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Resumo 
 

Este trabalho teve a sua origem no Despacho nº 12 591/2006 (2ªsérie), 

publicado no Diário da República nº 115, de 16 de Junho, o qual enquadra a 

realização das Actividades de Enriquecimento Curricular para os alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, a aplicar no ano lectivo de 2006/2007.  

Pretende-se com este estudo, analisar e identificar a existência ou não das 

Actividades de Enriquecimento Curricular, nomeadamente da Actividade Física 

e Desportiva, nas diversas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho 

de Braga, bem como de todos os procedimentos para a sua implementação. 

Numa primeira fase, foi pedido às oitenta escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 

do Concelho de Braga, o preenchimento de um pequeno questionário, com o 

intuito de verificar quais as Actividades de Enriquecimento Curricular que têm 

lugar nessas escolas, bem como a existência ou não de Actividade Física e 

Desportiva. Uma segunda fase foi realizada apenas em nove das escolas que 

responderam ao questionário. Deste modo, entrevistamos um professor de 

Actividade Física e Desportiva e o coordenador de cada uma das escolas 

seleccionadas. Como forma de trabalhar toda a informação recolhida, 

utilizámos a técnica da análise de conteúdo com categorias definidas a priori e 

a posteriori.  

Após uma análise do material recolhido pudemos concluir que a autarquia local 

é a entidade parceira para o desenvolvimento das diversas Actividades de 

Enriquecimento Curricular e as escolas tiveram pouca ou nenhuma 

intervenção/colaboração na sua implementação. As dificuldades e mudanças 

sentidas estão na generalidade relacionadas com os espaços físicos e com o 

material necessário para as aulas. Verificamos também, que os professores 

que estão a leccionar a componente de Actividade Física e Desportiva 

apresentam as condições exigidas e que não existe qualquer tipo de 

interferência com a componente curricular. 

Parece-nos pois que há ainda muito a fazer para a efectiva implementação das 

Actividades de Enriquecimento Curricular, nomeadamente da Actividade Física 

e Desportiva.  
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Abstract 
 

This work had its origin in the Despacho nº 12 591/2006 (2ªsérie), published in 

Diário da República nº 115, on 16th June, which fits the accomplishment of the 

Activities of Curricular Enrichment for the pupils of 1st Basic Teaching Cycle, to 

apply in the school year of 2006/2007. The purpose of our study was to analyze 

and to identify the existence or not of that Activities, in particular the Sport and 

Physical Activity, in the diverse Schools of 1st Basic Teaching Cycle in 

municipally of Braga, as well as all the procedures for its implementation.  

The present study was carried through, initially in the eighty schools of 1st Basic 

Teaching Cycle, in municipally of Braga, with the fulfilling of a small 

questionnaire to find out what activities the schools of 1st Basic Teaching Cycle 

present as Activities of Curricular Enrichment, and the existence or not of Sport 

and Physical Activity. One second stage was carried through only in nine of the 

schools that had answered to the questionnaire. In this way, we’ve done 

interviews to one professor of Sport and Physical Activity and to the coordinator 

from each selected schools. We used the analysis of content technique to work 

all the collected information, with categories defined a priori and a posteriori.  

After analysis of the collected material we could conclude that the local autarchy 

is the entity partner, for the development of the diverse Activities and schools 

had little or no intervention/contribution to implement those activities. The 

difficulties and changes are in general way related with the physical spaces and 

the necessary material. We also verify, that the professors who are teaching the 

Sport and Physical Activity component, present the demanded conditions and 

any type of interference with the curricular component does not exist.   

It seems therefore that there’s still a long way to the effective implementation of 

the Activities of Curricular Enrichment, and Sport and Physical Activity.  

 

KEY-WORDS: ACTIVITIES OF CURRICULAR ENRICHMENT; SPORT AND 

PHYSICAL ACTIVITY; 1ST BASIC TEACHING CYCLE.  
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Introdução 
 

As Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento da estrutura curricular de qualquer instituição 

escolar. Referimos estrutura curricular, pois este conceito traduz uma nova 

repartição de responsabilidades entre o poder central e a escola, adequando-

se aos contextos e às características específicas dos alunos, desenvolvendo a 

autonomia e melhorando a aprendizagem em geral. 

 

Ninguém pode ser alheio ao ritmo alucinante da ciência e da tecnologia, que 

influenciam todos os campos da sociedade, incluindo, naturalmente o Sistema 

Educativo. Como refere Freitas (1998) tal como o país, a educação mudou. O 

sentido dessa mudança parece claramente positivo. Assim, a necessidade de 

aproximar a escola e o meio é, hoje, um dos objectivos do Sistema Educativo 

Português. Nesta perspectiva, é também através da implementação e 

dinamização de AEC que se pode criar um veículo facilitador das 

aprendizagens significativas para os aprendentes. Poderemos questionar a 

tradição de que as AEC mais não são, do que um apêndice ao currículo, não 

possuindo força suficiente para competir com as outras áreas disciplinares 

socialmente mais importantes.  

 

Que estruturas organizacionais e que acções diversificadas podem garantir que 

melhore toda a intencionalidade curricular? Os princípios genéricos previstos 

no nosso Sistema Educativo apontam que não basta garantir à comunidade 

escolar apenas o acesso aos saberes através de áreas disciplinares, mas que 

é necessário introduzir na escola outras áreas de educação, não 

necessariamente disciplinares, mas constitutivas, em pleno direito, do 

curriculum dos alunos. A introdução do não disciplinar vem permitir, em 

princípio, evitar o encerramento da escola nos limites estritos dos 

conhecimentos disciplinares, abrindo-a sempre a outras dimensões possíveis 

do desenvolvimento humano e da formação pessoal. Ou seja, o Sistema 

Educativo apresenta à escola, a possibilidade de manter no seu interior 
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espaços curriculares de utopia, de apetência por outros saberes e fazeres, de 

desejo de diferença, de variados modos de estar, em suma, de 

desenvolvimento harmonioso das necessidades básicas. 

 

O conceito destas actividades tem sofrido algumas alterações, mais de 

significante, do que de significado. Assim, em 1986, estas são denominadas 

actividades extracurriculares (Lei de Bases do Sistema Educativo, artigo nº 48) 

em que “as actividades curriculares dos diferentes níveis de ensino devem ser 

completadas por acções orientadas para a formação integral e a realização 

pessoal dos educandos no sentido da utilização criativa e formativa dos seus 

tempos livres”. Em 1989 passam a ser de complemento curricular (Decreto-Lei 

nº 286/1989, de 29 de Agosto) onde “para além das actividades curriculares, os 

estabelecimentos de ensino organizarão actividades de complemento 

curricular, de carácter facultativo e natureza eminentemente lúdica e cultural, 

visando a utilização criativa e formativa dos tempos livres dos educandos”. 

Finalmente, de enriquecimento curricular (Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de 

Janeiro, artigo nº 9) prevendo que “as escolas, no desenvolvimento do seu 

projecto educativo, devem proporcionar aos alunos actividades de 

enriquecimento curricular, de carácter facultativo e de natureza eminentemente 

lúdica e cultural, incidindo, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, 

cientifico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 

voluntariado e da dimensão europeia na educação”. 

 

É neste sentido, e considerando o sucesso alcançado em 2005/2006, com a 

implementação do Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º 

anos do 1º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB), que o Ministério da Educação 

(ME) propôs para o presente ano lectivo (2006/2007), o alargamento e 

generalização das AEC no 1º CEB, com a publicação do Despacho nº 12 

591/2006 (2ª série) no Diário da Republica nº 115, em 16 de Junho. Este 

documento aplica-se aos estabelecimentos de educação e ensino público nos 

quais funcione a educação pré-escolar e o 1º CEB e define as normas a 
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observar no período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos, bem 

como na oferta das AEC. 

 

São objectivos principais do ME, com a publicação deste Despacho, por um 

lado, a consolidação do prolongamento do horário nessas escolas, afim de 

torná-los mais compatíveis com as necessidades das famílias e por outro, a 

necessidade de garantir que esses tempos sejam pedagogicamente ricos e 

complementares das aprendizagens associadas à aquisição das competências 

básicas. 

 

Surge assim, a Actividade Física e Desportiva (AFD), uma das actividades 

consideradas de enriquecimento curricular para o 1º CEB, e sobre a qual 

recaem as principais preocupações do nosso estudo. Apesar de serem 

actividades de carácter facultativo, representam uma importante oportunidade 

para o desenvolvimento das crianças, na medida em que favorece o seu 

interesse e consciência ambiental, contribuindo simultaneamente para o 

desenvolvimento das habilidades desportivo-motoras, como parte integrante do 

seu desenvolvimento físico (Corbin, 1991; Keighley, 1991 citado por Mota, 

1997). 

 

A escola, como local privilegiado de formação, encontra na Actividade Física e 

Desportiva garantes para uma correcta formação desportiva-corporal, devendo 

criar condições favoráveis para a utilização criativa e activa do tempo de 

alargamento e generalização das AEC no 1º CEB. 

 

Será que realmente a permanência dos alunos na escola, satisfaz as 

necessidades da família? Será que esses tempos são pedagogicamente ricos e 

complementares das actividades de competência básica? Será que existem 

condições mínimas para uma implementação tão rápida destas actividades nas 

várias escolas? 
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Nesta base, é imperioso analisar se as escolas, em parceria com as entidades 

promotoras, oferecem às crianças condições para o desenvolvimento destas 

actividades, desenvolvem programas diversificados e que vão de encontro com 

os objectivos traçados nas orientações programáticas, impondo-se igualmente 

saber, qual a adesão das crianças aos mesmos.  

 

Entre estas constatações e outras, surgiram ainda alguns factores que foram 

determinantes para a escolha do tema: 

 

1- O interesse pessoal pelo assunto. 

2- A importância que conferimos às actividades físicas de crianças e 

jovens, como veículo de promoção da saúde e de tributo para a 

formação e realização do indivíduo. 

3- A inexistência de investigação específica sobre esta temática, em 

Portugal. 

 

Pelas razões apontadas, julgamos que o estudo apresenta uma pertinência 

particular. 

 

Assim, o objectivo central deste estudo consiste em analisar e identificar a 

existência ou não das Actividades de Enriquecimento Curricular, 

nomeadamente da Actividade Física e Desportiva, nas diversas Escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Braga, bem como de todos os 

procedimentos para a sua implementação. 

 

Este objectivo central traduz-se nos seguintes objectivos específicos: 

 

1- Verificar de que forma a escola operacionaliza os aspectos consignados no 

Despacho nº 12 591/2006 (2ª série), relativos às AEC. 

 

2- Verificar as formas de colaboração das parcerias realizadas na consecução 

do articulado no Despacho nº 12 591/2006 (2ª série). 
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3- Verificar se o leque de professores existentes nas escolas do 1º CEB da 

Concelho de Braga, possuem qualificações necessárias e de acordo com o 

Despacho nº 12 591/2006 (2ª série), para a leccionação da AFD. 

 

4- Verificar o nível de participação dos alunos nestas actividades, uma vez que 

a AFD é uma área de presença facultativa, sabendo ao mesmo tempo se 

esses mesmos alunos têm contacto com outro tipo de actividades físicas. 

 

5- Verificar se a componente curricular interfere de algum modo na realização 

das AEC, nomeadamente a AFD. 

 

6- Verificar as principais dificuldades encontradas na implementação destas 

actividades, bem como de eventuais mudanças para os próximos anos 

lectivos. 

 

7- Perceber quais os principais objectivos traçados, quer pela escola, quer 

pelo agrupamento de escolas ou pela entidade parceira, para a realização 

das AEC, nomeadamente das AFD.  

 

Do ponto de vista organizativo, o presente estudo divide-se em quatro 

capítulos, para além da introdução. 

 

No primeiro capítulo, da revisão da literatura, procuramos referir um conjunto 

de assuntos e conceitos que concorrem para o enquadramento teórico do 

tema, como sejam, a Actividade Física (AF), sua relação com a saúde e 

importância para o desenvolvimento global da criança, a caracterização do 1º 

CEB, por ser a este nível que iremos desenvolver o nosso trabalho, a 

Educação Física em Portugal, passando pela análise do seu programa. 

Seguidamente faremos a mesma análise do programa para a Actividade Física 

e Desportiva, que por sua vez nos levará ao quadro do actual Sistema 

Educativo dessas mesmas actividades. 
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No segundo capítulo é apresentada a metodologia seguida na investigação, a 

sua fundamentação e justificação. Fazem-se referências à amostra do estudo, 

aos instrumentos utilizados a aos processos utilizados na análise de dados.  

 

No terceiro capítulo é feita a apresentação e discussão dos resultados. Em 

primeiro lugar, descrevem-se os resultados observados, seguindo-se o 

confronto com o que a literatura nos fornecer. 

 

Para terminar o estudo, no quarto capítulo, apresentam-se as conclusões, onde 

tentaremos reflectir acerca do que os resultados nos permitiram inferir, sem 

nunca esquecer que não poderemos fazer deles lei geral. 
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1 – Revisão da Literatura 
 

1.1 - A Actividade Física 
 

De acordo com Maia et al. (2001) são universalmente aceites os benefícios que 

advêm para a saúde, da Actividade Física (AF) regular. 

 

A AF é um comportamento complexo e multidimensional (Riddoch & Boreham, 

2000). São vários os conceitos de AF que se podem encontrar na literatura. Em 

termos epidemiológicos a AF é considerada como qualquer movimento 

produzido pelos músculos esqueléticos que resulte num aumento do dispêndio 

energético relativamente à taxa metabólica de repouso (Caspersen, Powel e 

Christensen, 1985). Assim, a AF utilizada nas deslocações, nas tarefas da vida 

diária, nas actividades desportivas organizadas ou espontâneas, nas 

actividades em tempo de lazer ou no trabalho, são abrangidas. Esta definição 

incorpora todas as formas de movimento como sendo AF, e operacionaliza 

esses movimentos como contribuindo para o dispêndio energético total (Welk, 

2002).  

 

O exercício físico é considerado como uma subcategoria da AF, sendo definido 

como uma AF que é planeada, estruturada, repetitiva, resultando em melhoria 

ou manutenção de uma ou mais facetas da aptidão física (Caspersen, Powel e 

Christensen, 1985; Bouchard, Shephard e Stephens, 1994).  

 

As dimensões geralmente descritas no domínio da AF, de acordo com Sallis & 

Owen (1999), são quatro: 

1- A frequência é tipicamente expressa como o número de sessões por dia ou 

semana, sendo que, o problema fundamental que se coloca, nesta dimensão, é 

o carácter sazonal implícito a diversas actividades. 

2- A intensidade refere-se ao dispêndio energético, corrigido pelo peso 

corporal e é habitualmente expressa em quilocalorias dispendidas por minuto, 

ou em múltiplos do metabolismo de repouso (METs). No entanto, pode também 
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reflectir-se pelas percentagens da frequência máxima ou do consumo máximo 

de oxigénio. 

3- O tempo (ou duração) gasto em actividade pode referir-se a um único 

período de AF, ou a períodos de tempo acumulados, medidos durante um dia 

ou semana, sendo essencial que apenas o tempo de actividade seja 

contabilizado, omitindo as viagens, a preparação para a actividade e a 

socialização.  

4 - O tipo (ou o modo) é uma descrição qualitativa do tipo de actividade e do 

padrão temporal (actividades intermitentes ou contínuas). 

 

As condições físicas do envolvimento (ex: temperatura, altitude, etc.), as 

circunstâncias psicológicas e emocionais, poderão intervir e condicionar os 

efeitos fisiológicos da actividade, bem como, o seu modo, a intensidade, a 

frequência e duração.  

 

É importante salientar que as medições da AF são expressas em termos de 

dispêndio energético, em virtude do ser humano obedecer à lei da conservação 

da energia e desenvolver a sua actividade extraindo energia dos alimentos. 

Assim, a energia é despendida em situações metabólicas do quotidiano, 

necessárias em funções vitais do organismo (respiração, digestão, manutenção 

da temperatura corporal, etc.), sendo estes gastos habituais. A maior fonte de 

variação de dispêndio energético entre indivíduos, quando ajustado ao peso 

corporal, é a realização de trabalho muscular. As maiores fontes desta 

actividade são o trabalho diário, as actividades de lazer, a deslocação de e 

para o emprego ou outros destinos. 

 

Todas as AF podem ser englobadas num de dois grupos: AF espontânea, 

informal, não estruturada ou não organizada; e AF programada, formal, 

estruturada ou organizada (Barata, 2003). Usualmente é utilizada uma medida 

padrão para caracterizar a intensidade da Actividade Física. As actividades 

podem ser classificadas como: de baixa intensidade ou repouso (< 3 METs), 
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Moderadas (3-5.9 METs), Vigorosas (6-8.9 METs) e Muito Vigorosas (≥ 9 

METs) (Ainsworth et al., 1993).  

 

 

1.1.1 - Evidências de uma relação entre a Actividade Física e a 
Saúde 
 

Os hábitos de vida, entre os quais se incluem os baixos níveis de AF, estão 

relacionados com o crescente aumento de risco das doenças cardiovasculares, 

hipertensão, obesidade, diabetes tipo II, osteoporose e alguns tipos de cancro 

(Pate et al., 1995). A AF regular é vista como um comportamento que reduz as 

causas da mortalidade e promove resultados benéficos para a saúde. Além do 

efeito protector da actividade contra estas patologias, a sua regularidade 

contribui também para uma melhor qualidade de vida (Sallis & Patrick, 1994).  
 

A Organização Mundial de Saúde define Saúde, como um bem-estar corporal, 

mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Considera 

também, que dentro da larga variedade de factores que influenciam a saúde 

(predisposição genética, envolvimento físico e social), o comportamento é 

aquele que tem um maior impacto na saúde e bem-estar de cada indivíduo 

(OMS, 2002). Alguns autores descrevem a saúde como uma condição multi-

dimensional onde se incluem aspectos de natureza espiritual, física e mental 

(Mota & Appel, 1995).  

 

A participação em AF regular durante a infância providencia benefícios 

imediatos na saúde, afectando positivamente a composição corporal e 

músculo-esquelética (Malina & Bouchard, 1991) e reduzindo a presença de 

factores de risco de doenças cardiovasculares (Gutin et al., 1994).  

 

Cavill, Biddle e Sallis (2001) reforçam a mesma ideia, dizendo que a AF pode 

ter múltiplos benefícios na saúde e bem-estar dos jovens (5-18 anos), 

nomeadamente: redução dos factores de risco de doenças crónicas (pressão 

arterial, perfil lipídico, estrutura óssea); redução do excesso de peso e 
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obesidade; benefícios psicológicos (bem-estar psicológico, aumento da auto-

estima e redução de sintomas de ansiedade e depressão); ajuda no 

desenvolvimento social e moral. 
 

Já no que se refere aos adultos, a AF regular está inversamente relacionada 

com a morbilidade e mortalidade causada por várias doenças (Lee & Skerrett, 

2001), sobretudo pelas doenças cardiovasculares (Paffenbarger et al., 1986; 

Blair et al., 1992; Bouchard et al., 1994; Sallis & Owen, 1999). A AF protege o 

desenvolvimento e modifica favoravelmente alguns factores de risco, como a 

hipertensão arterial, o perfil lipídico, a diabetes tipo II e a obesidade (Blair et al., 

1992; Bouchard et al., 1994; Sallis & Owen, 1999). Tem efeitos benéficos em 

doenças como o cancro do cólon e outras formas de cancro, a osteoporose 

(Blair et al., 1989; Blair et al., 1992; Bouchard et al., 1994; Pate et al., 1995; 

Sallis & Owen, 1999), e doenças do foro psicológico, diminuição da ansiedade 

e depressão e aumento da auto-estima e do sentimento de bem-estar 

(Bouchard et al., 1994; Sallis & Owen, 1999; ACSM, 2000).  

