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RESUMO 

A avaliação é sem dúvida a palavra que mais assusta os alunos e todos 

aqueles que a ela estão sujeitos. É necessário desmistificar este procedimento, 

colocando enfase numa avaliação formativa, partilhada com o aluno, de forma a 

promover as aprendizagens de uma forma consciente e consistente. No presente 

trabalho, faço uma breve reflexão sobre mais de vinte e cinco anos de lecionação 

de Educação Física e mais de trinta e cinco anos dedicados ao ensino/ treino 

desportivo em várias modalidades. Ao longo destes vinte e cinco anos procurei 

um ensino de proximidade e reflexivo a minha postura dentro da escola foi 

sempre de serviço à comunidade escolar entrando em diversos projetos de 

caráter social e educativo. Como professor tentei sempre inovar e criar um estilo 

de aulas centrado no aluno, respeitar o seu processo de crescimento e 

aprendizagem. Como professor tentei ser consciente do meu trabalho, onde a 

reflexão fez sempre parte do meu dia a dia. Estar em autoavaliação constante é 

a chave para ter uma prestação melhor, mas por vezes não chega é necessário 

ter em conta o que os outros têm a dizer sobre nós e sobre o nosso trabalho. Por 

vezes as opiniões podem não ser agradáveis, mas ajudam-nos a crescer e a 

corrigir, sendo importante na construção de uma profissão que está em 

constante mutação. Neste sec. XXI as mudanças sociais vão ser a uma 

velocidade vertiginosa onde escola tem de se adaptar rapidamente ensinando 

de maneira diferente, preparando os cidadãos do futuro. A avaliação é a 

ferramenta chave para a educação, devendo ajudar o professor a uma reflexão 

constante. A avaliação assume assim uma grande importância, ajudando o aluno 

a aprender e o professor a ensinar.  

 

PALAVRAS-CHAVE: AVALIAÇÃO FORMATIVA, REFLEXÃO, MOTIVAÇÃO.  
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ABSTRACT 

Assessment is doubtlessly the word that scares students the most and all 

those subjected to it. It is, therefore, necessary to demystify this procedure, thus 

placing emphasis on formative assessment, shared with the student, in order to 

promote the learning process in a conscious and consistent manner. In this 

paper, I draw a brief reflection upon more than twenty-five years of Physical 

Education teaching and more than thirty-five years devoted to sports 

teaching/training in numerous modalities. Over these twenty-five years, I sought 

to engage in a so-called proximity teaching, reflective of my posture within the 

educational system, which has always been of service to the school community 

itself, by participating in several social and educational projects. As a teacher, I 

have always tried to innovate and create a student-centred style in my lessons, 

while respecting their growth and learning process. As a teacher, I have I tried to 

remain fully conscious of my work, where reflection has always been part of my 

daily life. Remaining in constant self-assessment is the key to a better 

performance, but sometimes such is not enough. It is, thus, necessary, to 

consider what others say about us and our work. Opinions may sometimes be 

less than pleasant, but they help us grow and correct, and are important in 

building an ever-changing occupation. In this 21st century, social changes take 

place at breakneck speed, and the school system needs to adapt quickly by 

teaching differently, while preparing the citizens of the future. Assessment is the 

key tool for education and it should help teachers in their constant reflection. 

Assessment takes on, therefore, a role of great importance, by assisting the 

student in learning and the teacher in teaching.  

 

KEYWORDS: FORMATIVE ASSESSMENT. REFLECTIVE. MOTIVATION 
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INTRODUÇÃO 

Após vários anos de experiência como professor de Educação Física no 

ensino privado, surgiu a necessidade de uma de uma reflexão sobre o meu 

trabalho. Para isso foi necessário fazer uma revisão bibliográfica aprofundada, 

atualizando alguns conhecimentos, confrontando-os com as minhas práticas 

diárias no ensino. 

 Início o trabalho com um enquadramento pessoal, julgando que os 

momentos vividos na nossa infância e adolescência nos condicionam através de 

influências marcantes na escolha da nossa profissão e no nosso perfil como 

professor. O facto da profissão de professor ser uma das mais importantes na 

formação dos futuros cidadãos e sendo uma forma de educar os alunos em todas 

as dimensões, reforço o valor educativo da educação física como disciplina que 

é ministrada desde o ensino pré-escolar até ao décimo segundo ano, assim 

como a importância de ser professor com as suas competências.  

Trabalhar numa escola privada onde existe uma grande proximidade entre 

o corpo docente e os alunos sob o lema “UMA ESCOLA, UMA CASA, UMA 

FAMÍLIA” traz-nos responsabilidades muito maiores na formação plena dos 

alunos. Apesar de ser uma escola com confissão religiosa católica, é aberta a 

todas as confissões e a todos os estratos sociais. O fundador da congregação 

teve como propósito cuidar e orientar os jovens mais desfavorecidos para a 

aprendizagem de uma arte profissional, ideia que ainda subsiste em algumas 

das nossas escolas. 

Sendo uma escola dedicada para a formação integral, o desporto e as 

atividades lúdico desportivas são um dos pontos fortes da nossa escola, onde 

dedicamos muito dos nossos esforços na ocupação desportiva dos nossos 

alunos, não esquecendo a comunidade envolvente. Com um leque desportivo 

integrado no desporto escolar, a escola também oferece atividade desportivas 

extracurriculares federadas e não federadas. 

Julguei ser também importante enquadrar a escola particular com o 

momento socioeconómico da atualidade, fazendo uma pequena análise de 
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vários fatores que influenciam o número de alunos na nossa escola e nas escolas 

em geral. 

Em seguida caracterizei a escola do ponto de vista dos recursos humanos 

e materiais que estão mais relacionados com a educação física e o desporto. 

Relativamente à minha prática profissional faço referência aos esforços 

desenvolvidos para uma modernização da escola, dos espaços, das ofertas 

desportivas, toda a organização da disciplina de educação física e de toda a 

escola através dos vários cargos que ocupei.  

Também como professor de outras áreas disciplinares, apresento alguns 

projetos realizados, alguns de pequenas dimensões no âmbito da disciplina de 

educação física e outros de maiores dimensões, sendo o mais marcante a 

realização dos Jogos Nacionais Salesianos, com a participação de mais de dois 

mil atletas.  

No capítulo da Educação Física reforço, através de uma revisão de 

literatura, a importância do planeamento e de uma boa conceção de ensino, 

tendo em conta os fatores importantes para o ensino e aprendizagem.  

Como último capítulo, faço uma reflexão sobre a importância da avaliação 

através de uma revisão bibliográfica, reforçando a importância da avaliação 

formativa como sendo o cerne da aprendizagem focada no aluno e nas suas 

aprendizagens, acreditando que o ato de avaliar só se completa quando se indica 

novos caminhos, mais eficazes para a aprendizagem, através de uma reflexão 

consciente do trabalho desenvolvido. 

 

 

  



3 
 

1. ENQUADRAMENTO PESSOAL  

1.1. Memórias da primeira infância 

Para fazer um enquadramento pessoal, é necessário tentar encontrar 

aquela “semente” que fez nascer em mim a vontade de ser professor. Para tal, 

tenho que recorrer a memórias profundas e fazer uma descrição sociocultural à 

época do meu nascimento e infância.  

Sou oriundo de uma família humilde. Os meus pais, por necessidade, 

tiveram que começar a trabalhar aos 10 anos, tendo apenas concluído o ensino 

primário. Os meus pais casaram muito jovens e no ano de 1966 nasci eu, sendo 

o segundo filho do casamento. 

Antes do meu nascimento, a minha mãe tinha comprado, por trespasse, 

uma mercearia, em cujas águas furtadas ficava a nossa habitação. O meu pai 

estava no serviço militar obrigatório, em plena fase da guerra colonial, tendo tido 

a sorte de não ter sido destacado para o ultramar. Após a recruta em Braga, e 

tendo feito a especialização de “enfermeiro militar” em Coimbra, foi 

posteriormente colocado no Hospital Militar do Porto, onde cumpriu o resto do 

serviço militar, sempre com o fantasma de poder ser destacado, a qualquer 

altura, para o teatro de guerra. Numa sexta-feira, após ter saído do hospital 

militar, quando chegou a casa, lá estava eu nascido, por volta das oito da noite, 

com a assistência da minha avó, minha “parteira” e de muitas crianças da zona.  

No ano de 1966, em Portugal, vivia-se no período do Estado Novo, onde 

as condições de trabalho eram muito precárias e os trabalhadores por conta 

própria não tinham qualquer apoio social, o que implicou que, na manhã do dia 

seguinte ao meu nascimento, a minha mãe lá estava ao balcão da mercearia. A 

minha fase de bebé foi passada ao colo dos clientes ou fornecedores e, quando 

adormecia, ficava num berço improvisado num caixote de fruta. Por volta dos 4 

anos, começou a ser complicado para a minha mãe manter-me controlado. Fugia 

para a rua constantemente. Apesar de, nessa altura, haver muito poucos carros 

e o trânsito ser escasso, difícil de entender nos dias de hoje, em que não há lugar 

para estacionar, esta preocupação levou a minha mãe a procurar ajuda. Comigo 
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pela mão, desceu a rua e levou-me até ao colégio onde andava o meu irmão, 

numa tentativa desesperada de me aceitarem. Nessa altura, não existia ensino 

pré-primário ou infantil e faltava-me um ano e cinco meses para poder entrar na 

1ª classe. Após uma rocambolesca entrevista com o diretor, história contada 

vezes sem conta em jantares de família que ainda me fazem corar, lá fui aceite 

por especial favor, ficando como “ouvinte” na 1ª classe. Quando chegou ao final 

do ano, acharam por bem que eu transitasse para a 2ª classe ano, tendo feito no 

final desse ano um exame, de que não me recordo, para passar para a 3ª classe.  

A rua era sem dúvida o local das nossas brincadeiras. As portas eram as 

balizas no jogo da “mãozinha”, os lampiões eram os postes das nossas balizas 

e até nos passeios existia uma pista gravada no granito para jogar a “sameira”, 

tampas das cervejas ou refrigerantes que enchíamos com cascas de laranja ou 

banana para ter o peso ideal. O jogo de futebol era com bolas de plástico e era 

interrompido sempre que passava um carro. Os jogos eram sazonais, o pião, a 

chapinha, corridas até ao fim da rua e, quando chegava o verão, começava a 

volta a Portugal em “sameira”. Era um acontecimento fantástico. Num pequeno 

círculo de papel, introduzido numa tampa de refrigerante, reproduzíamos as 

camisolas, as cores e os nomes de todos os corredores e equipas da Volta a 

Portugal. As equipas eram distribuídas pelos mais velhos, que confiavam nos 

mais novos alguns “ciclistas”. Estávamos horas entretidos até aparecer o Sr. 

Alberto, o barbeiro, a gritar “BANHO”. E toda a criançada corria para casa a trocar 

de roupa para ir aprender a nadar no rio Douro. Infelizmente, a minha mãe nunca 

me deixou entrar nessa aventura. Só muitos anos mais tarde comecei a 

frequentar o tanque de rega da Quinta da China e o Rio Douro, com pescarias 

intervaladas com mergulhos nas águas frias.  

“Precisamos de tão pouco para sermos felizes. O problema é que 

precisámos de muita experiência para compreendermos isso”. (Luís Henrique, 

www.pensador.com) 

Viver nessa época foi um privilégio, todos se conheciam e todos se 

reuniam nos pátios do Colégio dos Órfãos, que nessa época estava aberto à 

população da redondeza. Nessa altura, era frequente os nossos pais, jovens na 
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época, fazerem um jogo de futebol no campo de terra junto à linha de comboio, 

enquanto as mães preparavam o jantar. Esses finais de tarde eram autênticas 

festas de família, onde pais jogavam à bola e avós corriam atrás dos netos, 

agarrados ao selim da bicicleta, a gritar “não olhes para a roda”.  

O “Colégio“ passou a ser a escola e o centro de todas as atividades. Foi 

nos seus campos que aprendi a andar de bicicleta, patinar, jogar Ténis, por fim, 

Basquetebol, o que iria mudar a minha vida. 

 

1.2. Influências marcantes no caminho para a docência 

O meu pai foi atleta do F.C. Porto, na modalidade de atletismo. 

Posteriormente, foi do Fluvial e de outros clubes. Esteve quase sempre ligado 

ao desporto, como atleta, massagista, no Infante Sagres e, noutros clubes, como 

seccionista e como diretor. Penso que, naquela altura, o associativismo era 

vivido de forma mais verdadeira. Lembro-me de estar nas bancadas de madeira 

do antigo campo de Vidal Pinheiro (S.C. Salgueiros), enquanto os sócios, entre 

eles o meu pai, empurravam o carrinho de mão e outros utensílios para aplanar 

e preparar o campo de futebol para a época seguinte. Julgo que estas e outras 

vivências nos marcam, nos fazem desprender dos bens materiais, pensando que 

com pouco podemos fazer muito, se formos muitos. 

Certo dia, o meu pai chega a casa com três prendas que tinha comprado 

num bazar de desporto que ia fechar, um par de patins, dois sticks e duas 

raquetes de ténis. Foi a loucura total. Calcei os patins e, tombo atrás de tombo, 

lá consegui começar a deslizar. E há quem diga que até tinha jeito.  

Quando entrei para o Ciclo Preparatório, atual 2º ciclo, fui jogar Hóquei 

em Patins para o Académico Futebol Clube. Em casa, estabelecemos uma 

espécie de horário de atividades extracurriculares. Dois dias, eu e o meu irmão 

íamos treinar Hóquei e, ao sábado, íamos treinar Andebol no Salgueiros, no 

pavilhão de uma escola, de que não me recordo o nome. Certo, é que a bola de 

Andebol era grande demais para mim e que o meu irmão, no Hóquei, não saía 

de junto das proteções do campo com medo de cair. Mais tarde, por um motivo 
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que na altura pareceu a todos o mais acertado, deixei o Hóquei, para muita pena 

minha. 

Não me lembro das aulas de Educação Física (EF) do Ciclo preparatório. 

Tenho uma vaga ideia das matérias abordadas e de sermos obrigados a usar 

sabrinas nas aulas, mesmo nas de futebol. Do ensino unificado, atual 3º ciclo, 

lembro-me bem. O professor Torres, disciplinador e ao mesmo tempo próximo 

dos alunos, foi uma figura que me marcou. A sua forma de estar e a sua 

tenacidade fizeram com que tivesse a atenção e o apoio de toda a comunidade 

educativa nos seus projetos. A sua especialidade era o Andebol, e então criou 

uma equipa que entrou no desporto federado, tendo formado alguns jogadores 

que chegaram à seleção Nacional e a Clubes da 1ª divisão. O Torres, assim era 

conhecido, foi sem dúvida um marco importante para mim, mas os treinadores 

que posteriormente conheci foram os fatores mais influentes na escolha desta 

profissão de ser professor/ treinador.  

Por volta dos 11 anos, no 7º ano, entrei para o Basquetebol, desporto mais 

praticado no colégio. Como consequência natural, aparece uma bola de 

Basquete em casa. Ter uma bola de Basquetebol não era uma coisa frequente 

como hoje em dia e, como tal, esta não parava, ou estava comigo a jogar ou 

estava emprestada a algum amigo. 

O Basquetebol, nomeadamente o Minibasquetebol, teve um forte 

incremento logo após o 25 de abril. Aproveitando o apoio de uma marca de 

refrigerantes que era proibida em Portugal no antigo regime, a Coca-Cola, a 

modalidade divulgou-se através dos muitos encontros de Minibasquetebol por 

essa marca patrocinados. O incremento foi de tal forma que, no Colégio, chegou 

a haver dezoito tabelas de basquetebol, doze das quais de minibasquete, ao ar 

livre, pois não havia pavilhão nessa altura. Ter sapatilhas era um luxo. E ter dois 

pares era importante, pois, se chovesse muito, treinava-se na mesma. As 

dificuldades de treino eram muitas, em especial para os escalões de formação. 

Recordo-me que, com a abertura da fronteira espanhola, era comum alguém ir 

a Espanha com uma lista de encomendas de sapatilhas All-Star, ou John-Smith, 

assim como as famosas meias Santilhana. 
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Vivi sempre com nomes na cabeça. A proximidade do Vasco da Gama e 

nomes como Dias Leite, o “bacano”, entre outros, eram comuns nas nossas 

conversas. Claro que todos tínhamos os nossos heróis. Ver o Dover a jogar e 

conviver com jogadores do Futebol Clube do Porto (FCP) que frequentavam as 

nossas instalações era sem dúvida marcante. 

 Os nossos treinadores eram, na sua generalidade, jogadores juniores ou 

seniores e antigos jogadores. A maioria pertencia ao setor bancário, 

nomeadamente do Banco Pinto Magalhães, que foi um dos principais 

impulsionadores do Basquetebol na zona norte. Alguns dos treinadores que tive 

ao longo dos anos eram funcionários bancários que tinham sido antigos 

jogadores do BPM (Banco Pinto Magalhães) e do FCP. O facto de terem um 

horário de trabalho que terminava cedo permitia-lhes que tivessem maior 

disponibilidade para se dedicarem ao ensino do Basquetebol. Foi por intermédio 

deles que bebi da fonte em que eles foram ensinados, Professor Jorge Araújo e 

Professor Eduardo Nunes, entre outros.  

O Professor Eduardo Nunes foi sempre um marco no meu imaginário, 

devido a histórias sobre os seus métodos de treino que antigos jogadores nos 

contavam. Alguns dos seus antigos jogadores foram, primeiro, meus treinadores, 

depois, meus colegas de treino e, alguns, meus adjuntos. Lembro com saudade 

o Sr. Antunes, Victor Barreto, Manuel Soares, António Borges, Armando 

Catarino, Tó Carneiro, Zé Quintela, Marcelo, Jorge Veludo, Nogal, Zé Bernardino 

e tantos outros, pedindo desculpa a todos os que não citei. 

Foi deveras a convivência com estas pessoas e o gosto pela modalidade 

que me fez apaixonar pelo Basquetebol e pelo ato de ensinar. Começou, então 

enquanto jogador, a nascer em mim um desassossego que me impelia para o 

treino. Um pensamento não me saía da cabeça, de que podia ter algo a 

acrescentar a tudo o que me ensinaram, podendo transmiti-lo a outros de outra 

forma e com a mesma paixão.  

Certo dia, no final de um jogo, um diretor veio falar com a equipa de 

juvenis. Tinha uma lista de nomes de atletas que convidou para serem monitores 

de minibasquete. O meu nome não estava nessa lista, mas algo me levou a 
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questionar, no fim da conversa, se podia aparecer para ajudar. O pedido foi 

acedido, pelo motivo que fiquei muito contente e ao mesmo tempo assustado. 

Como atleta, faltava muitas vezes aos treinos, arranjava desculpas para não ir 

aos jogos. Era um miúdo complicado, lidava mal com a “autoridade”. Mas, a partir 

deste dia, tudo ia ser diferente. Este foi sem dúvida o “clic” para apontar o meu 

foco e levar a sério o treino. Procurei documentar-me e, em vez de limitar os 

meus treinos, copiando-os, tentei fazer coisas diferentes. Consegui uns livros 

editados pela Associação de Basquetebol do Porto, que ainda guardo 

religiosamente, e a partir deles comecei a fazer esboços de treino e a tentar 

planeá-los. Sempre supervisionado pelos olhos curiosos dos diretores e de 

alguns treinadores que me profetizavam uma carreira efémera. Cursos e mais 

cursos, clínics atrás de clínics, lá me fui formando como treinador, dando o 

exemplo de nunca ter faltado a um treino e de estar sempre no campo antes dos 

atletas.  

Sempre que podia, tinha conversas com antigos jogadores sobre os 

métodos que mais gostavam de treino, qual o estilo de jogo que preferiam etc… 

Tentei marcar pela diferença. Como clube de “bairro”, tínhamos que jogar com 

os jogadores que tínhamos. E, como primeiro objetivo, elegi a seriedade do 

treino, juntamente com uma motivação acrescida, tentando que todos os 

jogadores atingissem os seus objetivos e não se desmotivassem. O meu 

empenho era total, assim como a minha disponibilidade de tempo. O mesmo já 

não achava o meu pai, uma vez que as notas começaram a descer. 

Como ainda era aluno e os meus horários coincidiam com os dos 

jogadores, os treinos extra de técnica individual antecediam os treinos formais. 

