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RESUMO 
 

O presente documento tem como objetivo relatar, através de um processo 

reflexivo, todo o trabalho realizado durante o ano letivo no Estágio Profissional 

do 2º ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Este documento é uma narrativa de todas as atividades 

desenvolvidas ao longo do ano de estágio, partindo do Projeto de Formação 

Individual, realizado no início do ano letivo 2014/2015, e que me permitiram 

desenvolver as minhas competências quer a nível profissional quer a nível 

pessoal. Este culminar da formação académica decorreu numa escola do 

concelho de Valongo, mais concretamente em Ermesinde e foi uma experiência 

vivida em conjunto com uma comunidade, onde as relações pessoais e 

profissionais quer com o meu Núcleo de Estágio quer com o Núcleo de Estágio 

nº ll bem como com o Professor Cooperante, Professor Orientador de Estágio e 

com os alunos revelaram ter uma importância fulcral. Este processo reflexivo 

está subdividido em 5 capítulos: Introdução, Dimensão Pessoal, 

Enquadramento da Prática Profissional, Realização da Prática Profissional (por 

sua vez dividido na área 1 – Organização e Gestão do Processo de Ensino e 

de Aprendizagem, e área 2 – Participação na escola e relações com a 

comunidade) e por fim o capítulo referente às Considerações Finais. Ainda 

neste documento apresentarei um estudo sobre a temática dos programas 

nacionais de Educação Física, onde analisarei de uma forma crítica os 

programas dos diferentes ciclos de ensino, e apresentarei os resultados de 

entrevistas realizadas a 4 docentes de Educação Física por forma a saber qual 

a real utilidade do programa. Irei também falar sobre todo o trabalho 

desenvolvido com uma turma do 12º ano do ensino secundário onde irei refletir 

sobre as principais dificuldades encontradas e a forma como superei essas 

mesmas dificuldades. Por fim, irei refletir sobre as complexas relações entre a 

escola e a comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONCEÇÕES DE ENSINO
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ABSTRACT 
 

This document aims to report through a reflective process all the work done 

during the school year in the professional practicum of the 2nd cycle of studies 

leading to the degree of Master in Physical Education Teaching in Primary and 

Secondary Education at the University of Sports School of Oporto. This 

document is a narrative of all the activities developed during the professional 

practicum, starting from the Individual Formation Project, held early in the 

school year 2014/2015, which allowed me to develop both professionally or 

personally. This culmination of academic education took place in a school in the 

municipality of Valongo, specifically in Ermesinde and was an experience jointly 

with the community where personal and professional relationships with my 

internship Nucleus with either internship Nucleus of Nº. ll as well with the 

Cooperating Teacher, Teacher Training Advisor and students proved to have a 

central importance. This reflective process is divided into five chapters: 

Introduction, Personal Dimension, Professional Practice Framework, 

Professional Practice-realization (in turn divided in area 1 - Organization and 

Management of Teaching and Learning Process, and Area 2 - Participation in 

school and community relations) and the las chapter it’s about Final Thoughts. 

Also in this document I will present a study on the theme of national physical 

education programs, which analyze, in a criticize way, the programs of the 

different school stages, and will present the interview results carried out to 4 

teachers of Physical Education in order to know the real utility program. I will 

also talk about all the work with a group of 12th grade high school where I will 

reflect on the main difficulties encountered and how they overcame these same 

difficulties. Finally I will reflect on the complex relationships between the school 

and the community. 

 

Keywords: PROFESSIONAL PRACTICUM, PHYSICAL EDUCATION, 

NATIONAL PROGRAM FOR PHYSICAL EDUCATION, REFLECTION
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito da Unidade 

Curricular de Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Este documento pretende ser uma reflexão sobre o 

meu desenvolvimento enquanto profissional da área do ensino da Educação 

Física sem esquecer o meu desenvolvimento enquanto pessoa. O estágio 

profissional é assim definido por Freire (2001) como a componente prática dos 

cursos de formação de professores. Já Siedentop (1991) refere que a prática 

pedagógica tem vindo a ser determinante para a aprendizagem durante a 

formação de professores. Compreende-se assim a importância deste ano letivo 

para o meu desenvolvimento enquanto profissional da área da EF sendo um 

ano determinante e marcante para o meu futuro. 

Este processo de Estágio Pedagógico decorreu na Escola Secundária de 

Ermesinde, e revelou ser uma experiência complexa e dura mas principalmente 

muito gratificante. Ao longo do ano percebi que é impossível separar esta 

profissão da nossa vida pessoal. Ser professor é muito mais que exercer 

apenas um ofício, e muito mais que uma profissão, é uma forma de estar na 

vida. Por forma a simplificar toda esta reflexão o presente relatório está dividido 

em 5 capítulos. No primeiro capítulo vou falar sobre a Dimensão Pessoal, onde 

realizarei uma apresentação bem como as expectativas que tinha no momento 

antes realizar o Estágio Pedagógico. Já no segundo capítulo irei refletir sore o 

enquadramento da prática profissional, onde descrevo a escola enquanto 

instituição bem como a escola onde realizei este Estágio. O 4º capítulo estará 

dividido em 2 subcapítulos. O primeiro diz respeito à Área 1 o qual se refere à 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem o qual engloba a 

conceção, planificação, realização e avaliação realizada ao longo do ano letivo. 

É importante referir que nesta área, irei desenvolver o meu estudo sobre a 

temática dos Programas Nacionais de Educação Física enquadrado numa 

lógica de raciocínio, onde irei refletir sobre os documentos que servem de guia 

a nível nacional a todos os docentes da disciplina. Já na área dois vou refletir 

sobre a Participação na escola e relações com a comunidade. Por fim, no 
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último capitulo, irei apresentar algumas considerações finais sobre todo este 

processo.  
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2. DIMENSÃO PESSOAL 
 

2.1 Reflexão Autobiográfica   
 

“Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses” (Sócrates) 

 Quem sou eu? O meu nome é Nelson Escaleira Martins, tenho 24 anos 

e sou natural de Vila Real, Portugal. Estes são dados adquiridos por todos 

aqueles que me conhecem porém conseguirão apenas os meus dados 

pessoais responder à questão colocada anteriormente? Certamente não. Mas 

como posso então apresentar quem de facto sou?  

Em primeiro lugar considero fundamental referir qual o caminho seguido 

até chegar a este momento tão marcante da minha vida. Assim sendo devo 

começar por referir, de forma honesta, que ser professor de Educação Física 

nunca foi o meu “sonho de criança”, como referem muitos dos meus colegas 

em conversas informais. Além disso, durante o meu 6º ano do ensino básico e 

12º do ensino secundário, recebi apoio e orientação vocacional por não saber 

qual seria o caminho que deveria seguir. Porém com o passar dos anos 

começou a surgir em mim uma paixão relacionada com os conhecimentos 

técnicos e táticos da modalidade de futebol. Desde então comecei, de uma 

forma autodidata, a aprofundar os meus conhecimentos sobre a modalidade 

referida bem como pelo Desporto a um nível geral.  

Tendo em conta o despontar dos interesses referidos, ao chegar ao 

ensino secundário, ingressei no Curso Tecnológico de Desporto. Não decidi 

optar por este curso apenas por estar interessado numa única modalidade 

embora o interesse pela área do treino tenha vindo, progressivamente, a 

aumentar. Durante o ensino secundário vivenciei um lado que desconhecia do 

Desporto participando em atividades e conhecendo conceitos mais relacionado 

com a organização e dinamização de atividades desportivas. Durante este 

período de tempo comecei a denotar que gostava de ser um transmissor de 

conhecimentos ou seja, tinha gosto em ensinar tudo aquilo que sabia. Tendo 

em conta que, desde o meu primeiro ano do ensino primário até à conclusão do 

12º ano, a aula de Educação Física sempre foi um espaço no qual me sentia 

bem, apesar de ser tão ou mais exigente que outras disciplinas. Aliado ao facto 
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de gostar de ser um transmissor de conhecimentos, pensei na possibilidade de 

vir a ser professor de Educação Física. No fundo acabava por ser algo que 

juntava dois mundos que simplesmente adorava. Compreendo agora que um 

professor desempenha um papel muito mais complexo do que apenas o de 

transmitir conhecimentos. Comecei então a estar mais atento ao trabalho 

realizado pelos meus professores de educação física e percebi que era aquilo 

que queria fazer, era isso que queria ser. 

Optei assim por continuar a minha formação na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) na licenciatura em Educação Física e Desporto 

Escolar por considerar que este seria o caminho mais adequado para cumprir 

os meus objetivos profissionais. Durante estes três anos tive a oportunidade de 

vivenciar uma série de experiências riquíssimas, onde, infelizmente, acabou 

por ocorrer algo que eu considero como sendo uma lacuna grave numa 

formação deste tipo, a falta de contacto com alunos e com o ambiente escolar 

propriamente dito. Por outro lado, possibilitava auxiliar na organização de 

várias atividades do Desporto Escolar, tendo exercido diversas funções. Foram 

experiências muito ricas, incluindo a realização de práticas pedagógicas a 

colegas no papel de alunos.  

Após estes três anos optei por suspender o meu percurso académico 

durante dois anos tendo estado em diversos postos de emprego. Este foi um 

período onde acredito que amadureci bastante tendo começado a ver o mundo 

de uma forma diferente. Foi um período que aproveitei para conhecer o 

mercado de trabalho ausentando-me da vida académica. No entanto, durante 

esta pausa mantive o contacto com alguns docentes da UTAD que tinham 

algumas ligações a elementos responsáveis pela organização de atividades do 

Desporto Escolar, possibilitando-me continuar a participar no mundo do 

Desporto, nomeadamente na organização de diversas provas, desde encontros 

locais até campeonatos nacionais. Esta foi mais uma experiência muito 

proveitosa, tendo contactado com um elevado número de alunos apesar de ter 

sido num ambiente fora do espaço físico da escola. Durante a minha formação 

académica tive a possibilidade de participar na organização de uma prova 

deste género. Acredito que a oportunidade de fazer parte da organização de 

várias provas de diferentes modalidades me ajudou a encarar e a ver os alunos 

de uma forma diferente, tendo sempre em consideração que os alunos com 
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que tive a oportunidade de contactar nestes eventos fazem parte de um grupo 

que se encontra motivado para a prática da desportiva, e para a competição. 

Após esta paragem nos estudos decidi retoma-los seguindo os meus 

sonhos e objetivos, optando por ingressar numa instituição reconhecida dentro 

e fora do nosso país. Decidi, com base nestes pressupostos, tentar ingressar 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), no 2º ciclo e 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário com o objetivo 

de ser docente, por mais difícil que isso pudesse vir a ser. 

Paralelamente, e seguindo um sonho antigo, surgiu a possibilidade de ser 

treinador principal do escalão de petizes e traquinas (4 a 8 anos) no Grupo 

Desportivo de Águas – Santas, oportunidade que aceitei de bom grado e que 

desempenho desde Setembro de 2013. Constitui uma oportunidade de 

trabalhar com um grupo de crianças muito novas, de aprofundar os 

conhecimentos aprendidos ao longo da minha formação, aplicá-los adaptando-

os a este escalão etário e contexto, e de vivenciar algo completamente novo e 

que muito gosto me tem dado fazer. 

Apresentado o percurso vivenciado até ao momento reconheço que 

existem áreas nas quais tenho grandes lacunas. Em primeiro lugar, e como já 

referi de forma implícita, nunca estive, de uma forma completamente autónoma 

em lecionação a uma turma. Durante a licenciatura tive a oportunidade de 

vivenciar vários momentos de prática de ensino supervisionado, porém lecionei 

sempre pequenos períodos de tempo (15 a 30 minutos), a maior parte das 

vezes com o auxílio de um grupo de trabalho, tendo sempre lecionando aos 

meus colegas de turma. Já durante o primeiro ano do Mestrado, tive a 

oportunidade de, pela primeira vez, entrar numa escola e realizar a prática de 

ensino supervisionada a alunos de diferentes ciclos de ensino, porém sempre 

com o apoio de um grupo de trabalho, ou lecionando apenas a um pequeno 

grupo de alunos. Não quero, desta forma, descurar a importância destas 

experiências porém considero que estar à frente de uma turma de alunos do 

ensino básico ou secundário é completamente diferente de lecionar a aula aos 

nossos colegas e, muitas vezes, amigos ou de pequenos grupos de alunos 

porém sinto que poderei ter dificuldades tendo em consideração que vai ser a 

primeira vez que vou estar no contexto real de ensino com uma turma 

totalmente sob a minha alçada. Por outro lado, o facto de estar pela primeira 
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vez neste contexto poderá ter os seus benefícios visto que desta forma não 

desenvolvi automatismos ao estar na presença de alunos.  

 Deste modo a falta de situações em contexto prático podem influenciar 

de forma negativa ou positiva as minhas intervenções junto dos alunos. Teria 

então de realizar um esforço para ser o mais proactivo possível de forma a 

colmatar a minha falta de experiência.   

 

2.1 O Estágio Profissional e as expectativas face 

ao mesmo 
 

Uma palavra que me vinha à cabeça quando pensava no que seria o 

estágio era exigência. Porém, como é costume dizer na gíria popular “quem 

corre por gosto não cansa”. 

Acreditava que devia encarar o estágio como se tratasse de ser professor 

contratado pela primeira vez, ou seja com responsabilidades iguais a um 

docente no pleno exercício da sua profissão. Complementarmente sabia que 

iria ter várias pessoas à minha volta, acreditando que estas iriam estar lá para 

me ajudar ou chamar à atenção sempre que necessário, mas tendo sempre a 

perfeita noção que não poderia estar dependente destas pessoas. Deste modo 

teria de colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo da 

minha vida. Via assim o estágio como a transição da teoria para a prática 

existindo sempre uma forte interligação entre as duas. 

 “O Estágio Profissional entende-se como um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar” (Matos, 2014)1. Como 

afirma Matos, encarava este estágio como sendo a grande experiência da 

minha vida quer pessoal quer profissional vindo esta a ser, certamente, a mais 

importante até ao momento. Esperava assim crescer quer como pessoa quer 

como profissional tratando-se, no fundo, de um projeto de construção da minha 

1- Matos, Z. (2014). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 
conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da FADEUP, (3). 
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identidade, como se de um investimento em mim se tratasse, onde, como em 

qualquer investimento, espero ter um retorno, não um retorno financeiro mas 

que se expressará na concretização e realização pessoal. 

Segundo Rink (2014), o estágio tem sido motivo de muitas controvérsias 

no meio académico. Normalmente, caracteriza-se como uma atividade 

realizada no último ano do Curso com o objetivo de instrumentalizar o 

profissional para atuar na sala de aula. Embora não atuemos em sala de aula 

(salvo raras exceções), esta visão assemelha-se às restantes, ou seja, o 

estágio é o culminar dos vários anos de estudo, onde nos serão dadas 

condições para colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos 

anos. Bento e Mesquita (2014) sobre esta temática referiu que “a formação de 

professores é uma forma particular da relação entre a teoria e a prática, relação 

concretizada por um intermediário. A primeira apenas chega à segunda 

mediante a pessoa do professor”. Entendia assim o estágio como um momento 

de prática, de ação, onde iria colocar em prática os conhecimentos adquiridos 

ao longo da minha vida, realizando, tal como referem estes autores, uma ponte 

entre a teoria e a prática.  