 

Mas voltando às crianças, a relação entre AF e saúde não é tão clara. Salvo 

raras excepções as crianças e jovens são por natureza saudáveis. No entanto, 

a presença de alguns factores de risco das doenças cardiovasculares, como a 

hipertensão, a hipercolestrolemia e a diabetes tipo II, são cada vez mais 

comuns em crianças e adolescentes (Guerra et al., 1998). 

 

Assim, e uma vez que a maior parte dos problemas crónicos de saúde apenas 

surgem na idade adulta, tem sido difícil determinar os benefícios da AF durante 

a infância para a saúde na vida adulta. Contudo, embora a causalidade não 

esteja resolvida, a AF pode influenciar a saúde (comportamentos saudáveis) ao 

encorajar a adopção de comportamentos tidos como positivos (Mota & Sallis, 

2002). 

 

A importância da promoção de AF na infância tem recebido uma vasta atenção 

no pressuposto de que a prática de AF possa ter transferência da infância para 
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a idade adulta. Esta ocorrência denominada de tracking, é um termo genérico 

que pretende descrever a estabilização da AF ao longo do tempo e a 

predictabilidade da avaliação dos níveis de actividade, através dos seus 

valores na vida adulta (Twisk et al., 1997). A ideia subjacente a este tipo de 

investigação relaciona-se com a identificação dos indivíduos em risco e com as 

formas de intervenção adequadas para o aumento dos hábitos de prática dos 

adultos e a da redução de certos factores de risco (Twisk, Kemper & Mechelen, 

2000).  

 

Apesar de apenas uma parte das investigações suportarem este pressuposto, 

parece lógico que promover oportunidades de AF na infância pode aumentar a 

probabilidade de se ser fisicamente activo na idade adulta.  

 

Crianças e adolescentes sedentários têm tendência a permanecerem 

sedentários na vida adulta, e, no caso das doenças cardiovasculares, resultam 

de um acumular de hábitos pouco saudáveis. Assim, o que é feito na infância 

afectará a saúde mais tarde na idade adulta (Corbin & Pangrazi, 1998; Pate et 

al., 1995). 

 

Para Bray (2000) um estilo de vida sedentário por si só aumenta as taxas de 

mortalidade associadas ao excesso de pesa e obesidade. O mesmo autor 

sugere que a variação de uma percentagem de índice de massa corporal (IMC) 

de 19% até 32% faz aumentar de um factor de risco de morte por doença 

cardiovasculares para 4 e de um factor de risco de morte de origem 

cancerígena para dois.  

 

Com objectivo de estabelecer potenciais relações entre AF e saúde de crianças 

e adultos, Blair et al. (1989) desenvolveu um modelo conceptual, do qual 

emergem três principais benefícios, a partir de uma AF adequada desde a 

infância:  

1. Melhorias directas no estado de saúde e da qualidade de vida na 

infância.  
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2.  Melhorias directas no estado de saúde no adulto, por exemplo, adiando 

o aparecimento de doenças crónicas na vida adulta. 

3. Um aumento da probabilidade de manutenção de uma adequada 

actividade na vida adulta, alcançando indirectamente o estado de 

saúde no adulto.  

 

Recentemente, foram publicados resultados de um importante estudo de 

tracking da AF (Telama et al., 2005). Esta pesquisa iniciou-se em 1980 (com 

2309 sujeitos, rapazes e raparigas com idades: 3, 6, 9, 12, 15, 19 anos) e 

terminou em 2001 (com 1563 sujeitos), com o objectivo de investigar a 

transferência da AF no tempo de lazer da infância e adolescência para a idade 

adulta. A AF foi determinada através de um questionário individual em conjunto 

com um exame médico. Com base no questionário foi calculado o índice de AF. 

A partir dos resultados, concluíram que: altos níveis de AF desde os 9 aos 18 

anos, especialmente quando de forma contínua, predizem significativamente 

altos níveis de AF nos adultos. Apesar das correlações serem baixas ou 

moderadas, considera-se importante a AF na idade escolar, uma vez que esta 

parece influenciar a AF na idade adulta e, através disso, a saúde pública da 

generalidade da população. 

 

Ainda que a AF apresente valores de tracking baixos a moderados (Malina, 

2001) e as opiniões sejam divergentes, para as medidas de promoção da 

saúde nos jovens serem bem sucedidas, deve assumir-se que os factores de 

risco fisiológicos e comportamentais exibidos na infância têm transferência para 

a vida adulta (Boreham et al., 2004). 

 

Apesar de ser difícil encontrar evidências de uma forte relação entre a AF na 

infância e o estado actual de saúde (Boreham & Riddoch, 2001), é plausível 

pensar que um estilo de vida activo durante a infância reduza os riscos de 

saúde associados à inactividade e beneficie a saúde na vida adulta (Kohl & 

Hobbs, 1998).  
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1.1.2 - A Actividade Física e a sua importância no desenvolvimento 
da criança 

 

As crianças são por natureza activas. Quando observado o seu comportamento 

nos tempos livres, por exemplo, no recreio escolar, as crianças estão 

invariavelmente a correr, a saltar, a atirar e a pontapear em espontâneas 

conjugações de AF livres (não supervisionadas) e não estruturadas (Boreham 

& Riddoch, 2001).  

 

É o movimento que permite à criança encontrar um conjunto de relações 

(sujeito, coisas, espaço) necessárias ao seu desenvolvimento motor, 

aprendendo a perceber e a interrelacionar com o vivido, o operatório e o 

mental. Nas primeiras idades deve existir uma preocupação de assegurar um 

papel de facilitação da acção, permitindo que cada criança tenha acesso à 

diversificação de experiências de movimento, na exploração directa de espaços 

e materiais (Matos et al., 2000).  

 

Os anos críticos para a aprendizagem das habilidades motoras situam-se entre 

os 3 e os 9/10 anos de idade. Posteriormente, é provável que nada do que se 

aprende seja totalmente novo. Os anos seguintes são a continuação do 

processo de evolução dos “standards” da maturação (Pangrazi, Chmokos e 

Massoney, 1981, citado por Neto, 1999).  

 

Entre os 6 e 10 anos, é o período onde o crescimento ocorre de forma mais 

lenta (em peso e altura), o que permite que aprenda a utilizar o seu corpo, 

factor este muito importante para as melhorias na coordenação e no controlo 

motor, pelo que a inexistência da prática e experimentação dos movimentos é 

susceptível de comprometer decisivamente a aquisição das informações 

motoras e perceptivas, necessárias à performance de habilidades inerentes às 

diferentes actividades (Gallahue & Ozmun, 1997).  
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O nível de AF declina ao longo da idade, sobretudo durante a adolescência 

(Riddoch & Boreham, 2000), facto este que por si não é preocupante, pois 

também é observado noutras espécies animais, indiciando ter subjacentes 

causas biológicas (Sallis, 2000). No entanto, e indo contra as suas tendências 

naturais, nas décadas mais recentes, as crianças têm-se tornado fisicamente 

menos activas, apresentando actualmente, valores de débito energético 

aproximadamente de 600 quilocaloria/dia inferiores aos seus congéneres de há 

50 anos atrás (Boreham & Riddoch, 2001).  

 

Pereira e Neto (1999) referem que actualmente existem quatro formas de 

gestão dos tempos livres das crianças: (i) ficam em casa ou na rua entregues a 

si próprias sem apoio dos pais ou de outros adultos; (ii) ficam em casa com o 

apoio dos pais ou de outros adultos; (iii) ficam em instituições de Actividades de 

Tempos Livres; (iv) frequentam várias actividades extracurriculares (sala de 

estudo, natação, inglês, informática, etc.). Até aos 3 anos a criança brinca em 

casa ou na creche, não necessitando de espaços muito amplos nem de 

materiais complexos. Dos 3 aos 6 anos está na pré-escola e aqui já aparecem 

algumas ofertas institucionais de tempos livres, mas é no período dos 6 aos 10 

anos, quando frequenta o 1º ciclo do Ensino Básico, que o recurso a práticas 

institucionalizadas mais se verifica.  

 

Mas a acção educadora remonta às sociedades primitivas, onde era exercitada 

de uma forma quase espontânea. Contudo, a industrialização progressiva 

obrigou a sistematizar essa acção, elaborando-se currículos que fornecessem 

em tempo real respostas às necessidades imediatas e futuras de uma 

sociedade em mudança. Essas sociedades, tornam-se assim, impulsionadas 

pela concentração de meios e serviços, mais industrializados e os seus 

membros, imbuídos na azáfama da rotina diária adquirem hábitos mais 

sedentários nas suas actividades de lazer (Moreira, C. 2000). 

 

E assim, à semelhança dos adultos, também as crianças adoptaram estilos de 

vida sedentários durante os tempos livres, contribuindo para tal, por exemplo, o 
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aumento do tempo gasto a brincar com computadores, a ver televisão, a jogar 

nos jogos de vídeo ou a ouvir música (Vande, Beltersys & Guzman, 2005). 

 

Segundo Astrand (1992) é fundamental que se promova a AF regular desde a 

infância, de modo a que um estilo de vida sedentário não se instale e contribua 

para a perda de qualidade de vida. Factores como a redução dos esforços 

físicos na deslocação para a escola e os passatempos passivos, tais como, o 

tempo dispendido a ver televisão, os jogos electrónicos e os jogos de 

computador, o aumento do número de automóveis por família, contribuíram 

para a sedentarização afectando o aumento da obesidade das crianças e 

jovens (Rowland, 1990; Cooper et al., 2000). Embora o tempo destinado à 

utilização dos computadores e da televisão não esteja, sistemática e 

negativamente, associado à inactividade física, a forma de utilização do tempo 

livre (especialmente no período pós-escola e de fim de semana) em actividades 

passivas ou sedentárias parece ter uma relação importante, particularmente 

nos adolescentes, uma vez que diminui a sua prática ou o seu envolvimento 

em actividades físicas (Mota & Sallis, 2002).  

 

Estudos transversais e longitudinais comprovam que existe uma forte relação 

entre a prevalência da obesidade juvenil e a quantidade de tempo de 

visionamento da televisão (Díetz e Gotmaker, 1984) ao qual podemos associar 

actividades como os jogos de computador e Internet revelando que as crianças 

e adolescentes obesas são fisicamente menos activas do que as equivalentes 

não obesas (Beunen & Malina, 1996). 

 

Para Nunes, (1999) a AF é um dos meios da medicina preventiva na luta contra 

as doenças crónico-degenerativas (como as cardiovasculares, do aparelho 

locomotor, do aparelho respiratório, a obesidade, os diabetes), causadas pela 

inactividade, facto que prova que a actividade física é uma necessidade 

biológica do ser humano. No entanto, temos que a maior parte das crianças 

não está sensibilizada para o risco da ocorrência da doença no futuro, 

tomando-se assim importante desde cedo a educação para um estilo de vida 
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que diminua os factores de risco dessas doenças (Sports Science Exchange, 

2000). 

 

Astrand (1992) sugere, que a prática de uma actividade física emerge, neste 

meio nocivo ao bom desenvolvimento da criança, como elemento fundamental 

à promoção e preservação da saúde dos seres humanos, sendo ainda um 

elemento a sublinhar o papel primordial dessa prática na prevenção primária e 

secundária das doenças cardiovasculares, da osteoporose, das lombalgias e 

das doenças do comportamento alimentar. 

 

De salientar ainda, as referências que indicam que os adolescentes activos têm 

uma saúde esquelética (sobretudo mineral ósseo) melhor do que os seus pares 

menos activos (Sallis & Patrick, 1994;ACSM, 2004) e que a AF que inclui 

procedimentos com pesos tem efeitos benéficos sobre a saúde dos ossos ao 

longo do espectro das várias idades (ACSM, 2004). 

 

Com o intuito de as tarefas de aprendizagem serem fomentadoras de 

desenvolvimento, além de ser necessário conhecer as características das 

crianças, os adultos/docentes necessitam de ter a noção dos limites razoáveis 

de entendimento sobre “qual é a actividade física suficiente ou adequada para 

estes grupos etários?" (Biddle, Sallis & Cavill, 1998). Esta questão tem sido 

levantada por inúmeros investigadores, no entanto, parece existir poucos 

estudos científicos que balizem esses níveis e que sirvam de padrão a este 

grupo etário (Sallis, 1993; Pate, Long & Heath, 1994; Bungum et al., 2000).  

 

Ainda que subsista uma grande discussão acerca da quantidade e qualidade 

de AF recomendada para esta população jovem, numa perspectiva de saúde, o 

International Consensus Conference on Physical Activity Guidelines (Sallis & 

Patrick, 1994;Corbin & Pangrazi, 1996), e Health Education Authority (Biddle, 

Sallis & Cavill, 1998) foi o principal interveniente na elaboração de linhas de 

orientação e de recomendações na prescrição da AF para as crianças e 

adolescentes. 
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Em 1994, Sallis & Patrick na primeira publicação do International Consensus 

Conference on Physical Activity Guidelines referente às recomendações para a 

prescrição da AF específica para adolescentes, estabeleceram duas linhas 

gerais: (I) os adolescentes devem ser fisicamente activos todos os dias ou na 

maioria dos dias, como parte integrante do seu estilo de vida; (II) devem 

participar em 3 ou mais sessões por semana, pelo menos de 20 minutos 

contínuos de exercício moderado a vigoroso. 

 

Posteriormente, Corbin & Pangrazi (1996), sugeriram a realização de 30 a 60 

minutos de Actividade Física moderada a vigorosa ao longo do dia, integrado 

ou não na aula de Educação Física. 

 

Mais recentemente, e tendo em conta as recomendações do Health Education 

Authority, são perspectivadas duas recomendações gerais e uma secundária 

(Cavill, Biddle & Sallis, 2001): 1) Todas as crianças devem participar em 

actividades físicas moderadas a intensas pelo menos uma hora por dia; 2) As 

crianças mais sedentárias devem participar em actividades físicas moderadas a 

intensas pelo menos 30 minutos diariamente; 3) Pelo menos duas vezes por 

semana, as crianças e adolescentes são também encorajados a incluir nas 

actividades diárias, formas de exercício que desenvolvam a força, a 

flexibilidade e promovam o desenvolvimento da densidade óssea.  

 

Estas recomendações são reforçadas pelos resultados de uma meta-análise 

que se debruçou sobre as evidências existentes acerca dos benefícios da 

Actividade Física para a saúde das crianças e adolescentes, e a quantidade de 

Actividade Física necessária para os obter, e que concluiu não só que o 

aumento do nível de Actividade Física moderada a vigorosa constitui uma 

estratégia de promoção da saúde e prevenção da doença nos mais jovens, 

mas também, que as crianças e adolescentes devem participar todos os dias 

em 60 minutos ou mais de Actividade Física moderada a vigorosa que seja 

agradável e adequada ao seu desenvolvimento (Strong et al., 2005). 
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Nesta conjuntura, as organizações e autoridades no âmbito da saúde pública, 

incluindo o Centers for Disease Control and Prevention, o National Institute of 

Health e o World Health Organization, concordam que as crianças e 

adolescentes devem tornar-se mais activos, mantendo elevados índices de AF 

até à vida adulta (Trost, 2001), dos quais se destacam recomendações e 

objectivos a implementar (Healthy People 2010): 

 Aumentar para 35% o compromisso dos adolescentes com a Actividade 

Física moderada pelo menos 30 minutos, em 5 ou mais dias por 

semana; 

 Aumentar para 85% o compromisso dos adolescentes com a Actividade 

Física vigorosa pelo menos 20 minutos, em 3 ou mais dias por semana; 

 Aumentar a percentagem de adolescentes que despendem pelo menos 

50% do tempo da aula de Educação Física em actividades moderadas a 

vigorosas; 

 Aumentar o número de estudantes que participam diariamente nas aulas 

de Educação Física até 50%; 

 Aumentar até 2010 a proporção do tempo lectivo semanal de Educação 

Física para todas as escolas públicas e privadas; 

 Aumentar a proporção de adolescentes (alvo 75%) que vêem televisão 2 

ou menos horas por dia. 

   

Daí que seja necessário promover programas de Actividade Física que sejam 

apelativos de forma a provocar adesão por parte das camadas mais jovens 

(Cantera-Garde & Devís-Devís, 2000). Segundo estes autores, estes 

programas tomariam possível a classificação dos jovens consoante o nível de 

actividade física e proporcionariam informação relevante acerca da quantidade, 

natureza e intensidade de actividade física dos mais novos. 

 

No essencial, é preciso compreender que apesar de todas as polémicas e 

controvérsias estabelecidas, as evidências reunidas são suficientes para que 

todos reconheçam a importância de estimular todas as crianças e adolescentes 
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a envolverem-se com estilos de vida activos e de os motivar no sentido destas 

se poderem manter activas ao longo da vida. 

 
 
1.2 - Caracterização do 1º Ciclo do Ensino Básico 

 

O 1.º Ciclo do Ensino Básico (1º CEB) surge como momento essencial nessa 

formação multilateral, uma vez que os resultados da educação das crianças se 

traduzirão num repertório de conhecimentos, habilidades e capacidades 

fundamentais, garantindo igualmente a base para a formação de atitudes, 

hábitos e comportamentos. Assim, e segundo Queirós (2000), a escola deve 

assumir-se, como local de formação multilateral e de realização das 

possibilidades naturais e sociais de desenvolvimento e aperfeiçoamento do ser 

humano como ser bío-social.  

 

Então é da máxima importância, tentar perceber as alterações que o Ministério 

da Educação tem operado nestes últimos anos e perceber se esta “escola” tem 

sido de alguma forma afectada ou melhorada, com essas mudanças. 

 

Clímaco & Rau (1989) indicam a predominância de escolas de pequena 

dimensão, nas quais leccionam em média 3 a 4 professores. A redução do 

número de alunos, resultante de um decréscimo acentuado da natalidade, e a 

distribuição assimétrica da população pelo território nacional, acentuada pela 

deslocação das populações mais jovens para a periferia dos centros urbanos, 

têm determinado alterações profundas na rede escolar deste nível de ensino 

(Antunes, 1987; Rocha, 1998). Assim, assistimos, nos últimos anos, ao 

encerramento de escolas em zonas do interior, por falta de alunos, e a abertura 

de outras em zonas urbanas sobrelotadas. Nestas últimas zonas, as escolas 

apresentam maiores dimensões e um corpo docente estável e mais numeroso, 

sendo que há escolas em regime de funcionamento duplo, onde duas turmas 

partilham a mesma sala em turnos diferentes, o que condiciona os horários e a 

ocupação dos tempos livres dos alunos.  
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A estas particularidades, Formosinho (1998) acrescenta um conjunto de 

características que realçam a distinção do 1.º CEB e do professor do 1.º CEB 

em relação aos restantes níveis de ensino:  

 - a relação pedagógica depende largamente da relação pessoal (dada 

a faixa etária dos alunos), o que implica uma maior proximidade de afectiva 

entre o professor e os alunos; 

 - o docente está perante um grupo constante de crianças, 

possibilitando este facto um maior conhecimento e acompanhamento de cada 

uma das crianças; 

 - o contexto e as características deste ciclo promovem condições 

melhores para a existência de uma relação mais intensa entre professores e 

encarregados de educação / pais dos alunos; 

 - o docente é o responsável pela gestão do currículo e de boa parte da 

organização pedagógica, do tempo escolar, do espaço escolar, da relação 

pedagógica, da disciplina na sala de aula, dos intervalos e do recreio, das 

refeições e, por vezes, dos tempos livres; 

 - em comunidades mais pequenas, o docente, residente na localidade 

onde lecciona, toma-se num agente cultural, podendo inclusive promover o 

desenvolvimento local. 