Chegámos mesmo a fazer dois treinos por dia, aproveitando o intervalo do 

almoço que, na altura, era de noventa minutos. Talvez por isso, jogadores da 

equipa B, que me tinha sido atribuída, passadas poucas semanas estavam a ser 

cobiçados pelos treinadores da equipa A, o que me deu mais alento para treinar 

mais e melhor. O escalão do minibasquete não tinha um campeonato formal, 

tinha alguns torneios ao longo do ano. Tudo ficou mais sério, quando, no ano 

seguinte, começaram a jogar o campeonato regular.   
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É neste momento que encontro outras pessoas que influenciam a minha 

carreia, o Professor Walter e o seu adjunto “Juca” Magalhães do Futebol clube 

do Porto, um treinador com grande amabilidade, correção e humildade em 

campo. Certo dia, no pavilhão do UBP, antigo BPM e atual Pavilhão Municipal 

de Gaia, fomos jogar contra o CDUP. Deparo-me então com uma figura ímpar 

como treinador, diferente de todos os que tinha observado até então. A sua 

postura era de extremo profissionalismo e paixão contagiante pelo jogo. Este 

treinador tinha adjuntos que faziam estatística, e tudo o que o rodeava parecia 

encaixar perfeitamente como mecanismo de um relógio Suíço no pulso do 

Professor Manuel António Janeira. Aquela coisa da estatística mexeu comigo e, 

logo que possível, fui falar com treinadores mais velhos para saber porque fazer, 

o que observar e como fazer.  

Outros treinadores e diretores de clubes foram importantes nesta altura, 

muitos deles conhecidos em Clínis, encontros de treinadores e posteriormente 

como professores da faculdade. 

Quando fiz 18 anos, interrompi as férias, em agosto, para fazer, em regime 

de internato, o meu curso de treinadores, no Colégio dos Carvalhos. Neste curso, 

conheci e privei com colegas que trabalhavam com o mesmo objetivo que eu 

entre os quais, imaginem só, o Professor Manuel Janeira.  

Finalizado o Curso de treinador, há que pôr em prática tudo o que foi 

aprendido. Foi um ano muito intenso que fez desviar o foco dos estudos em prol 

do Basquetebol.  

Finalmente chega a faculdade. Entro, então, por uma unha negra no 

antigo ISEF. Por ter quebrado a regra do n+1 relativamente à idade escolar, não 

pude usar fórmula de adiamento do Serviço Militar Obrigatório (SMO). Fui 

chamado para o SMO o que me obrigou a repetir mais tarde o 1º ano da 

faculdade, uma vez que não pude fazer todos os exames.  

Fui chamado para o Centro de Instruções de Operações Especiais em 

Lamego, onde fiz o curso geral de miliciano. Tendo sido dos melhores alunos, 

pude escolher onde queria acabar a formação para oficial miliciano. Escolhi a 
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Escola Prática de Infantaria, em Mafra, onde finalizei o curso de oficial miliciano 

com a especialidade de Reconhecimento Motorizado. Fui, posteriormente, 

colocado no Batalhão de infantaria de Aveiro, onde comandei um pelotão de 

Reconhecimento Motorizado e onde finalizei o meu serviço militar. 

A minha estadia na tropa foi muito marcante, mas proveitosa: uma 

primeira fase muito dura, onde aprendi várias técnicas de escalada e todas as 

bases de corrida de orientação; e uma segunda fase que me obrigou a ter uma 

postura de comando e liderança em situações de crise. 

Acabado o SMO regressei à faculdade e aos treinos. Na faculdade, repeti 

o primeiro ano e, nos treinos, fiquei com uma equipa de iniciados que tinha ficado 

sem treinador. Com a cabeça fresca e com uma vontade enorme de mostrar 

serviço, foram três anos de imenso trabalho. Encontrei um grupo de trabalho 

fantástico, numa idade em que se acredita e se tem disponibilidade motora, 

disponibilidade de tempo aliadas a uma vontade imensa e a muito querer. Fazer 

acreditar que se podia vencer, explicar a filosofia de jogo foi sem dúvida um 

processo árduo, mas que trouxe frutos. Alguns atletas jogaram até seniores, 

outros seguiram a carreira de árbitros e bastantes avançaram como treinadores.  

Na faculdade, as aulas de Metodologia de treino desportivo eram assim o 

“el dourado”. Dava por mim em aula a fazer planos do que podia aplicar nos 

treinos e, por vezes (muitas), a tomar consciência do que não devia fazer. Foram 

três anos magníficos de trabalho. As minhas equipas passaram a ser assíduas 

nas fases finais, e as bancadas cheias eram o prémio merecido pelo trabalho 

realizado. A forma apaixonada como os atletas estavam em jogo, nos treinos, a 

simplicidade do jogo, através dos seus princípios básicos, traziam cada vez mais 

espectadores e, consequentemente, mais atletas ao clube, chegando a ter, 

nessa altura, duas equipas por escalão.  

Nesta altura, todos os jogadores que não jogavam faziam estatística, 

obrigavam os seus familiares a ver os jogos dos seus colegas e assim tínhamos 

um grupo enorme de trabalho, com pais a organizarem transportes. Por vezes, 

em conversa com alguns pais e antigos jogadores, ainda nos rimos, quando 

recordamos as birras que alguns jogadores faziam, pois queriam comer massa, 
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na noite anterior ao jogo, uma vez que treinador tinha mandado. Finalizados os 

jogos, era a vez da análise da estatística e preparar o próximo jogo, com uma 

semana de trabalho pela frente.  

O desgaste psicológico e o tempo investido na preparação da equipa e 

dos treinos levaram a que a faculdade e a vida académica ficassem um pouco 

em segundo plano, prejudicando o meu percurso académico. De forma a corrigir 

este desvio, tomei a decisão de fazer uma pausa como treinador, dedicando-me 

apenas ao estágio pedagógico.  

O estágio pedagógico foi realizado na Escola Secundária Garcia de Orta, 

sendo a orientadora de estágio a professora Helena Bastos e a Coordenadora a 

professora Alda Corte-Real. Acabado o estágio, tive três convites de trabalho, 

acabando por aceitar o de fazer carreira no ensino particular, ficando a trabalhar 

no Colégio dos Órfãos do Porto (COP), atual Salesianos do Porto-Colégio (SPC). 

Nesse ano de retorno ao colégio, mas agora como professor, regressei também 

aos treinos e, a partir daí, treinei a equipa Sénior do Centro dos Antigos Alunos 

Salesianos, durante três anos. Porém, lecionar e treinar no mesmo local, 

começar às 8:30 h e, por vezes, sair às 24:00h, era muito cansativo a nível físico 

e psicológico, o que me levou a abandonar os treinos. 

Voltando aos tempos da faculdade, fazendo uma análise critica, hoje 

penso que me devia ter dedicado mais à via académica e ter deixado o treino 

para mais tarde.  Apesar de ter tido momentos inesquecíveis, tenho a noção de 

que prejudiquei muito o meu percurso na faculdade, com o tempo roubado ao 

estudo e à vida social académica. Muitas vezes, os meus colegas de turma iam 

estudar ou iam para as noites da Queima, enquanto eu ia dar treinos, pois o 

treinador não podia faltar. Enquanto estudante, em algumas disciplinas, 

contestava algumas matérias abordadas, achando mesmo que era uma perda 

de tempo, não lhes reconhecendo qualquer importância. Hoje, quando dou por 

mim a desfolhar alguns apontamentos dessas disciplinas, quando arrumo o 

escritório, penso que fui um privilegiado em ter conhecimentos que nos tornam 

ímpares no grupo de professores de uma escola ou no relacionamento com os 

alunos.  
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2. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  

2.1. Valor Educativo da Educação Física 

Ao longo destes anos, tem sido uma luta constante pelo estatuto e a 

importância que a EF merece dentro da escola. Apesar de já ter sido feito 

caminho nesta área, muitas vezes parecem existir retrocessos aquando da 

distribuição da carga horária para a disciplina ou no apoio às atividades 

desportivas, ou mesmo na contagem da nota para o cálculo da média de 

ingresso nas faculdades. Julgo então imprescindível reforçar a importância da 

disciplina de EF no sistema educativo e na vida das escolas.  

A importância da Educação Física/Desportiva (EFD) é indiscutível, os 

benefícios da sua prática são vários e enaltecidos por todos. O próprio texto da 

constituição portuguesa aponta a sua importância e apela à responsabilidade 

dos governantes à sua divulgação e promoção, “incumbe ao estado, em 

colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular, orientar e apoiar a prática e difusão da cultura física e do 

desporto” (Artigo 79.º da Constituição da República Portuguesa).  

Com algumas opiniões de várias figuras de destaque na nossa sociedade, 

a maioria não ligada ao universo desportivo e atividade física, todos comungam 

a importância e os benefícios que uma EFD promove ao nível individual e social. 

Num mundo em que estimulamos o equilíbrio do ser humano em todas as suas 

dimensões, a EFD, nomeadamente a EF escolar, é uma mais valia, sendo “uma 

escola de preparação para a vida, onde se forjam o caráter e o espírito de luta e 

de conquista que nos permitem resistir nas condições mais adversas, superar os 

nossos estreitos limites e ser solidários, dentro e fora dos recintos 

desportivos.”(António Marques, cit. por Saavedra e Oliveira, 2005). No Parecer 

de António Sobral (cit. por Saavedra e Oliveira, 2005,p 38), “A educação pelo 

Desporto acrescenta valores morais e sociais e todos os eventos próximos serão 

uma oportunidade para que possamos ver o Desporto como um fator e 

desenvolvimento e de afirmação de sociedades culturalmente fortes e não como 

um fator de retrocesso ou passagem de fenómenos nocivos ao mesmo”.  
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Ao longo da nossa história, o desporto e os jogos desportivos foram 

sempre uma forma de preparação e de motivação para o desenvolvimento do 

ser humano e da própria sociedade. Primeiramente, como uma forma de 

preparação bélica, posteriormente, como uma forma de difundir a paz e a 

concórdia, atualmente, associada também à promoção da saúde e bem-estar, 

não podendo ignorar a vertente de negócio e espetáculo. De mãos dadas ao 

longo dos tempos, a EF e o “desporto” foram sendo utilizados como uma 

referência de evolução das sociedades. Ainda nos dias de hoje, o 

desenvolvimento da EF e do desporto é considerado um parâmetro qualidade 

dos países, daí a importância que assume nos seus sistemas educativos.  

No sistema educativo português, a EF ao nível escolar aparece no ensino 

pré-primário, prolongando-se até ao 12º ano, fim da escolaridade obrigatória. 

Neste currículo plurianual, com a duração de catorze anos, apenas equiparada 

ao ensino da língua materna, a EF propõe a transmissão de valores que 

transvasam a atividade em si, promovendo a construção de um ser humano 

melhor em todas as suas dimensões. Sendo o ser humano a unidade da 

sociedade, podemos construir um mundo melhor modificando as partes até 

chegar ao todo. “O desporto simboliza hoje muito mais do que a atividade física 

considerada per si! Nele encontramos saúde, convívio, intercambio, superação, 

competitividade, persistência, espetáculo, economia, formação, regras comuns, 

ciência, interajuda, cultura, associativismo e outros atributos importantes e 

emergentes de qualquer sociedade multifuncional.” (António Vasconcelos 

Tavares cit. por Saavedra e Oliveira, 2005, p 42).  

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória foi matéria de 

discussão pública durante o ano de 2017, e homologado pelo Ministério da 

Educação (Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho). No documento 

Aprendizagens Essenciais de Educação Física, em articulação com o perfil dos 

alunos (Direção Geral de Educação, 2018, pp 2,3), a tutela reitera as disposições 

inscritas no Programa de EF do Ensino Secundário: “é universalmente 

reconhecida a importância da disciplina de Educação Física no currículo dos 

alunos de todos os níveis de Educação e Ensino, enquanto promotora do seu 
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desenvolvimento global e harmonioso, numa abordagem que estimula o 

raciocínio e a resolução de problemas complexos e tendo como finalidades: 

1. desenvolver a aptidão física, na perspetiva da melhoria da qualidade 

de vida, da saúde e do bem-estar;   

2. favorecer a compreensão e aplicação dos princípios, processos e 

problemas de organização e participação nos diferentes tipos de 

atividades físicas, na perspetiva da animação cultural e da educação 

permanente, valorizando, designadamente, a ética e o espírito 

desportivo, a responsabilidade pessoal e coletiva, a cooperação e a 

solidariedade e a consciência cívica na preservação das condições de 

realização das atividades físicas, em especial a qualidade do 

ambiente;   

3. reforçar o gosto pela prática regular das atividades físicas e aprofundar 

a compreensão da sua importância como fator de saúde ao longo da 

vida e componente da cultura, quer na dimensão individual, quer social  

4. e assegurar o aperfeiçoamento dos jovens nas atividades físicas da sua 

preferência, de acordo com as suas características pessoais e 

motivações, através da formação específica e opcional, num conjunto 

de matérias que garanta o seu desenvolvimento multilateral e 

harmonioso.” 

No nosso sistema educativo, e paralelamente á EF escolar, existe o 

Desporto Escolar com uma importância única. Na opinião de Eduardo Marçal 

Grilo (cit. por Saavedra e Oliveira, 2005, p 66), “O Desporto e a prática desportiva 

não são apenas um “adorno” da educação dos nossos jovens. Eles são um 

elemento decisivo para a formação das nossas gerações. É por isso que o 

Desporto Escolar deve ser apoiado e incentivado e é por isso que os clubes que 

mantém modalidades desportivas para além do futebol profissional, devem 

continuar a acarinhá-las porque são estruturas importantes da sociedade civil 

que atraem muitos jovens que aí se realizam como praticantes e como 

desportistas, sem prejuízo das suas carreiras escolares. Esta prática desportiva 
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é mesmo, em muitos casos, um fator que potencia os resultados da própria 

atividade escolar.” 

No desenvolvimento da unidade social, a EFD, segundo Carlos Carvalho 

(cit. por Saavedra e Oliveira, 2005, p 48), “O desporto tal como a democracia, 

não é um produto acabado; cabe a todos nós, “homens de bem”, contribuir para 

assegurar que o desporto seja um meio para a paz, progresso, tolerância, beleza 

e solidariedade entre os povos e as nações e os afastem da guerra, da discórdia, 

consternação, penúria, ignorância e exploração”. 

 

2.2. Ser Professor 

Descrever como nasce um professor é uma tarefa difícil. São inúmeros os 

fatores que influenciam, uns intrínsecos e outros extrínsecos, e que levam 

alguém a escolher a profissão de ensinar como o seu modo de vida. 

 Segundo Campos (1995), os professores começam a construir-se desde 

o momento que decidem abraçar a carreira. 

Quando nos referimos à profissão de professor ou treinador uma questão 

surge, será que nos estamos a referir a uma profissão a um modo de estar na 

vida e na sociedade.  

Saber exatamente quando aparece a vocação de ensinar é um pouco 

difícil de precisar. Basta olhar para duas crianças em que uma é mais velha, esta 

está numa tentativa constante de ensino à mais nova. O ato de ensinar é um ato 

inato e impulsivo do ser humano, assim como o ato de aprender. A sabedoria 

popular assim o explica através dos seus ditados, “aprender até morrer”; “O 

saber não ocupa lugar”; "Anda-se toda a vida a aprender e morre-se sem saber"; 

"Quanto sabes, quanto vales"; “Para ensinar é preciso saber”; “ensinando é que 

se aprende”; etc….  

As experiências com outras pessoas, professores, treinadores, deixam 

marcas profundas na nossa personalidade, na nossa forma de ver as coisas e, 

sobretudo, na forma de interagir com os outros. Também características 
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próprias, inatas, talvez um mapa genético, uma certa insatisfação, desconforto, 

impelem de uma forma inevitável para a tentativa de ensinar, procurar soluções 

para melhorar as situações e resolver problemas que se deparam a nós e aos 

outros. A este processo chama-se frequentemente socialização antecipatória. 

Como afirmam Graber(1989), Valle (2003) e Nascimento (2002), é um processo 

em que os alunos observam e retêm os comportamentos dos seus professores 

preferidos que utilizam as metodologias preferidas pelos alunos. Estendendo 

esta mesma ideia ao caso do treinador. Na opinião de Vasconcelos Raposo 

(2005), a postura de cada treinador, na prática desportiva, é o fator que 

determina a qualidade da formação dos jovens atletas, não chegando só os 

cursos, as participações em seminários, a leitura de muitos livros, ou a discussão 

de muitas teses.  O mesmo autor afirma que o treinador tem de ter os seus 

valores bem assentes numa filosofia que respeite os jovens, que acredite na 

importância de uma formação a longo prazo, respeitando as fases de 

crescimento e os diferentes níveis de maturação biológica.  

 

2.2.1. Competências de um professor 

Acabada a preparação académica, o jovem professor é confrontado com 

um facto novo, a vida real do professor na sua verdadeira dimensão. Apesar de 

ter feito estágio pedagógico integrado e ter alguns anos de experiência como 

treinador, a realidade escolar exige um maior número de competências a 

desenvolver em atividade profissional. Segundo Perrenoud (2000), existem dez 

novas competências profissionais para ensinar: (1) organizar e dirigir situações 

de aprendizagem, sendo necessário, conhecer a disciplina e os seus conteúdos, 

trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos à aprendizagem, construir e planear 

sequencias de aprendizagem ajustadas às capacidades dos alunos; (2) 

administrar a progressão das aprendizagens, tendo obrigatoriamente uma visão 

longitudinal dos objetivos do ensino, concebendo situações- problemas 

ajustados ao nível dos alunos, observando e avaliando os alunos em situações 

de aprendizagem tendo em conta uma abordagem formativa, refletindo sobre o 

processo ajustando-o com novas decisões de progressão; (3) conceber e fazer 
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evoluir dispositivos de diferenciação. “Para que cada aluno progrida rumo aos 

domínios visados, convém colocá-lo com bastante frequência em situação de 

aprendizagem ótima para ele.” Perrenoud (2000). Administrar uma turma 

heterogénea, desenvolvendo cooperação entre os alunos e certas formas 

simples de ensino mútuo, fornecendo sempre um apoio integrado, trabalhando 

com maior incidência nos alunos com maior dificuldades; (4) envolver os alunos 

nas suas aprendizagens consciencializando-os no seu trabalho, criando o desejo 

de se superar, desenvolvendo paralelamente a capacidade de autoavaliação, 

ajudando o aluno a criar um projeto pessoal; (5) trabalhar em equipa, construindo 

pontes e projetos com colegas e outras disciplinas, dirigindo grupos de trabalho 

e condução de reuniões, enfrentar e analisar situações e problema profissionais; 

(6) participar na administração da escola, colaborando ativamente na elaboração 

do projeto escola, na administração dos recursos da escola; (7) informar e 

envolver os pais, dirigindo reuniões enquanto diretor de turma ou outro cargo 

que envolva esta necessidade; (8) utilizar novas tecnologias, utilizando 

ferramentas disponíveis para potenciar o processo de ensino /aprendizagem; (9) 

enfrentar os dilemas éticos da profissão, lutando contra os preconceitos, a 

violência, a criação de regras e regulamentos em relação à escola, analisando a 

relação pedagógica, a autoridade e a comunicação em aula,  desenvolvendo a 

responsabilidade a solidariedade e o sentimento de justiça; por fim (10) 

administrar a sua formação contínua, fazendo um balanço das suas 

competências, criando um programa de formação individual, envolvendo-se nos 

projetos de formação comuns,  acolhendo o a formação de colegas participando 

na sua formação.  

Também Ruivo (1997, cit. por Cunha, 2008) realça que o professor na 

atualidade se assume como um técnico altamente qualificado, tendo que possuir 

competências em áreas do saber tão diversificadas quanto: O domínio dos 

estilos de ensino; O conhecimento dos modelos de aprendizagem dos seus 

alunos; O conhecimento do desenvolvimento psicossociológico, condicionando 

as aprendizagens; O conhecimento das relações sociais que se estabelecem 

entre o aluno e a escola e entre esta e os diferentes agentes sociais que integram 

a comunidade; O domínio de técnicas e de processos de gestão de conflitos; O 
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domínio de técnicas e de processos de gestão e administração escolar; O 

domínio de técnicas e de processos de avaliação dos produtos da aprendizagem 

e da eficácia das escolas e o conhecimento da gestão dos currículos e a busca 

de soluções inovadoras no desenvolvimento curricular. 

 O ser professor exige uma constante procura e um crescimento 

individual que não se esgota nas aprendizagens da Faculdade. O saber 

aprendido é muito importante, no entanto, com o passar do tempo vamos criando 

uma forma de ser professor.  

Para Hargreaves e Fullan (1992)  a carreira  de professor  é um processo de 

formação permanente, onde desenvolvimento pessoal e profissional do 

professor, não se reduz apenas aos conhecimentos e competências que o 

mesmo constrói na formação, mas também a pessoa que ele é, com todas as 

suas crenças, idiossincrasias e história de vida. 