Posto isto o exercício do estágio tem algumas especificidades fulcrais 

para o meu crescimento profissional e pessoal. A prática, por si só, não é 

sinónimo de aprendizagem. Assim sendo acreditava que durante este estágio 

teria de realizar diversas reflexões para que fosse capaz de detetar os meus 

erros e descobrir formas de os corrigir. De acordo com Shulman (1986) a 

reflexão é o processo pelo qual o professor aprende a experiência. Assim 

esperava que o estágio viesse a ser uma experiência onde existiria uma 

simbiose constante entre os conhecimentos teóricos, a prática e a reflexão. Só 

com base nestas 3 premissas básicas é que acreditava que poderia vir a 

crescer como professor. 

Por outro lado o estágio profissional pressupõe o contacto com várias 

pessoas tais como o professor cooperante, o núcleo de estágio os alunos entre 

muitos outros. Como seriam eles? Qual seria a relação que iria ter com eles? 

Como é que iria ser recebido por todos estes elementos?  

É certo que naquele momento eram mais as dúvidas que as certezas. 

Tudo parecia ser incerto. Tendo em consideração que muitos antigos colegas 

já concluíram o mestrado tanto na instituição FADEUP como na UTAD, e tendo 
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ouvido relatos tão díspares, as dúvidas acumulam-se não me restando muito 

mais do que “esperar para ver” e não “sofrer por antecipação”. Existe apenas 

um pensamento que estava sempre presente: Se eles conseguiram realizá-lo 

com sucesso eu também serei capaz de o fazer. 

Uma das grandes dúvidas que me deixava mais inquieto era saber que 

iria realizar um estágio profissional onde iria ter a meu cargo pelo menos uma 

turma onde sabia que poderia ter alunos entre os 12/13 até aos 18/19 ou até 

mesmo com mais de 20 anos. Assim sendo, e tendo em conta que tinha 23 

anos (à data do inicio do ano letivo), sabia que podia ter alunos com uma 

média de idade baixa ou discentes com idades muito semelhantes à minha. 

Comecei assim a pensar qual seria a forma mais adequada de encarar tais 

situações tendo em conta a minha personalidade. 

Cada ano letivo tem as suas especificidades assim como cada faixa 

etária, ou seja, não considero que seja melhor ou pior lecionar a um 

determinado ano letivo. Posso também referir o mesmo no que concerne à 

disciplina. O que é que convém mais à minha formação enquanto futuro 

professor? Uma turma muito disciplinada e bem comportada ou uma turma 

mais indisciplinada? Se por um lado é conveniente ter uma turma onde todos 

os alunos se comportem bem, também posso afirmar que uma turma mais 

indisciplinada se torna mais desafiante o que pode tornar a experiência do 

estágio mais penosa mas ao mesmo tempo mais útil.  

Em suma esperava encontrar uma turma com maturidade suficiente para 

saber distinguir a linha que separa o aluno e o professor, apesar de existir a 

possibilidade de eu estar numa faixa etária muito próxima à dos meus 

discentes. No caso de essa condição não se verificar teria de ser eu a 

demarcar de uma forma clara essa mesma linha, logo no início do ano. 

Esperava também encontrar uma turma capaz de perceber as premissas 

básicas do trabalho que estou a desenvolver naquela escola. Por fim gostava 

que os alunos me vissem, a mim e ao meu trabalho, como uma oportunidade 

de vivenciar um ano único onde poderão estar mais à vontade para falar 

comigo sobre problemas pessoais. Também tinha em consideração que para 

que isto ocorresse era importante que deixasse os alunos suficientemente à 

vontade comigo, tendo assim de exercer uma autoridade suficiente para 
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demarcar o meu papel, ou seja, nem ser demasiado autoritário nem ser 

demasiado indulgente.    

Quanto ao grupo de Educação Física esperava encontrar um grupo 

diversificado, com professores mais ou menos motivados para o exercício da 

profissão (tendo em conta a atual conjuntura), no entanto acreditava que ira ser 

um grupo pronto a apoiar-nos e a orientar-nos dentro das possibilidades de 

cada um. 

Já sobre o professor cooperante e o orientador de estágio esperava existir 

uma total coordenação entre os dois acreditando que o professor orientador iria 

estabelecer uma ligação mais forte com a faculdade e o professor cooperante 

com a escola. Considerava assim que iria encontrar duas pessoas fulcrais para 

a minha formação enquanto estagiário e que serão mais dois modelos a ter em 

conta. 
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3 ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

3.1 A Escola como instituição 
 

Segundo o dicionário de língua portuguesa a escola é definida como 

“instituição com o objetivo de educar…” (Porto Editora, 2013) 

Complementarmente a instituição pode ser definida como um “estabelecimento 

de utilidade pública, organização fundação.“ (idem, 2013). Podemos considerar 

que a mera definição de escola e instituição são demasiado redutoras para 

conseguir explicar o que é, de facto, uma escola. Se unirmos as duas 

definições apresentadas, podemos ver a escola como um estabelecimento de 

utilidade pública com o objetivo de educar, porém esta visão continua a ser 

ainda muito redutora.  

A escola, ao longo da sua existência, tem sofrido enormes alterações, 

sendo vista, hoje em dia, como um espaço de encontro de culturas. Segundo 

Pereira (2004), “esta diversidade cultural e étnica é uma realidade que impõe 

novas responsabilidades à escola e aos professores”. Assim sendo esta 

instituição tem de ser altamente adaptável, tentando responder a um dos 

grandes dilemas dos dias de hoje: como vamos educar e ensinar todos os 

alunos de uma forma justa e equitativa se são todos diferentes? Esta é uma 

questão que deverá caber a cada um de nós resolver, desde professores à 

própria escola em si. Temos de ensinar todos os nossos alunos para que todos 

aprendam, mediante as suas capacidades e as especificidades de cada 

conteúdos, sempre de uma forma justa e equitativa. 

 

3.1 A escola onde realiza o estágio? 
 

No primeiro dia em que me desloquei à Escola Secundária de Ermesinde 

para entregar os meus dados pessoais à secretaria fui abordado por uma 

senhora que referiu que esta era uma escola pobre em condições materiais 

mas muito rica em “calor humano”. De facto, passados os primeiros dias nesta 
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escola, percebo perfeitamente o que a senhora queria dizer com estas 

palavras.  

Infelizmente a Escola Secundária de Ermesinde não foi contemplada na 

recente ação de renovação do parque escolar. Como tal é notório que alguns 

espaços da escola começam a demonstrar algum, se não bastante, desgaste. 

Porém é uma escola que faz os possíveis para que estes efeitos não tenham 

repercussões negativas na aprendizagem e no bem-estar dos alunos. 

Quanto à comunidade escolar posso afirmar que esta escola não tem 

muito boa fama. Porém, depois de ficar a conhecer melhor a escola e a sua 

comunidade posso afirmar com toda a certeza que a reputação não 

corresponde à realidade. Esta é uma escola igual a qualquer outra, nem melhor 

nem pior. Como qualquer instituição de ensino tem alunos bons e alunos 

menos bons, sendo importante ter em consideração que esta instituição lida 

muito bem com qualquer um dos dois grupos referidos, desde o grupo dos 

alunos disciplinados e empenhados em aprender, bem como com os alunos um 

pouco mais desordeiros e desinteressados.  

Gosto de olhar para esta escola como sendo humilde. Toda a 

comunidade escolar tem a perfeita noção que as infraestruturas bem como os 

materiais poderiam ser melhores, mas não é isso que impede os professores, 

os administrativos, os auxiliares de ação educativa, etc., de realizar o melhor 

trabalho possível para que os seus alunos consigam ter as melhores condições 

possíveis.  

Como referiu a funcionária que me recebeu pela primeira vez na 

secretaria existe de facto um grande calor humano. É possível verificar que as 

relações interpessoais entre professores e dos professores com os auxiliares 

de ação educativa são de facto extremamente boas, sendo estas relações 

visíveis desde o momento da primeira reunião geral de professores e da 

primeira reunião de departamento das Educação Especial, Física e Musical. 

Acredito que esta é uma instituição de ensino de enorme qualidade e que 

me proporcionou todas as condições necessárias para o desenvolvimento do 

meu Estágio Profissional. 
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3.3 A minha turma 
 

Após reunião com o professor cooperante foi decidido que iria ficar com 

uma turma do 12º ano. Logo aqui percebi que iria encarar um grande desafio: o 

de lecionar a uma turma com uma média de idades de 17 anos. Assim sendo e 

para compreender toda esta experiência, existe a necessidade de conhecer a 

“minha turma”    

Desde o primeiro momento em que estive com os alunos da turma 

consegui facilmente perceber que os mesmos eram uma turma muito 

disciplinada e com um nível de maturidade bastante elevado. Esta é uma turma 

constituída por 20 alunos sendo 6 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. 

De forma a conhecer a turma de forma mais aprofundada, os alunos/as 

responderam a um inquérito, do qual os aspetos que me chamaram mais a 

atenção foi o facto todos referirem que gostam de andar na escola, e que 

destes 15 referem que gostam de andar na escola para aprender. Foi também 

curioso verificar que estes 15 alunos demonstraram ter a intenção de ingressar 

no ensino superior. Será assim curioso verificar se o facto de a EF não contar 

para a média de acesso ao ensino superior, poderá ou não modificar a postura 

dos alunos na aula. Foi também curioso constatar que 19 dos 20 alunos 

referem gostar de EF existindo apenas um que menciona que só gosta às 

vezes, consoante a modalidade a ser lecionada. Por fim existe ainda uma aluna 

que refere ter receio de realizar alguns exercícios devido a um desvio na 

coluna, e um aluno refere ter asma 

Os resultados parecem ir ao encontro das expectativas definidas aquando 

da primeira aula. Como foi referido anteriormente grande parte dos alunos 

pretende ingressar no ensino superior, porém é ainda curioso verificar que 

alguns destes alunos ainda não sabem que curso frequentar.  

Por fim também considero importante referir que alguns alunos vieram de 

outra turma, existindo assim dois grupos distintos na turma.
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

É então chegado o momento de realizar o estágio profissional, 

propriamente dito. Segundo Matos (2014)2, “a natureza complexa, unitária e 

integral do processo de ensino e aprendizagem, bem como as características 

gerais da atividade do professor (…) obrigam a uma tentativa de integração e 

de interligação das várias áreas e domínios a percorrer no processo de 

formação e, em particular, no Estágio Profissional, de forma a retirar o 

formalismo das realizações e a promover as vivências que conduzem ao 

desenvolvimento da competência profissional.”. De facto, ao realizar uma 

análise às tarefas do estagiário facilmente se observa que existem diversas 

áreas e domínios, que se relacionam entre si e que demonstram a 

complexidade das atividades do professor. Cabe-me então, com o auxílio do 

professor cooperante e da professora orientadora, desmistificar este processo 

compreendendo todos os elementos necessários para o efeito.  

Tendo em consideração que o estágio profissional “entende-se como um 

projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar” 

(Matos, 2014)1, considero importante que as experiências vividas estejam 

carregadas de significados, funcionando como alavancas para o 

desenvolvimento do conhecimento da profissão de professor. Torna-se assim 

imprescindível a existência de uma forte relação entre a teoria e a prática 

sendo esta relação fortemente desenvolvida através de uma constante reflexão 

sobre todas as experiências vividas. Deste modo no ponto 4.1 do presente 

relatório de estágio irei referir os vários elementos necessários para a 

conceção, planeamento, realização e avaliação do ensino. No ponto 4.2 

abordarei a temática da participação na escola e relações com a comunidade. 

2- Matos, Z. (2014). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 
c- onducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da FADEUP., 3. 
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4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 
 

 Segundo Batomé & Kubo (2001), o processo ensino-aprendizagem é um 

nome para um complexo sistema de interações comportamentais entre 

professores e alunos. Mais do que “ensino” e “aprendizagem”, como se fossem 

processos independentes da ação humana, há os processos comportamentais 

que recebem o nome de “ensinar” e de “aprender”. De facto não podemos 

considerar que os termos ensino e aprendizagem sejam encarados como 

independentes e sem relação entre si. Existe uma relação muito particular entre 

os dois, sendo que nós professores somos um dos grandes impulsionadores 

deste processo.  

 Esta é uma área que deve respeitar os conhecimentos considerados 

válidos em Educação Física, porém como deveremos organizar esta 

quantidade enorme de conhecimentos? E como devemos conduzir todo este 

complexo processo de forma a poder ensinar os nossos alunos? De forma a 

tentar compreender melhor esta área irei abordar a conceção, o planeamento, 

a realização e avaliação deste processo, referindo todas as incidências que 

marcaram este ano de estágio tentando sempre introduzir um cunho pessoal 

nas diferentes fases abordadas.  

 Considero importante referir que para além dos documentos produzidos 

foram realizadas reuniões onde foi realizada uma análise aos documentos, 

foram-me dadas recomendações para facilitar a nossa introdução e adaptação 

ao meio escolar enquanto professores de EF. Todas estas instruções 

revelaram-se muito úteis para que a nossa chegada à escola fosse mais 

simples. 

 

4.1.1 - Conceção - A Génese do planeamento 
 

Quando tive a primeira reunião do núcleo de estágio foram apresentados 

diversos documentos para serem analisados. À primeira vista estes revelavam 

ser muito extensos e até de difícil compreensão. Posto isto os mesmo exigem 
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uma análise cuidada de forma a compreender na íntegra as suas orientações e 

recomendações.  

Considero que esta fase é fundamental para o desenvolvimento do EP 

pois é necessária uma integração completa no meio escolar passando desde o 

conhecimento das condições do meio bem como todo o enquadramento legal, 

as orientações as recomendações impostas ou sugeridas por todas as 

instituições gestoras do ensino bem como pela escola propriamente dita. Estes 

documentos vão refletir quais são as conceções e crenças que cada uma 

destas instituições tem da educação e mais concretamente da EF.  

Como refere Bento (2003, p. 7) “Todo o projeto de planeamento deve 

encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos programas ou 

normas programáticas de ensino”, desta forma irei realizar uma análise aos 

documentos que considero fulcrais para o desenvolvimento do EP. Realizarei 

também análises e reflexões constantes sobre os mesmos referindo os pontos 

que considero mais importantes, bem como aquilo com o qual não concordo. 

Irei assim ter em consideração os programas nacionais de Educação Física, o 

projeto curricular de EF da escola, e o projeto educativo da escola. 

 

4.1.1.1 O projeto educativo 2013-2017 
 

O projeto educativo do agrupamento de Escolas de Ermesinde foi 

elaborado com o intuito de ser um orientador da ação educativa. Nele é 

realizada uma identificação do agrupamento e das escolas que o constituem 

uma análise swot onde, através de uma tabela, são referidos os pontos fortes e 

fracos do agrupamento, o plano estratégico e modos de divulgação, e as 

formas de avaliação do mesmo. 