 

As crescentes transformações tecnológicas e sociais exigem à escola um 

esforço de desenvolvimento, no sentido de garantir a sua função principal, 

tendo de fornecer à criança as oportunidades e os meios para que o seu 

desenvolvimento seja harmonioso. 

 

É neste contexto, que encontramos escolas cuja dimensão e estabilidade do 

corpo docente permitem gerar climas, boas práticas e culturas capazes de 

influenciar o que ocorre no seu interior (Rocha, 1998), mas onde verificamos 

que outras, pela precariedade de recursos e a mobilidade dos docentes, se 

encontram mais dependentes dos contextos onde estão inseridas. 
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Em escolas pequenas e isoladas e com um reduzido número de alunos, com 

idades, competências e necessidades de aprendizagem diferenciadas, os 

professores não conseguem promover hábitos e práticas que contrariem 

culturas sedentárias, o que dificulta também a realização das actividades 

previstas no programa.  

 

Além das estruturas humanas, o ME deve preocupar-se em dotar as escolas 

das estruturas físicas essenciais. A existência, de espaços exteriores e 

interiores adequados impulsiona a prática de exercício físico e possibilita o 

desenvolvimento harmonioso de competências desportivas. 

 

Assim sendo, Monteiro (1997) enumera algumas das características dos 

espaços interiores e exteriores das Escolas do 1.º CEB. Segundo o autor, os 

espaços interiores não apresentam áreas de separação de zonas de "pés 

limpos" das zonas de "pés sujos", sendo geralmente zonas de passagem e/ou 

acesso dos alunos, professores, funcionários e outros utentes ao interior da 

escola e das restantes salas de aulas. Além disso, não possuem qualidades de 

insonorização; nem têm as paredes necessárias para poderem ser utilizadas 

como alvos ou como instrumento auxiliar de aprendizagem. Os espaços de 

acesso a outros locais são vários e muito amplos, retirando, juntamente com as 

muitas janelas existentes, espaço de parede. Nesses espaços existem várias 

colunas, mas não existem espaços próprios que sirvam de arrecadações de 

material nem balneários (os quais quando existem são utilizados como 

arrecadações). 

 

Na generalidade, as escolas possuem espaços exteriores suficientes para a 

recreação e a prática de actividade física adequada das crianças que as 

frequentam. No entanto, em algumas escolas, esses espaços não 

correspondem a critérios de utilidade. Assim, o pavimento é muitas vezes de 

terra, não apresentando condições mínimas de utilização, ou é em alcatrão, 

material pouco adequado à prática de Educação Física porque oferece atrito 

impedindo que as crianças possam experienciar vivências próprias da área ou 
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que se possa utilizar o material de chão. Sendo o espaço exterior 

simultaneamente recreio e, por isso, apresentando desníveis, zonas de 

implantação de árvores e outra vegetação, bancos, bicas de água, retira as 

poucas possibilidades que existem para as aprendizagens da Educação Física. 

A inexistência de critérios, além do desportivo, no equipamento desses 

espaços conduz a uma instalação de materiais, que apresentam uma relação 

custo/utilização por parte dos docentes do 1.º CEB muito baixa e com pouco 

valor pedagógico para as crianças.  

 

Serra (1997), após realçar a necessidade de facultar espaços onde a criança 

possa desenvolver o jogo, que constitui uma prática essencial ao seu 

desenvolvimento pleno, enumera as características que devem possuir os 

espaços de recreio para serem seguros. Assim: 

 (a) os pisos devem ser cobertos por areia ou relva, uma vez que estes 

oferecem uma maior segurança à criança e, como são elementos naturais, não 

implicam elevados custos económicos;  

 (b) os baloiços devem ter assentos constituídos por materiais suaves, 

sendo ainda importante atender à segurança dos materiais e ao seu 

posicionamento; 

 (c) os escorregas devem ser limitados lateralmente e apresentar uma 

escada de acesso pouco verticalizada. E ainda importante atender à orientação 

da plataforma (preferencialmente para norte) e à sua forma, bem como à área 

de aterragem (que deve ter cerca de 2 metros); 

 (d) nas estruturas de trepar, o material utilizada deve ser a madeira, 

atendendo ao facto de as extremidades, as arestas e os vértices serem 

arredondados.  

 

O mesmo autor elabora uma proposta de alteração do espaço de recreio que 

nos parece adequada e funcional. Assim, propõe a existência de quatro tipos 

de superfícies, que permitiriam a realização de diferentes actividades:  

 (a) superfície de relva, a qual possibilita a realização de enrolamentos 

e outros movimentos similares; 
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 (b) superfície de areia, que garantiria a segurança para a utilização de 

alguns aparelhos e a sua manipulação serviria para a realização de 

construções e jogos variados; 

 (c) superfície de piso sintético, onde estariam colocados alguns 

materiais fixos (como rampas e pinocos) que possibilitam às crianças a 

realização de algumas habilidades. Alem disso, a textura lisa do piso 

possibilitaria a prática do skate ou da patinagem;  

 (d) superfície de terra, que, por sua vez, permitiria a realização de um 

conjunto de actividades tradicionais, como o jogo do berlinde ou do pião. 

 

O autor indica ainda, a necessidade de rechear esses espaços de recreio com 

aparelhos diversificados, como o baloiço de pêndulo, o escorrega em caracol, 

as plataformas nas árvores, as caixas com aparas de madeira, o carrossel de 

bicicletas, o labirinto de coradas, o aparelho para equilíbrio, a estrutura com 

orifícios, o castelo, a tabela de basquetebol, a ponte de entrada, o arco-íris. 

Estes aparelhos ofereceriam um conjunto diversificado de actividades às 

crianças e permitiriam a realização de actividades, como trepar, deslizar, 

equilibrar-se, subir, descer, pedalar, saltar, contorcer-se, gatinhar, lançar e 

manusear bolas... As actividades e materiais nomeados permitem responder 

eficazmente às necessidades motoras, sociais e afectivas das crianças, 

constituindo igualmente um meio de promoção de um estilo de vida mais 

saudável e activo. 

 

 

1.3 - A Educação Física em Portugal 
 

Antes de aparecerem as Actividades de Enriquecimento Curricular, foi através 

da Educação Física que os jovens tiveram o primeiro contacto com as 

actividades físicas e/ou desportivas.  

 

Assim, nos nossos dias a Educação Física apresenta um conjunto de 

potencialidades e de riquezas específicas que não podem ser promovidas por 
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qualquer área ou disciplina do currículo escolar. Esta disciplina com carácter 

obrigatório do primeiro ano do 1º CEB até ao 12º ano do Ensino Secundário, 

obriga os alunos a frequentarem um espaço regularmente, onde são, ou 

deveriam ser, promovidas actividades desportivas com benefícios para os 

discentes.   

 

Contudo, “… a Educação Física, enquanto macro conceito, morreu, dado que 

nela se movimenta a complexidade humana em busca da transcendência.” 

(Sérgio, 1994). 

 

Confundida entre Ginástica, Educação Física, Educação Desportiva, Educação 

Motora e Motricidade, entre outras, a terminologia não tem sido consensual. 

Historicamente a disciplina evoluiu, transformando-se terminologicamente. 

Actualmente define-se legalmente, de forma cartesiana, como Educação 

Física, a partir do 2º Ciclo do Ensino Básico até ao fim do ensino secundário. 

No 1º CEB designa-se como Expressão Físico-Motora. 

 

Então, a Educação Física, enquanto área curricular, estabelece um quadro de 

relações com as que com ela partilham os contributos fundamentais para a 

formação dos alunos ao longo da escolaridade. 

 

A acrescentar às suas finalidades específicas e objectivos próprios, a 

Educação Física procura transcender a sua natureza única, contribuindo 

igualmente para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

 

 

1.3.1 - Expressão e Educação Físico-Motora 
  

Como já foi referido anteriormente, foi através da Educação Física que os 

jovens tiveram o seu primeiro contacto as actividades físicas e/ou desportivas, 

e por isso, pensamos que é indispensável uma análise das características e 
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dos fundamentos da estrutura curricular, dado que estes determinam e 

organizam os conteúdos da Educação Física. 

 

Actualmente, a Organização Curricular para o 1.º CEB é o resultado da 

aplicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada em Outubro de 

1986, e da publicação do Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de Agosto. 

 

Este primeiro ciclo de escolaridade engloba, de uma forma articulada e 

complementar, cinco áreas: Expressão e Educação Físico-Motora, Expressão 

Musical, Dramática e Plástica; Estudo do Meio; Língua Portuguesa; 

Matemática; Educação Moral e Religiosa, sendo que todas estas áreas 

deverão dar o seu contributo especifico para o desenvolvimento da criança. 

 

Na perspectiva de Mota (1999), a área de Educação Física deveria fornecer, 

nesta primeira fase do processo educativo, um programa rico e variado, através 

do qual as crianças tivessem a oportunidade de adquirir habilidades motoras 

básicas, ganhando autoconfiança e adquirindo os primeiros conhecimentos 

simples acerca do exercício e da sua contribuição para uma boa saúde e 

aptidão. Mas a saúde implica muito mais do que a vulgar noção simplista de 

evitar doenças e de manter o bem-estar cardiovascular, uma vez que inclui o 

bem-estar psíquico e a gestão do stress. A área de Educação Física deverá 

contribuir para esse bem-estar global e geral, permitindo às crianças a 

aquisição de conhecimentos necessários e inserindo-os em actividades 

estimulantes.  

 

Além dessa função, compete ainda a essa área disciplinar auxiliar os jovens a 

tomarem-se consumidores esclarecidos de desporto; a adoptarem, mediante os 

conhecimentos adquiridos na área da saúde, um estilo de vida saudável e 

activo através do envolvimento no desporto; a adquirirem uma imagem corporal 

positiva e a usarem os seus corpos habilidosa e criativamente em contextos 

desportivos; a adquirirem uma variedade de habilidades pessoais e sociais 

relevantes para o consumo desportivo; a ganharem qualificações e acreditação 
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de acordo com as suas aspirações intelectuais e vocacionais (Armstrong, 

1998). 

 

Reconhecida socialmente pelo contributo que dá para a saúde e promoção de 

estilos de vida activos, alicerçados em princípios e valores éticos e ecológicos, 

encontramos o alcance das finalidades da Educação Física, enquanto 

componente inalienável da Educação, expresso na Organização Curricular do 

1.º CEB. 

 

O mesmo encontramos determinado nos objectivos gerais, sendo sublinhado 

que o Programa da referida Área pretende facultar, em colaboração com as 

outras "Expressões", o desenvolvimento físico e motor dos alunos, valorizar 

actividades manuais, promover a educação artística, detectar e estimular 

aptidões nesses domínios.  

 

O referido Programa determina a existência de uma actividade física regular e 

contínua nas escolas do 1.º CEB, sendo que esta deverá realizar-se num clima 

de exploração, descoberta e confirmação das possibilidades de cada um (Bom 

et al., 1990). Delineia-se, desta forma, um continuum de desenvolvimento, 

concretizado através de experiências formativas, valorizadas pelo próprio 

sujeito, apresentando como referência o seu contexto social. Assinale-se, além 

disso, que o fundamental da proposta cultural da Educação Física é conduzir a 

que cada um se aproprie da prática das actividades físicas, de modo a que 

saiba utilizá-las ao longo da escolaridade e da vida. Nesta perspectiva, o que 

importa, antes de mais nada, é formar pessoas que possam vir a ser actores e 

não meros espectadores. 

 

Na perspectiva de Bahia de Sousa (1996), o programa caracteriza-se por 

constituir uma proposta cultural de desenvolvimento individual e social, 

assumindo-se como um "compromisso social" o qual, através de um "processo 

inclusivo", impulsione uma "formação ecléctica” no âmbito das actividades 

físicas culturalmente significativas.  
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Segundo Brás (1991), a função do programa será constituir uma fonte de 

inspiração de práticas de ensino, que não limitem o professor na sua 

intervenção, mas que o auxiliem na organização do processo de 

ensino/aprendizagem. 

 

Importa realçar que os pressupostos deste programa se encontram centrados 

na prática da actividade física e na aprendizagem de comportamentos motores, 

nas diferentes dimensões. 

 

A definição de competências, neste Programa, possibilita a objectivação das 

aprendizagens esperadas no final do primeiro ciclo de escolaridade obrigatória, 

visando o desenvolvimento das Capacidades Motoras, o que conduz a 

elevação do seu nível funcional. 

 

A Resistência Geral, a Velocidade de Reacção, a Flexibilidade, o Controlo da 

Postura, o Equilíbrio Dinâmico, o Controlo de Orientação Espacial, o Ritmo e a 

Agilidade são os efeitos desejáveis, cuja aquisição deve ser promovida através 

de competências básicas de Educação Física, no intuito de preparar a criança 

para aquisições de maior complexidade e exigência. 

 

O programa estrutura-se, em oito blocos, indicando estes objectivos gerais: 

• Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas; 

• Fomentar a cooperação entre os alunos nos diferentes jogos e 

exercícios, bem como os princípios de cordialidade e respeito entre 

todos; 

• Impulsionar a participação dos alunos nos diferentes tipos de 

actividades, de forma a que os, mesmos se empenhem no 

aperfeiçoamento da sua habilidade nessas áreas. 

 

Perícias e Manipulações, Deslocamentos e Equilíbrios, Jogos, Ginástica, 

Patinagem, Actividades Rítmicas Expressivas, Percursos na Natureza e 

Natação (programa opcional) constituem os nomeados oito blocos, os quais 
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abarcam o conjunto de aquisições consideradas imprescindíveis nesta etapa 

do, desenvolvimento da criança. Apresentando características próprias, 

distintas e complementares entre si, pretendem fornecer ao professor 

indicações claras, a fim de que a sua prática educativa perpasse, 

faseadamente, toda a extensão curricular e promova a apropriação das 

habilidades fundamentais. 

 

Para cada um dos blocos enumerados, foram definidos os seguintes objectivos 

gerais: 

(a) Realizar acções motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma 

estrutura rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, 

conjugando as qualidades da acção própria ao efeito pretendido de 

movimentação do aparelho (Perícias e Manipulações); 

(b) Realizar acções motoras básicas de deslocamento, no solo ou em 

aparelhos, segundo uma estrutura rítmica, encadeamento, ou 

combinação de movimentos, coordenando a sua acção para aproveitar 

as qualidades motoras possibilitadas pela sua actuação (Deslocamentos 

e Equilíbrios); 

(c) Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no 

solo e em aparelhos, encadeando e 1 ou combinando as acções com 

fluidez e harmonia de movimento (Ginástica); 

(d) Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades 

motoras na prestação, às possibilidades oferecidas pela situação de 

jogo e ao seu objectivo, realizando habilidades básicas e acções 

técnico-tácticas fundamentais, com oportunidade e correcção de 

movimentos (Jogos); 

(e) Patinar com equilíbrio e segurança, ajustando as suas acções para 

orientar o seu deslocamento com intencionalidade e oportunidade na 

realização de percursos variados (Patinagem); 

(f) Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios 

adequados a expressão de motivos ou temas combinados com os 
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colegas e professor, de acordo com a estrutura rítmica e melodia de 

composições musicais (Actividades Rítmicas Expressivas); 

(g) Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos da natureza, 

de acordo com as características, do terreno e os sinais de orientação, 

colaborando com os colegas e respeitando as regras de segurança e 

preservação do ambiente (Percursos na Natureza). 

 

Torna-o exclusivo a pretensão de promover o desenvolvimento das 

capacidades motoras, a aprendizagem de conteúdos significativos da cultura 

motora e a aquisição de hábitos de vida activa, em que a participação dos 

alunos nas actividades possibilite a implementação de valores e atitudes.  

 

O Programa prescreve as aprendizagens essenciais, nomeia os conteúdos 

programáticos e inventaria as condições práticas necessárias ao seu 

desenvolvimento, numa linguagem clara e acessível ao professor do 1.ºCEB, 

atribuindo a este a responsabilidade da selecção e organização da actividade 

lectiva. Esta deve respeitar os objectivos estabelecidos pelo Programa, as 

aptidões dos alunos nos seus interesses, as características da dinâmica social 

de cada grupo e as possibilidades de aproveitamento dos recursos materiais da 

escola. 

 

 

1.4 - As Actividades de Enriquecimento Curricular 
 

Há que recuar ao ano de 1986, ano em que foi publicada a Lei de Bases do 

Sistema Educativo, e a partir daí, às alterações impostas pela Comissão de 

Reforma do Sistema Educativo (CRSE), para tentar perceber o que já nessa 

altura era entendido como Actividades de Complemento Curricular. 

 

Assim, e segundo a CRSE, entidade responsável pelas mudanças introduzidas 

na Lei de Bases do Sistema Educativo, “o termo currículo é geralmente 

entendido ou em sentido restrito, ou em sentido lato. Em sentido restrito, o 
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currículo é constituído pelo conjunto de actividades lectivas, ficando fora dele 

todas as actividades não lectivas, ainda que reconhecidamente de grande 

interesse educativo. Em sentido lato, o currículo coincide com o conjunto de 

actividades (lectivas e não lectivas) programadas pela escola, de carácter 

obrigatório, facultativo, ou livre” (CRSE, 1988). A CRSE, entende o “currículo” 

como sendo de sentido lato. 

 

A partir desta definição, a CRSE (1988), entende que a organização 

institucionalizada das Actividades Curriculares e as de Complemento 

Curricular, “implica a substituição do modelo da Escola unidimensional pelo 

modelo da Escola pluridimensional”. Definidas as duas dimensões da Escola 

(Actividades Curriculares e Actividades de Complemento Curricular), a 

articulação de ambas constitui a terceira dimensão pedagógica da Escola, “a 

dimensão interactiva, garante da unidade educativa da Escola e do processo 

educativo dos educadores” (CRSE, 1988).  

 

No entanto, para Formosinho (1998), a escola portuguesa continua a ser 

caracterizada pelo seu currículo uniforme, a escola unidimensional, onde as 

actividades educativas que promove são de um só tipo, mesmo quando 

aparentemente diversas, sendo actividades substantivamente de ensino e não 

de aprendizagem, em oposição à escola pluridimensional/cultural, preconizada 

por Manuel Patrício (1990, 1995)1. Esta, defende que é possível e desejável 

ensinar bem, em ambientes ordeiros e saudáveis, mantendo a autoridade e o 

prestígio do professor, e, simultaneamente, assegurando a liberdade, 

recusando o autoritarismo e dando espaço para a fruição e a criação cultural. 