 

2.3. A Escola 

Ter um conhecimento profundo da escola onde se ensina é importante. 

Bento (2003) realça que, antes de projetar o seu processo de ensino, o professor 

deverá apropriar-se do conhecimento acerca do meio regional e local, e tentar 

compreender e integrar as componentes mais significativas da identidade da 

comunidade onde se insere a Escola. 

 

2.3.1. Enquadramento sociocultural e histórico da escola 

No alto da escarpa do monte do Monte do Seminário e debruçado sobre 

o rio Douro, o grande edifício dos Salesianos do Porto dá as boas vindas a todos 

os que entram na cidade. Para quem entra na cidade, de comboio, pela ponte 

de S. João, o edifício sobressai pela sua imponência. A vista das suas varandas, 

em especial da que está virada para poente, é magnífica, sobretudo ao pôr-do-

sol, onde as silhuetas das pontes centenárias e a cascata do casario mostram a 

beleza do Porto em tons de dourados, justificando o nome do rio que serpenteia 

pelo vale.  
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O edifício inicial do Real Colégio dos Órfãos, fundado pelo Padre Baltazar 

Guedes em 1651, situava-se nas Portas do Olival, local onde se situa atualmente 

edifício da Reitoria da Universidade do Porto, e manteve-se nesse local até 

meados do seculo XIX, tendo a instituição mudado, então, para o atual edifício.  

O antigo Seminário Diocesano do Porto, que tinha sido abandonado e 

destruído por um incêndio durante as lutas entre os Liberais e os Miguelistas, 

passou, em 1903, a albergar o Real Colégio dos Meninos Órfãos da Cidade do 

Porto. Em 1951, a administração da instituição foi entregue à Congregação 

Salesiana 

A estrutura do edifício do Colégio tem um grande passado histórico, tendo 

estado já parcialmente destruída ao longo de décadas devido a um incêndio, e 

em obras de recuperação durante dezenas de anos. Com a construção da Ponte 

D. Maria Pia, o Colégio, perdeu parte do seu espaço exterior para a construção 

dos acessos aos túneis, tendo os seus pátios sidos reduzidos a metade do seu 

tamanho original. 

 

Figura 1: Imagem do Colégio a partir da Ponte D. Maria mostrando o edifício destruído pelo incendio. 

Fonte: http://porto-desaparecido.blogspot.com/ 

 

 

http://porto-desaparecido.blogspot.com/
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De pertença da Câmara Municipal do Porto, o edifício foi sofrendo, ao 

longo dos anos, intervenções cirúrgicas na sua manutenção. Após a compra do 

edifício à Camara Municipal do Porto, em 2011, pela Fundação dos Salesianos, 

iniciou-se um processo de reestruturação dos espaços, com obras que ainda 

hoje continuam (Fig.2). 

 

Fonte: J.M. Calisto 2018 

 

Havia uma necessidade urgente de alterar alguns espaços, melhorá-los 

para que as aulas e todas as atividades educativas, nomeadamente as 

desportivas, tivessem mais qualidade.  

Criar espaços mais amplos, melhorar as salas de aula, reaver os pátios 

que tinham sido subtraídos para a construção da Ponte de Dona Maria Pia foram 

algumas das prioridades, assim como reclassificar o Pavilhão Gimnodesportivo, 

trocando o piso, a sua iluminação e o material desportivo fixo. 

 

Figura 2: Imagem aérea mostrando o Colégio antes e depois das obras exteriores com os novos espaços   

desportivos. 
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2.3.2. Enquadramento socioeconómico do meio envolvente 

Situado na escarpa que separa o vale de Campanhã e a escarpa das 

Fontaínhas, o Colégio encontra-se envolvido por uma zona económica e 

socialmente carenciada, o que se enquadra no perfil da missão dos Salesianos. 

Outrora uma zona caracterizada pela densidade populacional, devido ao 

grande número de “ilhas” (zonas habitacionais com condições precárias típicas 

do Porto). Atualmente confronta-se com o fenómeno da desertificação humana 

da zona envolvente devido ao desenvolvimento desenfreado e especulativo das 

habitações para Alojamento Local. 

Sendo uma escola virada para o meio envolvente, na sua essência, os 

Salesianos têm como missão principal a educação dos jovens desfavorecidos e 

a sua preparação para o mercado do trabalho através de cursos profissionais ou 

tecnológicos. Assim, desde a sua fundação, houve sempre a preocupação de 

formar cidadãos aptos para o trabalho e ideologicamente bons cristãos, uma vez 

que se trata de uma escola de ideologia católica, no entanto, aberta a todas as 

profissões de fé dos seus alunos.  

 

2.3.3. Oferta educativa da Escola 

Os Salesianos do Porto contemplam várias valências de oferta educativa, 

destacando-se o ensino Pré-primário, o Ensino Básico, o Ensino Secundário e o 

Ensino Cientifico-Tecnológico de Artes Gráficas e de Energias Renováveis. Em 

sintonia com o projeto educativo da escola, funcionam o Centro dos Antigos 

Alunos Salesianos, com 13 dirigentes 12 treinadores e 107 atletas; o Centro 

Juvenil, com 80 elementos e 20 animadores; e o Artisport- Porto, com 117 alunos 

em 16 atividades e 16 professores das diferentes atividades desportivas e 

culturais. Esta última estrutura suporta a oferta de diversas atividades, inseridas 

no projeto educativo pastoral, e está aberta aos alunos e a toda a comunidade 

envolvente.  

O “Artitsport”, é um organismo que desenvolve atividades nas várias áreas 

de intervenção educativa, abrangendo a formação de jovens e adultos. A sua 
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oferta estende-se da área artística à desportiva, da formação de adultos às novas 

tecnologias. Uma oferta para a melhoria da qualidade de vida, afirmando a 

diferenciação positiva da escola através da educação integral e multifacetada. O 

“Artisport”, do qual eu era coordenador, tem estrutura própria, com atividades 

lecionadas por profissionais habilitados, e tem como objetivos: promover o 

desenvolvimento de competências específicas da atividade; promover a 

educação integral dos jovens, desenvolvendo e aproveitando aptidões pessoais 

e capacidades sociais; promover momentos de alegria, convívio, fraternidade e 

participação abrangente. 

 

2.3.4. Impacto Socioeconómico do número de alunos da escola 

Ao longo dos últimos anos, o número de alunos a frequentar o Colégio 

teve uma oscilação negativa, diminuindo o número de alunos e, 

consequentemente de turmas. A baixa taxa de natalidade e crise nacional ao 

nível das condições económico-sociais são apontadas como os principais fatores 

desta oscilação negativa. O Colégio, que outrora teve perto de 800, no presente 

ano letivo, tem cerca de 400 alunos. 

Podemos encontrar nos gráficos 1 e 2 a evolução da taxa de natalidade, 

e a oscilação do número de alunos matriculados no Ministério de Educação, 

informação importante para uma compreensão mais alargada da diminuição do 

número de alunos inscritos nos últimos 25 anos. 
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Grafico 1: Taxa bruta de natalidade nos últimos 25 anos 

Fontes de Dados: INE - Estatísticas de Nados-Vivos INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Fonte: PORDATA Última atualização: 2019-06-14 

 

 

 

Grafico 2: Total de alunos matriculados no Ministério de Educação nos últimos 25 anos 

 
Fontes de Dados: INE - Estatísticas de Nados-Vivos INE - Estimativas Anuais da População Residente 

Fonte: PORDATA Última atualização: 2019-06-14 
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Após a observação dos gráficos, podemos constatar que existe um 

decréscimo da Taxa de Natalidade Bruta que se reflete, a posteriori com um 

“delay” de seis anos no número de alunos matriculados no Ministério de 

Educação. Contudo existe uma variação positiva nos gráficos relativos aos 

alunos matriculados no ensino básico e secundário, estando associado a um 

programa do governo, o Programa das Novas Oportunidades, que promoveu o 

retorno à escola de adultos, de forma a concluir ou aumentar a sua escolaridade. 

 

 

Fonte: Jornal Público de 19 de setembro de 2019 

 

Concluindo, podemos constatar que a crise de natalidade, aliada a uma 

crise económica, provocou um abaixamento no número de alunos no ensino em 

geral, diminuindo o número de turmas existentes, transversal a todos os 

estabelecimentos de ensino, sendo o ensino particular um dos mais afetados, 

em especial aqueles estabelecimentos de ensino que se baseavam nos 

contratos de associação, levando mesmo alguns estabelecimentos do ensino 

particular a encerrar.  

  

 

Figura 3: Artigo de investigação jornalística de Natália Faria 
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2.4. Recursos Humanos e Materiais para a Educação Física e Desporto 

Escolar 

O Grupo de EF é muito reduzido, sendo constituído por dois professores 

com habilitação própria para a docência da disciplina. Sendo o grupo muito 

pequeno significa que o trabalho é intenso, ficando a meu cargo a organização 

e a dinamização da atividade interna e externa do DE, a dinamização desportiva 

dos momentos festivos, a aquisição de material e a gestão dos espaços 

desportivos. 

As infraestruturas desportivas do Colégio são constituídas por um 

pavilhão gimnodesportivo, com a possibilidade de haver duas aulas de EF em 

simultâneo. Tem as marcações de três campos de Basquetebol, um central e 

dois laterais, A marcação de três campos de Voleibol um central e dois laterais 

e as marcações de campos de Andebol e Futsal um central e dois de 

“miniandebol” ou “minifutsal”. Num dos topos, há uma parede de escalada e, em 

ambos os topos, há três espaldares. Também como espaços cobertos, há uma 

sala polivalente, onde se leciona Judo, Karaté, Dança e Ballet, e uma sala de 

Ténis de Mesa, apetrechada com 4 mesas aprovadas pela Federação 

Internacional da modalidade (ITTF). Como espaços abertos, existem três áreas: 

o pátio norte, com as marcações de dois campos de voleibol e dois de 

Basquetebol, o pátio nascente e o pátio poente, com marcações de Andebol, 

Futsal, Voleibol e Ténis. Existe, ainda, um pátio central, com marcações de 

Basquetebol e de Voleibol e, por fim, uma “pista” de Atletismo, com 140 m. Como 

apoio às atividades desportivas, a escola tem quatro balneários, com uma 

lotação de aproximadamente 70 alunos, um posto médico, equipado com 

aparelhos de recuperação e fisioterapia. 
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3. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  

3.1. Do Planeamento institucional ao Planeamento Individual 

Como estabelecimento de ensino particular e cooperativo e tendo 

autonomia pedagógica, o colégio tem determinadas normas operativas 

relativamente ao planeamento. A natureza das escolas Salesianas é serem 

estabelecimentos educativos desde o ensino pré-escolar ao secundário, 

contemplando o ensino profissional e o profissionalizante, agora denominado de 

currículos próprios. Sendo uma escola Salesiana, tem a finalidade de promover 

e acompanhar crescimento e o amadurecimento integral dos alunos com uma 

visão cristã do mundo e da cultura. Para tal, tem como base a Proposta 

Educativa da Escola salesiana (PEES) e o Projeto Educativo-Pastoral Salesiano 

(PEPS).  

No seu processo de planificação, após uma análise dos documentos 

PEES e PEPS, começa-se a desenvolver um novo documento orientador o Plano 

Anual da Escola Salesiana (PAES). O Plano é individual de cada escola, sendo 

um instrumento de planeamento que põe em prática os princípios, valores e 

metas   expressos no PEPS, no currículo nacional e nas metas de aprendizagem. 

Este plano engloba duas partes, o Plano Organização Escolar e o Plano Anual 

de Atividades. 

O Plano de Organização Escolar (POE) é um documento operativo onde 

se esclarecem as orientações do PEPS- escola e como operacionalizá-las, 

respeitando o Regulamento Interno e as disposições legais para a organização 

de um novo ano escolar. Este documento é anual e é construído através de 

decisões partilhadas pelos diferentes órgãos da escola. Neste documento deve 

constar um desenho curricular, princípios orientadores da ação pedagógica, 

projetos internos e externos, orientações para a elaboração dos planos de turma, 

apoios pedagógicos, atividades extracurriculares, orientações de planificação 

(transversalidade e interdisciplinaridade), critérios gerais de avaliação, plano de 

formação de educadores e outros elementos que se considerem importantes 

incluir. 
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O planeamento anual de atividades (PAA) é realizado em julho, 

desenvolvido por todos os grupos disciplinares, dentro dos respetivos 

departamentos, sendo aprovado posteriormente em Conselho Pedagógico. É 

então delineado o plano de atividades para o ano seguinte. Neste, devem 

constar, de forma descritiva, todas as atividades/projetos das diferentes 

disciplinas, pormenorizando os objetivos, população alvo, professores 

promotores, áreas disciplinares envolvidas, calendarização, orçamento e datas 

previstas.  

De dois em dois anos letivos, cada departamento deve fazer um balanço 

do que foi ou não realizado, a sua avaliação e a sua pertinência. 

No mês de julho é feita uma avaliação do ano letivo, a nível das disciplinas, 

de departamento, relativamente ao cumprimento das atividades planeadas. É 

também elaborado um novo plano anual de atividades, onde todos os 

departamentos planificam as atividades a desenvolver ao longo do ano. Este 

plano de atividades é esboçado em julho, e ultimado no início do mês de 

setembro, para ser entregue aos encarregados de educação e publicado no site 

da escola. Neste documento, é descrita a atividade a desenvolver, quais os 

objetivos, qual a área implicada, professores e grupo disciplinar responsável e 

orçamento, sendo posteriormente aprovado em conselho pedagógico.  

Na escola em que leciono, uma vez que é uma escola particular com 

autonomia pedagógica, o planeamento tem várias fases de elaboração. Tendo 

como orientação os programas de EF do Ministério de Educação, a existência 

de uma estabilidade do corpo docente permite fazer um planeamento do ensino 

ao longo dos ciclos de aprendizagem e gerir de forma abrangente todo o ensino 

da EF escolar.  

Numa primeira fase, é realizado um planeamento de uma forma mais 

ampla tendo em conta quais os objetivos gerais que se pretende que fiquem 

adquiridos no final de cada ciclo e no final do ensino obrigatório. A partir deste 

documento, que é analisado todos os anos, os professores começam outro 

planeamento mais específico tendo em conta os anos e as turmas que vão 

lecionar. Este é realizado tendo como condicionalismos os documentos oficiais, 
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o plano anual de atividades, o plano de atividades do desporto escolar, as 

condições materiais, de espaços, os anos a lecionar e a especificidade da turma.   

 No ano letivo de 2018/19, vi-me confrontado com um novo desafio, 

lecionar quase todos os anos do ensino obrigatório. Este desafio implicou 

conhecer todo o currículo da EF desde o 1º ano do primeiro ciclo até ao 12º ano 

do ensino secundário.  

Compreender, mais do que conhecer o currículo ao longo de toda a 

escolaridade obrigatória dá uma visão mais correta do que o programa emanado 

pelo Ministério propõe, os seus objetivos gerais e os específicos, quais as suas 

fragilidades, as suas forças ao nível educativo e de desenvolvimento desportivo.   

Quando refiro que o Ministério propõe significa que o documento 

orientador ao nível programático, permite uma flexibilidade ao nível da sua 

exequibilidade, de acordo com diversos fatores limitativos ou não, tendo em 

conta constrangimentos de vária ordem ou mesmo fatores potenciadores de 

determinados conteúdos. 

Após ter feito uma análise pormenorizada de todo o currículo da EF, foi 

elaborado um planeamento ao nível de ciclo e ao nível de ano letivo, quais as 

metas a atingir no final do ciclo, quais as metas intermédias para cada ano letivo. 

À EF e a meu cargo, em particular, cabem a organização do desporto 

interno da escola, a organização e gestão dos diferentes clubes de desporto na 

escola e atividades artísticas, o desporto escolar e a organização dos Campos 

de Férias do Natal, da Páscoa e de Verão. Ao longo do ano letivo, são 

organizados diferentes torneios interturmas, ou abertos, de forma articulada com 

as modalidades que se estão a lecionar ou que se acabou de lecionar, o que 

promove um maior interesse na aprendizagem e um maior espírito de equipa 

(turma). Julgo importante salientar que, em consonância com a calendarização, 

tentámos ajustar também as atividades com as diferentes fases do Desporto 

Escolar. Como exemplo, o Atletismo é a primeira modalidade abordada em todos 

os anos de escolaridade, de forma a preparar e selecionar os alunos para o 

Corta-mato regional e o Projeto Mega Sprinter/Km/salto. O plano de atividades 
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desportivas é revisto e ajustado antes de começar o ano letivo e publicado em 

forma de livro e divulgado, em formato digital, no site da escola, a toda a 

comunidade educativa. 

  

3.2. Conceção e planeamento do ensino da educação física 

“Sou professor para ensinar a outros aquilo que eles sozinhos não 

conseguem aprender, para os não deixar abandonados ao desamparo e ao 

sufoco do desconhecimento” Bento (2008, p43) 

Idealizar, conceber, planificar, pôr em prática e avaliar são as subdivisões 

que constituem a organização e gestão do ensino e aprendizagem e que devem, 

segundo Bento (2003, p17), ser vistas e analisadas numa lógica de “fenómeno 

unitário”, onde todos os parâmetros e momentos deste processo estão em inter-

relação, influenciam-se reciprocamente”, devendo ser articulados como um 

conjunto de ações com o mesmo objetivo. 

Para projetar uma boa conceção do ensino, há que reconhecer qual a 

importância da disciplina no currículo escolar, atribuir-lhe o valor devido, tendo 

em conta a sua especificidade, a sua interdisciplinaridade e o seu campo 

específico de atuação, não esquecendo as dimensões social e afetiva dos alunos 

na sua relação com a disciplina de EF.   

“O conhecimento que o professor tem da disciplina que leciona interage 

com os conhecimentos, convicções e crenças acerca do ensino e aprendizagem, 

acerca dos alunos e acerca dos contextos educativos, dando forma aos modos 

como se ensina a matéria aos alunos.” Graça (1999, p.204) 

Conceber uma planificação significa que, através de ligações 

convergentes, se devem unir e alinhar os vetores educativos, de forma a seguir 

o objetivo geral da educação e os objetivos específicos da disciplina de EF. 

Segundo Matos (2014, p.3), a conceção consiste em “projetar a atividade do 

ensino, no quadro de uma conceção pedagógica, referenciada às condições 

reais e locais da educação, às condições imediatas da relação educativa, à 

especificidade da EF no currículo do aluno e às características dos alunos.”  
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Uma conceção de ensino deve ser consciente, atualizar-se e concretizar-

se após uma análise e conhecimento dos planos curriculares, em especial  das 

competências gerais e transversais; da análise dos programas de EF emanados 

do Ministério de Educação, articulando as suas diferentes componentes 

(finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas); da utilização de 

saberes específicos  da EF e de saberes transversais; da consideração dos 

dados da investigação em educação e ensino e o contexto cultural e social da 

escola e dos alunos, de modo a construir decisões que promovam o 

desenvolvimento e aprendizagens desejáveis. Para tal, para proceder à 

concretização da minha conceção do ensino, fiz uma análise do currículo, 

adequando-o à escola às características de cada turma, a fim de promover as 

aprendizagens individuais através de uma sequência de unidades temáticas que 

tornassem as aulas agradáveis, com um clima favorável à aprendizagem. Tentei 

ser um professor reflexivo, procurando a harmonia entre a ação e o pensamento. 

O desenvolvimento de uma conceção do ensino é entendido como uma 

preparação essencial na projeção de um ensino contextualizado, ajustado e 

“educativamente eficaz” (Bento, 2003, p. 16), devendo, por isso, ser a primeira 

tarefa a realizar por qualquer docente que vise o sucesso do processo de Ensino 

e Aprendizagem. 

Para Graça (2001, p. 110), “as conceções que os professores possuem 

acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham 

refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino”. 

Reforçando a ideia, Bento (2003) diz-nos que as decisões sobre os diferentes 

aspetos do processo pedagógico (um processo evolutivo) devem ser situadas no 

tempo, na matéria de ensino e aprendizagem, no local e nos intervenientes no 

processo. 

Todo o meu processo do planeamento teve em consideração as 

orientações de Vikers (1990) relativamente à elaboração das Unidades Didáticas 

a partir do  Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC), com os seus módulos 

divididos em três fases: a fase da análise, onde se realiza uma análise aos 

alunos e às variáveis do contexto que interferem direta ou indiretamente na 
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aprendizagem, conhecendo as infraestruturas, material disponível e o nível 

inicial dos alunos através da avaliação diagnostico; a fase das decisões, 

definindo a extensão, os objetivos, a configuração da avaliação formativa e 

sumativa, elaborando as progressões de ensino e as sequências metodológicas 

a aplicar; e, por fim, a fase da aplicação, correspondendo à planificação das 

aulas, todos os registo e documentos utilizados.  