 A leitura deste documento permite a qualquer pessoa compreender, de 

uma forma honesta, quais as limitações que a escola tem bem como perceber 

quais são os seus pontos fortes. Deste modo o docente terá a possibilidade de 

conhecer aquilo que poderá vir a encontrar e aquilo que esta instituição de 

ensino pretende para os seus formandos. 

   Realizando uma análise mais atenta ao projeto educativo, o mesmo 

refere que pretendem ser “um Agrupamento ajustado às necessidades da 
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sociedade, alicerçado não só em princípios de rigor, justiça, eficiência e 

responsabilidade, mas também de cooperação, criatividade e autonomia” 

(Agrupamento de Escolas de Ermesinde, 2013, p. 3). No fundo, com esta frase 

a escola refere que o formando deverá estar preparado para entrar na vida 

adulta em concordância com aquilo que a sociedade espera para aquele 

individuo. 

O Agrupamento indica ainda que as suas prioridades são promover o 

sucesso educativo, assumir o agrupamento como um polo de cultura, 

socialização e formação, melhorar a comunicação, desenvolver o sentido de 

pertença ao agrupamento e gerar condições de realização profissional. 

Porém como poderá a EF auxiliar o Agrupamento a desenvolver as 

capacidades referidas anteriormente no seu formando? Como poderei eu, 

enquanto docente desta disciplina, incutir esses princípios nos meus alunos? 

Como seria expectável o projeto não dá a resposta a estas dúvidas. Existe 

então a necessidade de reter as principais mensagens que este documento 

transmite, realizando posteriormente uma articulação entre todos os 

documentos analisados, confrontando-os com a minha atual conceção de EF.  

Este documento revelou, ainda, ser bastante simples e de fácil análise, 

onde as intenções para os próximos anos estão bem definidas e onde os 

principais pontos fracos não são escondidos mas sim colocados de uma forma 

honesta e aberta. Deste modo torna-se de fácil acesso para toda a comunidade 

escolar, atendendo que existe uma intenção declarada de divulgar o mesmo 

por toda a comunidade educativa.  

Neste projeto existe uma palavra que destaco: autonomia. É necessário 

ter em atenção que vivemos num mundo onde a sociedade está em constante 

mutação. O que hoje é verdade amanha poderá não o ser. Desta forma é 

importante que os alunos compreendam que o conhecimento é algo que está 

em constante mutação sendo necessária uma atualização constante de tudo o 

que lhes é ensinado. Acredito que a capacidade de trabalho autónomo é uma 

das características mais importantes para um futuro profissional de qualquer 

área. Deste modo acredito que esta será uma referência para o 

desenvolvimento do meu EP, onde irei tentar incrementar esta capacidade nos 

meus alunos. Porém existe a necessidade de saber como operacionalizar esta 

intenção. Com base nestes pressupostos irei realizar uma análise aos 
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programas de EF tentando responder a esta e outras questões colocadas 

durante esta análise ao projeto educativo.  

4.1.1.2 Os programas de Educação Física (Estudo) 

 

No início do ano letivo foi definido em reunião com o nosso professor 

cooperante que os três estagiários iriam ficar com turmas do ensino secundário 

(duas turmas do 10º e uma do 12º). Realizei, então, uma análise aos 

programas de Educação Física referentes a este ciclo de ensino, tendo sempre 

presente a noção que estes documentos articulam-se entre si, ou seja, estes 

documentos não deverão ser vistos como documentos singulares. 

Desta forma foi-nos passada a imagem, de um modo informal, que não 

existia uma necessidade demasiado grande de realizar uma análise e 

constantes observações aos conteúdos dos programas de EF visto que o 

projeto curricular da escola acabava por ser uma adaptação dos programas da 

disciplina às necessidades da escola. Porém constatei ao longo do meu 

percurso académico, e mais concretamente no início do período do estágio 

profissional, que as criticas aos programas nacionais eram variadíssimas. 

Estes comentários depreciativos vinham de todos os docentes, em momentos e 

conversas mais informais, tanto na escola onde realizei o EP como na 

FADEUP. Estes referiam que o documento se encontra muito desatualizado, 

que os objetivos traçados se encontram muito desadequados face à realidade 

escolar, que as normas para a definição do sucesso na disciplina não têm 

qualquer tipo de fundamento, entre muitas outras críticas. No entanto é 

importante compreender que apesar do projeto curricular ter em atenção as 

necessidades e particularidades da escola, o mesmo foi construído tendo como 

base o programa de EF para os diferentes ciclos de ensino. No entanto é 

visível que os projetos curriculares muito raramente realizam referências aos 

programas de EF. Também é importante mencionar que os programas 

nacionais de EF do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário foram 

homologados em 2001 enquanto que o presente projeto curricular da Escola 

Secundária de Ermesinde foi introduzido no ano letivo de 2013/2014. Não 

pretendo com isto referir que o facto de um documento ser mais ou menos 

recente lhe confira mais ou menos qualidade. Porém o projeto curricular sofreu 
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diversas modificações ao longo dos anos, já o programa nacional de EF não 

sofreu qualquer alteração ou revisão desde a sua publicação.  

Atendendo ao facto que o programa nacional de EF assume ser um “guia 

para a ação do professor” (Bom; et al., 2001b, p. 8), acredito que necessita de 

uma análise mais profunda para, no fundo, ser possível conhecer o documento 

responsável por guiar a ação do docente de EF, sem nunca esquecer que no 

referido documento é possível ao docente encontrar “os indicadores para 

orientar a sua prática, em coordenação com os professores de Educação 

Física da escola”.  

Neste contexto é importante conhecer a forma como os programas de EF 

surgiram no sistema de ensino português. Com a reforma do ensino de 1911 foi 

reconhecida a importância da EF nas escolas, porém, só em 1915 foi criado 

uma comissão responsável pela elaboração de um regulamento geral para a 

EF (Cabral, 1991). Segundo a mesma autora pode-se afirmar que este 

regulamento foi o primeiro “programa” de EF nas escolas portuguesas, porém 

os efeitos do mesmo revelaram ser praticamente nulos. Durante o período do 

Estado Novo e com a imposição de uma ditadura militar, a partir de 1926 

ocorrem diversas alterações na área da Educação e também na EF (Neves, 

1995). Surge assim, em 1932, o Método Oficial Português, sendo este 

documento regido por um grupo de médicos com base no pensamento de Ling 

porém não ia ao encontro do regulamento de 1920 (Cabral, 1991). É também 

curioso verificar que os jogos de competição não estavam incluídos neste novo 

documento por não serem vistas vantagens na lecionação de desportos.  

Mais tarde, em 1936 surgiu a Mocidade Portuguesa, organização que 

tinha como objetivo a preparação cívica, patriótica dos jovens, sem esquecer a 

sua formação física e, de certa forma, militar, tendo esta organização a tarefa 

de criar todos os regulamentos, programas e manuais escolares. Porém só em 

1946 surgiram os novos programas de EF para os liceus, sendo ainda 

baseados na ginástica de Ling, existindo porém alguma liberdade para a 

introdução dos desportos, sendo permitida a iniciação dos mesmos. Já em 

1968 surgem as Diretivas para o Ensino da Educação Física, onde é referido 

que os professores desta disciplina devem gozar, na sua atividade docente, de 

uma maior liberdade de ação e iniciativa, pois assim se obterá maior eficiência 

(Cabral, 1991). Entre 1968 e 1974 surgiram mudanças no sistema educativo, 
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porém estas tiveram pouco relevo no que toca aos programas e conteúdos da 

disciplina (Cabral, 1991). No entanto é importante referir que neste período da 

história portuguesa existia uma diferenciação sexual, as turmas para a EF eram 

segregadas por sexo estando esta de acordo com a doutrina ditatorial existente 

na época.   

Após o 25 de Abril de 1974 surgiram grandes mudanças no sistema 

educativo e, consequentemente, no ensino da EF. Uma das grandes mudanças 

foi a atribuição de uma igualdade com as restantes disciplinas do currículo. 

Porém os programas de EF, propriamente ditos, não existiam, sendo o próprio 

ministério da educação a designar os programas como Indicações Didáticas ou 

Sugestões de Programas (Neves, 1995). Apenas em 1986, com a criação da 

Lei de Bases do Sistema Educativo, surgiu uma transformação curricular sendo 

esta operacionalizada nos programas das disciplinas. Para a construção destes 

programas foram solicitadas opiniões a 100 escolas de diferentes níveis de 

ensino, docentes de diversas instituições de ensino superior envolvidos no 

ensino da EF, associações de profissionais e cerca de 30 reuniões com uma 

participação estimada de 1700 professores (Cabral, 1991). Surgiu assim um 

currículo que integra a EF na componente de formação geral, sendo 

legitimados, a nível social, os contributos da disciplina para o desenvolvimento 

global das crianças e dos jovens (Neves, 1995).   

Ao realizar uma análise dos programas de Educação Física de 1991 

encontramos rapidamente muitas semelhanças com o programa o antecedia, 

dando sentindo ao que os autores referem no documento de 2001 “O presente 

programa, resultante da revisão curricular operada no ensino secundário, 

procede apenas a pequenos ajustamentos no anterior programa.” (Bom; et al., 

2001b, p. 6). O programa de EF em vigor para o segundo ciclo permanece em 

vigor desde 1991 tendo ainda em 1998 sido publicado o 2º volume do mesmo 

documento para o referido ciclo de ensino. Surgem assim, em 2001, os 

programas de EF do ensino secundário que são os utilizados até à presente 

data. Até ao momento não foram efetuadas quaisquer alterações ou revisões 

aos programas apesar de diversos documentos terem sido enviados ao 

Ministério da Educação sugerindo alterações ou revisões através de diversas 

cartas abertas. É apenas verificada uma exceção ao programa do 1º ciclo onde 

foram efetuadas duas novas versões sendo uma delas o Programa Ilustrado de 
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Expressão e Educação Físico-Motora e a Organização Curricular e Programas 

de Expressão e Educação: Físico-Motora, Musical, Dramática e Plástica, onde 

no que toca à Expressão e Educação Físico-Motora existiu apenas uma 

transcrição da primeira versão, sendo depois inseridos os conteúdos referentes 

à Expressão e Educação Musical, Expressão e Educação Dramática e à 

Expressão e Educação Plástica. 

 Segundo Bento (1988) o programa deve ser encarado como um material 

auxiliar e complementar que serve de referência ao professor para o 

atendimento, planificação, preparação, condução e avaliação do processo de 

ensino. Podemos assim entender o programa como o documento que regula 

todo o processo educativo da nossa disciplina, devendo este servir como base 

para a nossa intervenção. No entanto é dada autonomia às escolas e 

professores para que possam definir as estratégias mais adequadas ao 

contexto em que se encontram. É interessante verificar que já desde 1960 nas 

“Directivas para o ensino da Educação Física” seja referido que os professores 

da disciplina devem gozar, na atividade docente, de uma maior liberdade de 

ação logo que compatíveis com a orientação doutrinária (Mocidade 

Portuguesa, 1960).  

 Com base no referido nos parágrafos anteriores é possível compreender 

que os programas, regulamentos ou documentos orientadores da EF 

acompanham a conceção de ensino existente na época. Consequentemente 

esta conceção de ensino acompanha os valores e ideais sociais e culturais 

existentes na época. Tal como refere Bento (1987) um programa parte do 

passado e do presente para orientar para o futuro. Existe assim um nível de 

complexidade elevado para a escrita e redação destes documentos visto que 

devem perspetivar aquilo que se pretende da disciplina no presente e no futuro. 

No entanto verificamos que os atuais programas de Educação Física têm 14 

anos. Será que o trabalho desenvolvido em 2001 teve a capacidade de 

perspetivar a Educação Física ao longo dos anos não existindo necessidade de 

rever e/ou atualizar este documento? E será que com uma sociedade em 

constante mutação aquilo que pretendíamos da EF há 14 anos é o mesmo que 

pretendemos hoje? Por outro lado, e tendo em atenção as diversas críticas 

formuladas em conversas informais, será que os professores têm em 

consideração o programa nacional aquando da realização dos planeamentos 
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anuais ou apenas se guiam pelo projeto curricular? Por outro lado será que os 

responsáveis pela redação dos projetos curriculares dão atenção aos 

programas de EF ou estes têm vindo progressivamente a perder importância 

nas decisões curriculares de EF da escola? E os professores conhecerão 

realmente o programa? São suas críticas fundamentadas? Por fim, se os 

docentes realizam tantas criticas a estes documentos, que alterações deveriam 

ser realizadas? Este estudo vai tentar responder a todas estas perguntas, 

tentando ainda perceber se o documento que deve nortear a nossa atuação 

profissional se encontra adequado, ou não, à realidade atual. 

 

Análise crítica aos programas 

 

 Para realizar uma análise aos programas de Educação Física é 

importante perceber que existe uma relação entre todos os programas desde 

referente ao 1º ciclo até ao do ensino secundário. O programa de EF do 2º ciclo 

do ensino básico refere que os mesmos foram criados com o objetivo de serem 

um instrumento necessário “para que a disciplina de educação física das 

crianças e dos jovens ganhe o reconhecimento que carece, deixando de ser 

vista, por um lado, como a mera catarse emocional através do exercício físico 

vigoroso, ou, por outro lado, como animação/orientação de (alguns) jovens 

“naturalmente” dotados para se tornarem artistas da performance desportiva” 

(Departamento da Educação Básica, 1991, p. 231) . Podemos assim verificar 

que em 1991 existia uma necessidade de afirmar e legitimar a EF enquanto 

disciplina curricular e obrigatória. Paralelamente o programa da disciplina do 3º 

ciclo, homologado em 2001, apresenta um Introdução rigorosamente igual à 

apresentada no documento para o 2º ciclo. Da mesma forma os capítulos 

referentes às Finalidades são iguais nos dois documentos. O mesmo pode 

justificar-se por existir um princípio de continuidade, ou seja, ao existirem as 

mesmas crenças ao longo dos anos e podendo o documento do 3º ciclo ser 

visto como um seguimento do documento referente ao ciclo anterior, faz 

sentido que a introdução e as finalidades sejam as mesmas. Porém seriam os 

objetivos inerentes à disciplina de EF em 2001 os mesmos que em 1991. 
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Verificando que os documentos ainda se encontram em vigor poderemos então 

afirmar que as finalidades da disciplina são os mesmos quase 25 anos depois.  

 Quanto à organização dos documentos a mesma é muito semelhante, 

porém existem algumas diferenças. Por outro lado, o programa relativo à 

Expressão e Educação: Físico-Motora, Musical e Dramática (EEFMD) é parte 

integrante do Programa do 1º ciclo (Organização Curricular e Programas – 1º 

ciclo do Ensino Básico). Se for realizada, apenas, uma analise do capitulo 

referente á EEFMD é possível verificar que existe uma complexidade crescente 

na organização dos programas, sendo o do 1º ciclo mais simples e o(s) 

documento(s) referente(s) ao ensino secundário mais complexos.  

 Com base nos pressupostos referidos anteriormente será realizada uma 

análise individual a cada um dos programas de ensino. 