 

Em vez de esgotar o programa educativo escolar na dimensão curricular, seja 

ela disciplinar ou não disciplinar, e no carácter heteroprogramático de todos os 

                                                 
1 Um leitor que desconheça o modelo da escola cultural, ficará sempre na dúvida se este foi um 
modelo português adoptado pelo sistema educativo, se ainda vigora, se existiu e foi extinto ou 
ficou só pelo plano teórico? Na realidade, foi uma experiência pedagógica que de facto existiu 
na prática nos anos lectivos de 87/88 (21 escolas), 88/89 (45 escolas) e 89/90 (77 escolas) e 
que finalmente foi extinto em 90, não por insucesso próprio mas por decisão política do 
governo (Patrício, 1990). 
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actos educativos, Manuel Patrício (1990, 1995) alarga o programa educativo a 

várias dimensões: a dimensão curricular restrita, ou lectiva, a dimensão de 

complemento curricular ou extralectiva, a dimensão interactiva onde a alma da 

escola se pode afirmar e a dimensão ecológica como síntese criativa de todas 

as dimensões. 

 

É assim, com a escola cultural preconizada na Lei de Bases do Sistema 

Educativo e proposta pela CRSE (1988), que as Actividades Curriculares 

passam a ser complementadas por acções orientadas para a formação integral 

e a realização pessoal dos educandos, no sentido da utilização criativa e 

formativa dos seus tempos livres. A referida Lei, convoca igualmente os 

estabelecimentos de ensino a organizarem actividades não curriculares, onde o 

educando, de acordo com a oferta de espaços e de actividades, pode gerir os 

seus tempos livres escolares. 

 

Estas Actividades de Complemento Curricular, detêm como objectivo “a 

promoção da realização pessoal e comunitária dos alunos, através do plano de 

desenvolvimento da personalidade, da formação do carácter e da cidadania, 

proporcionando-lhes um equilíbrio do desenvolvimento físico” (DGEBS, 1993). 

 

No entanto, o conceito de AEC começou a ser usado em educação há alguns 

anos, que consideramos recente, mais propriamente com a publicação do 

Decreto-Lei nº6/2001, tendo ocupado o lugar das actividades de complemento 

curricular. 

 

Como o próprio nome sugere, enriquecer é melhorar, enobrecer, tornar ou 

tornar-se rico. E se por rico entendermos valioso e fértil, então podemos dizer 

que as AEC, são actividades que visam melhorar as actividades curriculares, 

tornando-as mais valiosas e não a substitui-las. Estas actividades são terrenos 

férteis, organizados para funcionarem fora do contexto da sala de aula, onde os 

alunos são produtores e realizadores da sua própria aprendizagem, num 

trabalho colaborativo e voluntariamente concretizado, diversificando os seus 
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tempos livres e enriquecendo o seu currículo. Pretende-se assim, que estas 

actividades contribuam para a formação integral do aluno, a integração de 

saberes e o seu desenvolvimento pessoal e social. 

 

 

1.4.1 - Actividade Física e Desportiva 
 

Sabendo da valorização social que a AFD contém e por aceitarmos que a 

escola tem uma função central na elevação da prática desportiva dos jovens, 

deve-se procurar implementar um modelo que os atraia e lhes desenvolva os 

conhecimentos e competências.  

 

A AFD tem subjacente uma concepção de educação integrada, a partir dos 

conhecimentos adquiridos na vida familiar e na comunidade de origem de cada 

aluno. 

 

Actualmente, as Orientações Programáticas para a Actividade Física e 

Desportiva no 1º CEB (Maria & Nunes, 2006), são o resultado do Despacho nº 

12 591/2006 (2ª série), publicado no Diário da Republica nº 115, de 16 de 

Junho, o qual enquadra a realização das AEC para os alunos. 

 

A acrescer às suas finalidades específicas e objectivos próprios, a AFD procura 

estimular a participação dos intervenientes, através do desenvolvimento do 

domínio global das capacidades motoras e alargando o campo de experiências 

das crianças, para que elas possam desenvolver o seu esquema corporal. 

 

Assim, segundo o programa proposto, as áreas de intervenção da AFD foram 

sistematizadas em dois grandes grupos: as Actividades Físicas e as 

Actividades Desportivas, sendo as primeiras preferencialmente para o 1º e 2º 

anos de escolaridade e as segundas para os 3º e 4º anos de escolaridade. 
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As Actividades Físicas podem ser entendidas como o conjunto de actividades 

muito diferenciadas e com níveis diferentes de execução (por exemplo, jogar 

futebol, passear a pé, fazer jardinagem, etc.), produzidas pela interligação da 

estrutura locomotora com a perceptivo-cinética, das quais resulta dispêndio 

suplementar de energia, e sistematizadas no sentido de ampliar as 

experiências e possibilidades de realização do aluno. Assim, no 1º CEB, as 

crianças devem realizar múltiplas situações, preferencialmente lúdicas, que 

lhes permitam um aumento do seu reportório motor e uma melhoria geral da 

sua motricidade. 

 

As Actividades Desportivas, constituem-se como uma parte da actividade física 

e, para além da realização do exercício físico, decorrem em ambiente 

competitivo, regendo-se por normas e regras específicas e universais com um 

maior grau de exigência. Fundamentam-se na perspectiva do confronto com 

um elemento definido: a distância, o tempo, o adversário, ou contra si próprio.  

 

Tal como para a componente curricular, a AFD deve ser reconhecida 

socialmente pelo contributo que dá para a saúde e promoção de estilos de vida 

activos, alicerçados em princípios e valores éticos e ecológicos. 

 

Isso mesmo, encontramos determinado nas finalidades que o Programa da 

referida área pretende facultar, pois representam o ideal humano, dando 

sentido e orientação, neste caso, à actividade física e desportiva. 

 

Nesta perspectiva são finalidades da AFD, o desenvolvimento a nível funcional 

das capacidades motoras, melhorar a realização das habilidades motoras nos 

diferentes tipos de actividades, promover o desenvolvimento integral do aluno, 

fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilos de vida 

saudáveis que se mantenham na idade adulta, fomentar o espírito desportivo e 

do fair-play e por ultimo, estimular a tomada de consciência para a fruição da 

natureza numa perspectiva da sua preservação. 
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O referido programa determina um conjunto de actividades ecléticas e 

multilaterais, acessíveis a todas as crianças que frequentam o 1º CEB, 

incluindo as crianças portadoras de deficiência ou incapacitadas, cabendo aos 

professores adequar as correspondentes estratégias em função das 

características da situação concreta. 

 

São estratégias globais de intervenção a diferenciação do ensino através das 

diversas competências a adquirir, agrupando os alunos pela avaliação inicial, 

um elevado tempo de empenhamento motor que lhe permita a aquisição das 

acções motoras, a adaptação das situações de aprendizagem ao nível 

potencial de aprendizagem, evitar a especialização precoce, utilizar o jogo de 

forma mais vivenciada e menos reflexiva, fazer uma estruturação pluritécnica 

da intervenção prática e dar especial atenção às situações em que as crianças 

revelam sinais de inadaptação à actividade.  

 

O Programa estrutura cada área de intervenção – Actividade Física e 

Actividade Desportiva – em seis e oito matérias respectivamente.  

 

Exploração da Natureza, Deslocamentos e Equilíbrios, Rítmicas e Expressivas, 

Jogos, Perícia e Manipulação e Oposição e Luta, constituem as seis matérias 

referentes à Actividade Física, as quais abarcam um conjunto de aquisições 

consideradas imprescindíveis nesta etapa do desenvolvimento da criança. São 

indicadas preferencialmente para os 1º e 2º anos de escolaridade.  

 

Para cada uma das matérias enumeradas, foram definidos os seguintes 

objectivos: 

(a) Integrar habilidades motoras no contacto com a natureza e em 

conformidade com as respectivas características; aplicar o sentido de 

orientação no espaço, em clima de descoberta; respeitar as regras de 

segurança e de preservação do meio ambiente (Exploração da 

Natureza); 
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(b) Ajustar o equilíbrio às acções motoras básicas de deslocamento, no 

solo e em aparelhos (Deslocamento e Equilíbrio); 

(c) Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios, 

adequados às acções rítmicas e aos motivos respectivos (Rítmicas e 

Expressivas); 

(d) Praticar jogos infantis cumprindo as suas regras, seleccionando e 

realizando com intencionalidade e oportunidades as acções 

características desses jogos (Jogos); 

(e) Realizar habilidades variadas, manipulando diferentes 

implementos/instrumentos (Perícia e Manipulação); 

(f) Controlar a agressividade e respeitar as regras (Oposição e Luta). 

 

Jogos pré-desportivos, Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol, Atletismo, 

Ginástica e Natação constituem as oito matérias referentes à Actividade 

Desportiva, as quais abarcam um conjunto de aquisições consideradas 

imprescindíveis nesta etapa do desenvolvimento da criança. São indicadas 

preferencialmente para os 3º e 4º anos de escolaridade.  

 

Para cada uma das matérias enumeradas, foram definidos os seguintes 

objectivos: 

(a) Adquirir competências fundamentais para potenciar a aprendizagem dos 

jogos desportivos colectivos e aplicar a capacidade criativa numa 

perspectiva interdisciplinar (Jogos pré-desportivos); 

(b) Realizar habilidades básicas, ajustando-as às acções técnico-tácticas 

fundamentais da respectiva modalidade e cumprir as regras e o 

objectivo do jogo, em cooperação com os companheiros (Jogos 

Desportivos Colectivos); 

(c) Realizar as acções motoras fundamentais de cada modalidade do 

atletismo (Atletismo); 

(d) Conhecer e executar as principais habilidades gímnicas (Ginástica); 

(e) Realizar acções de equilíbrio, respiração e propulsão (Natação). 
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O Programa prescreve as aprendizagens essenciais e nomeia os conteúdos 

programáticos, numa linguagem clara e acessível ao professor do 1º CEB, 

atribuindo a este a responsabilidade da selecção e organização da actividade 

lectiva.  

 

 

1.5 - As Actividades de Enriquecimento Curricular no quadro do actual 
Sistema Educativo 

 

A promoção de experiências agradáveis de actividade física desde tenra idade, 

constituem um veículo potencialmente importante para fomentar a apreciação 

da actividade física (Simenons-Morton et al., 1987).  

 

Determinada a imprescindibilidade do desenvolvimento regular de actividades 

físicas na escola, promotoras do desenvolvimento motor das crianças com a 

correspondente aquisição de habilidades básicas e especificas, é urgente 

compreender as razões que estão inerentes à inclusão ou ausência da AF, 

como AEC, no actual Sistema Educativo. 

 

Assim, e com a urgência de adaptar os tempos de permanência das crianças 

nos estabelecimentos de ensino face às necessidades das famílias, 

proporcionando novas oportunidades de aprendizagem e considerando o 

sucesso alcançado, com a implementação do Programa de Generalização do 

Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos (Despacho nº 12 591/2006), o ME lançou o 

Programa de Alargamento e Generalização das AEC, no qual se inserem as 

actividades de domínio desportivo – Actividade Física e Desportiva. 

 

Segundo o Despacho nº 12 591/2006, as AEC no 1.º CEB são seleccionadas 

de acordo com os objectivos definidos no Projecto Educativo do agrupamento 

de escolas e devem constar do respectivo Plano Anual de Actividades. São 

consideradas AEC, as actividades de Apoio ao estudo, o ensino do Inglês, o 

ensino de outras línguas estrangeiras, a Actividade Física e Desportiva, o 
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ensino da Música, outras expressões artísticas, ou outras actividades que 

incidam nos domínios identificados. 

 

O mesmo Despacho considera ainda, que só são obrigatórias as actividades de 

Apoio ao Estudo e o ensino do Inglês para os alunos dos 3º e 4º anos de 

escolaridade. 

 

Como promotores das AEC, os agrupamentos de escolas podem e são 

obrigadas a planear estas actividades, em parceria com as seguintes 

entidades: Autarquias locais, Associações de Pais e de Encarregados de 

Educação e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), mediante 

a celebração de um acordo de colaboração (Despacho nº 12 591/2006). É de 

realçar, que o próprio Despacho, dá preferência a que esta parceria seja feita 

com as autarquias. No entanto, e caso não seja possível uma parceria com 

nenhuma entidade prevista, o mesmo despacho prevê ainda, que os próprios 

agrupamentos de escolas, podem planificar e realizar as AEC de forma isolada, 

assumindo-se como entidade promotora. 

 

No que diz respeito aos recursos humanos necessários para o funcionamento 

das AEC, em caso de parceria, estes podem ser disponibilizados por qualquer 

dos parceiros, no entanto, a estes devem ser-lhes exigidos requisitos mínimos. 

Assim, e no que diz respeito à AFD, os professores devem possuir habilitações 

profissionais ou próprias para a docência da disciplina de Educação Física no 

Ensino Básico ou ser licenciado em Desporto ou numa área afim (Despacho nº 

12 591/2006).  

 

A duração semanal das actividades a desenvolver no período de 

prolongamento do horário, para a AFD, será de 135 minutos (mínimo de 45 

minutos diários), inclui-se neste lote também o Inglês e o ensino da Música. De 

salientar que as restantes actividades, não deverão ultrapassar os 90 minutos 

semanais. Para a constituição das turmas, deve-se ter em conta, que o número 

máximo de alunos é de 25 e podem integrar alunos do 1º e 2º anos, 3º e 4º 
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anos, sendo a Actividade Física para as turmas do 1º e 2º anos e a Actividade 

Desportiva para os 3º e 4º anos (anexo do Despacho nº 12 591/2006). 

 

Apoio financeiro às Actividades de Enriquecimento Curricular 
À semelhança do que aconteceu no ano anterior, o Ministério da Educação, 

adoptou um modelo financiamento para as AEC que tem como base um valor 

anual por aluno, sendo que esta comparticipação poderá chegar aos 250 

euros, quando os planos de actividades incluírem o Inglês, a Música e a AFD 

(Despacho nº 12 591/2006). 

 

Podem aceder ao apoio financeiro, após as propostas de adesão terem sido 

formalizadas e dado entrada nas respectivas Direcções Regionais, as 

Autarquias locais, as Associações de Pais e Encarregados de Educação e as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), obrigatoriamente em 

parceria com os agrupamentos de escolas (excepcionalmente, os 

agrupamentos de escolas, podem candidatar-se de forma isolada ao programa) 

(Despacho nº 12 591/2006). 

 

Supervisão Pedagógica das Actividades de Enriquecimento Curricular 
Para a planificação das AEC, devem estar envolvidos obrigatoriamente os 

educadores titulares de grupo e os professores titulares de turma, devem ainda 

ser tidos em conta e obrigatoriamente mobilizados os recursos humanos, 

técnico-pedagógicos e de espaços existentes no conjunto de escolas do 

agrupamento (Despacho nº 12 591/2006). Aos educadores titulares de grupo e 

aos professores titulares de turma, compete ainda, zelar pela supervisão 

pedagógica e acompanhamento das AEC no 1º. CEB, que consiste 

essencialmente, na programação das actividades, no acompanhamento das 

actividades através de reuniões com os respectivos dinamizadores, na 

avaliação da sua realização, na realização de reuniões com os encarregados 

de educação, nos termos legais, tarefas estas que estão integradas na 

componente não lectiva de estabelecimento do docente.  

 



Actividades de Enriquecimento Curricular – Actividade Física e Desportiva 

 39

Todas estas alterações introduzidas pelo ME e publicadas em Despacho, 

denotam o reconhecimento de que para a sua “Educação Integral” a criança 

necessita de um conjunto de aprendizagens e experiências educativas 

organizadas, que incluem, naturalmente, a AF e os conteúdos com ela 

relacionados. 
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2 - Campo Metodológico 
 
2.1 - O Concelho de Braga 
 

Situado no coração do Minho, o Concelho de Braga fica no distrito de Braga, 

sendo capital do mesmo. É limitado a norte pelo município de Amares, a leste 

pela Póvoa de Lanhoso, a sueste por Guimarães, a sul por Vila Nova de 

Famalicão, a oeste por Barcelos e a noroeste por Vila Verde.  

 

Situa-se numa região de transições de Este para Oeste, entre serras, florestas 

e leiras aos grandes vales, planícies e campos verdejantes. Terras construídas 

pela natureza e moldadas pelo Homem.  

 

O Concelho de Braga, em termos administrativos, é constituído por 62 

freguesias e segundo os censos de 2001, tem uma população residente de 

164 191 habitantes. 

 

De acordo com os objectivos do estudo no que diz respeito às escolas do 1º 

CEB, e segundo a Direcção Regional de Educação do Norte (2007), no 

Concelho de Braga existe um universo de 80 estabelecimentos de ensino, 

sobre os quais nos deteremos no capitulo referente à metodologia.  

 

Para finalizar, a cidade de Braga não é muito conhecida pelas iniciativas 

desportivas. No entanto, esta cidade é detentora de dois Estádios Municipais, 

estando um deles equipado com uma pista de atletismo, um Complexo de 

piscinas, um Pavilhão Multiusos, entre outros equipamentos desportivos e de 

lazer, bem como educativos. Tem também, uma equipa de futebol na 1ª 

Divisão Nacional, que lhe dá notoriedade.  
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2.2 - Grupos de Estudo 
 

Para a realização deste trabalho definiu-se como grupo de estudo: 

• As oitenta (80) Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da Cidade de 

Braga; 

• Nove (9) coordenadores de outras tantas Escolas; 

• Nove (9) Professores responsáveis pela leccionação da Actividade de 

Enriquecimento Curricular – Actividade Física e Desportiva; 

 

 

2.3 - Caracterização e condições de realização do Estudo 
 

Numa primeira fase do presente estudo, foi realizado um pequeno questionário 

enviado às oitenta escolas do 1º CEB do Concelho de Braga, com o intuito de 

identificar a existência ou não de AEC, saber quais as actividades propostas e 

especificamente da existência ou não da AFD. No caso de não possuírem esta, 

perceber o porquê de tal situação. Este pequeno questionário foi construído por 

nós, no qual continha a identificação da nossa instituição, o objectivo do 

trabalho, o termo de confidencialidade, o pedido de colaboração, as nossas 

identificações, bem como três questões relativas ao nosso propósito. De 

salientar que apenas cerca de 50% das escolas inicialmente abordadas 

responderam ao nosso apelo. 

 

Uma segunda fase foi realizada apenas em nove escolas do 1º CEB da Cidade 

de Braga que disponibilizam a AFD como AEC. De entre as escolas que 

responderam aos questionários, foram seleccionadas aleatoriamente 3 de meio 

rural e 6 de meio urbano. Deste modo, efectuamos nove entrevistas semi-

estruturadas a um professor da Componente de Enriquecimento Curricular – 

Actividade Física e Desportiva, de cada escola e nove entrevistas semi-

estruturadas aos Coordenadores das respectivas escolas. Uma das 

preocupações do estudo foi o de ser o menos intrusivo possível, tendo sido 

dadas todas as garantias de anonimato, bem como a confidencialidade dos 
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dados, acrescentando o facto de o estudo não trazer inconvenientes para os 

professores ou para a instituição de ensino envolvida. 

 

 

2.4 - Corpus do Estudo 
 

O corpus desta segunda fase do estudo, é constituído pela transcrição das 

entrevistas efectuadas aos coordenadores das escolas e aos professores que 

leccionam a componente de Enriquecimento Curricular – Actividade Física e 

Desportiva. 

