 

Freitas et al. 
(2002) 
Madeira 

 1209 rapazes e 
1184 raparigas 
dos 8 aos 17 
anos 

Em função do sexo/idade 
O valor mediano (P50) para o 
peso no sexo masculino 
aumenta de forma curvilínea 
com a idade. Entre os 11,5 e 
os 14,5 a curva torna-se mais 
íngreme e reflete aumentos de 
4,7 a 6,7 Kg/ano). A 
distribuição dos percentis 10, 
25, 50, 75 e 90 em torno do P50 

é assimétrica, e em valor 
absoluto, a maior variabilidade 
é observada aos 13 e 14 anos. 
Para as raparigas, existe um 
traço similar ao dos rapazes. 
Os valores do P50 aumentam 
de forma curvilínea ao longo 
dos vários escalões etários 
com ganhos de 4,0 a 4,8 
Kg/ano entre os 10,5 e os 13,2 
anos. A variabilidade da 
distribuição é grande entre os 
12 e os 14 anos, com o valor 
mais elevado aos 13.  

Em função do 
sexo/idade 
Nos rapazes, o 
valor mediano (P50) 
a partir dos 10,5 
anos, sofre uma 
maior inclinação da 
curva entre os 10,5 
e os 13,5 anos. Em 
cada grupo etário 
os percentis de 10 e 
90 estão 
distribuídos de 
forma simétrica à 
volta do P50 e não 
parece existir 
grande 
variabilidade ao 
longo da idade.  
No sexo feminino 
não encontramos a 
maior inclinação da 
curva característica 
do salto pubertário. 
Um aumento linear 
de cerca de 5,5 
cm/ano é 
observado até aos 
11,5 anos. As 
diferenças inter 
individuais são 
ligeiramente mais 
pronunciadas entre 
os 12 e 13 anos. 
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Martins. (2005) 
Esposende 
 
 

 1458 raparigas e 
1412 rapazes  

Em função do sexo/idade 
O peso dos rapazes e das 
raparigas segue o mesmo 
curso de crescimento até aos 
14 anos, havendo um período 
aos 13 em que as meninas são 
significativamente mais 
pesadas. 

Em função do 
sexo/idade  
Aos 11/12 anos as 
raparigas crescem 
mais rapidamente. 
A altura dos 
rapazes e das 
raparigas mantém-
se sensivelmente 
igual até aos 13 
anos, idade a partir 
da qual os rapazes 
crescem mais. 

Maia e Lopes 
(2007) 
Açores 

  Em função do sexo/idade 
O crescimento do peso é 
contínuo até aos 18 anos. No 
entanto, as diferenças mais 
pronunciadas entre sexos 
ocorre a partir dos 13-14 anos 
com valores mais elevados 
para os rapazes, à exceção do 
P3 entre os 11 e os 15 anos 
favorecendo as meninas. 

Em função do 
sexo/idade 
A presença de 
diferenças mais 
pronunciadas a 
partir dos 12-13 
anos, com nítida 
vantagem dos 
rapazes. 

Chaves et al. 
(2012) 
Vouzela 

  Em função do sexo/idade 
Aos 10 anos as raparigas são 
menos pesadas que os 
rapazes. Dos 11 aos 13 anos 
as raparigas passam a ser 
mais pesadas. A partir dos 14 
anos as raparigas são menos 
pesadas que os rapazes. 

Em função do 
sexo/idade 
Aos 10 anos as 
raparigas são 
ligeiramente mais 
baixas que os 
rapazes. Aos 11 e 
12 anos as 
raparigas são mais 
altas que os 
rapazes. Aos 13 
ambos os sexos 
tem a mesma altura 
e a partir dos 14 os 
rapazes têm um 
maior incremento 
que as raparigas. 

Maia e col. 
(2015) 
A.E.S.Martinho 

 Dos 10 aos 17 
anos 

Em função do sexo/idade 
No valor mediano (P50), aos 
10 anos os rapazes são 
ligeiramente mais pesados 
que a meninas. Dos 11 aos 12 
anos, os meninos são mais 
leves que as meninas Pesam o 
mesmo aos 13 anos, mas a 
partir dos 14 anos de idade os 
rapazes tornam-se mais 
pesados. 

Em função do 
sexo/idade 
No valor mediano 
(P50), dos 10 aos 
12 anos, as 
meninas são mais 
altas que os 
meninos, mas 
situação inverte-se 
aos 13 anos de 
idade 

   Principais Resultados 
Prevalência de sobrepeso e obesidade 

Martins. (2005) 
Esposende 
 
 

 1458 raparigas e 
1412 rapazes  

As raparigas apresentam 
valores de sobrepeso similares 
aos rapazes em todas as 
idades. A prevalência de 
obesidade é similar aos 
rapazes, exceto aos 12 anos.  

Nos rapazes a 
obesidade é mais 
elevada aos 12 
anos. 
 

Maia e Lopes 
(2007) 
Açores 

 Dos 6 aos 18 
anos 

Verificou-se uma estabilidade 
relativa das prevalências de 
sujeitos normo-ponderais, com 
sobrepeso e obeso.  

Nalgumas idades, 
das 3 coortes, 
constatou-se uma 
mudança de 
categoria ponderal, 
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Houve uma redução das 
prevalências de sobrepeso e 
obesidade na 3ª coorte de 
meninos e meninas. 

de sobrepeso a 
normoponderal e 
de obeso para 
sobrepeso. 

Chaves et al. 
(2012) 
Vouzela 

  A maior prevalência de 
normoponderais e obesas, 
está no grupo 10-12 anos. A 
maior prevalência de 
sobrepeso concentra-se no 
grupo etário dos 13-15 anos. 
Nos rapazes, a maior 
prevalência de 
normoponderais concentra-se 

no grupo etário dos 
13-15 anos e de 
sobrepeso nos 10 
aos 12 anos. São 
os rapazes que têm 
maiores valores de 
sobrepeso e 
obesidade. 

Maia e col. 
(2015) 
A.E.S.Martinho 

 Dos 10 aos 17 
anos 

A frequência de casos com 
obesidade ao longo dos 3 anos 
de estudo é muito baixa, 
3,73% nas raparigas e 6,35% 
nos rapazes 
Há um incremento muito 
pequeno da obesidade ao 
longo dos 3 anos. 
As frequências de sobrepeso 
são de 24,27% nas raparigas e 
20,29% nos rapazes. Isto 
significa que 1 em cada 4 
meninas têm sobrepeso; nos 
rapazes a frequência é de 1 
em cada 5. 
Rapazes e raparigas 
Campenses apresentam em 
geral, frequências  

de sobrepeso e 
obesidade 
semelhantes às 
observadas 
internacionalmente, 
bem como aos 
valores reportados 
nas 5 regiões do 
País (Algarve, 
Alentejo, Lisboa e 
Vale do Tejo, 
Centro e Norte). 

   Principais Resultados 
Aptidão física 

Martins. (2005) 
Esposende 
 
 

 1458 raparigas e 
1412 rapazes  

Existem diferenças 
significativas nos valores 
médios da aptidão normativa 
entre géneros, sendo que os 
rapazes apresentam sempre 
resultados superiores aos das 
raparigas ao longo da idade e 
em todas as provas. 
*A taxa de sucesso é superior 
nos rapazes, em todas as 
provas (curl up, push up, 
milha) e em todas as idades, 
exceto no trunk lift.  

Nesta prova, os 
rapazes 
apresentam valores 
médios superiores 
às raparigas 
apenas aos 10, 12e 
13 anos.. Nas 
restantes idades as 
raparigas são 
superiores. 

Maia e Lopes 
(2007) 
Açores 

 Dos 6 aos 18 
anos 

Na generalidade, as crianças e 
jovens açorianos têm valores 
de desempenho motor que são 
os esperados para a sua 
idade, com a evidência de um 
forte contraste entre os dois 
sexos, favorecendo os 
rapazes. 

É bem patente a 
diferença entre as 
crianças do mesmo 
sexo e da mesma 
idade. 
 

Chaves et al. 
(2012) 
Vouzela 

  Os rapazes apresentam maior 
sucesso que as raparigas em 
todas as provas e em todas as 
idades, com maior frequência 
de sucesso no grupo 13-15 
anos.  

Nas raparigas há 
um aumento do 
sucesso no 
segundo momento 
de avaliação. 

Maia e col. 
(2015) 
A.E.S.Martinho 

 Dos 10 aos 17 
anos 

São evidentes incrementos de 
força muscular, velocidade, 
agilidade e resistência ao 
longo da idade, com algumas 

física, confirmando 
a ideia de que 
crianças e jovens, 
são mais diferentes 
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variações em função da idade, 
do sexo e do percentil. 
É notório um incremento 
significativo dos diferentes 
indicadores de aptidão física 
dos Campenses ao longo da 
idade.  
Há uma clara diferenciação do 
desempenho entre os sexos 
com vantagem notória para os 
rapazes.  
Os rapazes têm melhores 
desempenhos em todos os 
testes, isto é, são mais ágeis, 
fortes e com melhor resistência 
cardiorrespiratória. 
Há diferenças interindividuais 
marcantes nos ganhos de 
aptidão 

do que iguais no 
desempenho 
motor. 
Scores desportivos 
mais elevados 
afetam 
positivamente a 
aptidão 
cardiorrespiratória, 
força explosiva e 
agilidade. Não 
parecem ter 
qualquer efeito 
significativo na 
corrida de 
velocidade e força 
isométrica máxima. 

   Principais Resultados 
Síndrome metabólica 

Maia, Freitas 
&Silva (2008) 
Camacha 

 Famílias (297 
pessoas dos 7 
aos 86 anos) 

Há exceção da glicemia, o 
perímetro da cintura, tensão 
arterial sistólica, fração HDL- 
colesterol – HDL e 
triglicerídeos  têm resultados 
elevados. 
 