 

 1º Ciclo – Organização curricular e programas do 1º ciclo do ensino 

básico 

 

 Como já foi referido anteriormente o programa de EEFMDF do 1º ciclo 

surgiu como uma mera adaptação do programa ilustrado, anteriormente 

homologado. Devido à recente reorganização curricular, nome da disciplina que 

era designada de “Expressão e Educação Físico-motora, é agora de 

“Expressão e Educação Físico-Motora, Musical, Dramática e Plástica”. Neste 

novo documento foram inseridos todos os programas das diferentes disciplinas 

do 1º ciclo do ensino básico. No que concerne à Expressão e Educação Física 

e Motora (EEFM) existiu apenas uma transcrição do anterior programa, sendo 

descritos os princípios orientadores e os diversos blocos referentes às matérias 

a lecionar. Assim encontra-se dividido em 10 subcapítulos sendo eles: 

Princípios Orientadores, Objetivos gerais, Bloco 1 – Perícia e Manipulação, 

Bloco 2 – Deslocamentos e equilíbrios, Bloco 3 – Ginástica, Bloco 4 – Jogos, 

Bloco 5 – Patinagem, Bloco 6 – Atividades Rítmicas e Expressivas, Bloco 7 – 

Percursos na Natureza e Bloco 8 – Natação. 

 Quanto ao documento, são apresentadas os objetivos gerais do ensino 

básico e a estrutura curricular deste ciclo de ensino. Neste primeiro capítulo os 

autores referem que, para o 1º ciclo, deverá existir um ensino abrangente e 

universal. É assim realizada uma transcrição dos artigos 7º e 8º da Leio de 
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Bases do Sistema Educativo. Os autores apresentam para a EF no ensino 

básico existem três grandes objetivo: “criar condições para o desenvolvimento 

global e harmonioso da personalidade, mediante a descoberta progressiva de 

interesses, aptidões e capacidades que proporcionem uma formação pessoal, 

na sua dupla dimensão individual e social”, “Proporcionar a aquisição e domínio 

de saberes, instrumentos, capacidades, atitudes e valores indispensáveis a 

uma escolha esclarecida das vias escolares ou profissionais subsequentes” e 

“Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de 

cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática” 

(Departamento da Educação Básica, 1991, p. 13). Estes objetivos deverão ser 

entendidos como metas a desenvolver, por essa razão não foram definidos 

objetivos específicos para cada um dos 3 ciclos de ensino básico, 

precisamente para evitar quebras no processo de ensino, porém existem 

etapas distintas, existindo a necessidade de adequar as etapas aos alunos e às 

suas características.  

 No 2º capítulo é transcrito o artigo 3º do Deceto-Lei nº6/2001 de 18 de 

janeiro onde são referidos os princípios orientadores de todo o Ensino Básico, 

bem como os planos curriculares para os 3 ciclos.  

O documento refere no 3º capítulo, o qual aborda os princípios 

orientadores, que é pretendido que os alunos tenham oportunidades de 

vivenciar as aprendizagens ativas, significativas, diversificadas, integradas e 

socializadoras. Em primeiro lugar é referida a importância das aprendizagens 

ativas que vão desde a atividade física e manipulação de objetos até à 

descoberta de outros saberes. É curioso verificar que logo no segundo ponto 

deste capítulo exista um foco de atenção sobre a importância da atividade 

física para as crianças desta idade. Quanto às aprendizagens significativas o 

documento refere que devem ser tidos em atenção os interesses, motivações e 

necessidades de cada criança. As aprendizagens diversificadas deverão 

também ser promovidas visto que, de acordo com o documento, existem 

vantagens conhecidas na utilização de recursos variados. O ensino no 1º ciclo 

de ensino também deverá ser orientado por aprendizagens integradas, 

decorrentes das realidades vivenciadas pelos alunos para que estas tenham 

sentido para a cultura de cada aluno. Por fim as aprendizagens socializadoras 

deve garantir uma formação moral e critica no desenvolvimento de conceções 
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científicas. Deste modo deverá existir uma forma de organização e métodos de 

trabalho na escola para que estes possam vir a contribuir para reproduzir 

formas de autonomia e solidariedade que a educação democrática exige. É 

assim solicitado ao professor que este tenha em atenção um conjunto de 

valores profissionais para que as suas estratégias e atitudes vão ao encontro 

dos princípios referidos. Desta forma é dada uma especial atenção aos 

interesses e motivações das crianças, sem nunca esquecer as características 

peculiares destas crianças. Porém, e apesar de o documento referir que é 

necessário ter em atenção o princípio das aprendizagens ativas também é 

possível verificar que a carga horária mínima estipulada para este ciclo de 

ensino é de 26 horas semanais. Caso sejam atribuídas, por exemplo, 2 horas 

semanais á disciplina de EEFM isto poderá levar os alunos a estarem fechados 

em salas de aula durante, pelo menos, 5 horas e 30 minutos, à exceção do dia 

ou dias em que têm aula da referida disciplina.  

A título de exemplo no Agrupamento de Escolas de São Gonçalo existe 

uma carga horária de 30/31 horas semanais (dependendo ou não da 

frequência da disciplina de Educação Moral e Religiosa. Neste caso o 

Agrupamento Escolar optou por atribuir 9 horas à disciplina de Português, 7 

horas e 30 minutos à Matemática, 3 horas a Estudo do Meio 3 horas às 

Expressões, 1 hora e 30 minutos ao apoio ao estudo e 1 hora à disciplina de 

oferta complementar (que nos 1º e 2º anos será de Educação para a cidadania 

e nos 3º e 4º anos será de Natação), as restantes 5 horas são as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC). De salientar que as 3 horas atribuídas à 

disciplina de EEAFM serão divididas pelas diversas expressões de uma forma 

que não está referida no projeto. Por outro lado nas AECs surge, entre outras, 

a disciplina de Atividade Física Desportiva (Agrupamento de Escolas de São 

Gonçalo, 2014). Já, segundo consta no projeto curricular da Escola Regional 

Dr. José Dinis da Fonseca, a carga horária é de 39 horas semanais, onde 

serão atribuídas entre 13 a 12 horas à disciplina de Português, 12 a 11 horas à 

Matemática (nos dois casos a carga horária varia consoante o ano de ensino), 

5 horas a Estudo do Meio, 3 horas a apoio ao estudo e 6 horas a serem 

divididas pelas Educação Moral e Religiosa, Tecnologias da Informação, Inglês 

e Expressões. (Departamento da Educação Básica, 1998). Ainda é de referir 

que do resultado da divisão das 6 horas atribuídas ás referidas áreas ainda terá 
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de existir uma subdivisão da carga horária para as diferentes Expressões, no 

entanto a mesma não é referida no regulamento. 

Como se pode verificar pelos exemplos apresentados anteriormente 

existe uma organização geral comum a todos os agrupamentos escolares. 

Porém a lecionação da EEFM depende fortemente da sensibilização do 

professor para a sua abordagem ou não. Ou seja, apesar de estar referido no 

programa do 1º ciclo que a disciplina deve ser lecionada esta estará 

dependente das opções do docente para aquele ano letivo. No fundo os alunos 

correm o risco real de não terem estas aulas durante o 1º ciclo do ensino 

básico, apesar de as mesmas estarem presentes nos diferentes projetos 

curriculares. Por outro lado não estou a tentar retirar valor ou importância às 

restantes disciplinas do grupo das Expressões. No entanto existe e 

necessidade de a sociedade refletir seriamente sobre a importância que deve 

ser dada às Expressões e às áreas mais tradicionais como o Português e a 

Matemática, verificando o que é realmente importante para estes escalões 

etários.  

É assim possível verificar que o programa permite que as escolas 

usufruam de um elevado grau de autonomia, porém as mesmas necessitam de 

estar constantemente atentas aos diversos decretos de lei publicados em diário 

da república desde a data da publicação do programa. Desta forma as escolas 

ou agrupamentos escolares têm a possibilidade de adequar e aplicar as 

estratégias que considerem mais adequadas para os seus alunos. Por outro 

lado existem escolas que, como foi possível observar, não indicam a real carga 

horária atribuída à disciplina de EEFM e à AEC de atividade física e desportiva, 

podendo a mesma oscilar de escola para escola, ou até mesmo de semana 

para semana dentro da própria escola. É importante referir que as AECs, como 

o próprio nome indica, enriquecem o currículo mas não são obrigatórias. No 

entanto os responsáveis pela elaboração dos projetos curriculares devem estar 

atentos a vários aspetos não só relacionados com a disciplina de EEFMD, mas 

de todas as disciplinas que fazem parte do atual currículo do 1º ciclo. Assim 

sendo existe a necessidade constante e que permanece mais atual que nunca 

de legitimar a Educação Física nas escolas, não permitindo que a mesma caía 

no esquecimento. Em 2002 o Conselho Nacional de Professores e 

Profissionais de Educação Física numa carta aberta referiram que “a ideia de a 
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EF se tornar uma “disciplina” da “área de expressões” era apenas uma 

sugestão e, como várias vezes defendemos, uma sugestão errada. Se assim 

fosse a EF seria circunscrita a uma área sem conteúdo comum (tecnologias 

artes e desportos?), facilitando apenas, eventualmente, a gestão de horas em 

função de critérios estranhos ao processo curricular.” (Bom et al., 2009, p. 143). 

Por um lado, os autores do documento defendem-se destas críticas referindo 

que esta decisão prendeu-se com a atribuição de autonomia às escolas. Por 

outro lado, e como afirma o referido conselho, a inclusão de todas estas 

disciplinas na mesma área não parece fazer qualquer sentido. Por outras 

palavras as escolas acabam por ter autonomia decisional, por outro lado, e 

caso o agrupamento escolar assim o entenda, existe a possibilidade de a carga 

horária atribuída à disciplina de EEFM ser de apenas alguns escassos minutos 

semanais, visto que em nenhum ponto é referida uma carga horária mínima ou 

máxima para cada uma das diferentes expressões. Desta forma, e visto que 

não são dadas explicações nenhumas sobre a integração destas disciplinas tão 

díspares na mesma área, pode-se concluir que o referido conselho acaba por 

ter razão quando afirma que a única vantagem será a eventual gestão de 

horários em função de critérios estranhos. A EF vive assim um tempo de 

grande incerteza e insegurança no 1º ciclo de ensino. Por um lado a união de 

diversas expressões na mesma área curricular pode condicionar o 

desenvolvimento e educação das crianças pela oportunidade de quase 

ausentar das atividades a EEFM. Por outro lado começa a surgir a ideia 

errónea que a AFD possa ser vista como uma substituta da EEFM. No entanto 

esta atividade é de caráter voluntário, logo nunca poderá ser encarada como 

uma possível substituta.  

O programa refere então que cada domínio curricular integra os princípios 

orientadores, objetivos gerais e blocos de aprendizagem. Desta forma no 

primeiro subcapítulo, referente aos Princípios Orientadores da disciplina, acaba 

por ser realizada uma legitimação do ensino da disciplina neste ciclo de ensino. 

O documento refere que a falta de atividades físicas e aprendizagens 

psicomotoras nestas idades traduz-se em carências físicas frequentemente 

irremediáveis, por outro lado o desenvolvimento cognitivo e social é precedido 

de estádios de desenvolvimento físico existindo assim uma oferta de 

experiências concretas. Deste modo a área é fundamental para o 
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desenvolvimento das crianças (Ministério da Educação, 2004). Por outro lado o 

mesmo documento refere que o facto de existir este tipo de experiências na 

escola “aproximando-as do ritmo e estilo da atividade própria da infância, 

tornando a escola e o ensino mais apetecíveis” (Ministério da Educação, 2004, 

p. 35). É possível verificar aqui que, por um lado, os autores estão cientes da 

necessidade que as crianças têm em estar em movimento, sendo visto como 

algo normal e necessário. Por outro lado segundo Festas (2014, p. 71) “Uma 

análise dos níveis e anos de escolaridade revela-nos que no ISCED3 (ensino 

primário) há uma superioridade de tempos letivos em Portugal, em relação aos 

outros países. Só o Luxemburgo está à frente do nosso país e, mesmo o Reino 

Unido (Irlanda) e a Noruega, com mais anos neste nível de ensino, têm uma 

menor carga horária”. Se por um lado os autores referem que as crianças 

necessitam de experiências físicas ao longo da sua infância e que isso faz 

parte da sua evolução enquanto ser humano, também é possível verificar que 

Portugal é um dos países onde as crianças passam mais tempo nas escolas 

mas com que qualidade? Passar muito tempo nas escolas não é sinonimo de 

maiores e melhores aprendizagens.   

O programa refere também que não se constitui como a única fonte de 

inspiração dos docentes, mas deve ser uma referência, sendo admitidas outras 

possibilidades e alternativas. Deve existir um desenvolvimento multilateral das 

crianças, devendo existir atividade física regular, adequada e pedagogicamente 

orientada pelo docente. Desta forma o programa foi desenvolvido com um 

duplo sentido, o da realização das potencialidades de adaptação, característica 

esta própria da infância, e o da valorização pedagógica das expectativas das 

crianças, de forma a estes tentarem realizar tarefas desafiadoras 

(Departamento da Educação Básica, 1991). 

Quanto aos objetivos comuns a todos os blocos é pretendido que as 

crianças aumentem o nível funcional das capacidades condicionais e 

coordenativas, cooperem com os colegas em jogos e exercícios e participem 

com empenho no aperfeiçoamento das suas habilidades nos diferentes tipos de 

atividades. Já nos objetivos por bloco foram definidos como metas realizar 

ações motoras básicas com aparelhos portáteis (perícia e manipulação), de 

deslocamento no solo e em aparelhos (deslocamentos e equilíbrios), efetuem 

3 -O ISCED corresponde à International Standard Classification of Education, ou traduzido 
para português a Classificação Internacional Normalizada da Educação, onde o nível 0 
corresponde à Educação pré primaria, o Nível 1 corresponde ao primeiro estágio da 
educação básica, até ao nível 6 que corresponde à formação superior avançada 
(doutoramento). 
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habilidades gímnicas básicas em esquemas e sequências no solo ou em 

aparelhos (ginástica), participem em jogos, ajustando a iniciativa própria 

(jogos), patinar com equilíbrio e segurança (patinagem), combinar 

deslocamentos (movimentos não locomotores e equilíbrios) adequados à 

expressão de motivos ou temas combinados e com a estrutura rítmica de uma 

composição musical (dança), e que realizem habilidades em percursos na 

natureza. Realizando uma análise a estes objetivos é possível verificar que 

aquilo que é sugerido é que as crianças façam aquilo que poderia surgir com 

facilidade num contexto do brincar, típico da infância. Por outro lado se estes 

objetivos poderiam ser considerados desafiantes no ano 2000 (ano da 

homologação do programa ilustrado de Expressão e Educação Físico-Motora), 

será que ainda os podemos considerar desafiantes ou até mesmo alcançáveis? 