 

 

2.5 - As entrevistas 
 

Nas investigações de ciências sociais, o uso da entrevista tornou-se num 

“instrumento primordial” (Ruquoy, 1997) com o aparecimento e 

desenvolvimento de novos métodos de análise dos dados qualitativos, pela 

capacidade de compreender de forma rica e matizada as situações. 

 

A entrevista é uma das técnicas de observação directa intensiva que, segundo 

Barata (1993), se distingue pelo grau de profundidade a que procura chegar ao 

estudo das atitudes e comportamentos dos indivíduos e dos grupos que 

estuda, pelas técnicas de que faz uso na recolha de informação. 

 

Neste sentido, tal como afirma Ruquoy (1997), a entrevista é o instrumento 

mais adequado para delimitar os sistemas de representações, de valores, e de 

normas veiculadas por um indivíduo. 

 

As entrevistas, segundo Fontana & Frey (2000), podem ser de três tipos, 

estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. No nosso estudo, utilizamos 

entrevistas semi-estruturadas, ou seja, parte-se de questões colocadas de 

forma directa com um guião que pode ser flexível, sendo assim semi-
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estruturada. É usual o investigador colocar uma série de perguntas-guias, 

relativamente abertas, a propósito das quais necessita receber informações da 

parte do entrevistado, mas na medida do possível, ‘deixará andar’ o 

entrevistado para que este possa falar abertamente, com as palavras que 

desejar e pela ordem que lhe convier. O investigador deverá apenas reconduzir 

a entrevista para os objectivos, cada vez que o entrevistado deles se afastar e 

colocar as perguntas às quais o entrevistado não chega por si próprio. 

 

Este tipo de entrevista, tem a vantagem de obter uma mútua compreensão e 

suporte entre o entrevistador e o entrevistado. 

 

As desvantagens das entrevistas provêm do facto de que os dados que se 

recolhem consistirem somente em enunciados verbais ou discurso. Embora os 

relatos verbais na entrevista possam levar à compreensão sobre o seu 

pensamento acerca de como actuam, é possível que exista um grau de 

discrepância entre o que os indivíduos dizem e o que realmente fazem 

(Anguera, 2001). 

 

 

 2.5.1 - Processo de construção das entrevistas 
 

A realização das entrevistas esteve de acordo com os princípios de Lessard-

Hébert, Goyette & Boutin (1994), Ruquoy (1997), Quivy & Campenhoudt (1998) 

e Silverman (2000). A validação do instrumento, da entrevista semi-estruturada, 

foi assegurada pelos processos descritivos referidos pelos autores. Desta 

forma, com base na revisão da literatura, elaborámos dois guiões de 

entrevistas tendo sido aplicados a professores e a coordenadores das escolas 

de acordo com os critérios definidos, após o qual procedemos a ajustamentos 

das perguntas e da forma da nossa intervenção. Após este processo e quando 

verificámos que não restavam dúvidas sobre o pretendido, elaborámos o guião 

final da entrevista semi-estruturada. Estes guiões foram submetidos a um 

painel de especialistas formado por professores universitários que 
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habitualmente lidam com este instrumento de investigação, que sancionaram 

os mesmos. 

 

 

 2.5.2 - Processo de efectivação das entrevistas 
 

A duração das entrevistas foi de cerca de trinta minutos, tendo sido gravadas, 

com o prévio acordo dos entrevistados e posteriormente transcritas e 

processadas para computador. A gravação da entrevista para posterior 

transcrição, parece ser uma ajuda eficaz, já que como justificam diversos 

autores (Ruquoy, 1997; Quivy & Campenhoudt, 1998; Silverman, 2000), 

permite-nos recolher na íntegra os discursos, incluindo pausas e hesitações, o 

que não seria possível se a recolha dos dados só dependesse da memória do 

investigador. 

 

 

2.6 - Análise do Corpus de Estudo 
 

Neste estudo recorremos à Análise de Conteúdo por ser uma das técnicas de 

tratamento de informação mais utilizadas, mais comuns nas investigações 

empíricas realizadas pelas diferentes ciências humanas e sociais. Segundo 

Vala (1986), através da Análise de Conteúdo, é possível fazer inferências, com 

base numa lógica explicitada, sobre as mensagens cujas características foram 

inventariadas e sistematizadas.  

 

Segundo Bardin (1977), o objectivo da análise de conteúdo é a manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os 

indicadores que de outra forma não se poderiam analisar. Para o mesmo autor, 

a análise de conteúdo desempenha duas funções, a função heurística, que 

permite a descoberta e exploração do material, e a função de administração de 

prova, pela confirmação ou não das hipóteses ou afirmações provisórias. De 

acordo com estas funções, e segundo Vala (1986), o sistema categorial será 
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predominantemente construído a posteriori ou a priori, respectivamente. Numa 

primeira fase estabelecemos o contacto com os documentos a analisar, com o 

intuito de conhecer o texto, ou seja, deixámo-nos invadir por impressões e 

orientações (Bardin, 1977). 

 

Tendo em conta os objectivos desta pesquisa será necessário proceder à 

identificação de dois tipos de análise (Bardin, 1977; Vala, 1986): 

 1) a unidade de registo que consiste na unidade de significação a 

codificar. A nível semântico podemos considerar a unidade de registo o tema. 

Fazer uma análise temática, consiste em descobrir núcleos de sentido. Como o 

tema é geralmente utilizado para estudar atitudes, valores, tendências, entre 

outros, a nossa unidade será por conseguinte temática. 

 2) a unidade de contexto que serve de unidade de compreensão para 

codificar a unidade de registo, e corresponde ao segmento da mensagem, 

cujas dimensões são óptimas para que se possa compreender a unidade de 

registo.  

 

Assim optamos por utilizar como unidades de contexto os documentos 

completos que queríamos analisar. 

 

 

 2.6.1 – Sistema categorial e Justificação do sistema de categorias 
 

Na metodologia qualitativa um papel importante é jogado pelo processo de 

categorização, já que não se pode aspirar a uma adequada captação da 

realidade, se não se criarem categorias que a tornam explicável (Anguera, 

2001). As categorias constituem consequentemente um meio de classificar os 

dados descritivos que se recolheu, sendo criadas em função do objectivo de 

cada estudo Grawitz (1993). A criação das categorias é pois um passo 

importante da investigação, o que leva Silverman (2000) a advertir: “os 

investigadores devem ter muito cuidado no modo como usam as categorias.” 
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A categorização ou classificação é uma acção que realizamos quotidianamente 

com o objectivo de reduzir a complexidade do meio ambiente, de modo a 

estabilizá-lo, a identificá-lo, a ordená-lo ou a atribuir-lhe sentido (Vala, 1986), 

ou seja, esta operação permite simplificar, a fim de apreender e se possível 

explicar. 

 

Segundo Bardin (1977), a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o género, com os critérios previamente definidos. As 

categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um conjunto de elementos 

sob um título genérico, agrupamento efectuado em razão dos caracteres 

comuns desses mesmos elementos. Neste sentido, uma categoria é 

habitualmente composta por um termo-chave que indica a significação central 

do conceito que se quer apreender, e de outros indicadores que descrevem o 

campo semântico do conceito (Vala, 1986).  

 

De acordo com Vala (1986), a construção de um sistema categorial pode ser 

feita a priori ou a posteriori, ou também através da combinação dos dois 

processos. Assim sendo, neste estudo, foi definido a priori um sistema 

categorial, tendo como ponto de partida a revisão da literatura, no entanto, 

aquando da leitura do corpus de estudo e com a efectivação da análise 

encontrámos outras categorias. Ou seja, partindo da revisão da literatura foi 

elaborado um guião de entrevista, surgindo daqui algumas das categorias. No 

entanto, depois da leitura do corpus de estudo, surgiram outras categorias, o 

que nos remete para um duplo processo: um quadro categorial construído quer 

a priori, quer a posteriori. O conjunto das categorias determinadas tentaram 

cumprir o conjunto de qualidades enunciadas por Bardin (1977), a saber: 

• A exclusão mútua, ou seja, cada elemento não pode existir em mais de 

uma divisão; 

• A homogeneidade, isto é, um mesmo conjunto categorial, só pode 

funcionar com um registo e com uma dimensão de análise; 
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• A pertinência, na medida que uma categoria tem de estar adaptada ao 

material de análise escolhido e pertencer ao quadro teórico definido; 

• A produtividade, se fornecer resultados férteis em índices de inferência, 

em hipóteses novas e em dados exactos. 

 

Para o nosso estudo, de acordo com os objectivos do trabalho e em relação ao 

quadro teórico, definimos o sistema categorial constituído pelas seguintes 

categorias que nos servem de base para a análise: 

• Categoria A – Entidade parceira/Benefícios  

• Categoria B – Implementação/Operacionalização   

• Categoria C – Objectivos 

• Categoria D – Dificuldades/Mudanças 

• Categoria E – Orientações programáticas 

• Categoria F – Professores/Recrutamento  

• Categoria G – Alunos/Participação 

• Categoria H – Supervisão Pedagógica 

 

Deste grupo, todas as categorias foram criadas a priori, com excepção da 

Categoria B – Implementação/Operacionalização, que surgiu apenas após a 

análise da transcrição das entrevistas. 

 

 

 2.6.1.1 - Categoria A – Entidade parceira/Benefícios 
 

Como promotores das AEC, os agrupamentos de escolas podem e são 

obrigadas a planear estas actividades, em parceria com as seguintes 

entidades: Autarquias locais, Associações de Pais e de Encarregados de 

Educação e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), mediante 

a celebração de um acordo de colaboração (Despacho nº 12 591/2006). É de 

realçar, que o próprio Despacho, dá preferência para que esta parceria seja 

feita com as autarquias. No entanto, e caso não seja possível uma parceria 

com nenhuma entidade prevista, o mesmo despacho prevê ainda, que os 
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próprios agrupamentos de escolas, podem planificar e realizar as AEC de 

forma isolada, assumindo-se como entidade promotora. 

 

Neste sentido, pretendemos saber qual a entidade parceira encontrada pelo 

agrupamento de escolas para a implementação das AEC, nomeadamente da 

AFD, e saber também, se essa ligação trouxe ou não benefícios para a escola, 

para o trabalho a desenvolver pelos professores e acima de tudo para o 

desenvolvimento dos alunos.   

 

 

 2.6.1.2 - Categoria B – Implementação/Operacionalização   

 
Esta categoria surge no sentido de percebemos se as escolas sentiram a 

necessidade de tomar medidas para a implementação e desenvolvimento das 

Actividades de Enriquecimento Curricular, mais especificamente para a 

Actividade Física e Desportiva, nomeadamente da preparação de espaços 

adequados para a realização dessas actividades, da eventualidade de 

reorganizar todo o horário curricular ou da necessidade da presença de mais 

pessoal auxiliar.    

 
 

2.6.1.3 - Categoria C – Objectivos  
 

Esta categoria surge essencialmente para se perceberem quais os objectivos 

definidos tanto pela escola, como pelo agrupamento ou eventualmente pela 

entidade parceira, para o desenvolvimento das AEC. Pois, e segundo o 

Despacho nº 12 591/2006 as AEC no 1.º CEB são seleccionadas de acordo 

com os objectivos definidos no Projecto Educativo do agrupamento de escolas 

e devem constar do respectivo Plano Anual de Actividades. Pretendemos 

também saber, se esses objectivos são cumpridos.  
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 2.6.1.4 - Categoria D – Dificuldades/Mudanças 
 
Além das estruturas humanas, o ME deve preocupar-se em dotar as escolas 

das estruturas físicas essenciais. A existência, de espaços exteriores e 

interiores adequados impulsiona a prática de exercício físico e possibilita o 

desenvolvimento harmonioso de competências desportivas. 

 
Para Monteiro (1997), na generalidade, as escolas possuem espaços 

exteriores suficientes para a recreação e a prática de actividade física 

adequada das crianças que as frequentam. No entanto, em algumas escolas, 

esses espaços não correspondem a critérios de utilidade. Assim, o pavimento é 

muitas vezes de terra, não apresentando condições mínimas de utilização, ou é 

em alcatrão, material pouco adequado à prática de Educação Física porque 

oferece atrito impedindo que as crianças possam experienciar vivências 

próprias da área ou que se possa utilizar o material de chão.  

 

É neste sentido, que com a elaboração desta categoria, pretendemos ver quais 

as principais dificuldades que tanto professores, como os próprios 

coordenadores das escolas encontraram ou encontram para o desenvolvimento 

da AFD, a todos os níveis. No entanto, este desenvolvimento depende muito 

dos espaços físicos existentes, bem como da existência de material, tanto fixo 

como móvel, para a sua efectivação.  

 

 

 2.6.1.5 - Categoria E – Orientações programáticas 
 

Actualmente, as Orientações Programáticas para a Actividade Física e 

Desportiva no 1º CEB, são o resultado do Despacho nº 12 591/2006, publicado 

no Diário da Republica nº 115, de 16 de Junho, o qual enquadra a realização 

das AEC para os alunos. Assim, poderemos agrupar as áreas de intervenção 

da AFD em dois grandes grupos: as Actividades Físicas e as Actividades 

Desportivas. 
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Exploração da Natureza, Deslocamentos e Equilíbrios, Rítmicas e Expressivas, 

Jogos, Perícia e Manipulação e Oposição e Luta, constituem as seis matérias 

referentes à Actividade Física, as quais abarcam um conjunto de aquisições 

consideradas imprescindíveis nesta etapa do desenvolvimento da criança. São 

indicadas preferencialmente para os 1º e 2º anos de escolaridade.  

 
Jogos pré-desportivos, Andebol, Basquetebol, Futebol, Voleibol, Atletismo, 

Ginástica e Natação constituem as oito matérias referentes à Actividade 

Desportiva, as quais abarcam um conjunto de aquisições consideradas 

imprescindíveis nesta etapa do desenvolvimento da criança. São indicadas 

preferencialmente para os 3º e 4º anos de escolaridade.  

 
Nesta perspectiva são finalidades da AFD, o desenvolvimento a nível funcional 

das capacidades motoras, melhorar a realização das habilidades motoras nos 

diferentes tipos de actividades, promover o desenvolvimento integral do aluno, 

fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilos de vida 

saudáveis que se mantenham na idade adulta, fomentar o espírito desportivo e 

do fair-play e por ultimo, estimular a tomada de consciência para a fruição da 

natureza numa perspectiva da sua preservação. 

 

Neste sentido, pretendemos com a realização desta categoria, identificar a 

percepção dos professores das AFD, para o que é recomendado no programa 

existente, tanto a nível de finalidades, como de organização/planeamento das 

diferentes actividades. É também nosso objectivo, perceber até que ponto é 

viável, para os professores, seguir as suas orientações.  

 
 
 2.6.1.6 - Categoria F – Professores/Recrutamento 
 

No que diz respeito aos recursos humanos necessários para o funcionamento 

das AEC, em caso de parceria, estes podem ser disponibilizados por qualquer 

dos parceiros, no entanto, a estes devem ser-lhes exigidos requisitos mínimos. 
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Assim, e no que diz respeito à Actividade Física Desportiva, os professores 

devem possuir habilitações profissionais ou próprias para a docência da 

disciplina de Educação Física no Ensino Básico ou ser licenciado em Desporto 

ou numa área afim (Despacho nº 12 591/2006).  

 

Assim, nesta categoria é nosso objectivo primordial, conhecer o tipo de 

formação dos recursos humanos das várias escolas em estudo que promovam 

o desenvolvimento das AFD, bem como perceber a forma como o seu 

recrutamento é feito. 

 

 

 2.6.1.7 - Categoria G – Alunos/Participação 
 

Segundo Astrand (1992) é fundamental que se promova a AF regular desde a 

infância, de modo a que um estilo de vida sedentário não se instale e contribua 

para a perda de qualidade de vida. O mesmo autor considera que, a prática de 

uma actividade física emerge, neste meio nocivo ao bom desenvolvimento da 

criança, como elemento fundamental à promoção e preservação da saúde dos 

seres humanos, sendo ainda um elemento a sublinhar o papel primordial dessa 

prática na prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares, da 

osteoporose, das lombalgias e das doenças do comportamento alimentar. 

 

Ainda subsiste uma grande discussão acerca da quantidade e qualidade de AF 

recomendada para esta população jovem, numa perspectiva de saúde. No 

entanto, Sallis e Patrick (1994) na primeira publicação do International 

Consensus Conference on Physical Activity Guidelines, referente às 

recomendações para a prescrição da AF específica para adolescentes, 

estabeleceram duas linhas gerais: (I) os adolescentes devem ser fisicamente 

activos todos os dias ou na maioria dos dias, como parte integrante do seu 

estilo de vida; (II) devem participar em 3 ou mais sessões por semana, pelo 

menos de 20 minutos contínuos de exercício moderado a vigoroso. 
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Relativamente às AEC, só são de presença obrigatória para os alunos, as 

actividades de Apoio ao Estudo e o ensino do Inglês para os alunos dos 3º e 4º 

anos de escolaridade. No entanto e relativamente às AFD, a duração semanal 

das actividades a desenvolver no período de prolongamento do horário é de 

135 minutos (mínimo de 45 minutos diários). Para a constituição das turmas, 

deve-se ter em conta, que o número máximo de alunos é de 25 e podem 

integrar alunos do 1º e 2º anos, 3º e 4º anos (Despacho nº 12 591/2006). 

Posto isto, pretendemos com esta categoria avaliar o grau de afluência dos 

alunos às AFD, bem como a duração semanal das mesmas. Pretendemos 

também, tentar perceber se estas actividades se tornaram no único contacto, 

para os alunos, a uma actividade física mais organizada/planeada.  

 
 
 2.6.1.8 - Categoria H – Supervisão Pedagógica 
 

Para a planificação das AEC, devem estar envolvidos obrigatoriamente os 

educadores titulares de grupo e os professores titulares de turma, devem ainda 

ser tidos em conta e obrigatoriamente mobilizados os recursos humanos, 

técnico-pedagógicos e de espaços existentes no conjunto de escolas do 

agrupamento (Despacho nº 12 591/2006). Aos educadores titulares de grupo e 

aos professores titulares de turma, compete ainda, zelar pela supervisão 

pedagógica e acompanhamento das AEC no 1º. CEB, que consiste 

essencialmente, na programação das actividades, no acompanhamento das 

actividades através de reuniões com os respectivos dinamizadores, na 

avaliação da sua realização, na realização de reuniões com os encarregados 

de educação, nos termos legais, tarefas estas que estão integradas na 

componente não lectiva de estabelecimento do docente.  
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3 – Apresentação e Discussão dos Resultados  
 

3.1 - Análise aos questionários efectuados a todas as escolas do 
Concelho de Braga 
 
Os dados apresentados na figura 1, referem-se à primeira fase do nosso 

estudo, na qual tentámos saber que actividades as escolas do 1º CEB 

apresentavam como AEC, e da existência ou não de AFD, bem como das 

razões para que esta não fosse proposta. 

AFD nas Escolas do Concelho de Braga

Tem
41%

Não Tem
8%

Não 
responderam

51%

Tem Não Tem Não responderam

 
Figura 1 – Análise aos questionários efectuados às escolas do 1º CEB do Concelho de Braga.  

 

Verificámos que das oitenta escolas inquiridas, apenas cerca de 50% nos 

responderam, sendo que dessa percentagem, 8% não conseguiram propor a 

AFD, como Actividade de Enriquecimento Curricular. 