41% dos homens e 
27% das mulheres 
têm síndrome 
metabólica. 

Maia et al. 
(2009) 
Vouzela 

 Do 1ºciclo ao 
Sec./Profissional. 

Há um número razoável de 
pessoas em risco, qualquer 
que seja o indicador 
considerado, desde o 
perímetro da cintura até aos 
triglicéridos; A prevalência de 
risco no perímetro da cintura é 
de 37,6%, sendo que o sexo 
feminino é o grupo de maior 
risco;  
Na tensão arterial sistólica a 
prevalência de pessoas em 
risco é de 22,9%. 

Nos triglicéridos 
foram encontradas 
24,1% com valores 
elevados, sendo 
que as mulheres 
são o grupo mais 
vulnerável; 
Considerando a 
totalidade dos 
indicadores de 
síndrome 
metabólica, 32,1% 
têm 2 ou mais 
indicadores de 
risco; se 
considerarmos 3 ou 
mais, então o valor 
cai para 13,4%. 
 
 

Maia e col. 
(2015) 
Ag. E. S. 
Martinho) 

 Dos 10 aos 17 
anos 

Não ocorreu nenhuma 
alteração de realce ao longo 
dos 3 anos do estudo nos 5 
indicadores (tensão arterial 
sistólica, perímetro da cintura, 
glicemia, colesterolemia (HDL) 
e triglicerídeos. 
Não há diferenças 
substanciais entre rapazes e 
raparigas; 
Há um perfil bem saudável ao 
longo dos 3 anos. 

Há uma forte 
variabilidade 
interindividual na 
mudança de 
valores de risco.  
Há estabilidade nas 
categorias de risco; 
A frequência de 
casos com 
incremento de risco 
é extremamente 
baixo. 
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5.1.3 Objetivos  

O presente estudo tem como principais objetivos descrever e interpretar 

as alterações ocorridas no crescimento, aptidão física e risco metabólico, em 

crianças dos 5.º e 6.º anos de escolaridade da Escola Básica de Apúlia entre 

outubro de 2016 até maio de 2017, i.e., um ano letivo. 

5.2 Metodologia 

5.2.1 Amostra 

A amostra é constituída por 79 alunos (36 raparigas e 43 rapazes) 

provenientes de turmas de 5.º e 6.º anos (Quadro n.º 5.2.). 

Quadro n.º 5.2. - Distribuição da amostra por ano de escolaridade e sexo. 

Anos Raparigas Rapazes Total 

5ºAno 9 9 18 

6ºAno 27 34 61 

Total 36 43 79 

Da amostra, 9 rapazes têm necessidades educativas especiais (anexo 2). 

Importa salientar que nesta amostra não foram incluídos os jovens 

institucionalizados (n=2) pela incerteza da sua manutenção na escola até o final 

do ano letivo, bem como um aluno com 12 anos, que sofre de distrofia muscular 

degenerativa (sarcogliconopatia) e por beneficiar de um programa específico de 

atividade física. A distribuição da amostra por turmas encontra-se em anexo 

(anexo 2). 

O programa de intervenção ocorreu durante todo o ano letivo sendo que 

a parte prática ocorreu durante as aulas de Educação Física e Desporto Escolar. 

As aulas eram divididas em bois blocos, sendo um de 45 minutos e outro de 90 

minutos. Além do programa padrão de Educação Física, as raparigas 

frequentaram o Desporto Escolar na modalidade de basquetebol, por mais dois 
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blocos, um de 45 minutos e um de 90 minutos e alguns rapazes frequentaram o 

gira volei por mais um bloco de 90 minutos, até ao final do campeonato escolar. 

Foram também realizados diversos torneios internos e externos durante todos 

os períodos letivos. A cooperação dos pais, da autarquia e dos professores de 

Educação Física foi necessária na dinamização dos torneios e campeonato 

escolar, e os alunos conheciam o propósito do estudo.  

A parte teórica da intervenção foi ministrada em oferta complementar 

(interdisciplinaridade), com base no programa de educação para a saúde (Anexo 

3) em que foi focada a importância de adquirir hábitos saudáveis através do 

aumento da frequência de atividade física, de uma alimentação adequada (dieta 

saudável) e desencorajamento de estilos de vida sedentários. Nesta disciplina 

foram apresentados vários powerpoints com tópicos específicos relacionados 

com nutrição, importância da atividade física e doenças associadas à obesidade. 

5.2.2 Crescimento físico 

Foram medidos a altura e o peso de acordo com o protocolo sugerido por 

Lohman et al. (1988). Para a determinação das categorias ponderais com base 

nos valores do IMC [(Altura(m)/(Peso(kg)2] utilizaram-se os valores de coorte 

sugeridos por Cole et al. (2000) (anexo 4). 

5.2.3 Aptidão física  

Na aptidão física associada à saúde (criterial) foram considerados os 

testes seguintes: Curl-up (indicador de aptidão muscular), push-up (indicador de 

aptidão muscular), trunk-lift (indicador de aptidão muscular) e corrida/marcha da 

milha (indicador de aptidão cardiorrespiratória) da bateria Fitnessgram (Cooper 

Institute for Aerobics Research, 1992) (Anexo 5). 

A aptidão física associada à performance motora (normativa) foi avaliada 

através da bateria de testes da AAHPERD: Corrida das 50 jardas (indicador de 

velocidade), Corrida de vaivém (indicador de agilidade) e Impulsão Horizontal 

(indicador de força explosiva dos membros inferiores) (Anexo 5).  
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5.2.4 Síndrome metabólica 

Face a restrições orçamentais e instrumentais, a SM foi avaliada somente 

com base em três indicadores (tensão arterial, perímetro da cintura e IMC); os 

valores de corte considerados foram sugeridos por Cook et al. (2003) (Anexo 6). 

5.2.5 Procedimentos Estatísticos 

Foram calculadas as estatísticas descritivas básicas (média e desvio 

padrão). As comparações entre sexos, em cada ano e entre as medições foram 

efetuadas com os testes não paramétrico de Wilcoxon e de Qui-quadrado. O 

nível de significância foi definido em 5%. Todos os cálculos foram efetuados no 

software estatístico SPSS 24. 

5.2.6 Resultados e discussão 

5.º Ano - sexo feminino 

 No quadro n.º 5.3. encontram-se as estatísticas descritivas e valores dos 

testes de hipóteses estatísticas relativos às raparigas do 5.º ano de escolaridade 

nas variáveis relativas ao crescimento, aptidão normativa e risco metabólico, 

medidas em dois momentos no tempo. 
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Quadro n.º 5.3. - Estatística Descritiva (M±Dp = Média e desvio padrão, valor z 

e valor de p) das variáveis antropométricas, da aptidão física normativa e do risco 

metabólico das raparigas do 5.º ano de escolaridade. 

 

  
 

Outubro 
 

Maio 
   

Variáveis n Média ± Dp 
 

Média ± Dp 
 

Valor z Valor p 

Crescimento  

Altura (m) 9 1,41 ± 0,07 
 

1,44 ± 0,07 
 

-2,692 0,01 

Peso (kg) 9 37,33 ± 10,11 
 

38,89 ± 9,69 
 

-1,667 0,10 

Aptidão Física Normativa 

50 Jardas (s) 9 9,74 ± 0,77 
 

8,73 ± 0,46 
 

-2,429 0,02 

Vai-vém (s) 9 12,32 ± 0,85 
 

12,19 ± 0,92 
 

-,533 0,59 

Imp.Hor (m) 9 1,25 ± 0,16 
 

1,36 ± 0,12 
 

-2,524 0,01 

Risco Metabólico 

P.Cint (cm) 9 65,89 ± 10,20 
 

68,44 ± 10,08 
 

-2,254 0,02 

PAM (mmHg) 9 115,34 ± 10,22 
 

115,87 ± 31,10 
 

-,420 0,67 

IMC (kg/m2)  9 18,48 ± 3,53 
 

18,53 ± 3,09 
 

-,178 0,86 

Os resultados mostram que de outubro para maio as raparigas 

aumentaram significativamente os valores médios da altura e perímetro da 

cintura (p<0.05). Além disso, tiveram melhor desempenho nas provas de 50 

Jardas e na de impulsão horizontal (p<0.05).  

5.º Ano - sexo masculino 

No quadro n.º 5.4. encontram-se as estatísticas descritivas e valores dos 

testes de hipóteses estatísticas, relativos aos rapazes do 5.º ano de escolaridade 

nas variáveis relativas ao crescimento, aptidão normativa e risco metabólico, 

medidas em dois momentos no tempo. 
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Quadro n.º 5.4. - Estatística Descritiva (M±Dp = Média e desvio padrão, valor z 

e valor de p) das variáveis antropométricas, da aptidão física normativa e do 

risco metabólico dos rapazes do 5.º ano de escolaridade. 

 

  
 

Outubro 
 

Maio 
   

Varáveis n Média ± Dp 
 

Média ± Dp 
 

Valor z Valor p 

Crescimento 

Altura (m) 9 1,45 ± 0,06 
 

1,48 ± 0,07 
 

-2,692 0,01 

Peso (kg) 9 40,94 ± 8,84 
 

43,72 ± 8,69 
 

-2,680 0,01 

Aptidão Física Normativa 

50 Jardas (s)  9 9,52 ± 1,12 
 

8,74 ± 1,05 
 

-2,492 0,01 

Vai-vém (s) 9 12,09 ± 0,86 
 

11,97 ± 1,22 
 

-,652 0,51 

Imp.Hor (m) 9 1,30 ± 0,16 
 

1,40 ± 0,19 
 

-2,106 0,04 

Risco Metabólico 

P.Cint (cm) 9 70,33 ± 11,74 
 

72,56 ± 10,76 
 

-2,266 0,02 

PAM (mmHg) 9 121,76 ± 11,93 
 

112,62 ± 9,79 
 

-1,481 0,13 

IMC (kg/m2) 9 19,57 ± 4,27 
 

19,92 ± 3,84 
 

-1,599 0,11 

Os resultados indicam que de outubro para maio houve um incremento 

significativo na altura e no peso, bem como do perímetro da cintura. Também os 

rapazes melhoraram o seu desempenho nas provas de 50 Jardas e impulsão 

horizontal (p<0.05). 