Ao longo destes vinte e cinco anos, o modelo de ensino adotado não foi 

sempre o mesmo. Penso até que hoje não consigo determinar qual o melhor. 

Segundo Metzler (2000), cada modelo é criado e orientado para promover certos 

tipos de aprendizagens. Não existe um modelo universal que dê soluções a todos 

os problemas. Os professores que anseiam que seus alunos sejam pessoas 

“fisicamente” educadas terão de usar mais de um modelo.  

Em algumas situações, adoto o Modelo de Instrução Direta (MID). A 

utilização deste modelo, na minha opinião, tem maior eficácia nos níveis de 

escolaridade mais baixos, sendo o professor o “dono da instrução”. Após uma 

melhoria na autonomia dos alunos, poderemos utilizar outros modelos. Já no 

ensino dos Jogos Desportivos Coletivos o modelo adotado por mim foi 

maioritariamente o Modelo de Ensino dos Jogos para a sua Compreensão 

(TGfU). Talvez por efeito de ter o processo do treino enraizado em mim, mesmo 

antes de conhecer esta metodologia de ensino, sempre foi a minha escolha, 

talvez de uma foi natural e por intuição. Por vezes, também tentei utilizar o 

Modelo de Educação Desportiva (MED), contudo este exige mais tempo 

dedicado a cada unidade, o que nem sempre é possível uma vez que os outros 

professores estão mais “agarrados” aos programas. Contudo, dentro das minhas 

aulas utilizámos, por vezes, um modelo “hibrido”, onde os alunos se organizam 

em equipas, arranjam equipamentos, desenham o emblema e preparam as 

competições entre turmas, como se de uma equipa se tratasse. 

3.2.1. Conceção de ensino dos jogos desportivos nas aulas de 

Educação Física. 

Os jogos desportivos (JD), nomeadamente os coletivos são um fenómeno 

de popularidade universal, conseguem mudar sentimentos, unir povos e ao 
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mesmo tempo criar clivagens e discussões intermináveis. Na sociedade atual, a 

sua importância reflete-se na própria forma de estar das pessoas, movimentam-

se massas, criam-se ídolos que da mesma forma que aparecem, desvanecem-

se num sopro de vento. É sem dúvida um fenómeno pluridisciplinar ao nível 

social, tendo elevada importância na educação dos jovens de hoje, não tendo 

por sido esquecido nos currículos do Ministério de Educação. 

Os jogos desportivos ocupam cerca de 70% dos conteúdos programáticos 

ministrados ao longo do currículo do ensino obrigatório. Estes têm um lugar de 

destaque nos programas escolares dos diferentes ciclos assim como no gosto 

por parte dos alunos. Também é de realçar a importância que têm na ocupação 

dos “tempos livres” dos alunos, quer como atividade lúdica ou como atividade de 

aprendizagem em treinos orientados (desporto federado).  

Ensinar um jogo desportivo é ensinar as habilidades básicas para que 

esse jogo possa ser executado e posteriormente desenvolvido nas suas 

vertentes, técnica e tática e com qualidade. O ensino dos JD no âmbito escolar 

foi ao longo de vários anos, na minha opinião, muito centrada na aprendizagem 

de elementos ou habilidades motoras, descontextualizadas do jogo em si. Estas 

aprendizagens centradas em si próprias eram na sua maioria inócuas no que 

respeita à aprendizagem do jogo propriamente dito. Apesar de muitas destas 

habilidades serem importantes, necessárias e por vezes imprescindíveis para o 

iniciar a aprendizagem do jogo, encerradas em si próprias tornavam-se por vezes 

aborrecidas por quem as executa. As avaliações eram centradas na execução 

das diferentes técnicas, como se um JD fosse apenas um somatório de 

habilidades técnicas.  

No ensino dos Jogos Desportivos, na perspetiva do TGfU, torna-se 

necessário avançar mais cedo possível para situações de jogo, numa fase inicial 

facilitadas, que criem desde cedo a possibilidade de sucesso, cria uma 

motivação maior para a restante aprendizagem. Numa primeira fase criar fatores, 

promotores do sucesso, facilitadores através de supremacia numérica, ou 

manipulando outras variáveis do jogo, é fundamental para manter o nível de 

interesse e motivação promovendo uma aprendizagem mais consciente e 
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duradoura. A aprendizagem das regras de jogo é realizada com as situações que 

aparecem naturalmente em situação de jogo ou então introduzidas pelo 

professor. 

 

3.2.2. Importância do Planeamento 

Para Rink (1993), o planeamento é o desenho e a sequência apropriada 

para a aprendizagem dos alunos, estruturada por objetivos a cumprir. 

Por vezes, por mais agradável que seja, ou mais fácil, navegar à bolina e 

deixar-se levar pelo vento não é de certeza a melhor forma de fazer uma viagem. 

Há, em geral, um forte grau de probabilidade das coisas correm mal e sermos 

levados pelo vento para onde não queremos. Segundo Mawer (1996), os 

professores que realizam planeamento fazem uma melhor utilização do 

equipamento e das instalações, dão mais indicações, organizam as suas aulas 

de uma forma mais cuidada e precisa, usam uma maior variedade e uma melhor 

progressão de atividades. O autor acrescenta ainda, que estes professores têm 

um melhor controlo do tempo, um maior tempo de atividade dentro da tarefa por 

parte dos alunos, e utilizam um feedback corretivo e congruente com os objetivos 

da aula. 

Quando o professor faz um planeamento, fá-lo tendo em conta todos os 

seus conhecimentos, de forma a intervirem no ato pedagógico. Ramos et al., 

(2008, p.162) referem que “Shulman (1987) estabelece sete categorias de 

conhecimento base para o ensino, contemplando o conhecimento do conteúdo, 

o conhecimento pedagógico geral, o conhecimento curricular, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo, o conhecimento dos alunos, o conhecimento dos 

contextos educacionais e o conhecimento dos fins educacionais.” O ato 

educativo é sem dúvida muito complexo, exigindo do professor uma preparação 

a todos os níveis do conhecimento. O planeamento deve ser uma ajuda para 

todo esse processo.   

O planeamento é uma das fases mais importantes do ensino. Traçar a 

rota de ação, o sentido que orienta a nossa atividade no processo de ensino e 
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aprendizagem, determinando o ponto de partida, as metas intermédias e quais 

os objetivos a atingir é sem dúvida de extrema importância para que todo o 

processo se desenrole sem percalços e de forma fluida. Para Bento (2003), “A 

planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de 

ensino e aos programas das respetivas disciplinas e à sua realização prática”. 

Zabala (1994) afirma que a planificação trata de prever possíveis cursos de ação 

de um fenómeno, moldando de algum modo as nossas previsões, desejos, 

aspirações e metas, num projeto que capaz de representar, dentro do possível, 

as nossas ideias acerca das razões pelas quais podemos conseguir e como 

poderíamos levar a cabo um plano para se concretizar. Segundo Bento (2003, 

p13) a planificação “é um meio de reconhecimento antecipado e de regulação do 

comportamento atuante, assumindo as funções de: motivação, estimulação, 

orientação e controlo, transmissão de vivências e experiências, racionalização 

da ação. Entre elas, o ponto fulcral reside nas funções de orientação e controlo”. 

Ainda segundo o mesmo autor, nas planificações deverá existir uma 

determinada flexibilidade que para uma possível oportunidade de 

enriquecimento educativo ou para uma possível correção devido a um fracasso 

educativo.  

O ato de planificar difere também com a experiência do professor. 

Housner e Griffey (1995) fizeram um estudo onde compraram planificações de 

professores experientes (experts) e professores iniciantes. Os autores chegaram 

à conclusão que os professores experts planificavam de forma a poder fazer as 

adaptações necessárias para rentabilizar o processo de ensino e aprendizagem. 

Os professores iniciantes davam maior enfase à planificação sobre o tipo de 

instrução verbal a usar.   

 

3.2.3. Plano anual e Plano trimestral 

Na opinião de Bento (2003), o plano anual deve ser uma organização do 

ensino, no sentido da realização dos objetivos. É de extrema utilidade, sendo 

algo como a elaboração de um mapa ou «roteiro de viagem», com registo dos 

factos mais importantes. O mesmo autor reforça esta ideia, salientando que a 
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forma e a dimensão de tais mapas podem ser diversas, sendo importante que 

balizem com nitidez o itinerário a percorrer, o ritmo do «andamento», as etapas 

intermédias, os pontos altos e tudo em função da meta a atingir.  

Na elaboração do planeamento anual, fazemos a distribuição das Unidades 

Didática ao longo do ano. Nesta distribuição, tentámos que não haja 

sobreposição de conteúdos a abordar pelo outro professor, evitando conflitos na 

gestão do material e de espaços quando existe mais do que uma turma em 

simultâneo. Também se instituiu que a primeira modalidade desportiva a abordar 

seria o Atletismo (a única onde existe sobreposição de turmas), aproveitando 

para desenvolver algumas das capacidades condicionais e coordenativas, 

fazendo assim como que uma “pré-epoca” desportiva, aproveitando esta 

preparação para realizar as provas a nível de escola do Megasprinter, Mega Km 

e o Corta-mato.  

O planeamento anual permite-nos ter uma visão mais alargada de como o 

ano letivo vai ser organizado. Como refere Bento (2003, p.60), o plano anual é 

“um plano sem pormenores de atuação ao longo do ano”. 

O mapa organizacional da planificação anual também foi elaborado de forma 

a que as sequências dos conteúdos abordados pudessem potenciar as 

aprendizagens, promovendo transferências de aprendizagens motoras e a 

mobilização de capacidades de forma a rentabilizar e beneficiar as 

aprendizagens.   

No planeamento Trimestral, encontramos as Unidades Didáticas (UD), 

duas ou três, tendo em conta a duração do período letivo. Podendo utilizar a 

lecionação alternada de UDs, sempre privilegiei a lecionação em sequências de 

aulas da mesma UD. A lecionação de uma ou outra UD tem sempre em conta 

os espaços, o material disponível e também as condições climatéricas. Também 

ficou estabelecido que, ao longo de um período letivo, deveríamos abordar um 

ou dois desportos coletivos e um individual.   

Como referi anteriormente, conhecer o programa, quais os objetivos 

gerais e quais os objetivos específicos da disciplina relativamente a todo o 

currículo da EF, na escolaridade obrigatória, foi uma necessidade. Ter este 

conhecimento alargado permitiu conceber uma planificação com ligações 
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convergentes para os objetivos da educação, em geral, e da EF, em particular. 

Ter um conhecimento das condições materiais, do estabelecimento de ensino, 

da sua zona envolvente e por fim dos alunos da turma, são pressupostos 

necessários para iniciar a planificação de todo o processo de ensino-

aprendizagem adequado aos objetivos mais próximos à prognose da 

planificação. 

 Na planificação, são tomadas algumas decisões que podem por 

vezes ser polémicas que tentarei justificá-las.   

Na planificação anual, optei por abordar em cada período uma 

modalidade individual e uma modalidade coletiva. Apenas no segundo período, 

abordei duas modalidades desportivas coletivas e uma individual. A lecionação 

das Unidades Didáticas (UD) foi projetada de forma sequencial, a meu ver, a 

mais produtiva para as aprendizagens, uma vez que na escola não existe 

“roulement” ao nível das instalações a utilizar. 

 

3.2.4. Plano de Unidade Didática 

A Unidade Didática (UD) é a base de toda a aprendizagem projetada para 

uma dada matéria prevista no plano anual. Ela é de importância acrescida na 

consciencialização da orientação e configuração do ensino dessa matéria. 

O Planeamento da UD teve como base da sua preparação o Modelo de 

Estrutura de Conhecimento (MEC) para os conteúdos a lecionar, ajustando as 

variáveis que constituem as dimensões planificáveis do programa: os objetivos, 

os conteúdos, as estratégias, a avaliação e os recursos obrigatórios para um 

ensino eficaz.  

Relativamente à Unidade Didática, Bento (2003) refere que o seu 

planeamento deve dirigir-se preferencialmente para o desenvolvimento do aluno, 

quer ao nível das habilidades, capacidades e conhecimentos, quer ao nível das 

atitudes. Justificando a importância da planificação das unidades didáticas, 

Bento (2003) defende que elas são partes essenciais e fundamentais no 

processo pedagógico de uma disciplina.  
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Nas minhas UD, segui as indicações do Ministério para o ano em questão, 

adaptando alguns dos objetivos à realidade dos alunos ao material existente. 

Foram organizadas sequências metodológicas e de aprendizagem privilegiando 

o aumento progressivo da dificuldade, em função de objetivos atingíveis, de 

forma a fomentar os níveis motivacionais. Também existiu a preocupação de 

explorar a transferência de aprendizagens como meio de facilitar novas 

aprendizagens e alargar o âmbito de aplicação de conhecimentos, habilidades 

capacidades. 

 

3.2.5. Plano de aula 

Segundo Bento (2003), os Planos de Aula são o reflexo da fusão entre o 

pensamento e a ação do professor. Como refere o mesmo autor, o professor 

antes de entrar na aula,  já tem um projeto da forma como ela deve decorrer, 

uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais.  Contudo, 

segundo Vieira (1993), é essencial salientar que um bom planeamento não é 

sinónimo de uma boa aula, pois nesta estão diversos fatores em jogo. No 

entanto, o planeamento pode garantir uma melhor dinamização da aula, porque 

este conduz a nossa prestação. Tendo em conta que uma aula é um “sistema” 

ou um “episódio” que não está fechado, Bento, (2003) defende que o tempo 

estipulado para os exercícios não deve ser encarado com rigidez.  

O plano de aula é de extrema importância. Segundo Bento (2003), antes 

de se lecionar uma aula esta deve estar totalmente planeada e estruturada. Para 

o mesmo autor, a aula divide-se em três partes distintas. A primeira parte é 

dedicada a uma ativação geral, ou um pouco específica, normalmente com uma 

vertente lúdica, direcionada para motivar e preparar os alunos para a parte 

fundamental da aula. Nesta segunda parte, a mais importante da aula, são 

preconizadas as aprendizagens essenciais, através da exercitação dos 

conteúdos que dão corpo ao objetivo principal da aula. Nesta parte, é de extrema 

importância o tempo útil de exercitação, evitando, sempre que possível, filas de 

espera, potenciando assim o tempo de aprendizagem.  
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Por fim, temos a terceira parte da aula, destinada ao retorno à calma, à 

reflexão sobre o trabalho desenvolvido, os objetivos atingidos, à motivação para 

a próxima aula. 

 

3.3. Concretização da prática pedagógica 

3.3.1 Caracterização da Turma  

Como amostra do meu trabalho no ano de 2018/19, escolhi uma turma do 

9º ano do 3º ciclo do ensino básico. Esta escolha teve em conta a complexidade 

de uma turma deste nível etário (14/16 anos).  

No 9º ano os alunos estão numa fase de renitência ao nível 

comportamental, de descoberta ao nível social, sendo também uma fase 

importante na descoberta ao nível desportivo e de desenvolvimento motor. O seu 

desenvolvimento corporal implica uma nova identidade, havendo nesta faixa 

etária uma adaptação por parte dos adolescentes, um descobrir de 

potencialidades físicas, juntamente com a criação de uma personalidade perante 

o desporto e uma dificuldade em se expor.  

No ano letivo anterior, no oitavo ano, já tinha lecionado EF esta turma, o 

que me deu um conhecimento mais profundo dos alunos e das suas 

potencialidades e dificuldades.  

A turma era constituída por dezassete alunos, sendo oito do género 

feminino e nove do género masculino, tendo treze alunos 14 anos, dois alunos 

16 anos, um aluno 13 anos e 1 aluno 15 anos. Todos aos alunos já frequentavam 

o Colégio, com a exceção de duas alunas e um aluno que veio do Brasil. 

Os professores da turma caracterizavam-na como sendo uma turma 

problemática, funcionando de uma forma unida. Quebrar esta ideia pré 

formatada sobre a turma foi um dos principais objetivos. Evitar o fenómeno de 

“Pigmalião” foi uma prioridade. Reforçar os pontos fortes, fornecendo feedbacks 

positivos aos alunos. Motivá-los para o empenho e para o desempenho foi 

sempre desde o início um dos meus objetivos. 
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 Ao nível a atividade física que os alunos fazem extraescola, 

constatámos que treze alunos tem uma atividade física regular e orientada 

(treino) enquanto os outros não praticam qualquer atividade física. A distribuição 

das atividades desportivas ou deportos praticados é a seguinte: um aluno joga 

Andebol, cinco alunas fazem dança, dois alunos jogam futebol, três alunos jogam 

Basquetebol e duas alunas jogam Voleibol.  

 

3.3.2. Decisões estratégicas para o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem 

Na elaboração dos horários e na distribuição dos espaços, existe a 

preocupação de tentar que apenas uma turma esteja em aula, potenciando 

assim as oportunidades de aprendizagem através de uma utilização mais efetiva 

do tempo e de todo o espaço.  

De igual modo, a preocupação com a gestão da aula preconiza que, ao 

longo do ano, ela seja realizada de forma a que haja uma percentagem elevada 

de tempo útil na aprendizagem. Contudo, o aproveitamento do tempo útil 

depende de uma variável que não podemos menosprezar, o comportamento do 

aluno. Motivar os alunos, criando rotinas, incentivando-os para a aprendizagem, 

propondo objetivos atingíveis, evitando tempos de espera ou “mortos” 

aumentando a densidade motora na aula é forma de evitar comportamentos 

disruptivos, que se podem tornar em comportamentos desajustados e de 

indisciplina. Para Oliveira (2002, p.83) as regras e as rotinas implementadas na 

sala de aula são necessárias para a tranquilidade e a eficiência das aulas, 

ajustando-se ao sistema inconstante de trabalho em aula. Segundo Siedentop e 

Tannehill (2000), muitos dos problemas de disciplina nas aulas advêm de uma 

má gestão, uma vez que é mais provável que os alunos tenham comportamentos 

desajustados nas aulas com fraca gestão. De acordo com Sarmento (2004), o 

professor deve ser capaz de planear e operacionalizar aulas com um tempo de 

empenho motor elevado, de forma a assegurar o cumprimento das regras da 

sala de aula. Contudo o grau de motivação e envolvimento na aprendizagem por 

parte dos alunos é fundamental. Na opinião de Aranha (2004), Rosado e Ferreira 
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(2009), Rosado e Mesquita (2009), Rink (2001) e Sarmento (2004), um clima 

relacional positivo entre o professor e os alunos promove o envolvimento dos 

alunos, levando a uma aprendizagem mais efetiva. 

No primeiro período, de acordo com o plano anual do grupo de EF, o 

Atletismo foi a primeira matéria a abordar, aproveitando para iniciar o 

desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória, das capacidades 

condicionais e coordenativas que vão favorecer a aquisição de outras 

competências nas modalidades seguintes. 

Na modalidade de Atletismo, foram abordadas as disciplinas previstas no 

programa do 9º ano, tomando algumas decisões relativas à forma de abordar e 

de avaliar. Uma das decisões tomadas incidiu sobre a avaliação. Na avaliação 

da corrida, foi considerada a técnica de corrida. Esta técnica é ensinada e 

desenvolvida na parte inicial de todas as aulas, a todos os anos, mas com níveis 

de critérios de avaliação diferentes.  

A corrida de resistência/ duração é avaliada através de dois instrumentos 

o primeiro em que é solicitado ao aluno que corra trinta minutos sem parar, sendo 

esta prova treinada ao longo de um período de três semanas, aumentando 

progressivamente o tempo de corrida, de forma a que todos os alunos possam 

superar a prova. Nesta atividade, é solicitado ao aluno que trace o seu objetivo 

individual por aula. No início da unidade, os alunos fazem uma prova de controlo 

em que avaliamos as capacidades de cada um, de forma a que nas aulas 

seguintes se formem grupos homogéneos de dois ou três alunos e assim, aula 

a aula, vamos avaliando as prestações e a aprendizagem, aumentando 

progressivamente os objetivos, tendo em vista o objetivo final. Outra avaliação 

que realizámos é a corrida dos 1000 metros, onde contamos o tempo para o 

apuramento da prova do Mega km - fase escola.  