A verdade é que brincar em espaços ao ar livre é uma atividade que cada vez 

menos se verifica. Por exemplo cada vez menos se vê crianças a brincar ao 

jogo vulgarmente designado de Macaca, sendo este um jogo que promovia os 

deslocamentos não locomotores (por exemplo). São então descritos quais as 

habilidades motoras que se pretendem que os alunos realizem em cada ano de 

ensino para cada um dos blocos. O bloco nº 1 relativo à perícia e natação e o 

bloco nº 2 sobre os deslocamentos e equilíbrios deverão ser ensinados durante 

o 1º e 2º anos de ensino. Já o Bloco nº 3 relativo à ginástica e o bloco nº 5 

sobre a patinagem deveram ser lecionado nos 3º e 4º anos. Quanto aos Jogos, 

correspondentes ao bloco nº 4, o bloco nº 6 sobre as atividades rítmicas e 

expressivas (dança) e o bloco nº 7 que aborda os percursos na natureza, 

deveram ser lecionado durante os 4 anos de ensino básico. É assim visível que 

durante os dois primeiros anos do ensino básico são introduzidos movimentos 

e percursos bem como jogos muito simples, ou seja, pode ser dito que aquilo 

que se pretende é que os alunos brinquem de uma forma organizada e 

pedagogicamente orientada para a socialização e respeito pelos companheiros. 

Já no 3º e 4º ano são introduzidas formas de jogo muito básicas que funcionam 

como introdução a várias modalidades desportivas. Neste ciclo de ensino o 

docente necessita de estar especialmente atento às reais necessidades das 

crianças incentivando o gosto pela prática de atividade física. Por outro lado a 

EEFM não pode ser encarada como apenas um momento de recreação. Este 
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acaba por ser um dos poucos momentos que os alunos têm para a prática de 

atividade física visto existir um crescimento do sedentarismo.  

Ainda neste capítulo é importante salientar que no final deste ciclo de 

ensino é pressuposto que os alunos dominem os conteúdos referidos, caso 

contrário vai surgir um efeito bola de neve onde os alunos dificilmente vão 

conseguir compensar as habilidades que ainda não dominam. Porém com tudo 

o que foi referido até agora, com as alterações existentes em diversos pontos 

do documento, e com as constantes alterações na sociedade será que estes 

objetivos, que permanecem inalterados há vários anos, ainda são passíveis de 

ser alcançados? A meu ver a resposta depende muito de variadíssimos fatores.   

Posto isto, e dando continuidade à análise dos programas irá ser 

realizada uma observação critica ao programa do 2º ciclo de ensino.  

 

2º Ciclo do Ensino Básico – Organização curricular e programas do 

2º ciclo do ensino básico 

 

Para a completa compreensão dos programas de educação física do 2º 

ciclo do ensino básico é necessário verificar que o mesmo se encontra dividido 

em 2 volumes. No 1º volume “apresentam-se as opções e princípios que 

presidiram à elaboração do conjunto de programas de Educação Física, numa 

estrutura coerente de especificidades e de progressão, entre os ciclos do 

Ensino Básico e respetivos anos de curso, no sentido da realização das 

Finalidades da Educação Física do Ensino Básico” (Departamento da 

Educação Básica, 1998, p. 5). Desta forma no primeiro volume são 

apresentadas as finalidades da disciplina, os objetivos gerais, os conteúdos, as 

orientações metodológicas e a avaliação. Já no segundo volume são descritos 

os conteúdos a ensinar neste ciclo de ensino, bem como os objetivos gerais e 

os objetivos por área (que são uma transcrição do volume I). 

No primeiro volume, no capítulo relativo à introdução os autores referem 

que os programas foram concebidos como uma ferramenta para que a 

disciplina ganhe o reconhecimento social que carece. (Departamento da 

Educação Básica, 1991). É curioso verificar que, apesar das muitas mudanças 

da sociedade, esta é uma intenção que permanece atual, apesar de terem 

passado 14 anos desde a homologação do referido documento.  
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Á semelhança do programa do 1º ciclo este documento refere que estes 

programas não substituem a capacidade de decisão pedagógica do docente no 

que concerne à seleção, organização e aplicação dos processos formativos 

reconhecendo ao professor a responsabilidade de escolher e aplicar as 

soluções pedagogicamente mais adequadas. Os autores referem ainda que se 

a carga horária for cumprida (três aulas de 50 minutos) é previsto que docente 

estabeleça objetivos mais complexos que aqueles que são estabelecidos 

(Departamento da Educação Básica, 1991). De acordo com conversas 

informais com outros professores de EF, os mesmos referem que tanto os 

objetivos gerais e por área bem como aquilo que é esperado que os alunos 

alcancem em cada modalidade (referidos na especificação do programa, vol. 

II), não são passiveis de ser alcançados por serem demasiado complexos. Ao 

realizar uma análise mais atenta ao que foi referido por estes professores não 

foi possível compreender se os mesmos se referiam aos objetivos gerais, aos 

objetivos por área, ou ao que é referido na especificação do programa, no 

volume ll, ou se a tudo o que é descrito aqui. Desta forma a análise a estes 

capítulos será realizada mais à frente.  

O programa deve então ser visto como um guia para a ação do professor, 

encontrando no documento indicadores para orientar a sua prática docente, em 

coordenação com os restantes docentes da escola ou do agrupamento 

escolar.(Departamento da Educação Básica, 1991).  

No capítulo referente às finalidades (que corresponde à conceção de EF 

mas descrita de uma forma mais desenvolvida), estão são descritas na 

perspetiva da melhoria da qualidade de vida, saúde e bem-estar do aluno. 

Assim sendo pretende-se que o professor melhore a aptidão física do aluno, 

promova a aprendizagem de matérias representativas das atividades físicas, 

promova o gosto pela prática regular das atividades físicas e promova a 

formação de hábitos, atitudes e conhecimentos.  

Quanto aos objetivos por área pretende-se que, nos jogos desportivos 

coletivos, seja estimulada a cooperação, aplicando a ética de jogo e suas 

regras. Porém quando é observada a especificação do programa, presente no 

volume II, existem várias incongruências entre este objetivo por área e as 

ações técnico-táticas solicitadas. A título de exemplo, na modalidade de 

futebol, é proposto que os alunos cooperem com os companheiros e aceitem 
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as decisões de jogo. Porém, nas ações a realizar em situação de jogo é 

solicitado que o aluno receba a bola e se enquadre com a baliza, remate se 

tiver a baliza ao seu alcance, passar em desmarcação, conduz a bola, 

desmarca-se utilizando fintas e mudanças de direção, quando perde a bola, 

marca o atacante e como guarda-redes enquadra-se para impedir o golo. Ou 

seja, no fundo, apesar do programa sugerir que nas modalidades desportivas 

coletivas deve ser incentivada a cooperação, não existe referência a nenhuma 

ação tática coletiva, existindo apenas referências a ações técnicas individuais, 

salvo a exceção da realização do passe para um colega em desmarcação. 

Existem outras incongruências noutras modalidades porém são variadíssimas 

para conseguir aqui descriminar todas. Apesar de existirem várias criticas a 

todas estas contradições, desde a homologação do documento não existiu 

nenhuma revisão e/ou alteração ao mesmo. 

No 4º capítulo referente aos conteúdos é apresentado um quadro-modelo 

de composição curricular onde são apresentadas as modalidades a lecionar em 

todos os anos dos ciclos básicos e secundário. Neste quadro-modelo é 

sugerido que, nos 5º e 6º anos sejam atribuídas 3 semanas a cada modalidade. 

Porém esta atribuição temporal é realizada de uma forma completamente 

indiscriminada. A título de exemplo, são atribuídas as mesmas 3 semanas à 

modalidade de futebol ou voleibol porém são concedidas, igualmente, 3 

semanas á modalidade de ginástica que é compreendida pelas disciplinas de 

solo, aparelhos e rítmica, restando assim uma semana para cada uma delas. 

Ainda neste capítulo os autores justificam o porquê da atribuição dos diferentes 

níveis de cada modalidade.  

No penúltimo ponto são referidas as orientações metodológicas que o 

professor deve ter em consideração ao longo do processo de ensino. Os 

autores têm em consideração que nas escolas existe ou deverá existir um 

planeamento de utilização de instalações, bem como as condições da escola 

que poderão favorecer ou desfavorecer o ensino de determinadas 

modalidades. Neste capítulo também não é esquecida a caracterização da 

população escolar à qual também deverá ser dada a devida atenção. É 

também solicitado que os docentes aproveitem as interrupções letivas como 

parâmetros de organização das etapas da organização geral do plano de 

turma. Por fim, os autores referem quais os princípios a seguir na elaboração 



 

34 
 

do plano de turma, devendo este ser “baseado na avaliação inicial e reajustado 

ao longo do ano” (Departamento da Educação Básica, 1991, p. 253). É também 

espectável que sejam aplicados programas de anos anteriores ou seguintes, 

porém é desejável que sejam aplicados programas de anos posteriores. Desta 

forma, durante este ponto é dada especial atenção à aplicação de programas 

de anos seguintes visto que os autores partem do princípio que o programa é 

cumprido e quando essa situação não se verifique é espectável que o docente 

consiga reajustar os eus objetivos de forma a colmatar as falhas conseguindo 

ainda cumprir o programa nacional. Desta forma não são dadas indicações 

caso o docente não consiga cumprir o programa partindo do princípio que o 

docente é capaz de realizar esta tarefa com facilidade. Caso o docente não 

consiga deve apenas consultar os documentos referentes a anos ou ciclos 

anteriores. 

Por fim, no 6º e último capítulo é referente à avaliação. A mesma deverá 

ser realizada à semelhança das restantes disciplinas dos currículo escolar, 

devendo ter-se em atenção os objetivos de ciclo e de ano. Os autores referem 

assim que para a realização de um processo de avaliação correto deverá ser 

realizada uma avaliação inicial e, a partir deste primeiro momento de avaliação 

definir objetivos e etapas a cumprir, podendo as mesmas ser reajustadas ao 

longo do período ou ano letivo. A partir deste momento a avaliação do produto 

da aprendizagem será realizada com base na “representação sintética do 

domínio do programa” em conjugação “com a conclusão das etapas de 

balanço” (Departamento da Educação Básica, 1991, p. 257). Desta forma é 

contraindicado a utilização de tabelas de referência nacionais ou até mesmo 

regionais devido às especificidades de cada população. Porém, segundo os 

autores, estas poderão ser uma importante ferramenta de avaliação em 

populações relativamente homogéneas. Quanto aos critérios de avaliação, os 

autores referem que devem ser definidos pelo grupo de EF e pelo professor. 

Já no segundo volume do programa de EF do 2º ciclo do ensino básico o 

mesmo surge na sequência do que foi referido no volume anterior. Surgem 

assim várias indicações que são transcrições do primeiro volume. Desta forma, 

na especificação do programa são referidas quais as modalidades a lecionar, 

bem como aquilo que é espectável que o aluno realize, existindo sempre a 

possibilidade de serem adaptados programas de anos anteriores ou 
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posteriores. Desta forma existe um capítulo dedicado ao desenvolvimento das 

capacidades Físicas (resistência, força, velocidade, flexibilidade e destreza 

geral), referindo ainda os conhecimentos relativos aos fatores da aptidão física. 

Deverão assim ser lecionadas 8 modalidades das quais poderão ser 

selecionadas Jogos, Futebol, Voleibol, Basquetebol, Ginástica (de solo, 

aparelhos e rítmica), Atletismo, Combate, Patinagem, e Atividades Rítmicas 

Desportivas. São também referidas algumas matérias alternativas que podem 

ser lecionadas tais como corfebol, hóquei em campo, Râguebi, ténis de mesa, 

Judo, Natação, Tiro com arco, Jogos Tradicionais e Populares e Atividades de 

Exploração da Natureza (campismo, canoagem, ciclocrosse e cicloturismo, 

Montanhismo, Prancha à vela e Vela). Estas matérias (alternativas) podem ser 

lecionadas caso o Grupo de EF ou o professor de turma encontre 

possibilidades materiais e pedagógicas.  

Os dois volumes do programa acabam por se complementar, não fazendo 

qualquer sentido ignorar qualquer um dos dois documentos. Porém muitas das 

indicações explicitadas na especificação do programa acabam por ser 

questionáveis. É nesta fase que importa ter em atenção que os programas do 

2º ciclo têm 24 anos e muitas das crenças relativas ao ensino e/ou treino das 

diferentes modalidades alteraram muito durante estes anos.  

Posto isto vai agora ser realizada uma análise ao Programa de Educação 

Física do 3º ciclo. 

 

   3º Ciclo do Ensino Básico – Programa de Educação Física 

(Reajustamento) 

 

 O programa de EF para o 3º ciclo do Ensino Básico acaba por seguir 

uma estrutura muito semelhante à seguida no programa correspondente ao 

ciclo anterior. Desta forma a Introdução, os capítulos referentes às finalidades e 

aos objetivos gerais, bem como os subcapítulos referentes, são apenas uma 

transcrição do programado 2º ciclo do Ensino Básico. A única exceção nestes 

pontos diz respeito ao quadro relativo à composição curricular o qual apresenta 

os mesmos conteúdos embora sejam apresentados de uma forma diferente.  

 No 3º capítulo, onde são abordadas as orientações metodológicas, ao 

contrário do que acontecia no documento referente ao ciclo de ensino anterior, 
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as mesmas são apresentadas de uma forma muito mais pormenorizada, sendo 

ainda acrescentadas várias indicações. Assim sendo no primeiro subcapítulo 

são indicadas quais as condições de aplicação dos programas e de 

desenvolvimento da EF. Ao contrário do que acontecia no documento referente 

ao segundo ciclo, neste documento os autores partem do princípio que estão, 

ou deverão estar, asseguradas as condições para a realização da EF nas 

escolas, quer sejam os recursos temporais, materiais e de formação de 

professores. Desta forma e caso estas condições estejam asseguradas a 

viabilidade deste programa depende da qualidade do trabalho do departamento 

de EF. Este sector deverá ter uma grande capacidade de mobilização em torno 

dos objetivos da disciplina, procurando estratégias que promovam a 

concretização destes objetivos. (Bom; et al., 2001a). Existe assim uma clara 

atribuição das responsabilidades do sucesso da aplicação do programa ao 

trabalho coletivo desenvolvido pelo Departamento de EF. Por outro lado, este 

programa introduz o projeto Educativo como uma ferramenta a desenvolver, 

sendo visto como um documento útil na promoção da autonomia das escolas. 

É possível observar que, por um lado, o programa atribui às escolas um maior 

grau de autonomia mas, por outro lado, existe também a responsabilização 

pelo sucesso da aplicação dos programas. O documento explicita assim 

algumas questões a ter em consideração na elaboração do Projeto de EF são 

reveladas através dos eixos de desenvolvimento da escola sendo eles as 

decisões ao nível do currículo dos alunos, dos recursos temporais, dos 

recursos materiais e dos recursos humanos.  

 No subcapítulo seguinte a ideia do projeto de EF das escolas é 

desenvolvido, existindo uma explicitação do que esta deverá ser e representar 

para a comunidade escolar, bem como a importância dos conteúdos que 

devem estar presentes neste documento. Volta a ser referido a importância da 

Avaliação Inicial para este percurso. No final das avaliações finais que cada 

docente realiza às suas turmas o departamento de EF deverá realizar uma 

reunião para que cada um destes apresente as suas conclusões e 

experiências. O documento chama a estas reuniões conferências curriculares. 