O padrão de resultados obtidos nas raparigas e rapazes do 5.º ano de 

escolaridade está de acordo com a literatura, ou seja, os rapazes são, em média 

mais pesados. Quando comparamos a altura (ver anexo 7) e o peso (ver anexo 

7) das raparigas e rapazes com o estudo de Esposende (Martins, 2005), Vouzela 

(Chaves et al., 2012) e com o percentil 50 das meninas e meninos do estudo 

Agrupamento de S. Martinho (Maia e colaboradores, 2015), verificamos que, em 

ambos os sexos, os jovens de Apúlia são mais baixos e leves. As comparações 

dos valores dos Apulienses com outros estudos refletem “a plasticidade 

adaptativa do ser humano, em função das interações que se estabelecem entre 
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o potencial genético e os constrangimentos ambientais a que se associam 

fatores económicos de cada contexto.” (Maia e col. 2015, p.19).  

No que concerne à aptidão física normativa, constata-se que, em ambos 

os sexos e por ano de escolaridade, o padrão de resultados alcançados é 

semelhante, nas provas de 50 jardas e vaivém o que evidencia estabilidade. Na 

prova da impulsão horizontal, os rapazes apresentam melhor desempenho do 

que as meninas. Em ambos os sexos, os incrementos são estatisticamente 

significativos na prova das 50 jardas e impulsão horizontal. Na generalidade, os 

valores de desempenho motor apresentados são os esperados para a idade 

destas crianças e jovens, com algum contraste entre os dois sexos, favorecendo 

os rapazes. Estes resultados são similares aos do estudo de Martins (2005), 

Maia e Lopes (2007), Maia et al.,(2012) e Maia e col. (2015). 

Por último, nos indicadores de risco metabólico considerados, as meninas 

apresentam resultados ligeiramente inferiores aos dos rapazes no perímetro da 

cintura e índice de massa corporal. Ambos os sexos apresentam resultados com 

significado estatístico no perímetro da cintura. O IMC da amostra em estudo, 

quando comparado com o do estudo de Martins (2005), apresenta valores 

inferiores. Quando comparamos estes resultados com estudos de outros países 

podemos observar que, em linhas gerais, o padrão de alteração do IMC, nesta 

população, se assemelha ao encontrado em Brasileiros, Franceses e Britânicos. 

6.º Ano - sexo feminino 

 Nos quadros n.º 5.5 e n.º5.6., encontram-se as estatísticas descritivas, 

bem como a comparação das médias das raparigas do 6.º ano de escolaridade 

nas variáveis relativas ao crescimento, aptidão normativa e risco metabólico, 

medidas em dois momentos no tempo. 
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Quadro n.º 5.5. - Estatística Descritiva (M±Dp = Média e desvio padrão, valor z 

e valor de p) da antropometria, aptidão física normativa e risco metabólico, das 

raparigas do 6.º ano de escolaridade. 

   Outubro  Maio 
   

Varáveis N Média ± Dp  Média ± Dp  Valor z Valor p 

Crescimento 

Altura (m) 27 1,48 ± 0,07  1,52 ± 0,07  -4,566c <0,001 

Peso (Kg) 27 43,91 ± 11,24  46,11 ± 11,01  -3,549c <0,001 

Aptidão Física Normativa 

50 Jardas (s) 27 8,77 ± 0,76  8,42 ± 0,67  -3,035d <0,001 

Vai-vém (s) 27 11,90 ± 0,95  11,59 ± 0,78  -2,114d 0,03 

Imp.Hor.(m) 27 1,42 ± 0,20  1,48 ± 0,22  -2,694c 0,01 

Risco Metabólico 

Per.Cint. (cm)  27 70,22 ± 11,64  73,15 ± 11,87  -2,771c 0,01 

PAM (mmHg) 27 126,41 ± 14,94  122,21 ± 16,02  -1,466d 0,14 

IMC (kg/m2) 27 20,02 ± 4,32  19,93 ± 4,05  -,288c 0,77 

A partir da análise do quando n.º 5.5. podemos observar que houve 

incrementos significativos de outubro para maio nos níveis de altura, peso e 

perímetro da cintura, bem como um melhor desempenho em todas as provas de 

aptidão avaliadas (p<0.05). 
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6º Ano - sexo masculino 

Quadro n.º 5.6. - Estatística Descritiva (M±Dp = Média e desvio padrão, valor 

z e valor de p) da antropometria, aptidão física normativa e risco metabólico, 

dos rapazes do 6.º ano de escolaridade. 

   Outubro   Maio 
   

Varáveis N Média ± Dp  Média ± Dp  Valor z Valor p 

Crescimento 

Altura (m) 34 1,48 ± 0,08 
 

1,52 ± 0,08 
 

-5,112 <0,001 

Peso (Kg) 34 44,40 ± 8,76 
 

46,57 ± 8,94 
 

-4,582 <0,001 

Aptidão Física Normativa 

50 Jardas (s) 34 8,75 ± 0,80 
 

8,32 ± 0,76 
 

-4,360 <0,001 

Vai-vém (s) 34 11,59 ± 1,15 
 

11,25 ± 0,60 
 

-2,060 0,04 

Imp.Hor. (m) 34 1,45 ± 0,21 
 

1,52 ± 0,22 
 

-3,746 0,00 

Risco Metabólico 

P.Cint. (cm)  34 71,97 ± 9,32 
 

73,65 ± 8,84 
 

-2,422 0,02 

PAM (mmKg) 34 126,58 ± 11,48 
 

122,38 ± 13,95 
 

-1,716 0,08 

IMC (kg/m2) 34 20,34 ± 3,44   20,02 ± 3,27   -1,581 0,11 

Os resultados mostram um incremento significativo de outubro para maio 

na altura, peso e perímetro da cintura, bem como um melhor desempenho em 

todas as provas de aptidão avaliadas (p<0.05). 

Quando comparamos as raparigas com os rapazes, do 6.º ano de 

escolaridade, nos indicadores do crescimento, constata-se que os incrementos 

na altura e peso, em ambos os sexos, são estatisticamente significativos. 

Todavia, não podemos esquecer que o valor do peso, em qualquer idade, é 

altamente influenciado por aspetos culturais, socioeconómicos e culturais (Maia 

e col., 2015). Quando comparamos a altura (anexo 7) e o peso (anexo 7) das 

raparigas e rapazes com o estudo de Esposende (Martins, 2005), Vouzela 

(Chaves et al., 2012) e com o percentil 50 das meninas e meninos do estudo 

Agrupamento de S. Martinho (Maia e col. 2015), constatamos que, em ambos os 



  CAPÍTULO 5 – ESTUDO 

78 

 

sexos, os jovens de Apúlia são mais baixos e leves. As comparações dos valores 

dos apulienses com outros estudos refletem “a plasticidade adaptativa do ser 

humano em função das interações que se estabelecem entre o potencial 

genético e os constrangimentos ambientais a que se associam fatores 

económicos de cada contexto.” (Maia e col. 2015, p.19).  

No que respeita à avaliação normativa, cuja essência consiste em 

diferenciar níveis de aptidão física e situar os seus valores num grupo de 

referência que pode ser a turma ou a escola, constata-se que em ambos os 

sexos, o padrão de resultados alcançados em todas as provas nos dois sexos 

são estatisticamente significativos e os valores médios dos rapazes são 

ligeiramente mais elevados do que os das raparigas. Estas alterações muito 

positivas ocorridas após o cumprimento da planificação curricular, dos treinos de 

desporto escolar e outras atividades, estão de acordo com a literatura e reforça 

a importância de programas de intervenção para a promoção de uma vida mais 

saudável e para reduzir os fatores de risco à saúde, em adolescentes. 

Por último, nos indicadores de risco metabólico, em ambos os sexos os 

resultados têm significado estatístico no perímetro da cintura. O IMC da 

população em estudo comparado com os do estudo de Martins (2005) apresenta 

valores inferiores. Quando comparamos estes resultados com estudos de outros 

países, podemos observar que, em linhas gerais, o padrão e evolução do IMC 

nesta população se assemelha ao encontrado em Brasileiros, Franceses e 

Britânicos (os dados vão somente até aos 15 anos de idade). 

5.2.7 Variabilidade intra e interindividual em raparigas e rapazes, dos 5.º e 

6.º ano de escolaridade 

Neste subcapítulo estudamos as mudanças intra-individuais ocorridas nas 

diferentes variáveis de outubro para maio. Esta abordagem é relevante por forma 

a compreendermos os comportamentos das variáveis após um ano de 

frequência de Educação Física, Desporto Escolar entre outras atividades. A 

partir da observação das figuras abaixo apresentadas, podemos verificar que 

independentemente da variável em causa (à exceção da impulsão horizontal no 
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5.º ano feminino e das 50 Jardas no 5.º ano masculino) há alguns alunos em que 

não se verificou qualquer alteração, noutros diminuiu e noutros aumentou. De 

modo mais específico, podemos observar que na prova de 50 Jardas 

praticamente todos os alunos melhoraram independentemente do ano letivo e 

sexo. Contudo, importa salientar que há uma aluna do 6.º ano que piorou em 

cerca de 2 segundos. Na prova de vaivém há uma enorme heterogeneidade na 

mudança entre os alunos. Na prova da impulsão horizontal a grande maioria dos 

alunos teve uma melhoria positiva, contudo alguns pioraram, principalmente os 

alunos do 6.º ano de escolaridade. 