Nas corridas de velocidade, os alunos são avaliados através de uma prova 

de 40 metros, contando os tempos para o apuramento para a prova do Mega 

Sprinter - fase escola. Nesta fase dos testes da corrida de velocidade, fazemos 

interdisciplinaridade com a disciplina de Matemática, calculando a velocidade em 

Km/h a que cada aluno corre, e com a disciplina de Física, calculando as 
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velocidades momentânea e a de aceleração. Também nesta fase, abordámos a 

corrida de estafetas com as técnicas de passagem do testemunho e as zonas de 

transmissão. Esta corrida gera sempre grande entusiasmo, pois fazemos, 

sempre que possível, séries de apuramento, o que torna a aula muito participada. 

Na turma, no ensino das corridas de duração, houve, de início, alguma 

resistência por parte das novas alunas, contudo, com o grosso da turma a 

participar ativamente na aula, estas foram entrando no esquema de trabalho, 

confessando, no fim, que nunca tinham corrido tanto e que, afinal, não tinha 

custado assim tanto. 

Nos períodos de repouso, recuperação e alongamentos, é apresentado 

aos alunos as origens, a história da modalidade e os regulamentos, explicando 

também qual a importância do treino do atletismo e o seu benefício para a saúde 

e a qualidade de vida. Aproveitamos estes momentos de recuperação para 

abordarmos os alunos com questões sobre o que estávamos a aprender. 

Segundo Sarmento (2004) e Shuster et al. (2017), o questionamento ajuda a 

perceber o nível dos conhecimentos adquiridos e auxilia no controlo de 

comportamentos, colocando os alunos em reflexão sobre os conteúdos 

lecionados.  

Nas corridas de Barreira, utilizámos “barreiras” de aprendizagem, 

incidindo mais na técnica do que na competição, pois, ao longo dos anos, demos 

conta de que aconteciam muitos acidentes, o que é de evitar. Nesta modalidade, 

é minha intenção fazer alguma ligação com a disciplina de Física, aproveitando 

os momentos de recuperação para explicar a parte da biomecânica especifica 

desta corrida. Os alunos são solicitados a comparar o tempo dos 40m planos 

com o tempo da corrida de Barreiras e tentam justificar as diferenças.  Julgo que, 

com estas explicações, prendemos a atenção dos alunos, evitando atitudes 

disruptivas. 

Nos Saltos, não abordámos o salto em comprimento, uma vez que não 

temos caixa de areia, sendo o salto para colchões, a meu ver, desaconselhado, 

tendo em conta a fragilidade da articulação do joelho. Substituímos, por isso, 

este salto pelo salto a pés juntos.  
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Relativamente ao salto em altura, abordámos a técnica Fosburyflop, 

ensinando os princípios desta técnica, fazendo uma rutura com o salto de 

tesoura, explicando o porquê da eficácia da técnica de Fosburyflop em relação 

às outras técnicas usadas. Também nesta fase, fazemos uma alusão ao aspeto 

da Física e das forças centrifugas, dos vetores força e do centro de gravidade. 

Ainda na modalidade do atletismo abordámos os lançamentos, com realce 

ao lançamento do dardo. Para tal concebi, ao longo dos anos, um dardo de 

iniciação de forma a que a técnica utilizada fosse o mais realista possível. O 

dardo é constituído por um tubo de eletricidade revestido com uma cobertura de 

espuma e com as pontas protegidas para não haver acidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: F Silva 2018 

A avaliação do atletismo foi realizada através dos critérios aprovados no 

Departamento, sendo de 30% para as atitudes e 70 % para as competências 

práticas. É de salientar que, nas provas de 40metros e de 1000 metros, se 

adaptou a grelha de avaliação do Mega Sprinter/ Km, em anexo. 

 O jogo desportivo que se abordou no primeiro período foi o 

Andebol. Aproveitando ter um aluno que joga Andebol e, uma vez que era um 

aluno com alguns comportamentos desajustados, dei-lhe como tarefa o papel de 

“coach”, com a missão de ajudar aqueles alunos que tinham mais dificuldades, 

Figura 4: Dardos de iniciação construídos por mim 
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tarefa que cumpriu com bastante rigor. Também lhe dei um papel de destaque, 

dando-lhe a oportunidade de apresentar à turma a modalidade que pratica e 

algumas das regras mais importantes. 

Nesta modalidade, utilizámos uma metodologia de ensino através do jogo, 

o TGfU. Utilizámos o jogo de forma condicionada de uma forma intercalada com 

exercícios técnicos. Nos jogos condicionados, fomos trabalhando as variáveis do 

jogo, aumentando a sua dificuldade, obrigando um determinado número de 

passes, alterando número de jogadores atacantes ou defesas, ou ainda limitando 

a defesa ou o ataque, de forma a privilegiar as aprendizagens pretendidas e o 

sucesso dos alunos. 

No segundo período, iniciámos com a modalidade de Voleibol. Uma vez 

que, ao nível do material, existe uma bola para cada jogador, utilizei como 

estratégia de aquecimento a exercitação individual através da sustentação, 

passando depois para o trabalho de pares e jogo 4x4 e, posteriormente, o 6x6. 

Na modalidade de Voleibol, foi também utilizada a metodologia TGfU. 

Dado que no jogo formal, de 6x6, não se reunia, à partida, as condições de 

habilidades técnicas para haver jogo continuado, optámos como forma de jogo 

pelo jogo 4x4 que, onde existe uma maior participação individual e as variáveis 

de jogo são mais fáceis de manipular.  

Ao nível da exercitação utilizei sempre sequências metodológicas de 

dificuldade progressiva. Ao nível da complexidade utilizei sempre exercícios que 

se complementavam de forma a chegar ao exercício final de aula terminado com 

jogo. Ao longo da unidade foram feitas equipas, numa primeira fase de dois, 

posteriormente de três e depois de quatro, fazendo torneios. A abordagem do 

jogo de 6x6 ficou para a última fase do ensino da modalidade, onde se explicou 

toda a mecânica do jogo. 

À semelhança do que decidira no Andebol, atribuí às duas alunas que 

praticam Voleibol o papel de “coach”, fazendo par não com os que tinham mais 

dificuldades, mas sim com os que tinham comportamentos desajustados, o que 

resultou muito bem.  



45 
 

O ensino das regras de jogo foi efetuado ao longo das atividades, assim 

como a caracterização do jogo e a sua história. 

Como segunda modalidade do segundo período, foi abordada a Ginástica. 

Sendo uma modalidade que não agrada muito aos alunos, procuramos abordá-

la de forma a que estes estejam interessados e motivados. Nas aulas da 

modalidade, o aquecimento foi aproveitado para desenvolver algumas 

capacidades de força e de flexibilidade. Começamos a abordagem de ginástica 

com saltos de minitrampolim, aumentando o grau de dificuldade. Após o salto e 

em vez de o aluno se dirigir para a fila organizei uma pequena sequencia de 

exercício de forma a melhorar o tempo de exercitação, reduzindo o tempo de 

espera na fila. No salto ao eixo e no salto entre mãos houve alguma resistência 

por parte de alguns alunos, situação resolvida com a utilização de um plinto de 

espuma.  

Na Ginástica de solo, organizei sequências de aprendizagem para a 

aprendizagem dos diferentes elementos gímnicos e posteriormente foi 

apresentado aos alunos várias sequências com os elementos aprendidos, Os 

alunos puderam escolher uma dessas sequências para serem avaliados. 

Nesta modalidade, achei melhor utilizar o método MID como estratégia, tendo 

todo o controlo sobre a situação de ensino e aprendizagem. Hastie (1995) refere 

que existem dois alicerces para o êxito da aula de EF: instruções claras e uma 

supervisão constante. Assim Herbert et al. (2000) defende que aprendizagem 

não decorre de forma natural, antes sendo determinada pela participação ativa 

do aluno e, principalmente, do professor, achando-se assim, o domínio dos 

processos instrucionais estreitamente associado à eficácia pedagógica do 

ensino. Segundo Leith (1992, citado por Mesquita;1998), é inquestionável o 

papel exercido pela comunicação na orientação do processo de ensino-

aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se estabelece, seja na 

transmissão do objetivo da aula, na apresentação de um novo conteúdo, na 

explicação de um conceito ou de uma regra, na demonstração de uma 

habilidade, no fornecimento de um feedback, na utilização de palavras-chave, ou 

no recurso ao questionamento. As formas de comunicação não se esgotam nas 
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palavras. Para além da importância da demonstração, importa também prestar 

atenção à comunicação não-verbal. Tinning (1982) afirma mesmo que a eficácia 

do treinador na condução do processo de treino é resultante do seu 

comportamento de instrução. Também Gordon (1979, p.37, cit. In Carita & 

Fernandes, 1997) afirmam que “os alunos são extraordinariamente sensíveis às 

mensagens não verbais”. Por vezes, inevitavelmente, a expressão visual de 

alguma atitude ou mesmo uma reação por parte do professor pode influenciar 

negativamente os aspetos motivacionais da aprendizagem. 

 

Como terceira modalidade foi abordado o Basquetebol. No colégio o 

desporto mais praticado pelos alunos é o Basquetebol, existindo várias tabelas 

no exterior onde nos intervalos os alunos jogam livremente.  

Apesar de apenas existirem três alunos a praticarem Basquetebol 

federado a maioria deles já passaram por uma fase de aprendizagem no CAAS,  

clube que existe no Colégio. 

Uma vez que a maioria dos alunos já dominava os princípios básicos do 

Basquetebol, utilizei os exercícios técnicos como forma de aquecimento, 

começando depois com sequências de exercícios ligados ao jogo aumentando 

progressivamente a sua complexidade e dificuldade. Nos exercícios de jogo 

também foram manipulados de forma a favorecer o ataque ou defesa, conforme 

o que se pretendia trabalhar. Todas as aulas o jogo foi uma constante 

começando com exercícios de 1x1, até ao jogo mais utilizado de 3x3. Nesta 

modalidade já foi abordado o jogo formal de 5x5.  

A abordagem ao jogo do Basquetebol teve uma fase de explicação do 

jogo, da sua filosofia e como surgiu como se desenvolveu, para que foi utilizado 

e como chegou ao fenómeno desportivo que é hoje. Nesta unidade foi utilizado 

o método TGfU. 

 O terceiro período foi um período mais complexo de gerir ao nível 

do que se havia planificado em setembro. Estavam agendados os XXVI Jogos 

Nacionais Salesianos pelo que tivemos de alterar a planificação, uma vez que 
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algumas das aulas previstas foram utilizadas para ensaios para a cerimónia de 

abertura e de encerramento. Contudo cumpriu-se a planificação à justa, 

abandonando a lecionação sequencial da unidade para utilizar a intercalada. 

Uma vez que na planificação dou sempre uma folga nas aulas previstas a contar 

com alguma contrariedade, ou como aulas de “descompressão”, ajudou a que a 

planificação fosse cumprida. 

 Começamos o período com a modalidade de Futsal seguindo as 

mesmas metodologias de abordagem dos desportos abordados anteriormente. 

Partimos de situações básicas de jogo de 2x2 aumentando a sua complexidade 

e dificuldade até chagar ao 5x5. Na abordagem desta modalidade foi pedido que 

houvesse uma maior solicitação em exercício dos alunos menos hábeis, e em 

situação de jogo estes jogassem no ataque ou em posições avançadas. Foi 

muito interessante observar alguma ansiedade por parte daqueles jogadores 

com mais qualidade quando passavam a bola aos avançados e a cara de 

felicidade pelo  protagonismo na equipa dos jogadores com menos habilidade.  

 Por fim foi abordada a modalidade de Badminton. Esta modalidade 

é uma das mais queridas pelos alunos. O empenho da turma e a participação 

dos alunos é muito elevada. A maior dificuldade na abordagem desta modalidade 

é o restringir a utilização de determinados elementos técnicos de forma a treinar 

skills, nomeadamente o serviço e a sustentação. O jogo é sem dúvida uma fonte 

de motivação para a aprendizagem. Nesta modalidade apesar de ser uma 

modalidade individual a metodologia utilizada no seu ensino foi a TGfu.  

Chegado ao final do ano, fiz uma reflexão com os alunos sobre o trabalho 

desenvolvido onde todos expuseram as suas opiniões. Os alunos fizeram a sua 

autoavaliação e avaliaram minha prestação. Deram feedbacks muito uteis sobre 

situações que aconteceram e que nós não temos a noção da importância sobre 

o impacto que tiveram nos alunos. 
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3.3.3. Outras atividades realizadas 

Ao longo do ano foram desenvolvidas outras atividades que foram 

programadas no plano de atividades (em anexo). Quando o grupo de EF fez o 

planeamento anual das atividades a desenvolver na escola, atividade interna, 

planeou de forma a que os alunos participassem de forma organizada 

motivando-os para a aprendizagem e para o associativismo. Os torneios que 

foram realizados foram atividades muito positivas. 

Como atividade de Desporto Escolar também participei com uma equipa 

de Voleibol do escalão de Infantis B no campeonato regional tendo a prestação 

sido muito positiva.  

A organização e participação dos JNS que ao longo de quatro dias 

movimentou mais de dois mil alunos. 

Ao do Camo de Férias do Natal e da Pascoa, terminando com a 

organização do Campo de Férias de Verão onde mais de cento e vinte alunos 

tem atividades desportivas e culturais ao longo de quatro semanas no mês de 

julho. 
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4. EXPERIÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA VIDA DA 

ESCOLA E RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

4.1.  Gestão dos Recursos Materiais para a Educação Física e Desporto 

Escolar 

Quando comecei a trabalhar no COP, deparei-me com uma secção de EF 

desorganizada, desatualizada e sem meios adequados para o ensino eficiente 

da disciplina. Foi então tempo de “arrumar a casa”, começando por organizar os 

espaços, articular os conteúdos a ministrar e adquirir material necessário.  

Um dos primeiros projetos foi a construção de uma parede de escalada. 

Estando nessa altura em voga os desportos radicais, nomeadamente a 

escalada, e a patinagem em linha, propus à direção construir uma parede de 

escalada e criar uma equipa de Hóquei em linha. Foi muito complicado, uma vez 

não havia verbas disponíveis. Tive de procurar outras fontes de financiamento, 

arranjar diversos patrocínios, recorrendo a alguns pais e a empresas das 

redondezas que podiam ajudar. Com algum custo, conseguimos construir a 

parede, que ainda perdura, e comprar o material acessório para a escalada 

desportiva. 

Relativamente à equipa de Hóquei em linha, o processo foi relativamente 

mais fácil, uma vez que já havia vários alunos que tinham patins em linha. 

Contactou-se uma empresa que vendia o material desta modalidade, tendo 

apenas de comprar o stick específico. Foi então criada uma equipa em atividade 

extracurricular. 

Um dos maiores problemas da gestão da área de EF na escola é a gestão 

do material. O material tem um desgaste muito rápido, sendo o seu preço de 

custo inversamente proporcional à sua qualidade. Quanto mais barato for o 

material, mais rápido se deteriora, entrando-se assim num ciclo vicioso. Foi 

necessário convencer as Direções de que era necessário comprar material de 

qualidade, mas, acima de tudo, mudar as mentalidades e hábitos no uso dos 

materiais, por parte dos alunos. Começou então haver melhor qualidade nos 

materiais adquiridos, alguns materiais específicos para o exterior e outros para 
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o interior. No primeiro ano, o encargo foi maior, mas, nos anos seguintes, 

percebeu-se que estávamos a poupar no orçamento a longo prazo. Nos anos 

subsequentes, gastamos menos com a reposição e renovação de stocks de 

material. O investimento na sensibilização das mentalidades dos alunos deu 

resultado. Os alunos ficaram sensibilizados para a conservação e boa utilização 

do material, tomando consciência de que ele era de todos e para todos.  

Numa segunda fase, sentimos a necessidade de institucionalizar um 

equipamento para as aulas de EF, primeiro, uma t-shirt e, mais tarde, o 

equipamento completo. Esta medida veio a mostrar-se muito positiva, não só por 

elevar espírito de grupo, como por evitar a ostentação de camisolas de clubes, 

partidos ou com frases desapropriadas para a aula, desestabilizadoras do 

ambiente de trabalho. Nesta altura, contactei a empresa “SportZone”, através de 

um quadro superior da empresa, que se mostrou interessado em fazer uma 

parceria no fornecimento dos equipamentos. É certo que, com esta 

oportunidade, não nos ficamos apenas pelos calções e pelas t-shirts, 

avançamos, também, para os fatos de treino, de forma a que a nova imagem 

fosse implementada sem grandes problemas. Como estratégia, identifiquei quais 

os alunos mais influentes dos diferentes ciclos. Em conjunto, escolhemos o 

layout a estampar, assim como as cores dos diferentes ciclos. Foi comunicada 

aos pais a nova situação, apesar de, nessa altura, não ser de caráter obrigatório 

os alunos e os pais aderiram em massa. Hoje, o equipamento faz parte do 

material que é obrigatório comprar para as aulas de EF. 

Ao longo dos anos, talvez devido à minha “hiperatividade” ao nível da 

motivação no e para o trabalho, sempre fui o responsável pela organização e 

dinamização do desporto interno na escola. Nessa época, de dois em dois anos, 

organizava umas Miniolimpíadas envolvendo todos os alunos a partir do 2º ciclo. 

Eram três ou quatro dias de interrupção de aulas formais, onde as turmas 

participavam em diferentes desportos (os possíveis realizar), havendo mesmo 

uma cerimónia de abertura e encerramento. Nos anos em que não realizávamos 

as Miniolimpíadas realizávamos na parte cultural um Festival da Canção e uma 

prova de Atletismo pelas as estradas da freguesia onde a escola está inserida.  
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4.2. Desporto Escolar 

 Nesta fase o COP nunca tinha participado em qualquer competição do 

Desporto Escolar (DE). Sempre achei que o Colégio devia dar um passo em 

frente e comecei a desenvolver todos os esforços para que isso acontecesse. 

Entrámos assim para o quadro do DE, participando nas provas obrigatórias, a 

altura o Corta mato regional, e posteriormente começamos a participar 

regularmente com equipas de Voleibol Feminino, Basquetebol masculino e 

Futsal masculino. Foi também nesta época que começaram os torneios de 3x3 

em Basquetebol onde participamos e ganhamos vários Regionais, Nacionais e 

Ibéricos. Posteriormente ligado já ao Voleibol participamos nos torneios de Gira-

volei também com algum sucesso.  

Anos depois com o início da crise económica, a participação no DE é 

interrompida por ser “dispendiosa”. Foi um abalo muito grande na altura, 

tínhamos muitas jogadoras e jogadores que tivemos que distribuir por vários 

clubes de forma a continuarem a sua formação nos desportos em causa, sendo 

muito importante não interromper o processo de formação. Nessa altura fui então 

convidado a treinar Voleibol de um clube com quem já tinha um protocolo ao 

nível da formação das jogadoras, onde faziam a sua formação inicial até 

iniciadas dentro do Colégio passando depois para o clube. 

 Passados três ou quatro anos a direção do Colégio refletindo sobre a 

decisão de ter encerrado o DE lançou-me o repto de recomeçar o projeto que 

tínhamos abandonado. Recomeçamos o projeto e no ano de 2016, estando a 

crescer e com um número já razoável de alunos em formação. Uma vez que a 

experiência tem sido positiva  no ano de 2019 vamos dar um passo em frente ao 

federar o Voleibol e se tudo correr bem no ano de 2020 federar o Futsal.  

 

4.2.1. Jogos Nacionais Salesianos  

O Colégio onde leciono faz parte de um grupo de escolas que são geridas 

pela congregação Salesiana, mais concretamente pela Fundação dos 
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Salesianos. De forma a promover o encontro dos seus alunos promove todos os 

anos, desde há vinte e sete anos, um evento desportivo a que chamou Jogos 

Nacionais Salesianos (JNS), uma vez que também existem os Jogos 

Internacionais Salesianos, onde reúnem alunos de todo o mundo, ama vez que 

os Salesianos têm escolas espalhadas por todos os Continentes.  

Sempre participamos neste evento com várias equipas e em várias 

modalidades. Ao longo dos anos, o que começou com algumas equipas tornou-

se num megaevento com mais de dois mil participantes. O nosso Colégio apesar 

de ter sempre participado, nunca tinha organizado este evento, porém no ano de 

2019 foi a nossa vez de organizar os XXVII Jogos Nacionais Salesianos. Foram 

os jogos mais participados de sempre com mais de dois mil participantes. A 

complexidade e a dimensão dos jogos foi tão grande e uma vez que o espaço 

escolar por si não era suficiente, tentamos parcerias para realizar os jogos 

noutros espaços. Contactamos a Camara Municipal do Porto que se 

disponibilizou a ceder alguns espaços, contudo a logística de transportes e 

alimentação não conseguia devido ao número de atletas de jogos previstos. 