Os autores não esquecem que cada professor introduz um certo cunho pessoal 

às suas observações e permite que exista a liberdade para que cada um 

escolha os métodos de observação que ache mais convenientes, no entanto 
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alerta para o facto dos dados resultantes destas observações serem passivos 

de serem traduzíveis por todos os docentes do departamento.  

No subcapítulo seguinte é desenvolvida a ideia do plano de turma em 

vários pontos: os princípios de elaboração do plano de turma, a organização 

geral do ano letivo e a dimensão operacional do plano. Nos princípios de 

elaboração do plano de turma existiu um pequeno ponto que chamou a minha 

atenção face ao transfer para um dos constrangimentos que ditou o decorrer do 

ano do EP. Os autores referem que existem “escolas em que os planos de E.F. 

se organizam de maneira que cada turma passe por sucessivos conjuntos de 

aulas (“blocos de actividade”, "ciclos de actividades"), nos diversos espaços, e 

em que cada espaço de aula corresponde à prática de determinada 

modalidade (matéria), consoante a dominante de cada instalação, construída 

muitas vezes sem a referência ao Programa nem às características da E.F. 

Estabelece-se desta forma, um modo de funcionamento em que a sequência 

de abordagem das "modalidades" é determinada pelo esquema de "rotação" 

das turmas pelos espaços de aula (“roulement”), e em que o tratamento de 

uma matéria em cada turma circunscreve-se ao "bloco" de aulas que lhe são 

distribuídas no espaço correspondente a essa matéria. (Bom; et al., 2001a, p. 

22). Como já foi referido no ponto 4.1.1.4. referente ao roulement de 

instalações os autores referem que a alternativa ao roulement é a realização do 

plano de turma onde o ensino acaba por ser mais específico para cada um dos 

alunos, porém não existem alternativas reais que visem a substituição do 

roulement. 

 Em suma são muitas as críticas que podem ser realizadas a este 

documento, ou pelo menos à forma como os autores do programa pretendem 

que ele seja realizado. Em primeiro lugar os autores referem que o mesmo 

deve “estruturar-se em torno da periodização do treino/elevação das 

capacidades motoras”. (Bom; et al., 2001a, p. 23). Muito se tem discutido sobre 

a relevância da carga horaria da disciplina e se esta é suficiente para que se 

verifique uma melhoria na aptidão física dos alunos. Visto que o sedentarismo 

é cada vez mais visto como a grande doença do século, e sendo o espaço da 

aula de EF a grande, se não única, oportunidade dos alunos realizarem 

atividade física pedagogicamente orientada a carga horária deverá ser 

suficiente para induzir uma melhoria na Aptidão Física dos alunos. Segundo a 
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HEPA – Health Enhancing Physical Activity, sugeriu, junto da Comissão 

Europeia, o aumento da carga horária da disciplina para 60 minutos, 5 dias por 

semana (European Comission-Sport, 2014). Pode-se verificar assim que os 

autores do referido documento solicitam que a carga horária de EF em Portugal 

seja de mais 165 minutos semanais (atendendo a que, no momento da 

publicação do programa a carga horária deveria ser de 135 minutos). Desta 

forma fará sentido que com uma carga horaria insuficiente, para produzir 

alterações significativas na aptidão física dos alunos, tenhamos um 

planeamento centrado na periodização do treino/elevação das capacidades 

motoras? Ainda neste capítulo os autores referem que os valores da Zona 

Saudável de Aptidão Física deverão ser uma referência fundamental durante o 

período de avaliação formativa. Durante o ano letivo em que realizei o meu EP 

consegui verificar que os resultados obtidos através da aplicação da Bateria de 

Testes Fitnessgram variam muito em função do esforço que o aluno aplica 

durante a realização destes testes. Verificando que recentemente a disciplina 

de EF deixou de contar para a média do Ensino Secundário muitos dos alunos 

manifestavam pouco interesse e capacidade de empenho neste tipo de tarefas 

portanto os resultados obtidos podem ser considerados muito dúbios. Da 

mesma forma a pergunta pode voltar a ser reformulada: fará sentido centrar o 

planeamento na periodização do treino/elevação dos das capacidades motoras 

com base em avaliações onde os resultados obtidos podem ser considerados 

dúbios?  

 Os autores referem ainda que a formação de grupos (divisão por sexo 

ou por grupos de nível) pode ser uma estratégia a ser utilizada, porém em 

períodos limitados de tempo. A divisão por níveis, quando realizada, pode levar 

a criar um sentimento de inferioridade ou superioridade por parte dos 

elementos que integrem o grupo que se encontre num nível baixo ou mais alto, 

respetivamente. Porém os autores referem também que a variedade de 

interações assume grande importância no desenvolvimento social dos jovens. 

Porém acredito que para além da importância do desenvolvimento social a 

variedade de interações promove o desenvolvimento a nível motor dos alunos, 

visto que o aluno ou grupo de alunos considerados mais aptos poderão servir 

como um exemplo a seguir para os restantes alunos.   
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No que concerne à Organização feral do ano letivo no plano de turma, os 

autores realizam um desenho do que os docentes deverão ter em atenção 

neste capítulo. É referido que o professor deverá ter em consideração o 

calendário escolar, as características das instalações disponíveis, as condições 

climatéricas ao longo do ano bem como o plano de rotação da utilização das 

instalações (roulement). Por um lado as condições climatéricas são impossíveis 

de prever a médio e a longo prazo. O docente poderá assim pressupor quais as 

condições climatéricas que deverão existir durante as diferentes estações, 

porém nunca poderá planear com base no tempo que se irá fazer sentir. Por 

outro lado a problemática do roulement de instalações continua a surgir, 

embora neste subcapítulo os docentes se refiram a ele como “o plano de 

rotação” (Bom; et al., 2001a, p. 25). Desta forma faltam encontrar formas de 

contornar a existência de um roulement. Os autores sugerem a existência de 

atividades concentradas onde toda a comunidade escolar leciona a mesma 

modalidade durante um período de tempo, podendo algumas turmas ter aulas 

conjuntas. Porém é necessário ter em atenção que existe a necessidade de 

existir material para todas as turmas. Por exemplo, na escola onde realizei o 

EP era muito comum existirem 5 turmas a realizar a aula de EF em simultâneo. 

Esta é uma alternativa passível de ser realizada logo que exista uma boa 

capacidade de coordenação dentro do departamento de EF. Porém esta 

medida apenas iria resolver o problema temporariamente.  

Os autores referem ainda que o reinício dos períodos escolares pode ser 

uma data importante para rever matérias lecionadas anteriormente ou 

recuperar o nível de aptidão física que pode, eventualmente, ter diminuído 

durante as interrupções das atividades letivas. Pressupõe-se aqui que os 

autores descuram o transfere que as aulas de EF poderão ter no nível de 

aptidão física dos alunos. Acredito que seria de todo desejável que existisse 

um incentivo por parte dos autores do programa nacional de EF para que 

existisse uma subida substancial do nível de atividade física fora da aula da 

disciplina devido ao aumento gradual dos níveis de sedentarismo, porém esta 

problemática, embora sendo muito preocupante, poderá ser visto como algo 

recente e, apesar de este programa que, à semelhança do documento relativo 

ao ensino secundário, seja o mais recente, o mesmo já conta com 14 anos de 

existência sem que seja efetuada qualquer revisão ou alteração.  
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 Por fim, no último capítulo referente ao plano de turma, é apresentada a 

dimensão operacional do plano. Os autores referem que a primeira etapa 

deverá ser destinada à realização da avaliação inicial para que o docente 

possa vir a definir quais vão ser as orientações e qual a organização para o 

ano letivo e consequentemente para as aulas de EF. Porém os autores referem 

que deverão ser utilizadas 4 a 5 semanas para realizar este processo. Se 

tivermos em atenção que no ano em que realizei o EP o ano letivo 2014/2015 

iniciou no dia 14 de setembro, a primeira aula com conteúdos já definidos a 

realizar seria lecionada na primeira semana de outubro. Acredito que este 

tempo, em muitos dos casos, pode ser considerado algo excessivo visto que 

professores mais experientes ou docentes que já tenham lecionado em anos 

anteriores poderão conseguir realizar a avaliação inicial e, consequentemente, 

compreender as características específicas da turma de uma forma mais 

célere. Em simultâneo o docente deverá confrontar os alunos com o programa 

de EF, já atendendo aos ajustamentos introduzidos pelo departamento de EF, 

revendo aprendizagens lecionadas anteriormente, criar ou rever rotinas de aula 

construindo um lima de aula favorável à aprendizagem. Em seguida o professor 

deverá especificar e preparar cada uma das etapas, com base nos dados 

recolhidos durante a avaliação inicial, definindo prioridades. É ainda esperado 

que o docente, no final do ano letivo permita a revisão e consolidação das 

matérias lecionadas, permitindo ainda dar oportunidades aos alunos com 

maiores dificuldades de recuperar. 

 Os autores, ao apresentarem desta forma o plano de turma acabam por 

transmitir a mensagem que o ano letivo é muito grande. Quando realizei o meu 

EP fiquei com a sensação que o ano letivo passa muito mais depressa do que 

estaria à espera onde os imprevistos acabam por ser uma constante. É 

verdade que acredito que estes imprevistos acabam por se tornar mais 

espectáveis com a experiência que se vai adquirindo ao longo dos anos. Os 

autores referem que o plano de turma poderá e devera ser reformulado caso 

seja necessário. No fundo acredito que durante os primeiros anos de exercício 

de atividade docente o plano de turma acabe por ter de ser reformulado 

semanalmente. Os alunos têm diferentes ritmos de aprendizagem, variando 

ainda de modalidade para modalidade e, ao contrário da mensagem que os 

autores parecem querer passar, nem sempre conseguimos cumprir com aquilo 
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que estabelecemos inicialmente. É importante ainda ter em atenção que os 

autores referem que o docente devera despender 5 semanas para realizar a 

avaliação inicial, mais um número indeterminado de aulas, no final do ano letivo 

para revisão dos conteúdos, sem esquecer ainda o tempo de cada aula que 

deve ser atribuído à melhoria da condição física dos alunos e ainda as 

avaliações a serem realizadas nos finais de cada período letivo. Retirando 

estas semanas o docente deverá dividir o tempo restante para lecionar 6 

modalidades. É verdade que este tempo poderá ser encarado como um 

investimento porém não será um investimento demasiado grande em termos de 

recursos temporais? Se eu tiver em consideração o número de aulas que 

lecionei durante o meu EP e, caso utilizasse o tempo que os autores sugerem 

iria despender, em média, 5 semanas para cada modalidade desportiva. Este é 

o tempo que o docente tem disponível para cumprir os objetivos traçados para 

cada modalidade, tentando alcançar os níveis sugeridos pelo programa 

nacional de EF. Como já foi referido é importante ter em atenção que em 

modalidades como a ginástica ou atletismo, se lecionar as diferentes disciplinas 

ou leciono durante 2 semanas cada uma delas ou aumento o número de aulas 

para estas modalidades porém é necessário realizar compensar este aumento 

retirando aulas a outras modalidades. Considero assim que seja natural que 

surja nos docentes de EF o sentimento de estarem todos os anos a 

introduzirem as diferentes modalidades. Os autores compreendem os 

diferentes e variados benefícios da EF porém não estabelecem qualquer tipo 

de prioridades a longo prazo, pretendendo que os docentes realizem tudo, ou 

que estes definam prioridades. Porém as prioridades do docente poderão não 

entrar em articulação com aquilo que os autores referem durante o documento.  

 No capítulo referente à avaliação existem muitas semelhanças 

comparativamente ao programa para o 2º ciclo do EB. Os autores acabam por 

repetir as ideias transmitidas para o ciclo anterior porém dão um maior enfase a 

certas características do processo avaliativo. Os autores referem que os 

critérios de avaliação deverão ser estabelecidos pela escola, pelo 

departamento de EF e pelo professor, o que vai permitir determinar 

concretamente o grau de sucesso dos alunos. No subcapítulo seguinte os 

autores descrevem quais são as normas de referência para a definição do 

sucesso na disciplina de EF. Estes têm em atenção a existência de disparidade 
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de condições de trabalho, porém no decorrer dos anos existiu uma melhoria 

gradual das condições de trabalho. Porém os autores também referem que 

apesar desta melhoria não é possível nem desejável que exista o mesmo 

currículo para todos os alunos, no entanto deve-se procurar determinar um 

patamar no qual possam ser inseridos todos os alunos que demonstrem 

dominar as competências essenciais promovidas pela EF. Para que isso seja 

possível deverá existir uma referência externa no qual se considera se o aluno 

teve ou não sucesso da disciplina. É assim desejável que nas matérias 

nucleares se aproximem das que estão presentes no programa de EF, porém 

caso tal não aconteça a aplicação das normas não fica inviabilizada. As 

condições de aprovação ou retenção dos alunos de ano e de ciclo deverão ser 

definidas pelo departamento de EF. Para que exista sucesso são apresentadas 

as grandes áreas de extensão da EF, as Atividades Físicas a Aptidão Física e 

os Conhecimentos. Um aluno, dentro das Atividades Físicas poderá encontrar-

se num dos níveis, não atinge o nível de introdução, nível de introdução, nível 

elementar e nível avançado. Em seguida o docente deverá ter em 

consideração todas as avaliações que foram previamente realizadas, partindo 

daqui seleciona-se um agrupamento de matérias existindo uma seleção das 7 

melhores matérias (ou 6 no segundo ciclo), onde o aluno revelou os melhores 

níveis de interpretação. Em seguida as matérias deverão ser agrupadas em 

diferentes categorias, por exemplo a categoria A para os desportos coletivos, a 

categoria B para o Ginástica, etc. São assim definidas 5 ou 6 categorias onde 

serão selecionadas obrigatoriamente 2 matérias da categoria A. A referência 

para o sucesso educativo, na área das atividades físicas, é alcançado se o 

aluno apresentar encontrar-se no nível introdutório em 6 modalidades e 1 no 

nível elementar, ou 4 no nível introdutório e 2 no nível elementar ou 2 no nível 

introdutório ou 3 no nível elementar, ou 5 no nível introdutório e 1 no nível 

avançado ou 3 no nível introdutório, 1 no nível elementar e 1 no nível 

avançado. Quanto à área de aptidão física o aluno deverá encontrar-se na 

Zona saudável de Aptidão Física. Quanto aos Conhecimentos, o aluno deverá 

revelar os conhecimentos definidos pelo Departamento de EF. Este é um 

processo que parece ser muito complexo, obrigando o docente a realizar uma 

avaliação com critérios específicos para cada um dos seus alunos acabando 

assim pelo sucesso ser algo relativo. Por outro lado os autores não têm em 
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consideração a evolução e o empenho como fatores a incluir no sucesso ou 

não. No fundo caso um aluno tenha revelado um grande esforço para ser 

capaz de atingir as metas que foram definidas mas não consiga alcançar os 

níveis apresentados pelos autores do programa então o seu docente deverá 

considerar que o mesmo não teve sucesso na disciplina. Por outro lado, se o 

aluno não tiver realizado um esforço minimamente significativo para alcançar 

as metas, mas, por ser mais dotado a nível físico, consiga alcançar os níveis 

referidos pelos autores então o docente deverá considerar que o aluno teve 

sucesso. Parece existir assim uma tentativa de aproximar os processos 

avaliativos da disciplina de EF com formas de avaliação de outras disciplinas 

do currículo escolar, onde a evolução que o aluno demonstra, a todos os 

níveis, parece pouco ou nada importar, existindo uma preocupação apenas 

com o resultado final. 