 

A razão apontada para que a AFD não exista, para a totalidade das escolas 

(nesta situação), é a falta de espaços físicos.  
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3.2 - Análise e interpretação das entrevistas dos professores 
 
Relativamente aos dados da segunda fase do nosso estudo, iremos fazer 

simultaneamente a apresentação e a discussão das falas dos professores2, 

organizando-as pelas categorias anteriormente apresentadas. 

 

Passaremos de seguida a apresentar o que o material estudado nos revelou, e 

com ele tentar reflectir, não perdendo nunca de vista que nos estamos a 

centrar apenas ao nível do discurso. As Categorias B – 

Implementação/Operacionalização e H – Supervisão Pedagógica não foram 

incluídas na entrevista realizada aos professores. Por esse motivo, não serão 

sujeitas a qualquer tipo de comentário neste ponto. 

 

De referir, que o confronto com a literatura se tornou muito difícil pois não 

existem estudos nesta área, nem dados das práticas que permitam fazer 

comparações, já que estas alterações estão em vigor apenas desde o início 

deste ano lectivo, sendo por isso considerada uma área nova de intervenção e 

onde este estudo se torna pioneiro. 

 

 

Categoria A – Entidade parceira/Benefícios 
 

São consideradas entidades parceiras para o desenvolvimento das AEC as 

Autarquias locais, as Associações de Pais e de Encarregados de Educação e 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), mediante a celebração 

de um acordo de colaboração (Despacho nº 12 591/2006). Foi neste sentido 

que pretendíamos saber qual a parceria celebrada no concelho de Braga, 

tendo verificado que esta é feita com a Câmara Municipal local.  

 

Este dado, vai de encontro ao Relatório Intercalar de Acompanhamento (2006) 

publicado pelo ME, no qual é referido que as Câmaras Municipais reforçaram o 
                                                 
2 As falas serão referenciadas, pelo número da entrevista a que correspondem. Ex. [Ent. 1P] 
(Entrevista 1 do professor) e [Ent. 1C] (Entrevista 1 do coordenador). 
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seu empenhamento desempenhando o papel de parceiros educativos centrais, 

pois representam 90,0% das entidades promotoras (apenas 15 municípios, em 

todo o país, não o são). 

 

Mas será essa parceria considerada benéfica para a escola e para o 

desenvolvimento das AEC, nomeadamente das AFD? O Relatório intercalar de 

Acompanhamento (2006) considera que são muitos os casos em que o esforço 

das autarquias vai para além da organização formal das actividades, passando 

pelo reforço do esforço próprio das autarquias no campo da educação, 

estimulado pelo efeito de alavancagem produzido pelo Programa. As respostas 

não sendo totalmente claras, deixam no ar que,  

 

‘não há muito feedback, não nos chamam para saber como está a correr, 

se estamos a precisar de alguma coisa, apenas nos deram um kit3 com 

algum material, mas ainda assim é muito pouco. No entanto, vai-nos 

permitindo dar às crianças, uma ideia geral do que é o desporto’. [Ent. 1P] 

 

‘deveria fazer mais e melhor, mas também acho que como este é o 

primeiro ano, vai tirar lições e para o próximo ano lectivo rectificar, pois se 

isso não acontecer, a Câmara não vai estar a ajudar’. [Ent. 2P] 

 

‘em termos de material e condições para desenvolvermos o nosso 

trabalho, a Câmara Municipal não nos ajuda’. [Ent. 3P]   

 

‘podia fazer melhor. Em termos de apoio, dizem para ir lá, mas…. também 

sei que a culpa não é só deles, já vem do ME. Eu acho que não temos 

condições de trabalho e não é a Câmara que vai resolver isso’. [Ent. 8P] 

 

                                                 
3 A Câmara Municipal, já com o decorrer do ano lectivo, forneceu um kit com algum material, a 
cada professor. Este é composto por 4 cordas, 4 arcos, 5 bolas de borracha de manipulação, 1 
bola de futebol, 1 bola de basquetebol, 1 bola de voleibol e 12 sinalizadores. 
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Como vemos, para a maioria dos professores, a Câmara Municipal de Braga 

não ajuda para que o trabalho dos professores possa ser desenvolvido com o 

mínimo de condições. 

 

Uma outra opinião aparece salientando o trabalho feito pela parceria, 

 

‘é sempre possível fazer alguma coisa mais, mas acho que estou satisfeito 

com o trabalho desta Câmara’. [Ent. 7P] 

 

 

Categoria C – Objectivos 

 

Às questões sobre a eventual existência de objectivos traçados quer pelo 

agrupamento, quer pela escola ou mesmo pela Câmara Municipal, os 

professores não são unânimes nas suas respostas. Pois afirmam, ou que a 

Câmara apenas lhes deu o programa e tiveram que elaborar um planeamento, 

quer para a própria entidade parceira, quer para dar ao agrupamento, sendo os 

objectivos traçados nesse planeamento, os objectivos para todos ou que o 

agrupamento trabalhou muito bem e delineou em conjunto os objectivos a 

alcançar. 

 

‘a Câmara deu-nos o programa disponível na Internet, foi apenas isso’. 

[Ent. 1P] 

 

‘os objectivos deles são os que estão no documento orientador do ME’. 

[Ent. 2P] 

 

‘a Câmara demarcou-se desse aspecto, passando para cada 

agrupamento a delineação dos objectivos. E nesse aspecto o 

agrupamento trabalhou bem. Definiram bem os objectivos, a partir das 

orientações dadas pelo ME e retiraram o que seria impossível de abordar’. 

[Ent. 4P] 
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‘a Câmara Municipal entregou-nos o programa do ME e explicou-nos de 

uma forma muito sucinta em que consistia, foi apenas isso! Em relação ao 

agrupamento apenas lhe entregámos o nosso planeamento’.  

‘os objectivos fui eu que os defini e entreguei, através de um planeamento 

das actividades’. [Ent. 3P] 

 

‘a Câmara não me disse nada, senão acerca do material. Foi no 

agrupamento que me explicaram a Educação Física para o 1ºCEB e as 

suas finalidades’. [Ent. 5P] 

 

Por outro lado, há ainda quem diga que não existem objectivos definidos, mas 

sim uma articulação com as áreas curriculares da própria escola, 

 

‘não há objectivos definidos, mas existem actividades que procuramos 

fazer em conjunto com os professores titulares, como nas festas de Natal, 

no magusto ou no Carnaval…’. [Ent. 1P] 

 

Quando questionados se os objectivos traçados estavam a ser cumpridos, as 

respostas dos professores foram unânimes, mas nunca esqueceram que só 

não atingem mais objectivos porque não tem condições, quer físicas quer 

materiais. 

 

‘sim, os objectivos são atingidos, embora as condições de trabalho não 

sejam as melhores, ou seja, dentro de todos os condicionalismos que 

tenho lá vou conseguindo. Mas é claro que gostaria de ir mais longe…mas 

é complicado quando não temos meios para atingir os fins’. [Ent. 2P] 

 

‘há as limitações normais das condições, por acaso tenho algum material, 

mas não tenho espaço físico, por exemplo não dou patinagem. Mas está a 

correr bem e estou a cumprir muitos objectivos’. [Ent. 4P] 

 

‘sim, em certa parte sim, mas penso que há muito a melhorar’. [Ent. 6P] 
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‘dentro do possível, sim’. [Ent. 7P] 

 

‘dentro do possível, sim. Temos falta de material, falta de condições, não 

podemos dar ginástica, patinagem, nem natação e as restantes são muito 

condicionadas’. [Ent. 8P] 

 

Uma afirmação muito interessante de um professor, deixa no ar que apesar de 

atingir os objectivos, torna-se complicado, essencialmente porque os alunos 

não são muito assíduos, deixando no ar a questão da obrigatoriedade da 

presença nas AEC. 

 

‘eu atinjo os objectivos, pois como é três vezes por semana está a haver 

um desenvolvimento muito bom. É pena é não participarem todos os 

alunos ou então só virem a um dia na semana, sendo notório o 

desenvolvimento de quem vem sempre, e um certo “atraso” de quem não 

vem, tendo eu depois que saber lidar com essa situação’. [Ent. 3P] 

 

 

Categoria D – Dificuldades/Mudanças 

 

Questionados sobre as principais dificuldades e sobre eventuais mudanças 

para o próximo ano lectivo, surge como prioridade a melhoria das condições 

física e a existência de material adequado para a leccionação da AFD. 

 

‘temos dois espaços, um interior e um exterior, por aí até nem nos 

podemos queixar, mas sentimos sempre dificuldades… quando chove é 

complicado colocar duas turmas dentro deste pequeno ginásio, mas 

vamo-nos adaptando e tentando contrariá-las’. [Ent. 1P] 

 

‘esta escola não tem um espaço destinado para a Educação Física, 

quando chove temos um coberto que é todo de cimento à volta e não 

deve ter mais de 10mx10m, e depois tem um dos lados que é 
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completamente aberto por onde a chuva entra completamente por lá… ou 

seja é muito frio, sendo muito desagradável lá estar. A alternativa, é ir 

para uma sala… e passa por aí as principais dificuldades, espaço 

adequado para praticar minimamente Educação Física’. [Ent. 2P] 

 

‘As principais dificuldades estão em não termos um espaço só com 

condições mínimas e só “nosso”, pois quando estamos a dar a nossa 

aula, é a hora do recreio do infantário, quando dou por mim em vez de ter 

20 alunos já tenho 30. Outra dificuldade passa pelo material, que apesar 

de ser pouco, não está adequado para o que temos de dar’. [Ent. 3P] 

 

‘no início foi complicado, pois os alunos não estavam habituados a estas 

aulas, a regras… pensavam que vinham cá para fora e que isto era o 

recreio. Outra dificuldade tem a ver com o espaço que é horrível’. [Ent. 7P] 

 

‘as principais dificuldades são ao nível das condições físicas’. [Ent. 9P] 

 

‘as condições física, principalmente quando chove e a falta de material’. 

[Ent. 8P] 

 

A AFD e o Ensino da Música, em função da idade do parque escolar ou do 

regime de horário duplo, são as actividades que maiores dificuldades 

encontraram no campo dos espaços utilizados. A nota mais saliente da 

avaliação efectuada, porém, reside no facto de que encontrar as condições 

físicas e materiais adequadas está mais dependente do dinamismo dos 

projectos e das respectivas parcerias do que das condições objectivas de 

partida (Relatório Intercalar de Acompanhamento, 2006). 
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A nível das mudanças afirmam que: 

 

‘em relação ao material que nos deram deve ser repensado, pois acho 

que há material que não é necessário e o que é necessário não existe, por 

exemplo uns coletes’. [Ent. 8P] 

  

‘eu acho que deve mudar essencialmente a nível de espaços físicos e 

material disponível para as aulas’. [Ent. 6P] 

 

‘nesta escola, devem fazer um melhor aproveitamento do espaço 

existente, pois é apenas um campo de terra batida, para se poder realizar 

outras actividades, para se poder praticar outros desportos’. [Ent. 5P] 

 

‘dar mais apoio em termos de recursos materiais e isto sempre a pensar 

no benefício que os alunos terão com as mudanças’. [Ent. 1P] 

 

Mas as opiniões dos nossos professores não ficam apenas por aqui, vão 

mesmo mais longe, reivindicando melhores salários e horários condignos com 

a profissão que exercem, pois são todos professores.  

 

‘em primeiro lugar, o horário, pois acho que devemos ter mais horas. Uma 

pessoa que tenha só seis a nove horas não tem a mesma motivação que 

uma pessoa com vinte horas…’. [Ent. 1P] 

 

‘eu acho que os professores de Educação Física têm de ser integrados no 

conselho de docentes de cada escola. Ter um horário como os outros 

professores e se possível trabalhar apenas numa escola. Temos de ser 

todos professores! ‘. [Ent. 2P] 

 

‘em primeiro lugar deve mudar o regime contratual, porque uma pessoa 

tem de ser remunerada decentemente pelo que faz. Depois, era 

importante que dessem mais horas a cada professor’. [Ent. 4P] 



Actividades de Enriquecimento Curricular – Actividade Física e Desportiva 

 63

‘o horário! ser mais alargado e ser intercalado com as outras disciplinas’. 

[Ent. 7P] 

 

‘o número de horas para cada professor. É necessário haver um acordo 

com as escolas, para que as AEC não sejam só depois das 15:30m’. [Ent. 

8P] 

 

 

Categoria E – Orientações Programáticas 

 

As Orientações Programáticas para a Actividade Física e Desportiva no 1º 

CEB, surgiram após a publicação do Despacho nº 12 591/2006, o qual 

enquadra a realização das AEC para os alunos. Assim, poderemos agrupar as 

áreas de intervenção da AFD em dois grandes grupos: as Actividades Físicas e 

as Actividades Desportivas.  

 

As Actividades Físicas podem ser entendidas como o conjunto de actividades 

muito diferenciadas e com níveis diferentes de execução (por exemplo, jogar 

futebol, passear a pé, fazer jardinagem, etc.), produzidas pela interligação da 

estrutura locomotora com a perceptivo-cinética, das quais resulta dispêndio 

suplementar de energia, e sistematizadas no sentido de ampliar as 

experiências e possibilidades de realização do aluno. Assim, no 1º CEB, as 

crianças devem realizar múltiplas situações, preferencialmente lúdicas, que 

lhes permitam um aumento do seu reportório motor e uma melhoria geral da 

sua motricidade. 

 

As Actividades Desportivas, constituem-se como uma parte da Actividade 

Física e, para além da realização do exercício físico, decorrem em ambiente 

competitivo, regendo-se por normas e regras específicas e universais com um 

maior grau de exigência. Fundamentam-se na perspectiva do confronto com 

um elemento definido: a distância, o tempo, o adversário, ou contra si próprio.  
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Os professores da AFD, em geral, afirmam conhecer o programa existente, 

sabem como é feita a sua divisão e a quem se destina, 
 

‘para o 1º e 2º anos, os desportos colectivos são impossíveis de dar, por 

isso faz-se actividades mais físicas, para desenvolver por exemplo a 

coordenação, a força, a flexibilidade… enquanto que no 3º e 4º anos, já 

tem esses aspectos mais desenvolvidos e consolidados, vamos trabalhar 

mais os desportos colectivos…’. [Ent. 1P] 

 

‘Os miúdos do 1º e 2º anos, fazem mais actividade física e os miúdos do 

3º e 4º anos é que vão para a desportiva, mas praticam todos jogos pré 

desportivos’. [Ent. 2P] 

 

‘Para o 1º e 2º anos, a Actividade Física, para o 3º e 4º anos a Actividade 

Desportiva’. [Ent. 3P] 

 

‘A Actividade Física é para o 1º e 2º ano e a Actividade Desportiva, para o 

3º e 4º anos’. [Ent. 4P] 

 

‘A Actividade Física, está mais ligada a jogos sem grandes regras para o 

1º e 2º anos e a Actividade Desportiva é para o 3º e 4º anos. Mas só nas 

boas turmas do 4º ano, é que se consegue dar os jogos desportivos’. [Ent. 

7P] 

 

No entanto, existem professores que não fazem qualquer tipo de dissociação,  
 

‘a Actividade Física está na Actividade Desportiva. Não faço distinção, 

desenvolvo as capacidades físicas nos vários jogos que faço’. [Ent. 5P] 

 

‘não faço muito essa distinção, porque o que me foi pedido foi que fizesse 

mais uma actividade lúdica, onde pudesse desenvolver tudo’. [Ent. 6P] 
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‘não faço essa distinção. E muitas vezes não conseguimos dar uma aula 

de Educação Física, porque não temos condições materiais nem de 

espaço, estamos ali a entreter miúdos’. [Ent. 8P] 

 

Em termos de conteúdos, foi muito curiosa a nossa descoberta, pois os 

professores, apesar de terem conhecimento do programa dirigido às AEC, 

fizeram o seu planeamento tendo em conta não as Orientações Programáticas 

para a AFD, mas sim o programa do 1º CEB da Expressão Físico-Motora, 

 

‘temos conhecimento, mas nós e o agrupamento definimos os objectivos, 

foi através do programa do 1ºCEB’. [Ent. 4P] 

 

‘acho muito importante a unidade dos deslocamentos e equilíbrios, pois 

trabalho a coordenação e as perícias e manipulações. Mas também faço 

uma unidade de jogos, uma de actividades rítmicas e expressivas e uma 

de exploração da natureza, não faço a patinagem porque não tenho 

condições’. [Ent. 4P] 

 

O mesmo professor continua dizendo, 

 

‘na área das Actividades Desportivas são definidos apenas no programa 

os jogos pré-desportivos, por isso não posso abordar o andebol, o futebol, 

o voleibol…’. [Ent. 4P] 

 

‘é assim, tem as várias modalidades a abordar que estão divididas por 

anos e em cada um existem as componentes básicas’. [Ent. 6P] 

 

‘É assim, acho que está desajustado para as realidades das escolas do 

1ºCEB. Por exemplo está lá a patinagem, e dificilmente estas escolas tem 

condições para andarem com patins, tem também a natação… é muito 

complicado! Por isso há certos conteúdos programáticos que não os dou 

porque não existem condições’. [Ent. 5P] 
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Categoria F – Professores/Recrutamento 

 

Aos recursos humanos necessários para o funcionamento e desenvolvimento 

da AFD, são-lhes exigidos requisitos mínimos. Assim, devem possuir 

habilitações profissionais ou próprias para a docência da disciplina de 

Educação Física no Ensino Básico ou ser licenciado em Desporto ou numa 

área afim (Despacho nº 12 591/2006).  

 

À questão colocada sobre as habilitações literárias todos os professores 

responderam possuir o grau de licenciatura. 

 

O Relatório Intercalar de Acompanhamento (2006), vem confirmar isso mesmo, 

pois embora a maior parte – com a música a contribuir para baixar a proporção 

– sejam docentes com licenciatura e qualificação para a docência, espera-se 

que o prolongamento da experiência nos próximos anos constitua um benefício 

para a qualidade da docência. 

 

Relativamente ao recrutamento efectuado pela entidade parceira, este foi 

realizado através de,  

 

‘concurso público lançado pela Câmara Municipal, no jornal, mandamos 

toda a documentação pedida e depois vamos lá a uma entrevista e depois 

somos colocados… sai uma listagem com a média final de todos os itens 

que foram avaliados pelos entrevistadores e temos oportunidade de 

escolher os horários’. [Ent. 2P] 

 

‘por concurso público, através do qual tivemos de enviar o currículo e 

depois fomos chamados para uma entrevista. Por fim, saiu uma lista e 

conforme a graduação ia-se escolhendo os horários’. [Ent. 3P] 

 

‘Por concurso público através da Câmara Municipal’. [Ent. 4P] 
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‘A Câmara Municipal abriu concurso, depois fez uma entrevista e saiu uma 

lista de graduação com os professores’. [Ent. 7P] 
 

No entanto, no meio da nossa amostra encontrámos alguém que, 

 

‘Por telefone. A Câmara estava a precisar de um professor e ligou-me…’. 

[Ent. 5P] 

 

Além de toda a nossa amostra ser detentora do grau de licenciatura, tal como o 

exigido no Despacho nº 12 591/2006, a Câmara Municipal abriu concurso 

público antes do início do ano lectivo para a selecção dos professores da AFD. 

No entanto, e para colmatar uma vaga que apareceu já no decorrer do ano 

lectivo, teve de recorrer a um telefonema.  