50 Jardas 
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Vaivém  

  

  

Impulsão horizontal 

  



  CAPÍTULO 5 – ESTUDO 

81 

 

  

Figura nº 5.3.1. - Representação gráfica das diferenças individuais dos três 

indicadores de aptidão normativa. 

5.2.8 Abordagem criterial por ano de escolaridade 

5.2.8.1 Mudança e/ou estabilidade na aptidão física 

A avaliação criterial procura categorizar os níveis de aptidão física de 

crianças e jovens em aptos e inaptos com base em valores de corte bem 

referenciados na literatura. Depois de o aluno realizar a prova, verifica-se se esse 

valor está dentro da zona saudável de aptidão ou se ultrapassa esse critério 

(designado por cut off). A aptidão física designada nesta abordagem por criterial 

foi analisada com base nas provas : milha, curl up, push up e trunk lift. Atendendo 

à reduzida dimensão da amostra, consideramos a totalidade das provas nas 

categorias de inapto e apto, por ano de escolaridade. 

Vejamos então quantos jovens mantiveram a sua condição (inapto/apto) e 

quantos mudaram de categoria, de outubro para maio.  

O quadro n.º 5.7. mostra que, no 5.º ano de escolaridade, dos 6 alunos que 

em outubro eram inaptos apenas 2 deixaram de o ser em maio. Por outro lado, 

12 alunos eram aptos e mantiveram-se nesta categoria em maio, o que 

representa uma boa notícia (p<0.05). 
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Quadro nº 5.7. - Tabela cruzada da aptidão criterial do 5.º ano de escolaridade, 

de categorias de apto e inapto, de Outubro para Maio. 

  

Aptidão Maio       

Inapto Apto  Total  
Valor de 

prova 

Aptidão Outubro 
Inapto 4 2 6 

4,5 P=0,034 
Apto 2 10 12 

Total 6 12 18     

No 6.º ano de escolaridade (quadro n.º 5.8.), dos 21 alunos inaptos em 

Outubro 8 mantiveram-se inaptos e 13 ficaram aptos em Maio. Dos 40 alunos 

aptos em Outubro 39 mantiveram-se aptos em Maio e um aluno passou de apto 

a inapto, em maio (p<0.05). 

Quadro n.º 5.8. - Tabela cruzada da aptidão criterial do 6.º ano de escolaridae, 

de categorias de apto e inapto, de outubro para maio. 

  

Aptidão Maio      

Inapto Apto Total  
Valor de 

prova 

Aptidão Outubro 
Inapto 8 13 21 

13,872 P<0.001 
Apto 1 39 40 

Total 9 52 61   

Quando observamos os alunos de ambos os anos de escolaridade, 

constata-se que há uma forte heterogeneidade nos indicadores da aptidão 

criterial ao longo do ano. Há diferenças intra e interindividuais marcantes nos 

ganhos de aptidão física, confirmando a ideia de que as crianças e jovens têm 

mais diferenças do que similaridades no desempenho motor. A boa noticia é que 

a frequência de casos em que se mantiveram e/ou passaram a inaptos é baixa. 
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5.2.9 Prevalência de sobrepeso e obesidade 

A classificação dos valores do peso através do IMC baseia-se na atribuição 

de significado dos resultados, de cada sujeito, a partir das sugestões de Cole e 

colaboradores (2000). Deve ser referido que o IMC poderá definir falsamente 

alunos com aumento de massa óssea ou muscular como excesso de peso, 

embora este índice seja preferido na medição da obesidade de grandes grupos 

de pessoas (Savva & Savva, 2000). No quadro n.º 5.9. apresentamos a tabela 

cruzada da prevalência de normoponderais (0) e sobrepeso/obesidade (1). 

Quadro n.º 5.9. - Tabela cruzada da prevalência de normoponderais (0) e 

sobrepeso/obesidade (1) 

  

Prevalência 

Maio 
    

0 1 Total  
Valor de 

prova 

Prevalência Outubro 

0 54 0 54 

61.783 P<0,001 

1 4 21 25 

Total 58 21 79   

O quadro n.º 5.9. mostra que os 54 alunos que em outubro eram 

normoponderais mantiveram-se nesta categoria em maio. Por outro lado, dos 25 

alunos que em Outubro tinham sobrepeso/obesidade, 21 mantiveram-se nesta 

categoria em maio e 4 passaram a normoponderais, o que representa uma boa 

notícia. O valor de prova revelou-se estatisticamente significativo (p<0,05). 

Quando observamos a totalidade da nossa amostra (n=79) constatamos 

que de outubro para maio, houve uma mudança de categoria ponderal, isto é, de 

68,4% (n=54) de alunos com peso adequado passamos a ter 73,4% (n=58) e, 

embora a prevalência de sobrepeso/obesidade ainda seja moderada houve uma 

redução de 5% (Anexo 8). Rapazes e raparigas Apulienses apresentam em 

geral, frequências de sobrepeso e obesidade semelhantes às observadas 
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internacionalmente, bem como aos valores reportados noutros estudos 

nacionais (Maia e Lopes, 2007, Chaves et al., 2012 e Maia e col., 2015). 

De acordo com a literatura, a prevalência de sobrepeso e obesidade 

possui consequências adversas para a saúde, isto é, resistência à insulina, 

fatores de risco de doenças cardiovasculares, progressão precoce de 

aterosclerose, o que leva a óbitos prematuros (Smoak et al., 1987; State Actions 

to Promote Nutrition Increase Physical Activity and Prevent Obesity, 2013). 

Portanto, prevenir o sobrepeso e obesidade pode ser um meio eficaz de reduzir 

o risco de resultados de saúde indesejáveis.  

Para que os resultados se alterem é fundamental a entrega dos 

professores no sentido de aumentarem a eficácia educacional e minimizar a 

necessidade de intervenções adicionais, bem como intervenção concertada com 

as famílias. São elas que terão que estar atentas aos hábitos nutricionais dos 

seus filhos, perceber as alterações físicas e psicológicas que ocorrerão nos seus 

educandos e perceber os seus significados. Terão que se envolver mais no 

Desporto Escolar, formal e informal, cuidar do descanso e da socialização entre 

pares dos seus educandos. O papel do centro de saúde e dos seus agentes 

médicos também é crucial no combate ao incremento do sobrepeso e obesidade 

e em alguns fatores de risco, daí que a sua sensibilização, a sua ação educativa 

e o seu apoio aos jovens e suas famílias sejam tão importantes para evitar o 

aumento de doentes. A sua ação preventiva, combinada com os restantes 

“estrategas”, sejam eles professores, psicólogos, alunos ou encarregados de 

educação serão fundamentais para alterar este cenário inicial apresentado por 

esta amostra de alunos.  
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5.2.10 Indicadores de risco metabólico 

A compreensão dos fatores de risco de síndrome metabólica nesta 

amostra apresenta-se de grande relevância para combater e/ou controlar o 

desenvolvimento de doenças cardiometabólicas na idade adulta. Atendendo ao 

reduzido número de alunos do 5.º ano de escolaridade e consequente dificuldade 

de tratamento estatístico, apresentaremos apenas as frequências de risco para 

os alunos do 6.º ano de escolaridade, de ambos os sexos, numa tabela de dupla 

entrada, considerando as recolhas de outubro e maio. 

Os quadros seguintes permitem-nos ver quantos alunos do 6.º ano 

mantiveram a sua condição [Sem risco (0)/com risco (1)], e quantos mudaram de 

categoria de outubro para maio, nos indicadores: Índice de Massa Corporal 

(quadro n.º 5.10.), Perímetro da Cintura (quadro n.º 5.11.) e Tensão Arterial 

Sistólica (quadro n.º 5. 12). Vejamos,  

- Índice de Massa Corporal (quadro n.º 5.10.): os 42 alunos que em 

outubro não apresentavam risco no índice de massa corporal mantêm-se nesta 

categoria em maio. Por outro lado, dos 19 alunos que em Outubro se 

encontravam com risco, 15 mantiveram-se nesta categoria em maio e 4 

passaram a não estar em risco. O valor de prova revelou-se estatisticamente 

significativo (p<0,05). 

Quadro n.º 5.10. - Tabela cruzada do índice de massa corporal, do 6.º ano de 

escolaridade, da categoria sem risco (0) e com risco (1), de outubro para maio. 

 

  
IMC Maio 

Total  
Valor de 

prova Sem risco (0) Com risco (1) 

IMC  Outubro 

Sem 

risco (0) 
42 0 42 

43,97 P=0,000 
Com 

risco (1) 
4 15 19 

Total 46 15 61     
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- Pressão Arterial Sistólica (quadro n.º 5.11.): dos 37 alunos que em 

outubro não tinham risco, 28 mantêm-se nesta categoria em maio. Por outro 

lado, dos 24 alunos que em outubro tinham risco, 12 mantiveram-se nesta 

categoria em maio e 12 passaram a não apresentar risco, o que representa uma 

boa notícia. O valor de prova revelou-se estatisticamente significativo (p<0,05). 

Quadro n.º 5.11. - Tabela cruzada da pressão sistólica, do 6.º ano de 

escolaridade, da categoria sem risco (0) e com risco (1), de outubro para maio. 

 

  

Pressão Sistólica Maio  

Total 

  

Sem risco (0) Com risco (1)  
Valor de 

prova 
 

Pressão Sistólica        

Outubro 

Sem 

risco (0) 
28 9 37 

4,251 P=0,039 

Com 

risco (1) 
12 12 24 

Total 40 21 61     

- Perímetro da cintura (quadro n.º 5.12.): Dos 48 alunos que em outubro 

não apresentavam risco, 44 mantêm-se nesta categoria em maio e apenas 4 

passaram a ter risco. Por outro lado, dos 13 alunos que em outubro tinham risco, 

12 mantiveram-se nesta categoria em maio e 1 passou a não ter risco. O valor 

de prova revelou-se estatisticamente significativo (p<0,05). 
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Quadro n.º 5.12. - Tabela cruzada do perímetro da cintura, do 6.º ano de 

escolaridade, da categoria sem risco (0) e com risco (1), de outubro para maio. 