Contactada a Camara Municipal de Gondomar, conseguiu-se agrupar num raio 

de poucos quilómetros a maioria dos espaços necessários para a realização dos 

jogos, alojamentos, refeições e o espaço para a cerimónia de abertura e de 

encerramento.  

Foram muitos dias de preparação, dias de trabalho. Gerir um evento com 

mais de dois mil participantes, mais de duzentos voluntários, transportes, 

dormidas e refeições, foi muito cansativo, mas ao mesmo tempo muito 

gratificante. Destes jogos dos quais fiz parte da organização com outros 

professores, também ficou ao meu cargo a organização especifica das 

competições de Ténis de Mesa, Voleibol e de Natação. Esta ultima competição 

de uma grande complexidade, mas ao mesmo tempo um trabalho muito 

enriquecedor e gratificante. 
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4.3. Área Escola 

O papel de um professor não se encerra na sua própria disciplina e numa 

determinada época no nosso ensino, foi introduzida a disciplina de Área Escola 

e posteriormente Área de Projeto. Sem preparação especifica para lecionar 

estas áreas, aliás ninguém a tinha, fui confrontado em ter de o fazer. Após 

algumas formações e a leitura de alguns livros lá lecionei estas áreas.  

 Num determinado ano, como projeto repintamos todos os campos 

desportivos, desenhando em alguns jogos novos (Xadrez e Glória e 3 Pontos).  

Noutro projeto pintamos a parede de escalada, tendo envolvido outros 

professores e outras áreas.  

Muitos outros projetos foram realizados, desde a criação de uma rádio 

escola, a um canal interno de televisão a que se chamou “seven tv” uma vez que 

eram alunos do sétimo ano, juntamente com um clube de jornalismo que fazia a 

cobertura desportiva para o jornal da escola etc…  

O tempo foi passando e agora em conversas com antigos alunos 

recordámos alguns dos bons momentos e algumas das peripécias que 

passámos, assim como um redirecionar de objetivos profissionais de alguns 

alunos que embarcaram na área da Dança e da representação. 

 

4.3.1. Tarefas de gestão e organização escolar 

Uma das grandes tarefas em que os professores são envolvidos, é o ser 

diretor de Turma (DT). O cargo de DT na minha opinião, é um dos cargos mais 

importantes da escola, é o rosto da escola, é o elo de ligação e de cooperação 

casa-escola. É um cargo de grande importância ao nível de organização, e de 

gestão do ensino articulando diversas variáveis. Organizar, gerir e motivar 

alunos e colegas, é sem dúvida uma função do mais alto prestígio gerir emoções 

e situações de stress educativo é algo que nenhuma faculdade ensina, é 

necessário aprender “in loco” e compartilhar as nossas dificuldades com os 

nossos colegas mais experientes.    Ao longo de vinte e cinco anos de lecionação 

fui na maioria deles diretor de turma, como curiosidade acontece que ao estar a 
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lecionar há muito na mesma escola, tive a oportunidade de ser diretor de turma 

de muitos irmãos e curiosamente de pais e filhos. 

Fazer parte do Conselho Pedagógico foi outra das tarefas e situações por 

que passei foram anos onde tive a oportunidade de ter participado na elaboração 

dos primeiros Projetos de Escola, Planos de Atividades e todos os documentos 

que surgiram posteriormente que nos ajudam atualmente a gerir o espaço 

complexo que é a organização da escola e o seu ensino.      

Em todas as funções que fui ocupando ao longo da minha carreira, tive 

como mote , entender que todos temos dificuldades, que o mesmo estímulo pode 

produzir efeitos diferentes na aprendizagem dos alunos, onde avaliar  é sem 

dúvida uma das maiores aprendizagens e mais valias no ato de educar. 

Nos últimos anos estive nas funções de coordenador do Desporto Escolar, 

Coordenador do Departamento das Expressões Artísticas e como coordenador 

do Artisport. Como coordenador do Artisport tinha como função gerir dentro da 

escola as atividades extracurriculares de desportivas e artisticas, 

nomeadamente a aprendizagem de Piano, Bateria, Guitarra, a Dança e Teatro.  

Nas desportivas a coordenação do Judo, Karaté, Natação Futsal, Voleibol e 

Ténis de mesa. Ainda como atividades extracurriculares tinha como função 

organizar e coordenar os Campos de Férias de Natal, Páscoa e de Verão, uma 

atividade muito cansativa que ocupa todo o mês de julho obrigando a fazer 

sacrifícios em termo de horários pois as atividades de avaliação do ano anterior 

e programação do ano letivo seguinte é no mesmo período. 
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5. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS: FUNDAMENTOS, 

REFLEXÕES E ILAÇÕES PARA A PRÁTICA 

5.1. Avaliar para aprender 

Os instrumentos e os momentos de avaliação, definem o conceito de 

avaliação que se pratica numa escola e qual a sua importância. Na escola 

avaliação dos alunos e a sua aplicação é da competência do professor, sendo 

esta discutida anteriormente e aprovada em Conselho Pedagógico. É necessário 

promover a ideia de que avaliar não se reduz a classificar ou dar uma nota. O 

processo de avaliar é de extrema importância devendo-se entender a avaliação 

como mediação e acessoria para a promoção da aprendizagem. Segundo Gatti 

(2003), a avaliação constitui parte primária do processo de educação; no entanto, 

este não é um processo simples devido a existirem diversas formas e tipos de 

avaliação. Também Bento (2003) afirma que a avaliação é fundamental para a 

docência, não só pelo facto de influenciar e dar conta do nível alcançado pelos 

alunos, como também por fornecer a evidência em que vai assentar a perceção 

do sucesso do ensino por parte do professor. 

A forma como se avalia reflete a forma como o professor ensina e tende 

a moldar o modo como os alunos se preparam (estudam), o que aprendem, o 

que aprendem a ser e o que aprendem a fazer. Roldão (2008) refere que a 

avaliação é um conjunto de processos que visam o acompanhamento regulado 

das aprendizagens desejadas, integrando a verificação da sua consecução. 

A legislação Portuguesa mais recente sobre a avaliação (Decreto-lei nº 

55/2018; Portarias nº 23-A/2018) estabelece algumas diretivas sobre a 

avaliação. Diz-nos que devemos combinar as modalidades e as finalidades das 

diferentes avaliações, formativa e sumativa. Refere a importância de entender a 

avaliação formativa como um processo contínuo e sistemático. Indica-nos 

também que a avaliação deve assegurar o reajustamento das práticas 

educativas, de forma a promover o sucesso educativo, assim como a 

aprendizagem de todos os alunos. Prevê envolvimento dos alunos na sua própria 

avaliação, desenvolvendo as suas competências e apetências para a 
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autorregulação interna da sua aprendizagem. Define que no âmbito da avaliação 

formativa se privilegie a regulação do ensino e das aprendizagens, através da 

recolha de informação que permita conhecer a forma como se ensina e como se 

aprende. Estabelece como referenciais para a avaliação das aprendizagens as 

Aprendizagens Essenciais, considerando ainda o peso relativo das áreas de 

competência e importância relativa dos domínios que constam no Perfil de Saída 

do Aluno no Final da Escolaridade Obrigatória. 

No final do ano de 2017, o Ministério de Educação edita um documento 

que traça O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Neste 

documento propõe metodologias e processos de ensino e aprendizagem 

orientados para a promoção a flexibilização curricular, visando a promoção de 

melhores aprendizagens, indutoras do desenvolvimento de competências de 

nível mais elevado. Cabe, aqui, aos órgãos gestores da escola fazer uma Gestão 

do Tempo e do Currículo.  

Fazendo parte integrante do processo de ensino-aprendizagem a 

avaliação deve ser entendida como um sistema de recolha de informação 

utilizado pelos professores, alunos, pais e escola. Esta recolha de informação 

visa conhecer as fragilidades de aprendizagem, desenhando e reajustando 

novas estratégias de intervenção pedagógica de forma a melhorar as 

aprendizagens. Também deve ser utilizada para conhecer informações sobre as 

aprendizagens consolidadas de forma a reforçá-las para sustentar 

aprendizagens futuras. Deste tipo de avaliação depende o sucesso educativo 

centrado no aluno. A informação recolhida neste processo deve ser validada, 

exigindo critérios e instrumentos de recolha de informação fiáveis de forma a 

atingir as finalidades do processo educativo.  

Na avaliação interna (avaliação realizada nas diferentes disciplinas), 

existem vários critérios e instrumentos relativos à avaliação que são propostos, 

numa primeira fase, pelo Departamento e, posteriormente, são aprovados no 

Conselho Pedagógico. Estes critérios balizam um pouco a nossa atuação e 

forma de avaliar. O professor deve entender a importância de escolher bem os 

diversos procedimentos de avaliação em consonância com as finalidades 
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educativas e os objetivos de aprendizagem. Para Peralta (2002), a avaliação é 

a recolha sistemática de informação sobre a qual se possa formar um juízo de 

valor que facilite as tomadas de decisão. 

À forma como conduzíamos o nosso processo de ensino aprendizagem 

baseados na avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, gostaria de 

acrescentar mais dois parâmetros intermédios uma avaliação formativa informal 

e uma avaliação sumativa informal.  

 

5.2. Avaliação Diagnóstica  

A avaliação diagnóstica, para Gonçalves et al. (2008), é, como o próprio 

nome indica, um recolher de informação para estabelecer prioridades e ajustar 

as atividades dos alunos no sentido do seu desenvolvimento.   

A avaliação diagnóstica serve para determinar o ponto de partida de um 

processo de ensino-aprendizagem. Para Cortesão e Torres (1993), esta é a 

forma de um professor recolher elementos que permitem adequar o tipo de 

trabalho a desenvolver, tendo em conta as capacidades diagnosticadas aos 

alunos e à turma. Nesta avaliação, podemos proceder também à identificação 

das capacidades do aluno, para o enquadrar num grupo de nível mais adequado 

às suas capacidades.   

Uma vez que leciono quase todas as turmas da escola e faço o 

acompanhamento de todo percurso escolar da maioria dos alunos, esta 

avaliação diagnóstica, muitas vezes, serve para detetar evoluções promovidas 

pelo crescimento físico, ou por variáveis externas, nomeadamente se o aluno 

começou a treinar qualquer modalidade e fez transferência de aprendizagens 

motoras para a unidade em questão. Realizo a Avaliação Diagnóstica, no início 

de cada Unidade Didática, uma vez que se realizasse toda a avaliação, no início 

do ano letivo, não ia ter em conta o desenvolvimento físico dos alunos e a 

transferência de aprendizagens motoras de umas modalidades para as outras. 

Após uma avaliação diagnóstica, onde recolhemos as informações 

necessárias para elaborar a planificação da Unidade Didática ajustada ao nível 
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dos alunos da turma e já em situação de aprendizagem, iniciámos uma fase de 

avaliação Formativa. 

 

5.3. Avaliação Formativa  

Referências à avaliação formativa aparecem nos finais dos anos sessenta 

do século passado através de Michael Scriven filósofo e académico australiano. 

Este autor defendia que a avaliação formativa devia e permitia ao educador fazer 

ajustamentos no processo de ensino-aprendizagem ao longo do seu 

desenvolvimento. Também G.de Landsheere afirma acerca deste tipo de 

avaliação, “deve antes de mais fazer parte integrante do processo educativo 

normal, devendo os erros ser considerados como momentos na resolução de um 

problema, e não como fraquezas passíveis de repreensão ou manifestações 

patológicas.  

Esta avaliação segundo Abrecht (1994) é dirigida em primeiro lugar ao 

aluno, tornando-o consciente da sua aprendizagem elevando o seu empenho. É 

de salientar que esta avaliação não vem interromper o processo de 

aprendizagem, sendo parte integrante dele. Avaliar formativamente é um 

processo que deve procurar a individualidade, tornando-se flexível aberto á 

pluralidade e diversidade. Esta avaliação procura informações não só dos 

resultados, mas também dos processos. Existe então a necessidade de 

descobrir as dificuldades, quais as causas e uma possível solução, não 

sancionando os fracassos. Podemos concluir que a avaliação formativa serve 

para ajudar o aluno e reajustar a sua aprendizagem através de feedbacks do 

professor e ajudar o professor a reajustar o processo de ensino através de novas 

estratégias utilizando como pontos de referência as dificuldades do aluno 

aumentando assim a eficácia do seu ensino. 

A avaliação formativa deve ser vista como a chave para o sucesso 

educativo. Cabe ao professor recolher, interpretar as informações, de forma a 

identificar as dificuldades, propondo novas metodologias ajustadas ao aluno. 

Segundo Gonçalves et al. (2018) “A avaliação formativa é a principal modalidade 
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de ensino, assume um carácter contínuo e sistemático e visa a regulação do 

ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumento de 

recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos 

contextos em que ocorrem.” 

 

5.3.1. Avaliação Formativa informal 

Com anteriormente referi e segundo Wynne,H.(2006), podemos dividir a 

avaliação formativa em dois níveis, um mais centrado na execução do aluno e 

no feedback do professor durante a atividade, e outro mais centrado no feedback 

orientado para a planificação do professor. 

Numa avaliação formativa informal, devemos ter como foco principal quais 

os próximos passos a desenvolver na aprendizagem, tendo como objetivo 

informar o aluno sobre esses próximos passos, tendo em conta o desempenho 

atual, o desempenho visado e as dificuldades do aluno, de modo a desenvolver 

as estratégias capazes de promover o sucesso por parte do aluno. Esta 

avaliação é feita pelo aluno e pelo professor e assenta no comprometimento do 

próprio aluno com a sua aprendizagem. Compete ao professor fornecer feedback 

positivos, encontrar estratégias, alterando, modificando e reajustando os 

exercícios e a instrução. Ao redefinir estratégias de aprendizagem, o professor 

preconiza promover o sucesso educativo, colocando objetivos atingíveis e 

cuidando da motivação. Para Goodway e Rudisill, (1997), a obtenção de 

resultados positivos numa ação tida como significatva induz sentimentos de 

eficácia, controlo e prazer, fortalecendo a motivação e propiciando o 

desenvolvimento de novas ações.   

 

5.3.2. Avaliação Formativa formal 

Ao realizarmos uma avaliação Formativa Formal, a referência do juízo 

avaliativo deixa de ser exclusivamente aluno e passa a incluir também a 

evolução do processo em função dos critérios de sucesso. Esta avaliação tem 

como objetivo informar o professor acerca de como está o processo de 
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aprendizagem a decorrer e quais passos necessários a dar no ensino para 

cumprir os critérios de sucesso. Esta avaliação é feita pelo professor é um 

feedback para saber como está a decorrer a aprendizagem ao nível da turma, 

na sua unidade e pluralidade. 

Para Araújo e Diniz (2015), a avaliação formativa permite-nos recolher 

informações sobre a aprendizagem, determinar em que patamar estão os alunos 

e quais as dificuldades que estão a demonstrar, para que seja possível reorientar 

o processo de ensino-aprendizagem. 

 

5.4. Avaliação Sumativa 

Quando entramos num processo de avaliação Sumativa Informal, o foco 

da avaliação incide no desempenho do aluno nas tarefas de referência de cada 

unidade didática, assim como na informação recolhida sobre a qualidade 

evidenciada nos parâmetros de avaliação. Esta avaliação tem como objetivo 

monitorizar os progressos dos alunos por referência aos critérios de avaliação 

previstos para esses parâmetros. Esta avaliação sumativa informal coabita em 

certa medida com a avaliação formativa formal, na medida em que os dados da 

avaliação podem tanto servir como feedback para o professor proceder a 

reajustamentos no processo. e informar os alunos sobre o que necessitam de 

melhorar ou corrigir, como podem servir para fundamentar a classificação a 

atribuir ao aluno no final do período ou no final do ano letivo. 

Por fim, o processo de Avaliação Sumativa formal é constituído por 

momentos especiais, reconhecidos pelo professo e alunos como momentos 

formais de avaliação, em que se procede a uma avaliação individual da 

aprendizagem desenvolvida, através de um registo do desempenho do aluno. 

Segundo Araújo e Diniz ( 2015), a avaliação sumativa é um processo no qual o 

professor recolhe evidências de uma maneira planeada e sistemática, de forma 

a fazer um resumo de todo o processo de ensino-aprendizagem. Segundo 

Gomes (2006) a Avaliação Sumativa realiza-se no final do processo de ensino e 
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aprendizagem, quer se trate de um trimestre, de um semestre, de um ano ou 

ciclo de estudos e visa medir e classificar os resultados do mesmo. 

 

5.4.1. Referência da Avaliação Sumativa 

Na avaliação sumativa surgem também algumas dificuldades 

relativamente ao referencial a adotar na definição de como avaliar os alunos. 

Apesar de haver objetivos e critérios definidos, onde devemos promover a 

inclusão e valorizar a progressão. Apesar de na avaliação sumativa (final do 

período) existir percentagens para o domínio das atitudes, comportamento, 

relacionamento interpessoal, motivação e interesse organização e material e no 

domínio da das competências, surge também a dúvida de avaliar segundo a 

norma ou segundo o critério, ou arranjar um meio termo.  

Na avaliação normativa, tal como Leite (2004) afirma, o aluno é avaliado 

em função de uma posição relativa comparativamente a um grupo que funciona 

como a norma. Este autor acrescenta, ainda, que este tipo de avaliação parte do 

princípio de que as caraterísticas individuais podem distribuir-se de acordo com 

a curva normal de Gauss. Esta avaliação pode ser desajustada como refere 

Ribeiro (1999, cit. por Gonçalves et al., 2010), por relevar a distinção dos alunos 

por níveis, o que se justificaria se a classificação tivesse um propósito de 

selecionar os alunos e não tanto o de reconhecer as aprendizagens alcançadas. 

Este tipo de avaliação é constantemente usado nos nossos dias, tanto no campo 

educativo como social, tendo em conta a valorização do objetivo de ser o melhor 

em relação aos outros. Contrapondo, esta orientação, Janela (1998, cit. por 

Gonçalves et al. 2010), realça que avaliação normativa dá pouca informação 

acerca do que os alunos sabem ou podem fazer. 

A avaliação em relação ao critério, ao contrário não valoriza a comparação 

entre os alunos, ao invés toma como referência critérios de consecução de 

aprendizagens que os alunos devem alcançar e que são pré-estabelecidos e 

podem e devem ser comunicados aos alunos antecipadamente para eles 

saberem o que lhes vais ser requerido para avaliação. segundo Rosado e Colaço 

(2002, cit. por Gonçalves et al., 2010), estes critérios podem ser de dois tipos, 
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nomeadamente: critérios de desempenho (de natureza mais fechada e 

diretamente observável num exercício critério), ou critérios de competência (de 

natureza mais aberta e induzida a partir de indicadores observáveis). 

Em muitos casos os critérios reportam-se a habilidades isoladas, a 

aprendizagens descontextualizadas. Nestes casos, esta avaliação faz-nos 

pensar em para que serve saber fazer algo se não se sabe como utilizar nas 

situações de prática contextualizada. Talvez, por esse motivo, a minha escolha 

no ensino dos jogos desportivos através do método TGfU recorra a uma proposta 

mista entre a avaliação criterial e uma avaliação normativa. 

 

5.5. Participação dos alunos na avaliação 

5.5.1.  Heteroavaliação interpares 

Na disciplina de EF, temos o privilégio de podermos realizar o que chamo 

uma Heteroavaliação Interpares.  

Numa perspetiva de avaliação sumativa, quando propomos aos alunos 

façam equipas para competir e dando uma ordem de escolha, podemos observar 

uma Heteroavaliação entre os alunos. É certo que esta avaliação é baseada em 

vários fatores também variando em relação ao género e a idade de quem 

escolhe, sendo a componente socio afetiva por exemplo um dos fatores mais 

importantes na escolha. Julgo que esta avaliação deve ser observada e registada 

de forma informal, sendo confrontada com a nossa avaliação formativa em novas 

situações de alguns alunos que achamos que a avaliação dos pares não coincide 

com a nossa. 

Numa perspetiva de avaliação formativa ou de avaliação para a 

aprendizagem, colocar os alunos a avaliar os colegas pode constituir tanto um 

meio de ajudar os colegas a aprender, como um desafio e uma oportunidade 

para aprender. 
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5.5.2. Autoavaliação 

Outro parâmetro que temos de ter em conta é também a autoavaliação. 

Julgo que esta avaliação é muito importante para que os alunos tenham 

consciência do trabalho e da aprendizagem realizada. Temos que ter em atenção 

a perceção dos alunos sobre o seu trabalho, contudo é necessário que os alunos 

aprendam a fazer a sua própria avaliação, assumindo também um papel 

reflexivo, detetando as suas fragilidades, as suas forças e tentado encontrar 

também eles soluções.  