 

 

Categoria G – Alunos/Participação 

 

Relativamente a esta categoria, não foi feita nenhuma pergunta directamente 

aos professores, ficando essa para os coordenadores. No entanto, podemos 

constatar que a participação dos alunos na AFD, em muitos casos não é a 

desejada. Dado o seu carácter facultativo, tornando-se difícil que todos os 

alunos intervenham.  

 

E foi isso mesmo que dois professores, por motivos diferentes, nos acabaram 

por revelar: 

 

‘Tivemos a necessidade de juntar as turmas do 3º e 4º anos, porque 

senão só tinha quatro alunos por turma e isso era muito complicado… 

penso que o horário deverá ser diferente para que todos participem’. [Ent. 

7P] 

 

‘é pena é não participarem todos os alunos ou então só virem a um dia na 

semana’. [Ent. 3P] 



Actividades de Enriquecimento Curricular – Actividade Física e Desportiva 

 68

E continua o mesmo professor, dizendo relativamente à participação dos 

alunos: 

 

‘colocaram as AEC todas no final do dia, e muitas vezes os pais vem 

buscar os alunos porque não tem mais aulas e então acabam por não 

participar na AFD. Se fosse ao longo do dia, tenho a certeza que já 

participavam todos os alunos’. [Ent. 3P] 

 

 

3.3 - Análise e interpretação das entrevistas dos coordenadores 
 

Iremos fazer simultaneamente a apresentação e a discussão das falas dos 

coordenadores, organizando-as pelas categorias apresentadas. 

 

Passaremos de seguida a apresentar o que o material estudado nos revelou, e 

com ele tentar reflectir, não perdendo nunca de vista que nos estamos a 

centrar apenas ao nível do discurso. Tal como no ponto anterior, referente às 

entrevistas feitas aos professores, também existe uma categoria, a Categoria E 

– Orientações programáticas, para a qual não foi feita qualquer tipo de 

pergunta ao coordenador. Por esse motivo, também não será utilizada neste 

ponto. 

 

 

Categoria A – Entidade parceira/Benefícios 

 

Relativamente a esta categoria, constatamos que a opinião geral dos 

coordenadores, em relação à parceria efectuada com a Câmara Municipal, não 

é muito bem vista, 

 

‘Os benefícios para o apoio à família, sim. As condições é que… nós 

temos de ter esperança que a Câmara vai melhorar as condições, mas às 

vezes é difícil! ‘.[Ent. 8C] 
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‘Não vejo diferença, que a parceria seja feita com a Câmara Municipal ou 

com outra instituição qualquer… pois temos vários problemas com as 

instalações que não tem solução à vista, e o material que pedimos leva 

imenso tempo a chegar. Em relação à Educação Física, não arranjaram 

nada, foi a Associação de Pais que conseguiu qualquer coisa…’. [Ent. 9C] 

 

‘Em termos de material, essa parceria não funciona, eles trouxeram muito 

material no dia da inauguração, mas recolheram-no na mesma 

hora…portanto não há! E foi isso mesmo que foi dito na reunião de 

Assembleia, e a Assembleia deste agrupamento achou que, vai tentar 

desenvolver esforços no próximo ano, mas não sei se terá grandes 

hipóteses… para manter o horário todo das extracurriculares na parte da 

tarde, das 15:30h às 17:30h e tentar criar uma dinâmica mais objectiva, o 

que é difícil, porque a parceria não é deles, portanto eles neste momento 

não o podem fazer. Não são eles que lhes pagam, que determinam os 

objectivos, a única coisa que fizeram foi tentar ajustar os horários para 

minimizar os riscos’. [Ent. 7C]    

 

‘Eu sou muito crítico em certos aspectos… a parceria não nos compete a 

nós, compete ao conselho executivo do agrupamento, mas quando nós 

solicitámos à Câmara que nos ponham aqui material desportivo e não 

somos atendidos, quer dizer … e mesmo o kit, entregue a cada professor, 

veio muito à pressão. É muito bonito dizer que os alunos estão na escola, 

mas por vezes nós fazemos muitos milagres para que tudo corra bem’. 

[Ent. 3C] 

 

‘Podia ser muito melhor, quisesse a Câmara investir mais na educação’. 

[Ent. 6C] 

 

‘É assim, com o protocolo que existia até o ano passado, era muito 

melhor, mesmo sendo organizado pela Câmara, porque todos os alunos 
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participavam. Agora com as AEC, apenas o 4º ano usufrui, por falta de 

condições, por isso não estamos contentes com a parceria’. [Ent. 2C] 

 

 

Categoria B – Implementação/Operacionalização  
 

O esforço exigido às escolas e aos seus profissionais, às autarquias e aos 

restantes parceiros na promoção da AEC cresceu, naturalmente, com a 

extensão da experiência do ano lectivo anterior para este novo Programa, mais 

complexo, extenso e exigente. 

 

Neste sentido, questionamos os coordenadores das diversas escolas sobre 

que medidas tiveram de tomar, em conjunto com os diversos agrupamentos, 

para a implementação e desenvolvimento dessas actividades, nomeadamente 

para a AFD. As respostas na sua grande maioria, foram no sentido de não ter 

sido necessário fazer nada ou simplesmente não terem tido nenhum 

envolvimento no processo. 

 

‘A lei é esta, há que fazer isto … foi-nos comunicado o horário, e os 

problemas quando surgirem, resolvam-nos…’. [Ent. 8C] 

 

‘Estas actividades foram organizadas a nível de agrupamento em 

colaboração com a Câmara, a escola apenas as “recebeu”’. [Ent. 5C] 

 

‘Foi um protocolo entre o Agrupamento e a Câmara que nós não 

participámos muito. Quando chegámos cá em Setembro, já estava tudo 

montado, por isso não lhe sei dizer qual foi o processo, como escolheram 

as actividades… tivemos simplesmente que preparar as salas, até os 

horários estavam feitos! ‘. [Ent. 9C] 

 

‘A única coisa que a escola fez, foi preparar as salas… no entanto o único 

sitio onde há espaço para fazer educação física quando chove é o 
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refeitório, se está sol, fazem lá fora, não há outro espaço determinado 

para isso’. [Ent. 7C]    

 

‘O agrupamento reuniu-se com a Câmara Municipal e escolheram as 

actividades que esta escola deveria ter! A partir daí, os professores foram 

colocados cá e nós simplesmente os recebemos, mais nada! É claro que 

tentámos obter mais material, mas não foi conseguido’. [Ent. 3C] 

 

Apenas duas escolas referiram que: 

 

‘a escola sugeriu previamente as actividades que queria e não fez 

qualquer ajuste nas condições físicas’. [Ent. 4C]  

 

‘teve apenas a necessidade de coordenar encontros com os colegas das 

AEC, pois o resto já estava definido. No entanto, quando a escola se 

apercebeu que a Câmara não tinha fornecido qualquer tipo de material, 

disponibilizou algum (também pouco) aos professores, entretanto e já no 

2º período apareceu o “famoso” kit’. [Ent. 6C] 

 

 

Categoria C – Objectivos 
 
Às questões sobre os objectivos definidos pelo agrupamento para as AEC ou 

mesmo pela escola, os coordenadores responderam de uma forma um pouco 

evasiva, mas vemos que não foram traçados grandes objectivos para as AEC e 

se foram, foi a Câmara Municipal que os traçou, apesar de todas estas 

actividades estarem previstas no Projecto Educativo do agrupamento. 

 

‘Nós tentamos fazer uma articulação curricular. Com a área do desporto, 

no início do ano os professores deram-nos uma planificação anual e 

vimos se era preciso fazer algum ajuste, em relação aos objectivos que 

eles estavam a definir e a idade das crianças … Por isso, em relação aos 



Actividades de Enriquecimento Curricular – Actividade Física e Desportiva 

 72

objectivos, foram os professores que os traçaram, nós só fizemos 

pequenos reajustes’. [Ent. 8C] 

 

‘são as actividades que eles resolveram implementar nesta escola e o 

objectivo principal para a sua existência é que aja uma escola a tempo 

inteiro. Portanto, como as aulas terminam às 15:30h e os meninos tem de 

ficar até às 17:30h foi necessário criar um horário. Muitos pormenores 

acerca disso, também não sei… mas será proporcionar aos alunos o 

contacto com outras actividades’. [Ent. 5C] 

 

‘Concretamente para as AEC, não … os objectivos estão dentro da 

Câmara Municipal, pois isto foi um protocolo entre o Agrupamento e a 

Câmara Municipal, que escolheram as actividades, ficando à margem da 

escola…mas para nós existem sempre objectivos, que passam pelo 

acompanhamento dos alunos, o bem estar físico e mental, o 

desenvolvimento psicológico, é tudo muito geral…’. [Ent. 9C] 

 

‘as actividades extracurriculares, estão previstas, obviamente, mas como 

todo o processo pertenceu à Câmara, o agrupamento apenas fez 

reajustes de horários, portanto toda a responsabilidade das 

extracurriculares é da câmara municipal de Braga, sendo esta entidade 

que supostamente determina os objectivos’. [Ent. 7C]    

 

‘o aparecimento das AEC vinha, e essas foram as orientações iniciais, 

para de alguma forma completar/enriquecer as áreas curriculares e por 

isso fazer-se uma ligação entre ambas. Mas em relação à AFD, há uma 

programação de cada professor e é só isso…. Não há mais nada! ‘. [Ent. 

3C] 

 

‘Os objectivos tanto para a escola, como para o agrupamento são os que 

estão contidos no programa. No entanto, tendo sempre em conta as 

condições que a escola tem e o material existente’. [Ent. 4C] 
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Relativamente ao conhecimento ou não dos objectivos da Câmara Municipal, 

em geral os coordenadores não tem qualquer tipo de informação a esse 

respeito. 

 

Quando questionados acerca de se atingirem os objectivos, traçados ou não, 

as respostas são peremptórias e não deixando muitas dúvidas. 

 

‘Sim. Nós conversamos regularmente, as planificações são-nos entregues 

e os professores dizem-nos que conseguem cumprir mais ou menos os 

objectivos, não na íntegra, mas mais ou menos’. [Ent. 8C] 

 

‘Eu acho que sim, até porque esta escola foi inspeccionada pela DREN e 

considerou que o balanço final para as AEC estavam a correr muitíssimo 

bem’. [Ent. 5C] 

 

‘Em relação a estes que mencionei (acompanhamento dos alunos, o bem 

estar físico e mental, o desenvolvimento psicológico), estão a ser 

cumpridos. Se existem outros, como devem ter sido definidos entre a 

Câmara e o Agrupamento, não sei… mas para mim, vejo se os alunos 

estão a ter rendimento, se estão a gostar e se as coisas estão a funcionar. 

Agora em relação a objectivos mais específicos, só na Câmara ou 

Agrupamento’. [Ent. 9C] 

 

‘eles falam na acta da reunião que cumprem os objectivos pré 

determinados, com algumas condicionantes…. Em relação aos 

professores de Educação Física, já se queixaram que de facto o número 

de alunos é complicado, mas de resto dizem que tem cumprido’. [Ent. 7C] 

 

‘Eu acho que sim, até porque os alunos gostam, participam… embora as 

instalações não sejam grande coisa’. [Ent. 2C] 
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‘Pelo que eu observo e pelo que os professores me fazem chegar, sim, 

mediante as condições que temos’. [Ent. 3C] 

 

 

Categoria D – Dificuldades/Mudanças 

 

Além das estruturas humanas, o Ministério da Educação deve preocupar-se em 

dotar as escolas das estruturas físicas essenciais. A existência, de espaços 

exteriores e interiores adequados impulsiona a prática de exercício físico e 

possibilita o desenvolvimento harmonioso de competências desportivas. 

 

Neste sentido, em termos de dificuldades, as afirmações dos coordenadores 

das escolas por nós seleccionadas para a realização do nosso estudo, vão de 

encontro ao que já os professores também afirmaram. Deixando claramente 

assente, que é ao nível das condições quer físicas quer de material, que estão 

as principais dificuldades para o desenvolvimento da AFD. 

 

‘São os espaços, porque ter aulas de Educação Física numa sala de aula 

onde estão computadores, armários com dossiers, ter de tirar mesas… 

isto para quando chove, porque espaço exterior até temos’. [Ent. 8C] 

 

‘As maiores dificuldades são nos dias de chuva, pois só temos um espaço 

coberto, um polivalente pequeno e dois professores a leccionar. Durante o 

Inverno houve a necessidade de um professor fazer aula prática no 

polivalente e o outro, aula teórica numa sala de aula. Outra dificuldade, 

tem a ver com o material, pois não temos. O único que existe são dos 

próprios professores e também é pouco’. [Ent. 5C] 

 

‘As principais dificuldades que eu vejo, são realmente as instalações e as 

diferentes entradas e saídas de alunos, porque ficam com horários 

diferentes e isso cria confusão/barulho…’. [Ent. 9C] 
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‘É não ter um espaço que sirva exactamente só para a AFD. Os 

professores usam o refeitório onde colocam umas tabelas de basquetebol 

nas paredes, com papel, é um sítio que tem imensos vidros, tem mesas e 

para eles é extremamente difícil… os alunos também não tem um sítio 

para tomar banho depois da Educação Física, não tem o material que 

deviam ter, portanto não está a funcionar bem, na minha opinião! Pois a 

Educação Física prevê que haja material e espaços adequados… ainda 

mais sendo esta escola nova’. [Ent. 7C] 

 

‘É uma escola nova, é o terceiro ano que está a funcionar, mas no que diz 

respeito à Educação Física, os espaços existentes já não são suficientes. 

E em relação ao material, não temos material nenhum. Já temos feito 

alguns pedidos no sentido que a Câmara nos ponha ai umas balizas, 

umas tabelas de basquetebol, mas não temos conseguido. Por isso as 

maiores dificuldades, são nível dos espaços, do material que é pouco ou 

inexistente, a falta de condições de higiene, para depois das aulas’. [Ent. 

3C] 

 

‘A falta de espaços equipados e apropriados’. [Ent. 6C] 

 

Já Monteiro em 1997 enumera algumas das características dos espaços 

interiores e exteriores das escolas do 1º CEB, que como vemos não se 

alteraram muito até aos dias de hoje. Nesse sentido, diz que na generalidade 

as escolas possuem espaços interiores e exteriores suficientes, no entanto não 

correspondem a critérios de utilidade. Sendo o pavimento muitas vezes de 

terra, não apresentando condições mínimas de utilização, ou é em alcatrão, 

material pouco adequado à prática de Educação Física. 

 

Como mudanças, também seguem a ideia dos professores dizendo que, 

 

‘A Câmara deve preocupar-se em ouvir os professores, pois penso que 

eles também se pronunciam… não se pronunciarão mais, pois o emprego 
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fica em causa! Mas deve melhorar os espaços, porque senão andamos 

aqui a incomodar-nos uns aos outros’. [Ent. 6C] 

 

‘Nós já tínhamos pedido a ampliação da área exterior coberta e estão a 

fazê-la este ano, vamos lá ver se para o próximo ano lectivo já vai estar 

pronta, pois é um acréscimo bastante significativo e talvez mais duas 

turmas possam ficar com espaço, apesar de ser exterior’. [Ent. 8C] 

 

‘As condições físicas, pois deve-se fazer um espaço coberto (pavilhão) 

para que em dias de frio e chuva se possa continuar a dar aulas. Pois a 

nível de material até estamos relativamente bem, porque a associação de 

pais nos ajudou e deu material para a escola’. [Ent. 9C] 

 

‘Penso que era necessário um espaço dedicado a essas actividades, e 

material adequado’. [Ent. 7C] 

 

‘devem melhorar em termos de horários, de condições, de mais apoio, de 

mais articulação entre todas as partes envolvidas’. [Ent. 3C] 

 

Segundo Serra (1997) é necessário e possível fazer alterações principalmente 

a nível da superfície do espaço de recreio, tornando-o mais adequado e 

funcional, que muitas vezes é utilizado nas aulas de Educação Física. Assim, 

propõe a existência de quatro tipos de superfícies, que permitiriam a realização 

de diferentes actividades: a superfície de relva, a qual possibilita a realização 

de enrolamentos e outros movimentos similares; a superfície de areia, que 

garantiria a segurança para a utilização de alguns aparelhos e a sua 

manipulação serviria para a realização de construções e jogos variados; a 

superfície de piso sintético, onde estariam colocados alguns materiais fixos 

(como rampas e pinocos) que possibilitam às crianças a realização de algumas 

habilidades e a superfície de terra, que, por sua vez, permitiria a realização de 

um conjunto de actividades tradicionais, como o jogo do berlinde ou do pião. 
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No entanto, e contrariando por completo a opinião dos professores da AFD no 

que diz respeito aos horários, alguns coordenadores (aqueles que sofrem na 

pele), pois também são professores titulares de turma, defendem que o horário 

das AEC apenas deve ser depois das 15:30m. 

 

‘Acho que deve mudar sobretudo em relação aos horários, pois estas 

actividades deveriam ser todas depois do período lectivo. Isto porque 

durante a manhã é quando as crianças intelectualmente estão mais 

despertas para as actividades lectivas, que necessitam de mais 

concentração’. [Ent. 4C] 

 

‘o que deve mudar é em relação ao horário, as AEC devem ser depois do 

horário curricular’. [Ent. 1C] 

 

Quem já usufrui deste horário realça, 

 

‘As nossas AEC funcionam todas depois das 15:30m e muito bem…’. [Ent. 

6C] 

 

‘a Assembleia deste agrupamento, vai tentar desenvolver esforços no 

próximo ano, mas não sei se terá grandes hipóteses… para manter o 

horário para todas as escolas do agrupamento, das extracurriculares, na 

parte da tarde, das 15:30h às 17:30h’. [Ent. 7C] 

 

Outra mudança curiosa, e que nos deixa todos (professores de Educação 

Física) no mínimo preocupados, foi-nos deixada na opinião de uma professora, 
 

‘o que deveria mudar, era haver apenas um professor de AFD, devido 

essencialmente ao espaço. Assim, tínhamos um espaço, onde decorriam 

todas as aulas práticas e já não se colocava as questões de mau tempo’. 

[Ent. 5C] 
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Categoria F – Professores/Recrutamento 

 

Relativamente aos professores existentes em cada escola, tal como já tinha 

sido dito por eles, os coordenadores confirmaram que as habilitações literárias 

estavam conforme o exigido no Despacho nº 12 591/2006, sendo todos 

licenciados em Desporto e Educação Física. Quanto à forma de recrutamento, 

ficou apenas para os professores responderem. 

 

 

Categoria G – Alunos/Participação 

 

Relativamente às AEC, só são de presença obrigatória para os alunos, as 

actividades de Apoio ao Estudo e o ensino do Inglês para os alunos dos 3º e 4º 

anos de escolaridade. Relativamente à duração semanal da AFD, a 

desenvolver no período de prolongamento do horário é de 135 minutos (mínimo 

de 45 minutos diários). Para a constituição das turmas, deve-se ter em conta, 

que o número máximo de alunos é de 25 e podem integrar alunos do 1º e 2º 

anos, 3º e 4º anos (Despacho nº 12 591/2006). 

 

Foi perante estas exigências que questionámos os coordenadores, no sentido 

de sabermos quantos alunos tinham acesso à AFD, sendo de presença 

facultativa, dada a importância que é dada à prática de actividade física. Assim, 

em apenas duas escolas das questionadas, todos os alunos nelas matriculados 

participam na AFD. 