  

Perímetro da Cintura Maio 
 

Total 

 

 

 

Valor de 

prova 

Sem risco (0) Com risco (1) 

Perímetro da Cintura       

Outubro 

Sem 

risco(0) 
44 4 48 

37,28 P=0,000 
Com 

risco(1) 
1 12 13 

Total 45 16 61     

De acordo com a literatura, estes indicadores constituem uma medida de 

prevenção primária eficaz. Sabendo que estudos sobre adolescência confirmam 

que esta fase da vida constitui um momento de mudanças biológicas, 

ambientais, cognitivas, afetivas e de estilos de vida (Weiss et al., 2013; Maia et 

al, 2009, Chaves et al., 2012), importa perceber qual a frequência de risco por 

aluno. Assim, compreender o modo como fatores de risco cardiometabólico se 

comportam em cada aluno durante o ano letivo é crucial para reduzir ou controlar 

a incidência de doenças cardiovasculares na idade adulta. Por essa razão, 

apresentamos no quadro n.º 5.13. a frequência de risco por aluno, de outubro 

para maio. 

Quadro n.º 5.13. – Frequência de risco por aluno (6.ºano de escolaridade), 

das raparigas e dos rapazes, de outubro para maio. 

    Outubro  Maio 

    Raparigas Rapazes  Raparigas Rapazes 

   n n  n N 

Frequência de 

risco total 

0 13 15  11 17 

1 3 13  5 12 

2 6 5  8 5 

3 5 1  3 0 
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Quando observamos os alunos do 6ºano de escolaridade, constatamos 

que de outubro para maio há uma forte variabilidade interindividual nos 

indicadores de síndrome metabólica ao longo do ano letivo. Dos seis alunos em 

risco de síndrome metabólica, isto é, que tinham três indicadores de risco, 50% 

(duas raparigas e um rapaz) apresentaram melhorias num dos fatores de risco. 

Saliente-se que a frequência total de alunos (raparigas e rapazes) que não 

tinham nenhum fator de risco associado em outubro (n=28) manteve-se em maio. 

Estes resultados positivos reforçam a importância de programas de intervenção 

para a promoção de uma vida mais saudável e para reduzir os fatores de risco à 

saúde, em adolescentes. Estes resultados estão de acordo com estudos de 

revisão recentes (Guimarães et al.,2015) que mostraram que intervenções em 

escolas de países com diferentes modelos de prática de atividade física foram 

eficazes na redução dos fatores de risco cardiometabólico (Guerra et al.,, 2013), 

pois aumentaram o nível de atividade física e aptidão cardiorrespiratória e 

aumentaram o tempo ativo durante as aulas de Educação Física.  

5.3 Conclusões Finais 

A efetividade da intervenção na escola baseou-se na produção de 

diferentes estatísticas significativas entre as duas medições, em termos de 

crescimento, aptidão física e fatores de risco metabólico.  

As principais conclusões são as seguintes:  

1. Observam-se incrementos na altura e no peso, nos dois sexos, nos 5.º 

e 6.º anos de escolaridade. 

2. É evidente a diferença entre sexos no crescimento físico, tal como vem 

referido na literatura, mas nem sempre percebida no seu significado. 

3. Há uma forte variabilidade interindividual nos indicadores de aptidão 

física ao longo do ano letivo. 

4. A prevalência de casos com peso adequado aumentou e houve uma 

redução de casos de sobrepeso/obesidade, ao longo do ano letivo. 

5. Há uma forte variabilidade interindividual nos indicadores de síndrome 

metabólica ao longo do ano letivo. 
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6. A frequência de casos que deixou de ter risco cardiometabólico, isto é, 

que deixou de ter 3 indicadores de risco foi de 3 (50%). 

7. Para os alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, de ambos os sexos, 

os modelos de prática de atividade física (aulas de Educação Física, o 

treino de Basquetebol ou Gira volei, entre outras atividades) oferecidos 

pela escola põe em evidência que é possível promover níveis 

aumentados de atividade física e combater o comportamento 

sedentário. 

8. Ainda que o problema da obesidade não seja uma responsabilidade 

primária das escolas, se houver um caminho através de lições 

embutidas no currículo padrão e alguns recursos adicionais para 

influenciar comportamentos de saúde nos alunos para prevenir a 

obesidade, a sua redução proporcionará inúmeros benefícios a longo 

prazo aos alunos e à sociedade.  

 

5.3.1 Limitações do estudo 

Este estudo tem várias limitações de que destacamos: 

1- A amostra contém poucos alunos e representa uma amostra de 

conveniência não aleatória, logo constitui um problema para a 

generalização de resultados. 

2- Os resultados não são generalizáveis para escolas urbanas de elevados 

recursos materiais e humanos. 

3- Não houve medidas objetivas de controlo da atividade física fora da 

escola, dos comportamentos de estilos de vida e nutrição. 

4- O sucesso e/ou fracasso das intervenções na escola dependem de 

múltiplos fatores como duração dos intervalos, qualidade da educação, 

adesão dos alunos a essas intervenções, motivação dos alunos para o 

cumprimento do currículo e frequência assídua do desporto escolar. 

5- Apesar da falta de dados mais objetivos para apoiar o cumprimento e 

aplicação do programa de Educação Física, de treinos de Desporto 

Escolar e dinamização das diversas atividades, recomendo que futuros 
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programas de intervenção na escola tenham em conta a obesidade 

infantil. Uma intervenção pode funcionar de forma diferente conforme o 

género e pode haver necessidade de aplicar diferentes técnicas 

específicas de género para aumentar a eficácia.  

 

5.3.2 Pontos fortes do estudo 

1- Os alunos receberam propostas de trabalho que poderão usar de forma 

autónoma, fora da escola. 

2- Contacto permanente com os alunos durante todo o ano letivo. 

3- O tipo de intervenção implementado deve refletir um papel holístico e as 

atividades devem refletir criticamente o interesse dos participantes, de 

modo a que a sua motivação para prosseguir seja forte. 
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CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Seu esforço pelos seus sonhos 

Jamais será em vão” 

(Autor desconhecido) 

Este relatório constituiu a concretização de um sonho, ser professora do 

ensino secundário, lustrado de dificuldade, autossuperação, trabalho, 

transformação, que contribuiu para a reflexão profunda do meu percurso de vida 

profissional, pessoal e familiar.  

A elaboração deste relatório permitiu-me refletir sobre a forma como os 

papéis da escola e do professor de cruzam e complementam. A Escola é a 

unidade básica de referência para o desenvolvimento do currículo. Para o efeito, 

esboça as linhas gerais de adaptação do programa às exigências do contexto 

social, institucional e pessoal, e define as prioridades. Será, porém, o professor 

a concretizar, com a sua atuação prática, essas decisões. Ele realiza a síntese 

geral do programa situacional e do contexto imediato (contexto de aula e os 

conteúdos específicos ou tarefas). 

O professor tem de apostar decididamente em ser ele próprio o 

responsável pelo projeto e pela gestão do seu próprio trabalho dentro e fora da 

sala de aula. O professor deve, hoje, partilhar um ideal de serviço, parafraseando 

o professor Jorge Bento, para a orientação da docência em função dos 

interesses e necessidades dos alunos, daí que na planificação se considerem 

diversas modalidades. Segundo Bento (1992), a atuação pedagógica não é 

ensinável nem aprendível em livro nenhum, aprende-se por meio da ação e 

reflexão. Contudo, entendo que a formação contínua é fundamental para a 

defesa de uma formação orientada pela prática pedagógica que conduz ao 

profissionalismo baseado na competência, autonomia, participação e inovação.  
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 Ao concluir este ciclo de estudos, entendo que compete aos professores, 

através de trabalho colaborativo, criar condições pedagógicas promotoras de 

qualidade na aprendizagem dos alunos, com a qual obtêm sucesso escolar, e é 

através da avaliação do seu desempenho que se torna possível verificar as 

competências profissionais dos professores para um ensino de qualidade. Por 

essa razão, o profissionalismo e qualidade do professor é tanto mais importante 

quantos mais progressos promover nos alunos e mais cidadãos autónomos, 

ativos e saudáveis ajudar a crescer. Avaliar o crescimento, desempenho motor 

e fatores de risco cardiometabólico assume aqui uma dimensão de controlo 

associada à função sumativa e que se centra nos resultados da atividade de 

cada estudante. 

Para melhorar as práticas pedagógicas de cada docente, será necessário 

que o docente saiba trabalhar colaborativamente. A colaboração entre 

professores, pais e outros profissionais, dentro e fora da escola, constitui uma 

das mais potentes ferramentas de desenvolvimento profissional de qualidade na 

intervenção e na promoção de programas inclusivos.  

Tendo os alunos características heterogéneas, só partilhando e refletindo 

em colaboração, sobre os problemas que cada professor enfrenta, é que este 

conseguirá encontrar respostas para a resolução de problemas. É através do 

trabalho colaborativo que os professores devem procurar e melhorar as suas 

práticas pedagógicas, hoje e sempre, discutindo e implementando metodologias 

de ensino, novas estratégias e recursos didáticos diferenciados. É necessário 

estar atento à partilha, à reflexão e à procura de respostas com outros colegas 

e profissionais e abandonar a cultura individualista, patente nas escolas, 

consequência ou não do modelo de avaliação de desempenho docente 

implementado.  