Para o 3º ciclo do ensino básico os autores preocupam-se muito mais 

com a autonomia das escolas, dando assim especial enfase a alguns dos 

documentos que os departamentos de EF e os docentes devem utilizar para 

alcançar e fazer um bom uso da autonomia concedida. Este bom uso poderá 

ser classificado como o cumprimento dos programas de EF em vigor. Porém, 

se por um lado é atribuída uma maior autonomia às escolas por outro as 

mesmas ficam responsáveis pela redação de alguns documentos que 

englobam algum grau de complexidade mas que, segundo os autores, se 

tornam essenciais para um bom funcionamento da disciplina na escola.  

Nos capítulos seguintes são referidas quais as matérias nucleares e as 

matérias alternativas, o desenvolvimento das capacidades motoras 

condicionais e coordenativas, a aprendizagem dos processos de 

desenvolvimento e manutenção da condição física, a aprendizagem dos 

conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas e 

fenómenos sociais extraescolares bem como aquilo que é espectável que o 

aluno realize em cada uma delas. Pode-se assim observar que os autores 

pretendem realizar um esforço para que exista uma relação com outras 

disciplinas do currículo bem como para o caso do aluno terminar o seu 

percurso escolar no final do 3º ciclo, algo que seria possível visto que o ensino 

obrigatório, aquando da homologação destes programas, era até ao 9º ano. O 

sedentarismo surge também como uma pequena preocupação já existente 
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neste ano, porém surge apenas num pequeno parágrafo relativo ao 

conhecimento e interpretação dos fenómenos sociais extra sociais. Quanto às 

modalidades desportivas, no 3º ciclo, o chamado efeito bola-de-neve começa a 

ganhar forma. Ou seja se o ou os docentes dos alunos do segundo ciclo não 

conseguirem cumprirem os objetivos propostos para o ciclo ou anos anteriores 

o docente que vai lecionar EF a esta turma terá de realizar um trabalho de 

compensação para em seguida conseguir cumprir os objetivos para o seu ciclo 

de ensino. Isto é algo que nem sempre é possível o que leve a que esta 

situação se arraste ao longo dos diversos ciclos de ensino. Por fim, à 

semelhança do que estava definido no ciclo de ensino anterior, os objetivos 

definidos para as modalidades acabam por ser bastante desafiantes, porém 

surge a dúvida de se os mesmos são passiveis de ser atingidos ou não.  

Por fim será agora realizada uma análise ao programa relativo ao Ensino 

Secundário 

 

 

Programa de Educação física do 10º, 11º e 12º anos – Cursos 

Cientifico-Humanísticos e cursos tecnológicos 

 

 O programa relativo ao ensino secundário acaba por ter uma 

organização muito semelhante à do documento do ciclo anterior. Os autores do 

documento são os mesmos e estes dois documentos foram publicados no 

mesmo ano apenas com alguns meses de diferença.  

 No presente relatório de estágio já foi realizada uma análise geral ao 

programa relativo a este ciclo de ensino (ponto nº 4.1.1.2), porem esta análise 

será um pouco mais aprofundada. 

 As semelhanças com o documento anterior são encontradas com 

alguma facilidade, e mesmo com o documento relativo ao 2º ciclo de ensino, 

visto que a introdução é igual, porém existe uma frase na introdução que 

chamou a minha atenção de forma especial, apesar de ser uma ideia repetida 

já no programa do 2º ciclo: “Apesar das condições materiais se terem alterado 

com algum significado na última década, e de, no quadro normativo da 

presente revisão, a Educação Física ver consagradas algumas aspirações 

antigas (aumento da carga horária, reconhecimento do seu valor enquanto 
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disciplina curricular autónoma, etc.),” (Bom; et al., 2001b, p. 6). Por um lado, a 

frase, num documento, refere-se à década de 80, e noutro documento à 

década de 90, por outo lado é com muito pesar que verifico que algo que se 

considerava conquistado acabou por regredir visto que a disciplina deixou de 

contar para a média do ensino secundário continuando a ser vista por muitos 

intervenientes no processo educativo e até por alguns alunos como uma 

disciplina com um caráter recracionista. Os autores, apesar de assumirem que 

existe ainda um longo caminho pela frente, começam por guiar todo o 

desenrolar deste documento em práticas que já não se encontram em vigência.  

 Durante a introdução são repetidas várias ideias que já foram referidas 

nas análises aos documentos referentes aos períodos anteriores. Considero 

natural que estas ideias venham a ser repetidas visto que as crenças dos 

autores são semelhantes para os diferentes ciclos de ensino. Visto que as 

crenças dos autores são as mesmas é natural que estes apresentem as 

mesmas ideias para os diferentes ciclos de ensino. Posto isto, as finalidades 

presentes no programa do ensino secundário os autores pretendem reforçar e 

aprofundar tudo o que foi ensinado no ciclo de ensino anterior. Quanto aos 

objetivos gerais e por áreas estes são uma transcrição do documento referente 

ao ciclo de ensino anterior, excetuando apenas um ou outro pormenor pouco 

relevante. Os autores introduzem apenas uma pequena alteração face ao 

documento do 3º ciclo onde referem que no 11º e 12º anos é admitido um 

regime de opções consoante os objetivos gerais. Quanto ao capítulo referente 

às sugestões metodológicas este surge como uma transcrição das orientações 

metodológicas presentes no programa do 3º ciclo. Neste capitulo apenas 

considero importante referir que a carga horária que era atribuída à disciplina 

em 2001 acabou por ser reduzida em alguns casos em cerca de 30 minutos 

devido à reorganização horária operacionalizada nos últimos anos letivos. À 

semelhança do que ocorreu no capitulo anterior, os pontos referentes ao 

projeto de Educação Física da(s) escola(s), o plano de turma, e a avaliação são 

apenas uma transcrição do programa anterior.  

 Neste programa a única novidade acaba por ser uma lista de recursos 

que os autores acreditam que devem estar presentes nas escolas. É assim 

apresentada uma lista de materiais indispensáveis para que seja possível 

desenvolver o programa escolar. Este é um ponto que tem sido alvo de alguma 
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contestação no seio escolar visto que a maioria das escolas não consegue 

disponibilizar verbas suficientes para permitir a compra ou substituição de 

alguns destes materiais. Por exemplo só para a modalidade de ginástica, que 

provavelmente será a modalidade que exige uma maior quantidade de material, 

ou autores referem que a escola deverá ter uma trave, tapetes, rolo/praticável, 

barra fica, paralelas e paralelas assimétricas, minitrampolins, boques, plintos, 

trampolins Reuter, espaldares e bancos suecos. Para além de este material 

estar disponível é também conveniente que estejam adequados aos espaços 

de aula, que sejam de fácil manuseamento, reguláveis e quando possíveis 

móveis. De uma forma geral aquilo que os autores propõem é que exista um 

pavilhão de ginástica em todas as escolas, algo que nem sempre é possível.  

 Por fim, no capítulo referente ao desenvolvimento do programa o efeito 

bola de neve, referido na análise ao programa de EF do 3º ciclo do EB continua 

a agravar-se. Nos parâmetros que cada aluno deverá atingir no final do ensino 

secundário, muitos deles são difíceis se não quase impossíveis de alcançar 

nas aulas de EF. É referido várias vezes por docentes e treinadores que alguns 

destes objetivos sã difíceis de atingir mesmo quando estes são praticantes de 

diferentes modalidades em contexto de treino. Como sempre os autores 

referem que no caso de não ser possível ensinar estas matérias os docentes 

deverão recorrer aos programas de ciclos anteriores. Desta forma constatei 

que a maioria dos docentes acabam por, durante a lecionação ao ensino 

secundário, lecionar os conteúdos referentes ao ciclo de ensino anterior. Em 

conversas informais alguns docentes referem que chegam a lecionar 

conteúdos do 2º ciclo do EB no ensino secundário. Por outro lado os autores 

não referem o porquê de ser necessário lecionar conteúdos tão avançados 

neste ciclo de ensino. É natural que todos os docentes das diferentes 

disciplinas que constituem o currículo escolar tentem chegar o mais longe 

possível, mas será que os docentes de EF pretendem formar atletas?  

 É também curioso verificar que neste ciclo de ensino os autores referem 

quais deverão ser as obras de referência literária que poderão auxiliar o 

docente no ensino das diferentes modalidades, obras estas que certamente 

também auxiliaram os autores no estabelecimento de objetivos. Porém 

verificando as obras que os autores referem facilmente se observa que grande 

parte das mesmas apresentam ser muito antigas. A título de exemplo na 
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modalidade de futebol a obra mais recente está datada de 1986, no caso do 

basquetebol a obra mais recente está datada de 1984, e são vários os casos 

onde situações semelhantes ocorrem, salvo raras exceções. Esta observação 

atribui um novo sentido ao que é referido na introdução do plano onde os 

autores escrevem que o programa procede a apenas pequenos ajustamentos 

no anterior programa. (Bom; et al., 2001b). Compreende-se assim que os 

objetivos pelos quais os docentes se devem guiar são baseados em 

referências bibliográficas algumas com mais de 30 anos. Ao longo destes anos 

surgiram novas formas e metodologias para ensinar e treinar as diferentes 

modalidades, Não quer isto dizer que tudo o que seja mais recente seja 

necessariamente melhor, tal como já referi anteriormente nesta análise, mas, 

visto que os autores apenas se preocuparam com as alterações curriculares 

operacionalizadas nos anos anteriores à data da homologação do programa, os 

mesmos descuraram o capítulo do desenvolvimento do programa. 

 

Em suma é possível verificar que os diferentes programas de ensino 

apresentam uma lógica e coerência ao longo do desenvolvimento do mesmo, 

porém parece existir um descuido em partes que, enquanto docente, considero 

fulcrais para que possa exercer a minha atividade com base nestes 

documentos. Segundo Januário (1988), os programas constituem um guião 

para que o docente encontre coerência para o seu trabalho. Desta forma quais 

são então as conceções de ensino existentes e quais são as conceções de 

ensino presentes nos programas de EF? E com base nessas conceções quais 

são os modelos curriculares que os autores pretendem que sejam aplicados 

nas escolas? Por sua vez quais são os modelos curriculares que realmente 

estão presentes nas escolas? Existirão condições para que os modelos 

curriculares pretendidos sejam aplicados nos estabelecimentos de ensino? 

 Acredito que compreender quais são as conceções de ensino dos 

autores seja algo difícil visto que cada um deles terá a sua conceção de ensino 

dando um significado diferente à disciplina. No entanto, e apesar de poderem 

surgir divergências, todos os autores deverão convergir o seu pensamento 

numa determinada forma de pensar, caso contrário não existiria uma linha 

orientadora para a disciplina. Segundo Lima (2007) podemos ver a conceção 

de ensino como sendo algo importante ao nível da formação e 
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profissionalização docente, podendo provocar o surgimento de outras 

conceções. Desta forma a autora também concorda que a mudança da 

conceção dos professores reflete um avanço na sua profissão, visto que quer 

durante a formação inicial quer na continuada, os professores estão sempre em 

processo de desenvolvimento profissional, evoluindo à medida que se constrói 

o conhecimento. É verdade que em EF gozamos de uma maior liberdade 

quanto ao seu poder sobre o ensino Pelo contrário, muitas disciplinas vêm o 

seu programa a ficar cada vez mais restrito devido à necessidade dos alunos 

necessitarem de realizar exames nacionais. Com efeito, as escolas e os 

docentes destas disciplinas usufruem de cada vez menos liberdade na escolha 

do o que ensinar e as formas de ensinar. Por exemplo, um docente da 

disciplina de Português pode considerar que determinada matéria presente no 

programa da disciplina não tem qualquer relevância para os seus alunos, 

porém, caso não a lecione os prejudicados serão os seus alunos no caso 

dessa matéria surjir no exame nacional. Existe assim uma preocupação 

crescente relacionada com o produto final e não com o percurso realizado até 

então. Como já foi possível verificar em EF, os autores dos programas de EF 

do 3º ciclo do EB e do Secundário, nos capítulos referentes à avaliação, 

pretendem que o alvo de avaliação seja o produto final e não o processo 

realizado.   

 Os modelos curriculares podem ser encarados como traduções das 

conceções de ensino, porém as orientações variam em função de um vasto 

conjunto de fatores. Desta forma Bain & Jewet (1985) definiram diferentes 

formas de desenhar os programas de EF. Em primeiro lugar o modelo do 

Desenvolvimento Educacional (Developmental education) parte do princípio 

que o objetivo da EF é melhorar o processo de desenvolvimento humano, onde 

o desenvolvimento acontece de forma automática, como consequência da 

participação nas atividades desportivas. Este modelo assenta em unidades 

temáticas de curta duração, baixo nível de exigência e raras progressões 

pedagógicas. Deverá assim ser proporcionado um ambiente que permita ao 

jovem desenvolver as suas potencialidades, sendo da responsabilidade dos 

docentes criar essas condições guiando o aluno através do processo. Outro 

modelo é o do desenvolvimento Pessoal e Social (Humanistic physical 

education). Segundo os autores, o trabalho de Hellinson (1973; 1978; 1982, cit. 
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por Bain & Jewet, 1985)  é a mais completa descrição deste modelo. Este 

modelo curricular tem como crença as características individuais de cada 

individuo, onde cada um deles determina como deve ser conduzido o seu 

processo de ensino. Aqui a prioridade é o bem-estar harmonioso do aluno, 

sendo o programa definido por atividades planeadas ao longo de um período 

de tempo, onde o aluno escolhe no que deve ou não participar. Em terceiro 

lugar surge a Aptidão Física Associada à Saúde (Fitness), onde o único papel 

da EF é contribui para a saúde dos alunos. No fundo os objetivos traçados 

pelos programas orientados por este modelo curricular são ajudar os 

estudantes a criar uma conceção entre si próprios, o seus corpo e o mundo, 

ajudar a criar um sentimento de presença e participação numa comunidade e 

facilitar a existência de uma espirito de competição ativa. Nos programas de EF 

baseados neste modelo curricular pretende-se que os alunos dominem os 

conceitos associados aos benefícios do exercício físico, possibilitando através 

disso a aplicação deste conhecimento em contexto de prática. Neste modelo 

curricular as atividades realizadas em EF deverão estar circunscritas à 

melhoria das capacidades motoras dos alunos. Quanto ao modelo curricular 

referente á Educação pelo movimento (Movement Education) acaba por surgir 

como uma opção relativa ao Desenvolvimento Pessoal, porém aqui existe a 

crença que o individuo se altera ao longo dos tempos. Aqui a aprendizagem 

surge através do movimento, devendo assim serem promovidos jogos, danças 

e a ginástica da forma como foram adaptadas por Laban e Lawrence (1947, cit. 

por Bain & Jewet, 1985). Segundo estes autores Logsdon et. all (1977, cit. por 

Bain & Jewet, 1985) existem seis crenças pelos quais é guiado o modelo 

curricular: 

1. O aluno é um individuo, e esta sua individualidade varia de dia 

para dia, de tarefa para tarefa, e de momento para momento. 