 

Relativamente às restantes, temos vários números e duas razões que 

ressaltam à vista. Por um lado a falta de condições para que todos os alunos 

possam usufruir da AFD e por outro os pais.  

 

‘A escola tem cerca de 180 alunos e apenas 80 têm acesso à AFD, 

porque não há espaços físicos disponíveis’. [Ent. 6C] 
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‘A escola tem 116 alunos e neste momento só o 4º ano está a ter, que são 

39 alunos. Porque não temos espaços para a prática da Educação Física’. 

[Ent. 2C] 

 

‘A escola tem 111 alunos, e cerca de 70% a 75% dos alunos participa na 

AFD, mas como não é obrigatória varia muito. Por exemplo, no Inverno, os 

pais com a super protecção que tem com os filhos, não os deixam 

participar e nós também não temos condições higiénicas, não temos local 

onde possam tomar banho’. [Ent. 3C] 

 

‘A escola tem 136 alunos e apenas 10 não frequentam. Porque os pais 

acharam que não deviam inscrever os meninos nessas actividades’. [Ent. 

5C] 

 

No Relatório Intercalar de Acompanhamento (2006), no presente ano lectivo, 

94,3% dos estabelecimentos oferecem gratuitamente Actividade Física e 

Desportiva e cerca de 75,6% dos alunos matriculados nessas escolas 

frequentam a Actividade Física e Desportiva.  

 

Relativamente à duração semanal, todas as escolas tem entre dois a três 

blocos semanais de 45 minutos, para cada turma. Havendo superioridade do 

número de escolas, em relação aos três blocos (cinco das nove escolas). 

 

Vários estudos debruçaram-se sobre a quantidade e qualidade de exercício 

físico para as crianças. Mais recentemente e tendo em conta as 

recomendações do Health Education Authority, são perspectivadas duas 

recomendações gerais (Cavill, Biddle & Sallis, 2001): 1) Todas as crianças 

devem participar em actividades físicas moderadas a intensas pelo menos uma 

hora por dia; 2) As crianças mais sedentárias devem participar em actividades 

físicas moderadas a intensas pelo menos 30 minutos diariamente. Neste 

sentido ainda existe bastante trabalho pela frente, relativamente às nossas 

crianças. 
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No que diz respeito ao número de alunos por turma, nenhuma escola 

ultrapassa o estabelecido, os 25 alunos. 

 

Era também nosso objectivo nesta categoria, tentar perceber se os alunos 

destas escolas, apenas tinham contacto com actividades físicas e desportivas 

nas AEC, ou se por outro lado tinham a componente curricular existente no 

programa do 1º CEB – Expressão Físico-Motora. Neste sentido, e apesar de 

não termos formulado uma questão directamente com esse propósito, foi 

surgindo no decorrer das várias entrevistas a oportunidade de o 

questionarmos. Assim, desta nossa amostra, vemos que apenas uma escola o 

faz, e porque esses alunos não têm hipótese de ter a AFD, como AEC. 

 

‘somos nós que o damos, uma vez por semana. Apesar de não termos as 

qualificações ideais, fazemos o que podemos. Mas todos os alunos 

deviam ter AFD’. [Ent. 2C] 

 

Alguns coordenadores deram justificação, outros ficaram apenas pelo “não 

temos”. 

 

‘Não temos, embora no programa do 1º CEB seja incluído a Educação 

Física (as expressões). Mas na minha perspectiva, isto tudo confunde-nos 

pois se os alunos vão ter as expressões ministradas nas AEC, como é 

possível, nós também o fazermos? Quer dizer, havia uma duplicação, 

embora em alguns casos seja necessária. Mas não alteraram o programa 

e vieram estes extras, que são bem aproveitados’. [Ent. 3C] 

 

‘Porque o ME disse que tínhamos de ter oito horas para a Língua 

Portuguesa, sete para a Matemática, cinco para o Estudo do Meio, sendo 

o restante tempo gerido pelos docentes. Se temos vinte e cinco horas 

para leccionar, com estas já perfaz um total de vinte horas. Mas essas 

pessoas esquecem-se que os alunos também têm intervalos, se 

somarmos todos, dá um total de duas horas e meia por semana. Já só 
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nos restam outras duas horas e meia. Ora, nós como temos a Educação 

Física no enriquecimento, optámos pela Expressão Plástica e pela 

Expressão Dramática’. [Ent. 6C] 

 

Consultando a legislação existente, verificamos que o Despacho nº 19 

575/2006 vem explicar-nos isto mesmo. Neste documento, o ME define 

orientações para as principais áreas da componente lectiva do 1º CEB (Língua 

Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio). É referido ainda, a vontade para a 

melhoria da qualidade das aprendizagens no 1º CEB, sendo esta uma das 

prioridades da política educativa do Governo.  

 

Esta política de prioridades foi concretizada através de inúmeras medidas, 

entre as quais se destacam a implementação da escola a tempo inteiro. Neste 

sentido, e seguindo o Despacho, foram criadas condições para que, nos 

primeiros anos de escolaridade, as vinte e cinco horas lectivas de trabalho 

semanal sejam orientadas para o reforço dos saberes básicos e para o 

desenvolvimento das competências essenciais nas áreas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio. Nestes termos, tendo presentes os 

princípios gerais e os princípios orientadores ínsitos no Decreto-Lei nº 6/2001, 

de 18 de Janeiro, foi determinado que os tempos mínimos para a leccionação 

do programa do 1º CEB são: 

• Língua Portuguesa – oito horas lectivas de trabalho semanal, incluindo 

uma hora diária para a leitura; 

• Matemática – sete horas lectivas de trabalho semanal; 

• Estudo do Meio – cinco horas lectivas de trabalho semanal, metade das 

quais em ensino experimental das Ciências; 

• Área das expressões e restantes áreas curriculares – cinco horas 

lectivas de trabalho semanal. 

 

Também nos é dito pelo ME, que o restante tempo lectivo deve ser gerido, de 

forma flexível, pelos docentes, podendo ser utilizado para trabalhar as áreas 

das expressões ou para reforçar as restantes áreas curriculares. 



Actividades de Enriquecimento Curricular – Actividade Física e Desportiva 

 82

Neste sentido, deixamos algumas questões. Se existe esta flexibilidade os 

professores podem simplesmente deixar de dar a Expressão Físico-Motora, 

sem serem penalizados por isso? Porque não é de frequência obrigatória a 

AFD, já que não existe enquanto área curricular? Se é este o pensamento, de 

deixar que as crianças tenham a possibilidade de praticarem algum tipo de AF, 

só nas AEC, porque não são criadas condições para esse efeito?  

 

Não podemos esquecer nunca que a participação em AF regular durante a 

infância providência benefícios imediatos na saúde, afectando positivamente a 

composição corporal e músculo-esquelética (Malina & Bouchard, 1991) e 

reduzindo a presença de factores de risco de doenças cardiovasculares (Gutin 

et al., 1994).  

 

 

Categoria H – Supervisão Pedagógica 

 

Relativamente à Supervisão Pedagógica, 

 

‘É feita por nós. Dão-nos a planificação e temos pequenas conversas para 

limar arestas’. [Ent. 8C] 

 

‘É feita pelos professores titulares de turma que tem de fazer 45 minutos 

de supervisão por semana, estando sempre um professor presente na 

escola durante esse período, para a eventualidade de algo correr menos 

bem’. [Ent. 5C] 

 

‘Os professores titulares de turma, reúnem com eles trimestralmente, 

fazem uma acta da reunião, vêem como as coisas estão a correr e 

basicamente é isso… porque no horário que eles estão (professores da 

AFD), nós não estamos (o professor titular não está presente, sai às 

15:30h ou às 16:30h se teve acompanhamento ao estudo) ‘. [Ent. 7C] 
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‘é realizada na medida do possível, tendo em conta os horários que estão 

desencontrados com os professores. Há por vezes contacto entre os 

professores titulares e os das AEC, onde conversam para saber se tudo 

está a correr bem. Eu pessoalmente, como coordenador, estou na escola 

mais tempo, sempre tive mais tempos a dar horas extras, sou eu a pessoa 

que mais contacto com eles. Por isso, na medida do possível há contacto’. 

[Ent. 3C] 

 

‘Todos os dias existe um professor para fazer a supervisão, mas não está 

a assistir às aulas. Está presente na escola apenas para a eventualidade 

de surgir algum problema ou se for solicitada a sua presença na aula’. 

[Ent. 4C] 

 

‘Em relação aos professores titulares de turma, estes não acompanham 

as aulas. Mas conversamos para saber como estão a correr… estamos 

sempre a par de tudo! E no fim, temos de elaborar um relatório de como 

decorreram as actividades’. [Ent. 1C] 

 

Mas há quem diga ainda que, 

 

‘não existe. Mas querem que no fim do ano se dê uma opinião geral 

acerca de como decorreram as actividades. Mais do que isso, não existe’. 

[Ent. 2C] 

 

‘a única coisa que me foi dito, foi que tinha de avaliar esses colegas no 

final, mas para isso eu tinha de estar por dentro da situação e isso não 

acontece. Nem eu, nem nenhum outro professor neste momento, tem 

disponibilidade para tal. Para mim, quem deve avaliar, são as pessoas 

que os colocaram no terreno. No entanto, não saio da escola sem que a 

colega das AEC chegue, pois se ela não vier tenho de ver o que os alunos 

vão fazer’. [Ent. 6C] 
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Após a análise das afirmações proferidas pelos coordenadores das escolas, 

observamos que na sua maioria, as escolas fazem Supervisão Pedagógica. No 

entanto, existe muita falta de comunicação e de entendimento do que foi 

publicado no Despacho nº 12 591/2006 e uma ou outra coisa não é realizada. 

Por exemplo, pelo que apurámos, ninguém mencionou que fazia qualquer tipo 

de reunião com os Encarregados de Educação e em termos de avaliação da 

sua realização, também nem todos os mencionaram.  

 

No Relatório Intercalar de Acompanhamento (2006) cerca de metade dos 

professores titulares de turma afirmam ter recebido orientações sobre o 

exercício da supervisão das AEC, o que se verificou de facto, também em 

metade dos casos observados. 

 

A este propósito, o mesmo relatório, salienta que a articulação entre os 

docentes das AEC e os professores titulares de turma se faz essencialmente 

por via da partilha de informação sobre os alunos. Há contudo ainda muito 

trabalho a fazer, dado que cerca de metade destes professores afirmam 

desconhecer as orientações programáticas das AEC. Por outro lado, parece 

existir pouca programação conjunta de actividades pedagógicas e pouca 

reflexão conjunta sobre as competências a desenvolver. As metodologias e 

estratégias de ensino/aprendizagem ou a construção de materiais e 

instrumentos de avaliação são outras matérias a desenvolver. A articulação 

vertical dos docentes das AEC com os departamentos curriculares específicos 

é também muito reduzida. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Actividades de Enriquecimento Curricular – Actividade Física e Desportiva 

 85

4 - Conclusão 
 

Após a apresentação dos dados obtidos através da análise de conteúdo das 

entrevistas, e para evitar redundâncias desnecessárias, optámos por responder 

aos objectivos propostos, interpretando os dados e tirando as respectivas 

conclusões. 

 

Queremos salientar que este estudo exige uma abordagem mais aprofundada. 

Neste sentido, as conclusões deste trabalho devem ser entendidas como os 

aspectos mais importantes que resultaram da investigação e não como 

conclusões definitivas. Este foi um estudo exploratório das temáticas em 

questão. 

 

Por isso, referimos novamente o quão difícil foi discutir os dados com a 

literatura, uma vez que não existem estudos na área, nem dados das práticas 

que permitam fazer comparações, já que estas alterações estão em vigor 

apenas desde o início deste ano lectivo. 

 

No entanto, queremos com a realização deste trabalho, mostrar a realidade 

que a investigação nos permite revelar, e por mais que se tivesse acautelado a 

objectividade, não podemos esquecer que esta é uma actividade humana que 

carrega naturalmente subjectividade. 

 

Os resultados obtidos neste estudo são reveladores de que as escolas tiveram 

pouca ou nenhuma intervenção/colaboração para a implementação das AEC. 

Tendo esta, ficado a cargo do agrupamento e da autarquia, como entidade 

parceira. 

 

Pelas informações recolhidas parece ser claro que não existe uma ideia muito 

positiva acerca do trabalho e do esforço realizado pela Câmara Municipal de 

Braga, no sentido de ajudar a colmatar as necessidades de cada escola para a 

leccionação da AFD. 
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No que diz respeito aos professores que neste momento estão a leccionar a 

componente de AFD, todos apresentam as condições exigidas pelo Despacho 

nº12 591/2006, sendo por isso licenciados. 

 

Quanto aos alunos, apenas em duas escolas participam ou estão inscritos a 

totalidade dos alunos da escola, havendo quanto a nós, um grande número que 

não participa, estando na falta de condições físicas e na falta de vontade dos 

pais, as principais razões para que isso aconteça.  

 

Relativamente à interferência ou não da componente curricular com a de 

enriquecimento, verificamos que não existe qualquer tipo de interferência, pois 

estes professores apenas leccionam a AFD. No entanto, e apesar de existirem 

orientações programáticas especificas para a AEC, aquando do planeamento 

alguns professores em conjunto com os agrupamentos, orientaram-se pelo 

programa do 1º CEB. 

 

Por fim, as dificuldades sentidas, em grande parte são compartilhadas entre 

professores e coordenadores das escolas, estando ao nível da falta de 

condições físicas e materiais. Relativamente a mudanças que devem ocorrer 

para o próximo ano lectivo, também se centram entre as condições físicas e 

materiais. No entanto, os professores reclamam um horário mais alargado e 

que não seja apenas depois do término da componente lectiva e os 

coordenadores também reclamam do horário, mas que este não deve nunca 

interferir com o período lectivo, devendo ser só depois das 15:30 minutos. 
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Anexo 1 – Questionário enviado a todas as escolas do 
Concelho de Braga 
 
 

Questionário 
 

Questionário dirigido às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Braga. 
 

Objectivos 
Este questionário insere-se num estudo que visa identificar a existência ou não das Actividades 

de Enriquecimento Curricular, e especificamente da Actividade Física e Desportiva, nas 

diversas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Braga, bem como de todos os 

procedimentos para a sua implementação. 

 

Confidencialidade 
Será garantido total anonimato e confidencialidade sobre o conteúdo das respostas constantes 

de cada questionário. O seu uso será exclusivamente para fins académicos  

 

Colaboração 
Um estudo desta natureza apenas é possível de realizar com a vossa colaboração, pelo que a 

resposta a este questionário se torna imprescindível. Para o êxito do presente estudo, muito 

contribuirão a sinceridade, a exactidão e o rigor das suas respostas, bem como a sua entrega. 

 

Desde já gratas pela colaboração que naturalmente, irá prestar, aceite os nossos antecipados 

cumprimentos. 

 

 

 

Porto, 3 de Março de 2007 

 

 

A autora do estudo    A Orientadora 

 

Dina Silveira     Prof. Doutora Paula Queirós 
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Este breve questionário insere-se num estudo que visa identificar a existência ou não das 

Actividades de Enriquecimento Curricular, e especificamente da Actividade Física e 

Desportiva, nas diversas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Braga, bem 

como de todos os procedimentos para a sua implementação. 

Solicitamos assim, a sua colaboração, desejando que responda com sinceridade e não 

escrevendo o seu nome em qualquer parte deste questionário. 
 
Escola: _________________________________________________________ 

Freguesia: ______________________ 

 

O Despacho nº 12 591/2006 (2ª série) orienta os estabelecimentos de ensino do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, para a existência e o desenvolvimento de várias Actividades 

de Enriquecimento Curricular. 

 

1. Na Escola em causa, existem Actividades de Enriquecimento Curricular? 

Sim  Não    

Porquê?________________

_______________________

_______________________ 

 

1.1. Se respondeu SIM, indique quais.  

  Música 

  Inglês  

  Apoio ao Estudo 

  Actividade Física e Desportiva 

  Outras. Quais? ________________________________________ 

 

1.2. Se existem actividades de Enriquecimento Curricular mas NÂO existem 

Actividades Físicas e Desportivas, indique o motivo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Guião de Entrevista ao Coordenador da Escola 
 
 

a) Apresentação dos objectivos da Entrevista. 

 

b) A que Agrupamento pertence esta Escola? 

 

c) Funciona em regime normal ou regime de desdobramento? 

 

d) O Despacho nº 12 591/2006 (2ª série) indica como devem ser organizadas as AEC. Que 

medidas tomou o Agrupamento/Escola para a implementação dessas actividades? 

 

e) Diga-me quais os objectivos definidos pelo Agrupamento para as AEC? E a Escola, definiu 

objectivos?  

• Até agora esses objectivos estão a ser cumpridos? 

 

f) Tem conhecimento dos objectivos traçados pela Câmara Municipal? 

 

g) Quantos professores para as AFD estão nesta Escola? 

• Todos esses recursos humanos são provenientes da entidade parceira?  

• A Escola tem todos os seus professores de AFD com as condições exigidas no 

despacho do ME? 

• Como é visto pela Escola, o trabalho realizado pelos professores das AFD? 

 

h) Quantos alunos têm acesso à AFD? 

• Qual o número máximo de alunos por turma? 

• Qual a duração semanal da AFD na Escola?  

 

i) Como é feita a Supervisão Pedagógica das AFD?  

 

j) Acha que a parceria existente trás benefícios para a Escola e para o desenvolvimento das 

AFD? 

 

k) Quais as principais dificuldades que a Escola encontrou, na implementação da Actividade 

Física e Desportiva? 

 

l) O que acha que deve mudar para o próximo ano lectivo? 

 



 

 XVIII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 XIX

Anexo 3 – Guião de Entrevista ao Professor da Actividade 
Física e Desportiva da Escola 
 

 

a) Apresentação dos objectivos da Entrevista e recolha de dados complementares, tais como: 

• Escola onde lecciona. 

• Habilitações Literárias. 

• Ano que lecciona. 

• Só lecciona a componente de enriquecimento curricular? 

 

b) Como foi feito o seu recrutamento? 

• Está satisfeito com a sua situação contratual? Tanto em termos financeiros, como a 

nível de regalias profissionais? 

 

c) Quais os objectivos traçados pela Câmara Municipal, para as suas funções ou actividades? 

d) E a Escola ou Agrupamento, traçou objectivos para as AFD? 

• E para si, quais são os seus objectivos? 

• Até agora tem atingido todos os objectivos propostos? 

 

e) Existe um programa para as AFD. Tem conhecimento dele? Segue as suas orientações? 

• Quais são os objectivos definidos nesse documento para estas actividades? 

• São consideradas duas áreas de intervenção, a “Actividade Física” e a “Actividade 

Desportiva”. Como faz na prática a separação entre as duas áreas? 

• Das matérias indicadas na área das Actividades Físicas, quais acha mais importantes? 

E são apenas essas que exercita? 

• E na área das Actividades Desportivas, das oito matérias indicadas, aborda todas? 

Com o mesmo grau de importância? 

 

f) Acha que a parceria existente trás benefícios para a Escola e para o desenvolvimento das 

AFD? 

 

g) Em termos de integração na Escola, sente-se bem? Foi bem recebido? 

 

h) Quais as principais dificuldades que tem encontrado, na implementação da Actividade 

Física e Desportiva? 

 

i) O que acha que deve mudar para o próximo ano lectivo? 