Em sinopse, ambiciono concretizar o sonho de lecionar no ensino 

secundário e partilhar com os alunos e pares os meus conhecimentos e 

experiência vivida nas várias modalidades, desde o desporto escolar ao 

federado, ao nível nacional e internacional. Ser professora do secundário é uma 
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vocação e surge como resposta ao pedido de muitos ex-alunos, pais e da 

sociedade para apoiar e orientar a formação/educação das gerações futuras. Ser 

professora neste nível de ensino surge como tarefa aliciante, desafiadora e 

comprometedora porque, como professora, procurarei constantemente ensinar, 

aprender, formar, apoiar, comunicar e educar a pessoa humana, sempre em 

desenvolvimento pessoal e social. 
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XXV 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 - CONTEÚDOS E QUADRO GERAL DE AULAS PLANIFICÁVEIS – 

5.º ANO DE ESCOLARIDADE 

Quadro n.º A1. - Conteúdos e Quadro Geral de Aulas Planificáveis – 5.º ANO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA 

Educação Física 

Conteúdos e Quadro Geral de Aulas Planificáveis -  5.º ANO 

PERÍODO CONTEÚDOS 
NÍVEIS DE 

ESPECIFICAÇÃO 

N.º DE 

AULAS 

1.º P 

1-Apresentação: organização das turmas.  

40 

2-Avaliação diagnóstica. Avaliação 

diagnóstica 

3-Jogos de pequena organização (Rabia, jogo dos 

passes, bola ao poste, bola ao capitão, bola no 

fundo, futevolei, mata, futebol humano, bola oval 

ou bola azeitona, raquetas de madeira). 

Nível Elementar 

4-Educ. Física de Base: exploração de 

aparelhos. 
Nível Introdutório 

5-Atletismo:resistência aeróbia, velocidade, salto 

em comprimento e estafetas, salto em altura e 

lançamentos. 

Nível Introdutório 

6- História, regras (início e recomeço do jogo, 

marcação de golos, bola fora e lançamento pela 

linha lateral, canto e pontapé de canto, principais 

faltas e incorreções, marcação de livres e de 

grande penalidade, bola pela linha de fundo e 

reposição da bola em jogo), técnica individual 

(receção de bola, remate, remate de cabeça, 

condução da bola, drible, finta, passe, 

desmarcação e marcação) e jogo simplificado 

(7x7 e 5X5). 

Nível Introdutório 

7-Avaliação teórica/prática (todos os conteúdos 

abordados nas unidades didáticas). 
Av. Formativa 
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PERÍODO CONTEÚDOS 
NÍVEIS DE 

ESPECIFICAÇÃO 

N.º DE 

AULAS 

2º P 

1-Futebol: jogo 5x5 e 7x7 – Marcação e 

desmarcação. 
Nível Elementar 

38 

2-Ginástica no solo: rolamento à frente, 

rolamento à retaguarda, rolamento à frente com 

membros inferiores afastados, rolamento à 

retaguarda com membros inferiores afastados e 

juntos, “Pino” de cabeça, apoio facial invertido ou 

“pino”, roda, elemento de equilíbrio (avião), 

elementos de flexibilidade (ponte, espargata 

lateral e frontal, rã) e elementos de ligação (saltos 

- tesoura e extensão com meia volta, voltas-meia 

pivô e afundo - frontal e lateral). 

Nível Introdutório 

3- Ginástica de aparelhos: 

 3.1. Plinto – Salto entre mãos (saltos de cavalo) 

no plinto transversal com chamada a pés juntos no 

trampolim (reuther ou sueco); rolamento à frente 

no plinto longitudinal. 

3.2. Minitrampolim – salto em extensão (vela), 

salto engrupado, pirueta vertical (para a esquerda 

e para a direita). 

3.4. Outros aparelhos. (Boque: Salto de eixo e 

salto entre mãos com chamada a pés juntos no 

trampolim).  

Nível Introdutório 

4- Modalidade alternativa (Dança, Escalada. 

Jogos de Raquetas, Orientação). 

5- Avaliação teórica /prática (todos os conteúdos 

abordados nas unidades didáticas). 
Av. Formativa 

PERÍODO CONTEÚDOS 
NÍVEIS DE 

ESPECIFICAÇÃO 

N.º DE 

AULAS 

3.º P 

1-Atletismo: salto em altura (técnica de tesoura), 

lançamento de bola (tipo ténis ou hóquei). 
Nível Introdutório 

25 
2- Modalidade alternativa (Dança, Escalada. 

Jogos de Raquetas, Orientação). 
Nível Introdutório 



  ANEXOS 

XXVII 

 

3-Voleibol:história, regras (dois toques, 

transporte, violações da rede e da linha divisória, 

número de toques consecutivos por equipa, bola 

fora, rotação ao serviço, sistema de pontuação), 

técnica individual (serviço, passe, receção) e jogo 

simplificado (2x2, num campo 4,5 x 6m com rede 

a 2 m de altura). 

Nível Introdutório 

4- Avaliação teórica/prática (todos os conteúdos 

abordados nas unidades didáticas). 
Av. Formativa 

TOTAL DE AULAS PLANIFICÁVEIS: (1 x bloco 45 minutos) + (2 x bloco de 45 minutos) / 

Semana 

Níveis - 

Descrição 

geral: 

Não Introdutório (NI): Domínio de poucos ou nenhum dos fundamentos base 

da matéria (habilidades, técnicas e conhecimentos). 

Introdutório (I): Domínio dos fundamentos base da matéria, ao nível das 

habilidades, técnicas e conhecimentos. 

Elementar (E): Para além dos fundamentos base da matéria, bom domínio 

dos conteúdos e competências que representam os seus elementos 

principais. 

Avançado (A): Domínio excelente dos conteúdos, competências e formas de 

participação nas situações típicas da atividade. 

Quadro n.º A2. - Conteúdos e Quadro Geral de Aulas Planificáveis – 6.º ANO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA 

Educação Física 

Conteúdos e Quadro Geral de Aulas Planificáveis -  6.º ANO 

PERÍODO CONTEÚDOS 
NÍVEIS DE 

ESPECIFICAÇÃO 

N.º DE 

AULAS 

1º P 

1-Apresentação: organização das turmas.  

38 

2-Avaliação diagnóstica. Avaliação 

Diagnóstica 

3-Jogos de pequena organização.  Nível Elementar 

4-Educ. Física de Base: exploração de 

aparelhos. 
Nível Elementar 
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5-Atletismo: resistência aeróbia, velocidade, salto 

em comprimento e estafetas, salto em altura e 

lançamentos. 

Conclusão do 

nível introdutório 

(5.ºAno) 

6-Basquetebol: história, regras (formas de jogas 

a bola, início e recomeço do jogo, bola fora, 

passos, dribles, bola presa, faltas pessoais), 

técnica individual (receção, passe de peito e 

picado, paragens e rotações sobre um apoio, 

lançamento na passada e parado, drible de 

progressão, mudança de direção e de mão pela 

frente) e jogo simplificado (3x3 em meio campo) e 

5x5 (campo inteiro) – Marcação e desmarcação. 

Nível Introdutório 

7- Avaliação teórica/prática (todos os conteúdos 

abordados nas unidades didáticas). 

Avaliação 

Formativa 

PERÍODO CONTEÚDOS 
NÍVEIS DE 

ESPECIFICAÇÃO 

N.º DE 

AULAS 

2º P 

1-Ginástica no solo: rolamento à frente com 

membros inferiores afastados, rolamento à 

retaguarda com membros inferiores juntos e 

afastados, salto de “peixe “ou salto de “anjo”, 

apoio de cabeça invertido ou “pino”, roda e 

ginástica de aparelhos. 

Conclusão do 

nível Elementar 

(5.ºAno) 

36 

2-Basquetebol:jogo 3x3 ou 5x5 - Marcação e 

desmarcação 
Nível Introdutório 

3- Ginástica de aparelhos: 

3.1. Plinto – Salto ao eixo (saltos de cavalo) no 

plinto longitudinal com chamada a pés juntos no 

trampolim (reuther ou sueco). 

3.2. Minitrampolim - Pirueta vertical (para a 

esquerda e para a direita), carpa (de pernas 

afastadas).  

Nível Introdutório 

e Elementar 

4- Modalidade alternativa (Dança, Escalada. 

Jogos de Raquetas, Orientação). 

5- Avaliação teórica/prática (todos os conteúdos 

abordados nas unidades didáticas). 

Avaliação 

Formativa 

PERÍODO CONTEÚDOS 
NÍVEIS DE 

ESPECIFICAÇÃO 

N.º DE 

AULAS 
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3º P 

1-Atletismo, estafetas (4x50), salto em altura e 

lançamentos (2kg/3Kg). 

Conclusão do 

nível introdutório 

(5.ºAno) 

25 

2- Modalidade alternativa (Dança, Escalada. 

Jogos de Raquetas, Orientação). 
Nível Introdutório 

3-Modalidade Coletiva: Voleibol/Futebol. 

Voleibol: regras (dois toques, transporte, violações 

da rede e da linha divisória, formas de jogar a bola, 

número de toques consecutivos por equipa, bola 

fora, faltas no serviço, rotação ao serviço, sistema 

de pontuação), técnica individual (passe alto de 

frente, manchete, serviço por baixo) e jogo 

simplificado (2x2, num campo 4,5 x 6m e 4x4, num 

campo 4,5 x 9 m). 

Futebol: técnica individual (receção de bola, 

remate, remate de cabeça, condução da bola, 

drible, finta, passe, desmarcação e marcação) e 

jogo simplificado (7x7 e 5X5). 

Nível Elementar 

4- Avaliação teórica/prática (todos os conteúdos 

abordados nas unidades didáticas). 