 

5.6. Desafios à avaliação dos alunos 

Avaliar está sem dúvida no cerne de toda a aprendizagem. Diria que o ser 

humano está em constante avaliação. Em todas as nossas ações fazemos uma 

avaliação, assim como também somos avaliados. O facto de sermos professores 

e estarmos inseridos num processo de formação de homens e mulheres, que 

queremos completos em todas as dimensões do ser humano, aumenta em nós 

a responsabilidade sobre os nossos atos.  

O ato de avaliar é incontornável, avaliamos tudo o que nos rodeia através 

dos nossos sentidos fazendo julgamentos através da nossa consciência 

formatada socialmente. 

“A avaliação é uma necessidade vital do ser humano porque lhe serve 

para orientar de forma válida, as decisões individuais e coletivas.” Gonçalves et 

al. (2008) 

Como professores, quando avaliamos, temos que ter em conta de que 

quem está a ser avaliado é um ser humano em construção, também fazendo ele 

julgamentos da nossa avaliação, marcando o seu presente perpetuando algures 

no seu futuro essa avaliação. 

Segundo Zabala,(1992), quando falamos de avaliação não nos estamos 

a referir de um facto pontual e isolado, mas sim a um conjunto de passos que se 

condicionam mutuamente. 
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Dado que a avaliação assume um papel muito importante no processo de 

ensino e aprendizagem, ela deve contribuir e não obstruir a inclusão dos 

diferentes alunos, ajustando as mais diversas variáveis que podem condicionar 

o processo de inclusão, para que sejam superadas as dificuldades encontradas 

ao longo de um caminho de formação de cidadãos de pleno direito. Cidadãos 

com um espírito critico e construtivo de uma sociedade melhor transferindo as 

experiências vivenciadas na escola para o mundo.  

Enquanto professores, quando avaliamos, somos confrontados com 

várias dúvidas de como avaliar. Para Correia (2002), os objetivos da avaliação 

não devem ser iguais para todos os alunos da turma, a não ser que fosse uma 

turma completamente homogénea.  

Muitas vezes, a avaliação é entendida como uma meta, um filtro de 

medidas irrelevantes e não como fazendo parte de um processo que deve ter 

como finalidade aprendizagens significativas, muitas vezes é vista como um 

catalogar, com efeitos colaterais de segregação, afastamento, alienação da 

matéria e da cultura que deveria ser transmitida. 

A avaliação deve ser encarada como fonte de motivação para ajudar a 

superar as dificuldades. Deve ser utilizada de forma a que os alunos consigam 

através dela saber como estão a aprender, e o professor tome consciência de 

como está a ensinar.  

De acordo com Schön (1992), o professor para além de encorajar, 

reconhecer e dar valor à dúvida, ao questionamento e até à confusão dos seus 

alunos, tem também que fazer parte das suas obrigações, encorajar e dar valor 

à sua própria dúvida, pois só quem fica com dúvidas, confuso e com incertezas 

sobre as coisas é que pode aprender – é impossível aprender sem ficar confuso. 

Devemos então promover a avaliação formativa e de acordo com Hadji 

(1994), a avaliação, para ser formativa deve preencher três funções: a função 

reguladora, permitindo ao aluno ajustar as suas estratégias e ao professor 

adaptar o seu dispositivo pedagógico; a função reforçadora, sendo um reforço 

positivo de qualquer competência que esteja de acordo com o objetivo; e a 
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função corretiva, onde o aluno deve poder reconhecer e corrigir os seus próprios 

erros.  

Assim, na opinião de Pinto (2002), a avaliação formativa é a mais 

produtiva no serviço da gestão curricular, funcionando como um instrumento que 

faz o balanço do estado real de aprendizagem do aluno em relação ao estado 

de aprendizagem esperado, ajudando simultaneamente o professor a tomar 

decisões ao nível da gestão do programa, no sentido de criar melhores 

condições que potenciem a aprendizagem. 

Sendo professores reflexivos, devemos olhar para a avaliação como uma 

ferramenta para a aprendizagem, que admite várias formas, que deve ser 

partilhada com o aluno, estando presente durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem. A avaliação ajuda-nos a tomar decisões para melhorar a 

planificação do processo de ensino e aprendizagem, tendo um papel 

fundamental na aprendizagem do aluno, pois é a partir dela que o professor pode 

verificar as dificuldades de cada aluno, realizando interversões pedagógicas 

adequadas e individualizadas que promovam a aquisição de novas 

competências. A integração e o enriquecimento das ferramentas de avaliação no 

cenário da aprendizagem são a melhor garantia para conseguir uma avaliação 

autêntica. 

Se queremos uma escola moderna, devemos (1) pensar numa partilha da 

aprendizagem e da avaliação, comunicando os critérios e as evidências da 

avaliação aos os alunos; (2) aumentar os momentos de avaliação, distribuindo-

os ao longo do processo, apoio constante aos alunos através de uma linguagem 

percetível/ entendível, prestando atenção ao erro, corrigindo-o tendo em conta a 

capacidade e os objetivos de cada um; e, por fim, (3) aceitar os alunos como 

avaliadores da sua aprendizagem e dos seus pares. 

A um processo de avaliação eficaz, devemos aliar um processo de planificação, 

onde os conteúdos devem ser apresentados a partir de uma situação concreta 

(o jogo), para que as exercitações não sejam meros exercícios isolados e 

permitam uma compreensão da utilização situada das habilidades. É 

fundamental que os conteúdos sejam apresentados de uma forma sequencial e 
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de dificuldade gradual, de forma a que os objetivos sejam atingíveis, e promovam 

o querer aprender.  

A avaliação é e deve ser valorizada como uma ferramenta para a 

aprendizagem, partilhando-a com os alunos, estando presente durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem. A avaliação, nomeadamente a formativa, 

permite-nos tomar melhores decisões ao nível de ajuste da programação. As 

ferramentas que utilizamos e os momentos de avaliação definem o conceito de 

avaliação que se pratica. Este conceito é muito importante, exercendo uma 

enorme influência na aprendizagem dos alunos e no que eles entendem sobre o 

ato de aprender. 

Na escola do futuro, a avaliação e a aprendizagem formam uma unidade 

indissociável, caminhando de mãos dadas coordenando as mudanças nas 

metodologias utilizadas na programação e no papel dos alunos e dos 

professores. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

A título de conclusão posso afirmar que me sinto realizado, tenho a 

profissão que amo e trabalho numa escola que conheço profundamente e me 

identifico com o seu projeto e todo o seu carisma. 

Enquanto professor nesta escola, sinto-me apoiado, podendo gerir a 

forma de abordar a Educação Física com a flexibilidade necessária para que as 

aprendizagens sejam as melhores. Também a proximidade do corpo docente 

com os alunos e os parceiros pedagógicos favorece um clima de empenho e 

corresponsabilidade, comprometendo toda a comunidade educativa. 

Ao longo destes anos sempre valorizei a formação contínua na minha 

carreira, frequentando vários cursos de treinador de várias modalidades, 

podendo assim entrar em áreas que estariam fora do meu conforto ao nível de 

formação académica. 

Trabalhar em função do aluno foi sempre uma preocupação, tendo mesmo 

esta condicionado a trajetória da minha carreira como treinador de Basquetebol, 

abandonando-a e enveredando apenas pelo ensino  

Ao longo da minha carreira procurei valorizar sempre as minhas 

competências como professor, o que me levou a voltar à Faculdade vinte e cinco 

anos depois. 

O relacionamento da escola com o meio envolvente é muito positivo 

havendo vários protocolos com a Junta de Freguesia e alguns clubes de forma 

a potenciar as atividades desportivas. É de salientar os espaços são desportivos 

exteriores são cedidos gratuitamente à população vizinha.  

A educação Física é sem dúvida uma disciplina onde podemos moldar 

algumas das dimensões do ser humano. Ensiná-la de forma consciente, séria 

utilizando a avaliação formativa como alavanca motivacional para a 

aprendizagem, nunca deixando os valores ético morais para plano secundário. 

Na organização das atividades desportivas, procurámos fazer um a 

planificação anual de forma a que os conteúdos abordados em aula sejam 
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potenciados através de competições quase diárias das diversas modalidades ao 

longo de todo o ano. 

Por último com este trabalho consolidei a ideia que pode sempre existir 

aprendizagens, contudo se estas não forem avaliadas de forma consciente e 

dando uma importância maior à Avaliação Formativa, essas aprendizagens 

ficaram aquém do que era espectável. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Avaliação do Plano Anual de Atividades Desportivas 2018/2019 

Data Ação Destinatários Objetivos Responsáveis 
Realizada / 
Não 
realizada 

2 outubro a 6 
novembro 

Torneio de abertura Futsal 1ºCiclo 

Promover a atividade física, 
a saúde, o associativismo e a 
integração no grupo. 

Animar a escola. 

Grupo de Educação Física 

+ Pessoal destacado para a 
dinamização dos pátios. 

Realizada 

Avaliação: : Foi uma atividade positiva, as turmas do 7º/8º aderiram e participaram com entusiasmo. A turma do 9º ano não aderiu. 

Outubro Torneio de abertura Futsal 
1º 2º e 3º Ciclo e 
Secundário 

Promover a atividade física, 
a saúde, o associativismo e a 
integração no grupo. 

Animar a escola. 

Grupo de Educação Física 

+ Pessoal destacado para a 
dinamização dos pátios. 

 

Realizada 

Avaliação: Foi uma atividade positiva, os alunos aderiram, contudo, o torneio não se concluiu, devido a alteração no horário dos funcionários que o 
organizavam. 

6 novembro 

Festa 
Santidade 
Juvenil 

Mega sprinter e Mega km 

Fase escola 
2º Ciclo 

Prova do calendário das 
atividades do desporto 
escolar atividades internas  

Francisco Silva 

Jorge Cardoso 

Não 
Realizada 

Avaliação: Não se realizou na data prevista, pois quem dinamizou a festa, não achou oportuno que se realizasse a atividade. As provas de qualificação 
foram realizadas durante as aulas. 

6 novembro 
Festa 
Santidade 
Juvenil 

Mega sprinter e Mega km 

Fase escola 
7º e 8º e 9º ano 

Prova do calendário das 
atividades do desporto 
escolar atividades internas 

Francisco Silva 

Jorge Cardoso 

 

Realizada 

 

Avaliação: Realizou-se no decorrer das aulas (provas de qualificação), mas na data indicada NÃO SE EFETUOU, pois quem dinamizou a festa, não achou 
oportuno que se realizasse a atividade. 

15 janeiro Torneio de duplas Voleibol 5º e 6º ano 

Promover a atividade física, 
a saúde, o associativismo e a 
integração no grupo. 

Animar a escola. 

Grupo de Educação Física 

+ Pessoal destacado para a 
dinamização dos pátios. 

Não 
Realizada 

Avaliação: Foi uma atividade positiva, ambas as turmas aderiram e participaram com entusiasmo. 

15 janeiro a 7 
março 

Torneio de Futsal D. Bosco, 
com finais a realizarem-se na 
festa de D. Bosco  31 de Jan 

5º e 6º ano 

Promover atividade física, a 
saúde, o associativismo e a 
integração no grupo. 

Animar a escola. 

Grupo de Educação Física 

+ Pessoal destacado para a 
dinamização dos pátios. 

Realizada 

Avaliação: Foi uma atividade positiva, ambas as turmas aderiram e participaram com entusiasmo 

12 fevereiro a 
28 fevereiro 

Torneio de Basquetebol 3x3  5º e 6º ano 

Promover a atividade física, 
a saúde, o associativismo e a 
integração no grupo. 

Animar a escola. 

Grupo de Educação Física + 
Pessoal destacado p/ a 
dinamização dos pátios. 

Realizada 

Avaliação: Foi uma atividade positiva, ambas as turmas aderiram e participaram com entusiasmo. 

1 a 4 de maio  
XXVI Jogos Nacionais 
salesianos  

Todos os colégios 
salesianos de 
Portugal 

Promover a atividade fisica, e 
a partilha de experiências 

Grupo de Educação Física e 
comissões de trabalho 

Realizada 

Avaliação: Foi uma atividade muito positiva e trabalhosa, bom espirito de equipa. 

28 maio a 6 
junho 

Torneio Andebol 2º, 3º ciclos 

Promover a atividade física, 
a saúde, o associativismo e a 
integração no grupo. 

Animar a escola. 

Grupo de Educação Física + 
Pessoal destacado p/ a 
dinamização dos pátios. 

Realizada 

Avaliação: Foi uma atividade positiva, ambas as turmas aderiram e participaram com entusiasmo. 
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ANEXO 2: Planificação anual 

 

 

                       EDUCAÇÃO FÍSICA 

    PLANIFICAÇÃO ANUAL – 9º ano                                                                                      

                    2018-2019 

DOCENTE: Francisco Silva 

DOMÍNIO/ SUBDOMÍNIOS METAS INTERMÉDIAS ATIVIDADES CRITÉRIOS DE  AVALIAÇÃO CALENDARIZAÇÃO 

 

Atletismo 

Origem e evolução do atletismo. 

Identificação das atividades 
atléticas. 

Exercícios para a melhoria da 
técnica. 

Corridas 

- Resistência 

- Velocidade 

- Barreiras 

- Estafetas 

Saltos 

- A Pés juntos 

- Em altura 

 

Participação: responsabilidade, 
cooperação. 

 

 

Andebol 

 

Origem e evolução do jogo. 

Identificação do jogo. 

Regras do jogo. 

Fundamentos técnico-táticos do 
jogo: ataque e defesa. 

 

 

Exercícios para melhoria da técnica 
desportiva. 

Jogo condicionado e jogo dirigido. 

Quadro competitivo. 

Participação:  

responsabilidade cooperação e 
jogo limpo 

 

 

 

 

 

 

 

Voleibol 

Origem e evolução do Voleibol. 

Identificação do jogo. 

 

 

- Conhecer e valorizar a 
prática do atletismo como 
fator de desenvolvimento 
pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer a origem e 
evolução do Atletismo. 

- Saber identificar as 
atividades atléticas e as 
suas regras. 

- Aperfeiçoar os 
fundamentos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer e valorizar a 
prática do jogo como fator 
de desenvolvimento 
pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e 
compreender o jogo e as 
suas regras. 

 

- Fixar e aperfeiçoar os 
fundamentos técnico-
táticos 

- Avaliar ações de ataque 
e de defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer e valorizar a 
prática do voleibol como 
fator de desenvolvimento 
pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e 
compreender o jogo e as 
suas regras. 

 

 

- Apresentação da 
unidade: origem e 
evolução do Atletismo 

- Identificação das 
atividades atléticas. 

- Exercícios técnicos. 

- Exercícios de aplicação 
em forma jogada. 

- Regras das diferentes 
competições  

- Formação Desportiva:  

Provas-Competição 

- Situação de competição 
(intra/interturma) 

- Avaliação Sumativa 

 

 

 

- Apresentação da 
unidade: origem e 
evolução do jogo; 
identificação do jogo. 

- Exercícios de aplicação. 

 

 

 

 

- Jogo condicionado: ação 
de ataque e de defesa. 

- Jogo dirigido: orientar e 
corrigir ações de jogo em 
função dos objetivos a 
atingir. 

- Torneio intraturma 

-Organização de jogos, 
arbitragem 

- Jogo dirigido: orientar e 
estimular as ações 
decorrentes do jogo. 

 

- Apresentação da 
unidade: origem e 
evolução do jogo; 
identificação do jogo. 

- Exercícios de aplicação. 

- Jogo condicionado: ação 
de ataque e de defesa. 

- Jogo dirigido: orientar e 
corrigir as ações de jogo 
em função dos objetivos a 
atingir. 

 

 

- Observação direta de 
situações de avaliação 
(exercícios critério) 

- Fichas de registo 

- Questionários orais 

- Relatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação direta de 
situações de avaliação 
(exercícios critério / jogo 
reduzido ou formal) 

- Fichas de registo 

- Questionários orais 

- Relatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação direta de 
situações de avaliação 

 

 

1º PERÍODO 

 

11  tempo letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º PERÍODO 

 

10  tempo letivos 
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Regras do jogo. 

Fundamentos técnico-táticos do 
jogo: ataque e defesa. 

Exercícios para melhoria da técnica 
desportiva. 

Jogo condicionado e jogo dirigido. 

Quadro competitivo. 

Participação:  

responsabilidade, cooperação e 
jogo limpo. 

 

 

 

 

 

Ginástica: 

Origem e evolução da Ginástica.  

Identificação das atividades 
gímnicas.  

Exercícios para a melhoria da 
técnica desportiva: solo, salto plinto 
e minitrampolim.  

 

 

Participação: responsabilidade 
cooperação. 

 

 

 

 

 

Basquetebol 

 

Origem e evolução do jogo. 

Identificação do jogo. 

Regras do jogo. 

Fundamentos técnico-táticos do 
jogo: ataque e defesa. 

Exercícios para melhoria da técnica 
desportiva. 

Jogo condicionado e jogo dirigido. 

Quadro competitivo. 

Participação: responsabilidade 
cooperação e jogo limpo 

 

 

 

 

Futebol 

Origem e evolução do Futebol. 

Identificação do jogo. 

Regras do jogo. 

Fundamentos técnico-táticos do 
jogo: ataque e defesa. 

Exercícios para melhoria da técnica 
desportiva. 

Jogo condicionado e jogo dirigido. 

- Aperfeiçoar os 
fundamentos técnicos-
tácitos de jogo. 

- Avaliar as ações de 
defesa e ataque 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer e valorizar a 
prática da ginástica como 
fator de desenvolvimento 
pessoal e de melhor 
qualidade de vida.  

 

 

 

Conhecer a origem e 
evolução da ginástica. 

 Saber identificar as 
atividades gímnicas.  

Aperfeiçoa a formação 
gímnica. 

 

 

 

- Conhecer e valorizar a 
prática do jogo como fator 
de desenvolvimento 
pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e 
compreender o jogo e as 
suas regras. 

- Fixar e aperfeiçoar os 
fundamentos técnico-
táticos 

- Avaliar ações de ataque 
e de defesa. 

 

 

 

 

 

- Conhecer e valorizar a 
prática do futebol como 
fator de desenvolvimento 
pessoal e de melhor 
qualidade de vida. 

- Conhecer e 
compreender o jogo e as 
suas regras. 

- Fixar e aperfeiçoar os 
fundamentos técnicos-
tácitos de jogo. 

 

 

- Avaliar as ações de 
defesa e ataque 

 

 

 

 

- Organização de torneio 
intraturma. 

- Organização dos jogos, 
arbitragem. 

- Jogo dirigido: orientar e 
estimular as ações 
decorrentes do jogo. 

 

 

- Apresentação da 
unidade: origem e 
evolução da ginástica; 
identificação das 
atividades gímnicas.  

- Exercícios de aplicação 
em forma jogada (no solo, 
plinto e minitrampolim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apresentação da 
unidade: origem e 
evolução do jogo; 
identificação do jogo. 

- Exercícios de aplicação. 

- Jogo condicionado: ação 
de ataque e de defesa. 

- Jogo dirigido: orientar e 
corrigir ações de jogo em 
função dos objetivos a 
atingir. 

- Torneio intraturma 

-Organização de  

jogos, arbitragem 

- Jogo dirigido: orientar e 
estimular as ações 
decorrentes do jogo. 

 

- Apresentação da 
unidade: origem e 
evolução do jogo; 
identificação do jogo. 

- Exercícios de aplicação. 

- Jogo condicionado: ação 
de ataque e de defesa. 

- Jogo dirigido: orientar e 
corrigir as acções de jogo 
em função dos objetivos a 
atingir. 

 

- Organização de torneio 
intraturma. 

- Organização dos jogos, 
arbitragem. 

 

- Jogo dirigido: orientar e 
estimular as ações 
decorrentes do jogo. 

 

(exercícios critério / jogo 
reduzido ou formal) 

- Fichas de registo 

- Questionários orais 

 

- Relatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação direta de 
situações de avaliação 
(exercícios critério / jogo 
reduzido ou formal) 

- Fichas de registo 

- Questionários orais 

 

- Relatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação direta de 
situações de avaliação 
(exercícios critério / jogo 
reduzido ou formal) 

- Fichas de registo 

- Questionários orais 

- Relatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação direta de 
situações de avaliação 
(exercícios critério / jogo 
reduzido ou formal) 

 

1º PERÍODO 

 

13  tempo letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º PERÓDO 

11 tempos letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º PERÍODO 

13 tempos  
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Participação: responsabilidade, 
cooperação e jogo limpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badminton 

Origem e evolução do jogo. 

Identificação do jogo. 

Regras do jogo. 