Avaliação 

Formativa 

TOTAL DE AULAS PLANIFICÁVEIS : (1 x bloco 45 minutos) + (2 x bloco de 45 minutos) / 

Semana 

Níveis - 

Descrição 

geral: 

Não Introdutório (NI): Domínio de poucos ou nenhum dos fundamentos base 

da matéria (habilidades, técnicas e conhecimentos). 

Introdutório (I): Domínio dos fundamentos base da matéria, ao nível das 

habilidades, técnicas e conhecimentos. 

Elementar (E): Para além dos fundamentos base da matéria, bom domínio 

dos conteúdos e competências que representam os seus elementos 

principais. 

Avançado (A): Domínio excelente dos conteúdos, competências e formas de 

participação nas situações típicas da atividade. 
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ANEXO 2 - DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR ANO, SEXO E IDADE 

Quadro n.º A3. - Distribuição da amostra por ano, sexo e idade 

Turmas Idade Raparigas Educação Especial Rapazes Educação Especial Total 

5.ºJ 
11 9   8 1 

18 
12     1 1 

6.ºH 12 10   15   25 

6.ºI 

12 8   6   

19 13 1 
 

3 3 

14     1 1 

6.ºJ 

12 8   5   

17 13 
  

2 2 

14     2 1 

Total 36 0 43 9 79 

Observações: Ed. Esp. - Educação Especial 
   

ANEXO 3 - EXCERTO DO PROJETO EDUCATIVO DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

“PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE EM MEIO ESCOLAR” 

INTRODUÇÃO 

Este projeto constitui um espaço de diálogo e reflexão sobre experiências 

vividas e preocupações sentidas pelos alunos, assim como sobre temas e 

problemas relevantes da comunidade e sociedade no âmbito da saúde em meio 

escolar.  

Uma das ideias básicas da educação e promoção para a saúde é que se 

deve partir dos pressupostos (pré- requisitos) que os alunos trazem consigo, 

nomeadamente, as atitudes ou valores, e da perceção dos problemas da saúde 

a necessitar de debate.  

Com efeito, os alunos não chegam aos programas de educação para a 

saúde sob a forma de recipientes vazios. São portadores já de um conjunto de 
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aprendizagens anteriores, adquiridas informalmente, que exercem uma 

influência determinante no modo como irão responder aos estímulos fornecidos 

pelos professores (ou outros). Estas vivências são muito importantes, visto que 

uma boa saúde se gere em enquadramentos específicos, tais como a família e 

a escola. Consequentemente, a implementação deste projeto terá que ter 

sempre em conta tanto a experiência prévia do aluno como as circunstâncias em 

que este se situa. Sendo o ser humano um indivíduo situado no espaço e no 

tempo, as influências do meio envolvente são fulcrais no sentido em que 

permitem desmistificar um conjunto de dúvidas/problemas subjacentes a 

diversas temáticas.  

Deste mesmo modo, também o professor trará um conjunto de influências 

e experiências, valores e atitudes que irão interferir na forma como trabalhará o 

programa de educação para a saúde.  

É importante despender algum tempo na análise e clarificação do que são 

os referidos antecedentes, antes, porém, de nos entregarmos à tarefa do “ensino 

da saúde”. Este projeto contém exercícios com espaços de reflexão/debate 

como auxiliadores da concretização deste propósito.  

COMPETÊNCIAS GERAIS 

-Sensibilizar os professores e a comunidade em geral para os problemas 

fundamentais da promoção e educação para a saúde nos estabelecimentos de 

ensino.  

- Desenvolver competências promotoras de saúde na comunidade escolar e 

meio envolvente;. 

- Promover atitudes de auto estima, respeito pelos outros, espírito crítico e 

construtivo que permitam a seleção de escolhas individuais conscientes. 

- Articular vivências diferenciadas na procura da resposta conjunta a um 

determinado problema que altera o estado de saúde.  
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- Promover a aprendizagem mediante a abordagem partilhada dos problemas.  

CONTEÚDOS 

 a) Alimentação e atividade física. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

a) Alimentação e Atividade Física. 

- Definir objetivos de educação alimentar em função do grupo etário dos alunos. 

- Possibilitar aos participantes a clarificação da situação alimentar da respetiva 

escola.  

- Analisar os conhecimentos, atitudes e valores sobre alimentação e hábitos 

alimentares.  

- Conceber atividades educativas sobre alimentação no âmbito de uma semana 

da promoção da saúde. 

Nesta área, pretende-se o desenvolvimento da educação para a 

cidadania, constituindo-se um espaço de diálogo e reflexão sobre experiências 

vividas e preocupações sentidas pelos alunos e sobre questões relativas à sua 

participação, individual e coletiva na vida da turma, da escola e da comunidade, 

assim como sobre temas e problemas relevantes da comunidade e da 

sociedade. O seu objetivo central é o de contribuir para a construção da 

identidade e o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos. A atividade a 

desenvolver neste domínio contará com o apoio de um tempo semanal, 

lecionado por um professor da turma.  

- Adquirir hábitos saudáveis. 

- Preservar a saúde e um modo de vida saudável. 
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- Valorizar comportamentos de vida saudável, compreendendo suas 

consequências positivas e negativas. 

- Desenvolver o sentido de responsabilidade de cada um na promoção da sua 

saúde e da Comunidade. 

- Promover nos alunos atitudes e comportamentos de civilidade e segurança. 

ANEXO 4 - VALORES DE CORTE SUGERIDOS POR COLE ET AL. (2000) 

PARA CLASSIFICAR OS VALORES DO IMC NAS CATEGORIAS DE 

SOBREPESO (IMC 25 KG/M2) E OBESIDADE (IMC 30 KG/M2) EM CRIANÇAS 

E JOVENS DOS 10 AOS 18 ANOS DE IDADE.  

Quadro n.º A4. - Valores de corte sugeridos por Cole et al. (2000) para classificar 

os valores do IMC nas categorias de sobrepeso (IMC 25 Kg/m2) e obesidade 

(IMC 30 Kg/m2) em crianças e jovens dos 10 aos 18 anos de idade.  

IDADE 

 

IMC 25 Kg/m2 IMC 30 Kg/m2 

Rapazes Raparigas Rapazes Raparigas 

….. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

…… 

….. 

19.8 

20.6 

21.2 

21.9 

22.6 

23.3 

23.9 

24.5 

25 

…… 

….. 

19.9 

20.7 

21.7 

22.6 

23.3 

23.9 

24.4 

24.7 

25 

…… 

….. 

24.0 

25.1 

26.0 

26.8 

27.6 

28.3 

28.9 

29.4 

30 

…… 

….. 

24.1 

25.4 

26.7 

27.8 

28.6 

29.1 

29.4 

29.7 

30 

…… 
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ANEXO 5 - APTIDÃO FÍSICA 

APTIDÃO FÍSICA 

Aptidão física associada à saúde (Criterial) 

Os testes considerados foram: Curl-up, push-up, trunk-lift e corrida/marcha 

da milha (Bateria Fitnessgram (Cooper Institute for Aerobics Research, 1992). 

A -  Curl-up  

Objetivo 

Avaliar a força e resistência da musculatura abdominal. 

Material 

Ginásio, um tapete de ginástica. Uma faixa de 76 cm de comprimento com 

11,43 cm de largura, um gravador áudio e uma cassete gravada com uma 

cadência marcada de 3 em 3 segundos. 

Descrição 

O (a) executante coloca-se na posição decúbito dorsal sobre o tapete, com 

os membros inferiores (Mb.i.) fletidos, formando um ângulo de 90º. Os 

membros superiores (Mb.s.) colocam-se estendidos ao longo do tronco e 

com as palmas viradas para o chão, de forma a tocarem o bordo proximal da 

fita, mantendo o tronco totalmente apoiado no chão. 

Um (uma) colega coloca-se de pé em cima da fita e verifica se a(o) 

executante toca no bordo distal. 

Outro(a) colega situa-se por trás do (a) executante e coloca as mãos 

(voltadas para cima) encostadas às coxas, protegendo assim a cabeça do 

executante e contando o número de repetições conseguidas.  

O(a) executante deve efetuar uma elevação parcial do tronco até que os 

dedos toquem o bordo distal da fita. As repetições são efetuadas a uma 

cadência de uma em cada três segundos (a cadência pode ser fornecida por 

uma cassete áudio). 

Avaliação 

É registado o número de elevações realizadas corretamente. Os calcanhares 

devem permanecer em contacto com o tapete durante a execução. É contada 
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uma execução quando a cabeça do executante toca as mãos do colega 

assistente. O teste termina quando o (a) executante:  

- efetuar um máximo de 75 repetições; 

- não conseguir alcançar o bordo distal da fita; 

- não respeitar a cadência imposta; 

 

B - Push-up (Flexões de braços a 90º) 

Objetivo 

Avaliar a força muscular da cintura escapular. 

Material 

Ginásio, um tapete de ginástica. Uma faixa de 76 cm de comprimento com 

11,43 cm de largura, um gravador áudio e uma cassete gravada com uma 

cadência marcada de 3 em 3 segundos. 

Descrição 

Para a execução deste teste, os (as) alunos (as) deverão estar em grupos de 

dois: 

- o (a) executante deita-se em decúbito ventral com as mãos à largura dos 

ombros, os membros inferiores em extensão e à largura dos ombros. A flexão 

extensão dos cotovelos é realizada até alcançar um ângulo de 90º entre os 

braços e os antebraços (braços paralelos ao solo); 

- um (a) dos (as) companheiros (as) coloca-se ajoelhado em frente ao 

executante, conta e verifica se o ângulo do cotovelo é de 90 graus cada vez 

que uma flexão é executada, devendo assinalar imediatamente, caso o (a) 

testado (a) cometa uma das seguintes falhas:  

* Não mantenha o corpo em total extensão (não é permitido fletir as pernas 

e é fundamental que não se permitam movimentos involuntários da bacia). 

* Não executar o ângulo de 90º entre os braços e os antebraços (braços 

paralelos ao solo). 

* Não respeitar a cadência imposta. 

O teste termina quando o aluno não puder executar as flexões corretamente 

(são permitidas três correções). 
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Observações: o (a) executante pode cometer um total de três falhas 

seguidas ou intercaladas embora não se deva contar estes momentos. 

Avaliação 

O resultado é o número de repetições executadas corretamente.  

O(a) executante deve efetuar as extensões dos braços corretamente, 

cumprindo todos os procedimentos. As repetições são efetuadas a uma 

cadência de uma em cada três segundos. Os testes terminam quando a 

forma de execução for imperfeita (não manter o corpo em total extensão, não 

executar o ângulo de 90º entre os braços e os antebraços, não respeitar a 

cadência imposta). 

 

C- Trunk lift (elevações do tronco em extensão) 

Objetivo 

Avaliar a flexibilidade. 

Material 

Um colchão. 

Uma régua graduada em centímetros.  

Descrição 

O(a) executante(a) deita-se em decúbito ventral, com os braços ao longo do 

corpo, palmas das mãos voltadas para cima e debaixo das coxas. Os pés 

devem estar fletidos apoiando-se no solo através do dedo grande do pé. O 

(a) executante realiza uma extensão máxima do tronco mantendo a posição 

durante alguns segundos, repetindo novamente o exercício para novo 

registo. O professor mede a distância vertical entre o queixo e o solo, 

registando os dois valores. 

Avaliação 

Este teste é executado um a um, cabendo ao professor o registo da amplitude 

alcançada.  

O(a) executante deve efetuar a extensão do tronco mantendo a posição 

durante alguns segundos, sendo medida a distância entre o queixo e o solo, 

duas vezes. São registados os dois valores. 

D-  Corrida/Marcha da milha (1609 metros) 
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Objetivo 

Avaliar a capacidade funcional máxima e a resistência do sistema 

cardiorrespiratório. 

Material 

Fita para medir a distância. 

Meco para assinalar a meta. 

Cronómetro. 

Apito. 

Descrição 

O (a) executante encontra-se em pé junto à linha de partida. Ao sinal de 

partida, o aluno começa a correr tentando cobrir a distância de 1609 metros 

no menor tempo possível. É permitido andar, embora os alunos sejam 

instruídos no sentido de correrem tão rapidamente quanto possível para 

cobrirem a distância. 

Avaliação 

É registado o tempo em minutos e segundos gastos no percurso. 

Aptidão física associada à performance motora (normativa) 

A aptidão física associada à performance foi avaliada através da bateria 

de testes AAHPERD com os seguintes testes: 

- Corrida das 50 jardas; 

- Corrida de vaivém; 

- Impulsão Horizontal; 

A- Corrida das 50 jardas (45,72 m) 

Objetivo 

Medir a velocidade de corrida (capacidade anaeróbia) 

Material 
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Fita para medir a distância 

Meco para assinalar a meta. 

Cronómetro. 

Apito. 

Descrição 

O (a) executante deve concluir um percurso de 45,72 metros, sem 

obstáculos e de preferência num pavimento plano e horizontal, no mais curto 

espaço de tempo possível. O percurso deve, por isso, ser efetuado a correr. A 

distância a percorrer deve estar devidamente assinalada tanto no chão como 

também por dois cones de sinalização. 

Regista-se a marca em segundos e décimos de segundo arredondada por 

excesso (exemplo 8,45 = 8,5). 

Avaliação 

É registado o tempo em segundos e décimos de segundo gastos no 

percurso. 

B - Corrida de vaivém  

Objetivo 

Agilidade (Coordenação/velocidade) 

Material 

Um cronómetro. 

Uma fita métrica. 

Dois paralelepípedos. 
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Pau de giz. 

4 Cones. 

Descrição 

O(a) executante deve percorrer uma distância de nove metros definida 

entre duas linhas. Numa das linhas colocam-se dois paralelepípedos. O(a) 

executante coloca-se na linha oposta e, ao sinal do pesquisador, deve correr o 

mais rápido possível em direção à linha onde estão situados os blocos de 

madeira, pegar num deles, voltar ao local de partida, apoiando-o na linha, e 

repetir o mesmo percurso, sem que agora no regresso necessite de colocar o 

paralelepípedo na linha, devendo passar por ela o mais rapidamente possível. O 

resultado deve ser expresso em segundos e décimos de segundo. 

Avaliação 

É registado o tempo em segundos e décimos de segundo gastos no 

percurso. 

C - Impulsão horizontal 

Objetivos 

Avaliar a força explosiva dos membros inferiores 

Material 

Uma fita métrica. 

Pau de giz. 

Descrição 

O(a) executante coloca-se com os pés paralelos, com as pontas dos 

sapatos na linha correspondente ao zero. Com a ajuda do movimento dos 
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membros superiores, o(a) executante deve saltar o mais longe possível, devendo 

estabilizar a receção na posição de pé. O ponto de marcação é na extremidade 

do calcanhar que ficou mais recuado. Repetir a prova considerando o melhor 

valor. São registados os dois valores. 

Avaliação 

É registado a distância em metros e centímetros. 

 

ANEXO 6 - VALORES DE CORTE ADOTADOS PARA DEFINIR PRESENÇA 

DE SÍNDROME METABÓLICA EM CRIANÇAS E JOVENS (NATIONAL HIGH 

BLOOD PREASURE EDUCATION PROGRAMM WORKING GROUP ON HIGH 

BLOOD PREASURE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS, 2004) 

Quadro n.º A5. - Valores de corte adotados para definir presença de síndrome 

metabólica em crianças e jovens (National High Blood Preasure Education 

Programm Working Group on High Blood Preasure in Children and Adolescents, 

2004). 

Autores Perímetro 

da cintura 

Pressão 

arterial 

Glicose em 

jejum 

Triglicerídeos Colesterol 

Total 

Cook et al., 

2003 

 

> Percentil 

90 para cada 

idade e sexo 

> Percentil 

90 para cada 

idade e sexo 

> 100 mg/dl 

 

> 110 mg/dl > 170 mg/dl 
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ANEXO 7 - COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DA ALTURA, PESO E IMC, DE 

RAPARIGAS E RAPAZES, COM OUTROS AUTORES. 

Quadro n.º A6. - Comparação das médias da altura, de raparigas e rapazes, 

relativamente aos valores de Esposende (2005), Vouzela (Chaves et al., 2012) 

e o percentil 50 do Agrupamento de Escolas de S. Martinho (Maia e col. 2015). 

 

   

Martins 

(2017) 

Martins 

(2005) 

Chaves et al., 

2012 

Maia e col. 

(2015) 

Ano Sexo Idade Média Média Média P50 

5.º  

Feminino 11 1,41 147,46 149,34 146,8 

Masculino 

11 1,44 146,62 146,92 145,6 

12 1,47 
151,97 152,01 151,3 

6.º 

Feminino 

12 1,48 153,11 154,5 151,9 

13 1,47 157,74 157,73 155,8 

Masculino 

12 1,45 
151,97 

152,01 
151,3 

13 1,54 157 157,9 157,7 

14 1,6 164,26 166,63 163,8 
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Quadro n.º A7 - Comparação das médias do peso das raparigas e rapazes 

relativamente aos valores de Esposende (2005), Vouzela (Chaves et al., 2012) 

e o percentil 50 do Agrupamento de Escolas de S. Martinho (Maia e col. 2015). 

   

Martins 

 (2017) 

Martins 

(2005) 

Chaves et al.,  

(2012) 

Maia e col. 

 (2015) 

Ano Sexo Idade Média Média Média P50 

5.º  

Feminino 11 37,33 41,23 44,84 40,7 

Masculino 
11 41,88 39,65 42,9 40,1 

12 33,5 45,3 47,31 44,5 

6.º 

Feminino 
12 44,02 45,2 49,01 45,5 

13 41 51,54 56,23 49,5 

Masculino 

12 42,71 45,3 47,31 44,5 

13 50,8 49,28 52,62 49,5 

14 48,3 55,98 60,32 54,5 

 

Quadro n.º A8.- Comparação das médias do IMC de raparigas e rapazes 

relativamente aos valores de Esposende (Martins, 2005), Vouzela (Chaves et 

al., 2012). 

   
Martins (2017) 

Martins (2005) 
Chaves et al., 

2012 

Ano Sexo Idade Média Média Média  

5.º  

Feminino 11 18,48 18,84 19,97 

Masculino 
11 20,08 18,37 19,51 

12 15,5 19,36 20,12 

6.º 

Feminino 
12 20,06 19,16 20,42 

13 19 20,63 22,47 

Masculino 

12 20,16 19,36 20,12 

13 21,46 19,82 20,39 

14 20 20,65 21,68 
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ANEXO 8 - PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE NAS 

RAPARIGAS E RAPAZES, DOS 5.º E 6.º ANOS DE ESCOLARIDADE 

Quadro n.º A9. - Prevalência de sobrepeso e obesidade nas raparigas e 

rapazes, dos 5.º e 6.º anos de escolaridade. 

 

Outubro  Maio 

Raparigas Rapazes   Raparigas Rapazes 

f %  f %   F %  f %  

Prevalência 

5.ºAno 

Peso adequado (0) 7 77,8% 5 55,6%   7 77,8% 5 55,6% 

Sobrepeso (1) 2 22,2% 3 33,3%  2 22,2% 3 33,3% 

Obeso (2) 0 0,0% 1 11,1%  0 0,0% 1 11,1% 

Prevalência 

6.ºAno 

Peso adequado (0) 17 63,0% 25 73,5%   19 70,4% 27 79,4% 

Sobrepeso (1) 9 33,3% 6 17,6%  6 22,2% 5 14,7% 

Obeso (2) 1 3,7% 3 8,8%   2 7,4% 2 5,9% 