Fundamentos técnico-táticos do 
jogo: ataque e defesa. 

Exercícios para melhoria da técnica 
desportiva. 

Jogo condicionado e jogo dirigido. 

Participação:  

responsabilidade cooperação e 
jogo limpo 

 

 

 

- Conhecer e valorizar a 
prática do badminton 
como fator de 
desenvolvimento pessoal 
e de melhor qualidade de 
vida. 

 

- Conhecer e 
compreender o jogo e as 
suas regras. 

 

- Fixar e aperfeiçoar os 
fundamentos técnico-
táticos do jogo. 

 

 

- Avaliar ações de ataque 
e de defesa. 

 

- Apresentação da 
unidade: origem e 
evolução do jogo; 
identificação do jogo. 

 

- Exercícios de aplicação. 

 

- Jogo condicionado:  

ação de ataque e de 
defesa. 

 

- Torneio intraturma 

- Jogo dirigido:  

 

orientar e estimular as 
ações decorrentes do jogo. 

 

 

- Fichas de registo 

- Questionários orais 

- Relatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação direta de 
situações de avaliação 
(exercícios critério / jogo 
reduzido ou formal). 

 

- Fichas de registo. 

 

- Questionários orais. 

 

- Relatórios. 

 

 

3º PERÍODO 

5 tempos letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º PERÓDO 

  

5 tempos letivos 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

A avaliação dos alunos terá um carácter contínuo, formativo e informativo; 

assentará em três vertentes: Teórica, Prática e ao nível das Atitudes. Neste 

último ponto “Aprender a ser e a viver com os outros “e “formar para uma 

cidadania ativa e responsável” serão avaliados os seguintes aspetos: 

O 9.º ano será dedicado à revisão das matérias, aperfeiçoamento e/ou 

recuperação dos alunos, tendo por referência a realização equilibrada e 

completa do conjunto de competências previstas para o 3.º ciclo.  

 

 

Anexo III 

 

ANEXO 3 Planificação Trimestral 2º Período 

FORMATIVA – A NÍVEL DE 

ATITUDES   (30%) 

- Assiduidade/ - Pontualidade  

- Comportamento  

- Relacionamento interpessoal  

- Motivação e interesse 

- Organização e método 

 

- Material   

 

CONHECIMENTOS / 

COMPETENCIAS (NO DOMINIO DO 

SABER E FAZER)  (70%) 

- Domínio dos conhecimentos 

teóricos  

- Domínio das competências 

técnicas. 

SETEMBRO, 2018 
 
O Docente 
 
___________________  

Coordenador do Departamento: 

__________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

                                                                                                           

PLANIFICAÇÃO 2º Período  – 9º ano     2018-2019 

                   DOCENTE: Francisco Silva 

DOMÍNIO/ 

SUBDOMÍNIOS 
METAS FINAIS 

METAS 

INTERMÉDIAS 
ATIVIDADES 

CRITÉRIOS DE  

AVALIAÇÃO 
CALENDARIZAÇÃO 

 

Voleibol 

Origem e 

evolução do 

Voleibol. 

Identificação do 

jogo. 

Regras do jogo. 

Fundamentos 

técnico-táticos do 

jogo: ataque e 

defesa. 

Exercícios para 

melhoria da 

técnica 

desportiva. 

Jogo 

condicionado e 

jogo dirigido. 

Quadro 

competitivo. 

Participação: 

responsabilidade, 

cooperação e 

jogo limpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno cumpre o nível elementar: 

1. Coopera com os companheiros, quer 
nos exercícios, quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do grupo, admitindo as 
indicações que lhe dirigem e aceitando 
as opções e falhas dos seus colegas.  
2. Aceita as decisões da arbitragem, 
identificando os respetivos sinais, e 
trata com igual cordialidade e respeito 
os colegas de equipa e os adversários.  
3. Conhece o objetivo do jogo, a função 
e o modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e as regras do 
jogo: a) dois toques, b) transporte, c) 
violações da rede e da linha divisória, 
d) formas de jogar a bola, e) número de 
toques consecutivos por equipa, f) bola 
fora, g) faltas no serviço, h) rotação ao 
serviço e i) sistema de pontuação, 
adequando a sua Acão a esse 
conhecimento.  
4. Em situação de jogo 4 x 4 num 
campo reduzido (12 m x 6 m), com a 
rede aproximadamente a 2,10 m/2,15, 
m de altura:  
4.1. Serve por baixo ou por cima 
(tipo ténis), colocando a bola numa 
zona de difícil receção ou em 
profundidade. 65  
4.2. Recebe o serviço em manchete 
ou com as duas mãos por cima (de 
acordo com a trajetória da bola), 
posicionando-se correta e 
oportunamente para direcionar a bola 
para cima e para a frente por forma a 
dar continuidade às ações da sua 
equipa.  
4.3. Na sequência da receção do 
serviço, posiciona-se correta e 
oportunamente para passar a bola a 
um companheiro em condições de este 
dar continuidade às ações ofensivas 
(segundo toque), ou receber/ enviar a 
bola, em passe colocado ou remate 
(em apoio), para o campo contrário (se 
tem condições vantajosas).  
4.4. Na defesa, e se é o jogador mais 
próximo da zona da queda da bola, 
posiciona-se para, de acordo com a sua 
trajetória, executar um passe alto ou 
manchete, favorecendo a continuidade 
das ações da sua equipa.  
5. Em situação de exercício no campo 
de Voleibol, com a rede colocada 

 

 

- Conhecer e 

valorizar a prática 

do voleibol como 

fator de 

desenvolvimento 

pessoal e de 

melhor qualidade 

de vida. 

- Conhecer e 

compreender o 

jogo e as suas 

regras. 

- Aperfeiçoar os 

fundamentos 

técnicos-tácitos de 

jogo. 

- Avaliar as ações 

de defesa e 

ataque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apresentação 

da unidade: 

origem e 

evolução do 

jogo; 

identificação do 

jogo. 

- Exercícios de 

aplicação. 

- Jogo 

condicionado: 

ação de ataque 

e de defesa. 

- Jogo dirigido: 

orientar e 

corrigir as ações 

de jogo em 

função dos 

objetivos a 

atingir. 

- Organização 

de torneio intra 

turma. 

- Organização 

dos jogos, 

arbitragem. 

- Jogo dirigido: 

orientar e 

estimular as 

ações 

decorrentes do 

jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação 

directa de 

situações de 

avaliação 

(exercícios 

critério / jogo 

reduzido ou 

formal) 

 

- Fichas de 

registo 

- Questionários  

Orais 

 

- Relatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempos letivos 

 

13 

 

(10+ Av Diag+ 

2Av) 
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Ginástica: 

 

 

Origem e 

evolução da 

Ginástica. 

Identificação das 

atividades 

gímnicas. 

Exercícios para a 

melhoria da 

técnica 

desportiva: solo, 

salto plinto e 

minitrampolim. 

Participação: 

responsabilidade 

cooperação e 

jogo limpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aproximadamente a 2,10 m/2,15 m de 
altura:  
5.1. Remata ao passe do companheiro, 
executando corretamente a estrutura 
rítmica da chamada e impulsionando-se 
para bater a bola no ponto mais alto do 
salto.  
5.2. Desloca-se e posiciona-se 
corretamente para defesa baixa do 
remate (em manchete).  
6. Realiza com correção e 

oportunidade, no jogo e em exercícios 

critério, as técnicas de a) passe alto de 

frente, b) manchete, c) serviço por 

baixo, d) serviço por cima e e) remate 

em apoio, e, em situação de exercício, 

o f) passe alto de costas e g) remate 

com salto. 

 

 

 

 

GINÁSTICA NO SOLO - Nível 

Elementar  

O aluno:  

1. Coopera com os companheiros nas 

ajudas e correções que favoreçam a 

melhoria das suas prestações, 

garantindo condições de segurança 

pessoal e dos companheiros, e 

colabora na preparação, arrumação e 

preservação do material.  

2. Elabora, realiza e aprecia uma 

sequência de habilidades no solo (em 

colchões), que combine, com fluidez, 

destrezas gímnicas, de acordo com as 

exigências técnicas indicadas, 

designadamente:  

2.1. Cambalhota à frente, terminando 

em equilíbrio com as pernas 

estendidas, afastadas ou unidas, 

com apoio das mãos no solo, 

respetivamente entre e por fora das 

coxas, e junto da bacia, mantendo a 

mesma direção do ponto de partida.  

2.2. Cambalhota à frente saltada, 

após alguns passos de corrida e 

chamada a pés juntos, terminando em 

equilíbrio e com os braços em elevação 

anterior.  

2.3. Cambalhota à retaguarda, com 

repulsão dos braços na fase final, 

terminando em equilíbrio, com as 

pernas unidas e estendidas, na 

direção do ponto de partida.  

2.4. Pino de braços, com alinhamento 

e extensão dos segmentos do corpo 

(definindo a posição), terminando em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer e 

valorizar a prática 

da ginástica como 

fator de 

desenvolvimento 

pessoal e de 

melhor qualidade 

de vida. Conhecer 

a origem e 

evolução da 

ginástica. Saber 

identificar as 

atividades 

gímnicas. 

Aperfeiçoa a 

formação gímnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apresentação 

da unidade: 

origem e 

evolução da 

ginástica; 

identificação das 

atividades 

gímnicas.  

- Exercícios de 

aplicação em 

forma jogada 

(no solo, plinto e 

minitrampolim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação 

directa de 

situações de 

avaliação 

(exercícios 

critério / jogo 

reduzido ou 

formal) 

- Fichas de 

registo 

- Questionários 

orais 

- Relatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempos letivos 

 

11 

 

(9+ 1Av Diag+ Av) 
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cambalhota à frente com braços em 

elevação anterior e em equilíbrio.  

2.5. Roda, com marcada extensão dos 

segmentos corporais e saída em 

equilíbrio, com braços em elevação 

lateral oblíqua superior, na direção do 

ponto de partida.  

2.6. Avião, com o tronco paralelo ao 

solo e com os membros inferiores em 

extensão, mantendo o equilíbrio.  

2.7. Posições de flexibilidade à sua 

escolha, com acentuada amplitude 

(ponte, espargata frontal e lateral, rã, 

etc.).  

2.8. Saltos, voltas e afundo em várias 

direções, utilizados como elementos 

de ligação, contribuindo para a fluidez 

e harmonia da sequência.  

3 - Em situação de exercício, faz:  

3.1. Rodada, com chamada e ritmo dos 

apoios corretos, impulsão de braços e 

fecho rápido dos membros inferiores 

em relação ao tronco (ao mesmo tempo 

que eleva o tronco, a cabeça e os 

braços), para receção a pés juntos sem 

desequilíbrios laterais, com braços em 

elevação superior.  

3.2. Cambalhota à retaguarda com 

passagem por pino, com repulsão 

enérgica dos membros superiores e 

abertura simultânea dos membros 

inferiores em relação ao tronco, 

aproximando-se do alinhamento dos 

segmentos e terminando a uma ou 

duas pernas. 

GINÁSTICA DE APARELHOS - Nível 

Elementar  

O aluno:  

1. Coopera com os companheiros nas 

ajudas, paradas e nas correções que 

favoreçam a melhoria das suas 

prestações, garantindo condições de 

segurança pessoal e dos 

companheiros, e colabora na 

preparação, arrumação e preservação 

do material.  

2. No plinto, após corrida de balanço, 

chamada a pés juntos no trampolim 

(reuther ou sueco) e chegando ao solo 

em condições de equilíbrio para adotar 

a posição de sentido, realiza os 

seguintes saltos:  

2.1. Salto de eixo (plinto transversal), 

realizando o voo inicial com a bacia 

acima da linha dos ombros, transpondo 

o aparelho com os membros inferiores 
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Basquetebol 

Origem e 

evolução do jogo. 

Identificação do 

jogo. 

Regras do jogo. 

Fundamentos 

técnico-táticos do 

acentuadamente afastados e 

estendidos.  

2.2. Salto de eixo (no plinto 

longitudinal), com o primeiro voo longo 

para apoio das mãos na extremidade 

distal com a bacia e pernas acima da 

linha dos ombros (no momento de 

apoio das mãos).  

2.3. Salto entre-mãos (plinto 

transversal), apoiando as mãos com a 

bacia acima da linha dos ombros, 

transpondo o aparelho com os joelhos 

junto ao peito.  

3. No minitrampolim, com chamada 

com elevação rápida dos braços e 

receção equilibrada no colchão de 

queda, realiza os seguintes saltos:  

3.1. Salto em extensão (vela), após 

corrida de balanço (saída ventral) e 

também após 2 ou 3 saltos de impulsão 

no aparelho (saída dorsal), colocando 

a bacia em ligeira retroversão durante a 

fase aérea do salto.  

3.2. Salto engrupado, após corrida de 

balanço (saída ventral) e também após 

2 ou 3 saltos de impulsão no aparelho 

(saída dorsal), com fecho dos 

membros inferiores em relação ao 

tronco, na fase mais alta do voo, 

seguido de abertura rápida.  

3.3. Pirueta vertical após corrida de 

balanço (saída ventral) e também após 

2 ou 3 saltos de impulsão no aparelho 

(saída dorsal), quer para a direita quer 

para a esquerda, mantendo o controlo 

do salto.  

3.4. Carpa de pernas afastadas, após 

corrida de balanço (saída ventral) e 

também após 2 ou 3 saltos de impulsão 

no aparelho (saída dorsal),, realizando 

o fecho das pernas (em extensão) 

relativamente ao tronco, pouco antes 

de atingir o ponto mais alto do salto, 

seguido de abertura rápida. 

 

 

 

 

O aluno cumpre o nível elementar: 

1. Coopera com os companheiros, quer 
nos exercícios, quer no jogo, 
escolhendo as ações favoráveis ao 
êxito pessoal e do grupo, admitindo as 
indicações que lhe dirigem, aceitando 
as opções e falhas dos seus colegas e 
dando sugestões que favoreçam a sua 
melhoria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apresentação 

da unidade: 

origem e 

evolução do 

jogo; 

identificação do 

jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observação 

directa de 

situações de 

avaliação 

(exercícios 

critério / jogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIX 
 

jogo: ataque e 

defesa. 

Exercícios para 

melhoria da 

técnica 

desportiva. 

Jogo 

condicionado e 

jogo dirigido. 

Quadro 

competitivo. 

Participação: 

responsabilidade 

cooperação e 

jogo limpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aceita as decisões da arbitragem, 
identificando os respetivos sinais, e 
trata com igual cordialidade e respeito 
os companheiros e os adversários, 
evitando ações que ponham em risco a 
sua integridade física, mesmo que isso 
implique desvantagem no jogo.  
3. Conhece o objetivo do jogo, a função 
e o modo de execução das principais 
ações técnico-táticas e as regras: a) 
formas de jogar a bola, b) início e 
recomeço do jogo, c) bola fora, d) 
passos, e) dribles, f) bola presa, g) 
faltas pessoais e h) três segundos, 
adequando as suas ações a esse 
conhecimento.  
4. Em situação de jogo 5 x 5, coopera 
com os companheiros para alcançar o 
objetivo do jogo o mais rápido possível:  
4.1. Logo que a sua equipa recupera a 
posse da bola, em situação de 
transição defesa-ataque:  
4.1.1. Desmarca-se oportunamente, 
para oferecer uma linha de primeiro 
passe ao jogador com bola e, se esta 
não lhe for passada, corta para o 
cesto.  
4.1.2. Quando está em posição de linha 
de segundo passe e o colega da 
primeira linha cortou para o cesto (ou 
na sua direção), oferece linha de 
primeiro passe ao portador da bola.  
4.1.3. Durante a progressão para o 
cesto, seleciona a ação mais ofensiva:  
- Passa a um companheiro que lhe 
garante linha de passe ofensiva ou,  
- Progride em drible, 
preferencialmente pelo corredor central 
(utilizando, se necessário, fintas e 
mudanças de direção e ou de mão, 
para se libertar do seu adversário 
direto), para finalizar ou abrir linha de 
passe.  
4.2. Ao entrar em posse da bola, 
enquadra-se em atitude ofensiva 
básica, optando pela ação mais 
ofensiva:  
4.2.1. Lança, se tem ou consegue 
situação de lançamento, utilizando o 
lançamento na passada ou de curta 
distância de acordo com a acção do 
defesa.  
4.2.2. Liberta-se do defensor 
(utilizando se necessário fintas e 
drible), para finalizar ou, na 
impossibilidade de o fazer, passar a 
bola com segurança a um 
companheiro.  
4.2.3 - Passa, se tem um companheiro 
desmarcado em posição mais ofensiva, 
utilizando a técnica mais adequada à 
situação, desmarcando-se de seguida 
na direção do cesto e repondo o 
equilíbrio ofensivo, se não recebe a 
bola.  
4.3. Se não tem bola, no ataque:  
4.3.1. Desmarca-se em movimentos 
para o cesto e para a bola (trabalho de 
receção), oferecendo linhas de passe 
ofensivas ao portador da bola.  
4.3.2. Aclara, em corte para o cesto:  

 

 

 

 

- Conhecer e 

valorizar a prática 

do jogo como fator 

de Basquetebol 

desenvolvimento 

pessoal e de 

melhor qualidade 

de vida. 

- Conhecer e 

compreender o 

jogo e as suas 

regras. 

- Fixar e 

aperfeiçoar os 

fundamentos 

técnico-táticos 

- Avaliar ações de 

ataque e de 

defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exercícios de 

aplicação. 

- Jogo 

condicionado: 

ação de ataque 

e de defesa. 

- Jogo dirigido: 

orientar e 

corrigir ações de 

jogo em função 

dos objetivos a 

atingir. 

- Torneio 

intraturma 

-Organização de 

jogos, 

arbitragem 

- Jogo dirigido: 

orientar e 

estimular as 

ações 

decorrentes do 

jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reduzido ou 

formal) 

- Fichas de 

registo 

- Questionários 

orais 

- Relatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempos letivos 

 

13 

 

(10+ Av Diag+ 2 

Av ) 
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- se o companheiro dribla na sua 
direção, deixando espaço livre para a 
progressão do jogador com bola,  
- se na tentativa de receção não 
consegue abrir linha de passe.  
4.3.3. Participa no ressalto ofensivo 
procurando recuperar a bola sempre 
que há lançamento.  
4.4. Logo que perde a posse da bola, 
assume de imediato atitude 
defensiva acompanhando o seu 
adversário direto (defesa individual), 
procurando recuperar a posse da bola o 
mais rápido possível:  
4.4.1. Dificulta o drible, o passe e o 
lançamento, colocando-se entre o 
jogador e o cesto na defesa do jogador 
com bola.  
4.4.2. Dificulta a abertura de linhas 
de passe, colocando-se entre o jogador 
e a bola, na defesa do jogador sem 
bola.  
4.4.3. Participa no ressalto 
defensivo, reagindo ao lançamento, 
colocando-se entre o seu adversário 
direto e o cesto.  
5 - Realiza com correção e 

oportunidade, no jogo e em exercícios 

critério, as ações referidas no programa 

Introdução e ainda: a) fintas de 

arranque em drible, b) receção-

enquadramento, c) lançamento em 

salto, d) drible de progressão com 

mudanças de direção pela frente, e) 

drible de proteção, f) passe com uma 

mão, g) passe e corte, h) ressalto, i) 

posição defensiva básica e j) 

enquadramento defensivo e em 

exercícios critério, l) mudanças de 

direção entre pernas e por trás das 

costas, m) lançamento com 

interposição de uma perna e n) 

arranque em drible (direto ou cruzado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
A avaliação dos alunos terá um carácter contínuo, formativo e informativo; assentará em três vertentes: 

Teórica, Prática e ao nível das Atitudes. Neste último ponto “Aprender a ser e a viver com os outros “e 

“formar para uma cidadania ativa e responsável” serão avaliados os seguintes aspetos: 

O 9.º ano será dedicado à revisão das matérias, aperfeiçoamento e/ou recuperação dos alunos, tendo por 

referência a realização equilibrada e completa do conjunto de competências previstas para o 3.º ciclo. 

 

 

 

 

 

 

FORMATIVA – A NÍVEL DE ATITUDES   

(30%) 

- Assiduidade/ Pontualidade  

- Comportamento  

- Relacionamento interpessoal  

- Motivação e interesse 

- Organização e método 

 

- Material   

 

CONHECIMENTOS / COMPETENCIAS (NO 

DOMINIO DO SABER E FAZER)  (70%) 

- Domínio dos conhecimentos teóricos  

- Domínio das competências técnicas. 

SETEMBRO, 2018 
 
O Docente 

_____________

_________ 

O Coordenador do 
Departamento: 

 

_____________

_________ 
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