2. Os docentes deverão respeitar a integridade do aluno, 

respeitando as responsabilidades deste individuo. 

3. Os professores deverão ser capazes de se dedicar de forma 

sincera a cada aluno, auxiliando-o a alcançar o seu máximo potencial, 

permitindo que se tornem progressivamente independentes. 

4. Os professores deverão ser capazes de tomar decisões, sendo 

responsáveis por auxiliar o aluno a aprender a desenvolver a habilidade de 



 

50 
 

tomar decisões racionais e sábias, para que este possa ajustar o seu 

comportamento de acordo com o meio físico e social. 

5.  É essencial compreender as habilidades básicas para que o 

aluno possa progredir de forma individual e através de diferentes experiências 

desenvolvidas em diferentes momentos. 

6. A EF deverá estar carregada de significados para o aluno, 

providenciando experiências que promovam o seu envolvimento durante o 

desenvolvimento, permitindo o desenvolvimento de um sistema de valores e 

estima com o qual deverá olhar para si e para os outros. 

 

Ao contrário dos modelos curriculares anteriores, surge o da 

Aprendizagem e compreensão do movimento humano (kinesiological studies), 

que começou em escolas do Ensino Secundário. Lawson e Plaeck descrevem 

a matéria de EF como sendo “uma mistura única de habilidades e de 

experiências no desporto, exercício físico, dança e concursos, sendo que o 

conhecimento acerca do desempenho é derivado das bases disciplinares do 

campo da EF” (1981, cit. por Bain & Jewet, 1985 p.61). Desta forma são 

abordadas matérias tais como o Exercício e Fitness, Nutrição, exercício e 

Doenças Cardiovasculares, Biomecânica, jogos e Desporto, Aprendizagem 

Motora e por fim Corpo, Mente e Estética. No fundo existe um grande foco no 

conhecimento para que no final dos estudos o aluno esteja dotado de 

ferramentas e conhecimentos que lhe permitam ser autodidata. Desta forma o 

aluno deverá ser capaz de resolver problemas sozinho. Em seguida o modelo 

curricular de Educação Desportiva (Play Education), parte do princípio que o 

aluno aprende através do jogo, melhorando a qualidade do jogo através da 

aprendizagem do mesmo, devendo existir uma competição saudável que 

incremente a socialização e melhore as habilidades motoras. Sidentop, o maior 

responsável pelo desenvolvimento deste modelo curricular, refere, em suma, 

que: (1) um programa realizado com base na teoria do Modelo de Educação 

Desportiva deverá demonstrar a capacidade de otimizar o desenvolvimento da 

capacidade de desenvolver aprendizagens com significado; (2) deverão existir 

significados na prática; (3) a origem desses significados deverá ser revelada de 

uma forma mais clara através de um processo de compreensão do jogo; (4) a 

EF deverá ser entendida como uma forma de ensinar jogando; (5) a definição 
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de EF deverá revelar um significado logico, portanto deverá ser adequada ao 

contexto educacional; (6) deverá existir um domínio de atividades que 

melhorem a experiência de jogo e que necessitem de instrução, habilidades 

motoras, treino e socialização; e (7) que o significado das atividades derive de 

um objetivo geral e de objetivos específicos repletos de significado para o aluno 

(Siedentop, 1980). Por fim, o modelo curricular da Perspetiva Individual 

(Personal meaning) parte do princípio que as experiências vividas, para serem 

educativas, têm de estar carregadas de sentido e significado para o aluno. 

Desta forma a função da disciplina de EF é a de procurar um sentido ou uma 

motivação para o aluno se mover ou deslocar. As atividades de aprendizagem 

devem ser iguais às formas pelas quais o ser humano aprende a movimentar-

se (perceber, padronizar, adaptar, refinar, variar, improvisar e compor). O foco 

deverá assim incidir sobre o prazer, a alegria e a satisfação inerentes às 

experiências onde existe movimento ou usando o movimento para alcançar 

objetivos extrínsecos que o aluno considere importantes. 

Desta forma, que impacto tem estes modelos curriculares nos programas 

escolares? Segundo Bain & Jewet (1985), alguns programas curriculares foram 

implementados com base num, ou mais, destes modelos curriculares: 

1. Os objetivos de muitos programas são consistentes com o modelo 

de desenvolvimento Educacional. 

2. A organização e conteúdos dos programas consistem, 

frequentemente, no Modelo de Educação Desportiva. A exceção a esta 

generalização ocorre frequentemente no Ensino Básico. 

3. Os professores do EB demonstram uma tendência em auxiliar os 

seus alunos a crescer, ou seja, apresentam um ponto de vista relacionado com 

o Modelo do Desenvolvimento Educacional. 

4. Nas escolas secundárias os docentes vêm o seu trabalho como o 

de ensinar atividades, aproximando-se do Modelo de Educação Desportiva. 

5. Em muitas escolas os programas curriculares de EF parecem 

aproximar-se do Modelo de Educação Desportiva, porém os alunos raramente 

realizam a seleção das tarefas. Os modelos de Fitness onde os alunos são 

incentivados a desenvolver atividades com significado pessoal também podem 

ser encontrados. 
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Posto isto quais são os modelos curriculares presentes nos programas de 

EF dos diferentes ciclos? E possível observar que os modelos são diferentes 

para cada ciclo de ensino o que faz todo o sentido visto que os alunos de cada 

ciclo de ensino têm características diferentes. Assim sendo no primeiro ciclo de 

ensino, tal como foi possível verificar, as atividades sugeridas são temas 

relacionados principalmente com movimentos, jogos, dança, ginástica. Desta 

forma o modelo curricular seguido foi a Educação pelo movimento. Neste 

modelo curricular é realizada uma abordagem holística onde é dada uma 

especial atenção às características individuais do aluno, e à necessidade de 

este se encontrar em movimento, algo indispensável nestas idades. Porém 

existe um contrassenso com a aplicação deste modelo: Com a integração da 

disciplina de EEFM na EEFMD, a carga horária da disciplina poderá 

desaparecer o que vai levar à consequente diminuição drástica dos níveis de 

atividade física e desportiva das crianças visto que estes passam várias horas 

sentados. As pressões sociais externas que existem sobre o 1º ciclo levam à 

promoção do aumento da carga horária de disciplinas como o Português e a 

Matemática, como aliás já foi possível verificar. De facto segundo Bain & Jewet 

(1985), o planeamento do currículo é resultante das políticas públicas. Porém 

deverá o ensino estar dependente única e simplesmente das pressões 

impostas pela sociedade, descurando por completo as reais necessidades das 

crianças, adolescentes e jovens? Depreende-se assim que a integração das 

disciplinas do grupo das Expressões só visaram apenas agradar a sociedade 

em geral, não existindo preocupações com o bom desenvolvimento das 

crianças e das suas reais necessidades. É verdade que, apesar de serem 

realizadas algumas críticas a este modelo curricular tais como a excessiva 

intelectualização dos conceitos abordados, a falta de transfer das habilidades 

para o dia-a-dia, a falta da componente do jogo, entre outras, figuram numa 

lista de julgamentos ao modelo curricular, porém os autores realizaram um 

esforço para que estas características não figurassem no programa deste ciclo. 

Existe assim um modelo curricular adequado a estas idades, mas que, muitas 

das vezes, não surte o efeito desejado devido às condicionantes que a 

disciplina encontra no seio escolar.  

Já no segundo e terceiro ciclos do ensino básico o programa assenta no 

desenvolvimento de vários conteúdos lecionados em Unidades Temáticas (UT) 
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de curta duração. Desta forma acredita-se que a EF permite potencializar o 

desenvolvimento holístico dos alunos onde estes deverão aprender a aprender. 

No fundo existe já um princípio de preparação para a sociedade, algo que faria 

algum sentido no momento da homologação dos programas. Hoje em dia o 

ensino obrigatório foi estendido até ao 12º ano do ensino secundário o que vai 

levar os alunos a prosseguir estudos. Desta forma e visto que hoje-em-dia 

verificamos que os jovens entram cada vez mais tarde no mercado de trabalho, 

fará sentido focar a preparação da vida para a sociedade durante o 2º e 3º ciclo 

do EB? Por outro lado, segundo o modelo curricular as progressões 

pedagógicas devem ser reduzidas ou inexistentes, porém, caso isso aconteça, 

será impossível atingir os objetivos definidos para cada modalidade. Ainda 

neste modelo curricular existe um enfoque no processo realizado pelo aluno 

em EF. Se for realizada apenas uma análise ao programa do 2º ciclo este é um 

objetivo que, à partida, está cumprido. Porém, se forem analisadas as 

referências para o sucesso de EF definidas para este ciclo de ensino, referidas 

no programa do 3º ciclo, bem como as referências para o sucesso da disciplina 

do 3º ciclo do EB é possível verificar que as mesmas dizem respeito ao produto 

final e não ao processo. Existe assim um contrassenso entre o modelo 

curricular pelo qual os autores definiram os objetivos e finalidades da EF e a 

forma como os operacionalizam. Tal como já tinha referido anteriormente 

existem vários capítulos que foram transcritos de um programa para o outro 

verificando-se assim um desajuste entre as partes que foram transcritas do 

programa do 2º ciclo do para o 3º ciclo EB e as decisões operacionalizadas no 

resto do documento. Estas discrepâncias poderão advir da reorganização 

curricular realizada durante os finais dos anos 90 e até 2001. Acredito assim 

que existe a necessidade urgente de rever quais os modelos curriculares mais 

adequados para os nossos alunos, tendo sempre presente a noção que 

estamos a preparar indivíduos para o futuro no presente, com base no 

passado.  

Por fim, no ensino secundário existem dois modelos curriculares 

prevalecentes: o Modelo de Educação Desportiva e o Modelo de Aptidão Física 

associada à Saúde, visto que existe um foco de atenção no jogo e competição 

e nos processos de manutenção e elevação da condição física. Por um lado 

acredito que faça sentido aplicar estes modelos, porém é necessário ter em 
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atenção que os autores partem do princípio que existem bons níveis de 

condição física, fruto das medidas tomadas anteriormente. No entanto verifiquei 

durante o meu EP que poucos dos meus alunos se encontravam na Zona 

Saudável de Aptidão Física. Deste modo, caso centrasse o meu ensino nestes 

pressupostos, não estaria a focar na manutenção da Condição Física mas sim 

na melhoria da mesma. Por outro lado, os autores partem do princípio que os 

conhecimentos sobre os efeitos do exercício físico os vai levar a adotar estilos 

de vida saudável, algo que eu não acredito que ocorra de uma forma tão linear.  

Ainda segundo este modelo existe uma desvalorização das habilidades 

motoras desportivas. Porém se tivermos em conta mais uma vez os objetivos 

que os alunos deverão atingir para este ciclo de ensino verifica-se que é 

solicitado um domínio muito alargado das habilidades motoras.  

Os modelos curriculares deverão funcionar como uma base de decisões o 

que não significa que tenham de obedecer na íntegra ao que é sugerido por 

estes modelos, podendo assim ser operacionalizados de diferentes formas. 

Porém, a sensação é que os modelos curriculares são seguidos apenas do 

ponto de vista teórico, visto que são tomadas várias decisões que apontam no 

caminho contrário ao traçado inicialmente. A verdade é que os programas 

podem ser divididos em dois pontos: os textos redigidos antes e depois do 

presente milénio visto que existem várias incongruências. 

Então, em que situação ficam as escolas e os docentes? Por onde se 

devem nortear? Assumem eles conceções de ensino individuais, não existindo 

qualquer influência dos programas de EF nas crenças dos professores? 

 

Apontamentos metodológicos 

 

Este estudo é quanto à sua natureza, pelos objetivos e metodologia 

adotada, é qualitativo.  

Para responder a estas questões optei por ouvir professores de EF 

colocados e a exercerem neste momento a profissão. Estes foram convidados 

para uma entrevista onde iriam responder de viva voz a perguntas que lhes 

seriam colocadas em torno dos programas de EF. 

As entrevistas foram realizadas a 4 docentes de EF que no ano letivo de 

2014/2015 exerciam a sua atividade docente em Escolas do Distrito do Porto. 
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As entrevistas, foram gravadas em registo áudio após consentimento informado 

de cada participante. Enquanto entrevistador tentei manter os inquiridos o mais 

confortáveis possível durante a realização da entrevista, de forma a que não 

existisse uma sensação de avaliação por parte do inquirido, e este pudesse 

exprimir a sua opinião num ambiente calmo. As entrevistas decorreram num 

tom de conversa informal sem que a seriedade do assunto a ser abordado 

fosse perdido ou posto em causa. Os professores entrevistados serão referidos 

como “Professor A”, “Professor B”, e “Professor C”. Porém existiu um docente 

que fez questão de ter o seu nome referido no presente estudo, sendo este 

docente referido pelo nome próprio, Professor Ireneu Moreira docente da 

Escola Secundária de Ermesinde. Os docentes têm entre 18 e mais de 30 anos 

de experiência na lecionação.  

As entrevistas foram do tipo semi-estruturadas, em que o guião 

contemplava temas relativos aos programas oficiais da disciplina de EF (ver 

anexo 1). 

Com a primeira questão pretendi introduzir a temática central da 

entrevista levando o docente a indicar quais são as utilidades gerais de um 

programa nacional. É natural que o professor entrevistado, sendo docente da 

disciplina de EF, comece por realizar um paralelismo com os programas 

nacionais da disciplina. Paralelismo que pode ser efetuado sem qualquer tipo 

de problema, pois o professor poderá recorrer sem problemas à exemplificação 

para justificar a sua resposta e a sua visão, visto que serão, à partida, os 

programas que o docente deverá conhecer dentro dos programas nacionais 

existentes. Após saber quais devem ser, na ótica do docente, as funções de 

um programa, a segunda pergunta procurava saber se os programas de EF 

têm cumprido os objetivos a que se propõem. Esta questão dependerá da 

resposta dada pelo entrevistado na primeira questão. Ou seja se os objetivos 

que o docente referiu foram ao encontro dos objetivos a que se destinam o 

programa nacional de EF então a questão colocada deverá ser: “Acha que 

estes programas têm cumprido esses propósitos?” Caso contrário e, se na 

ótica do docente, este entender que os objetivos expressos no programa e os 

objetivos que o professor entende serem os de um programa de EF não forem 

concordantes então a pergunta colocada ao professor é saber se os programas 

de EF têm cumprido os objetivos aos quais se destinam. A questão seguinte 



 

56 
 

procurava saber se o docente entende que os programas devem ser alterados. 

Esta é uma questão que pode ser encarada como tendo um sentido duplo. Por 

um lado procura-se saber aquilo que é perguntado de uma forma muito direta. 

Por outro lado procura-se também saber até que ponto é que o docente 

conhece os programas, pois aqui podem surgir várias opções de resposta, 

entre as quais referir alterações com base em argumentos que não 

correspondem à realidade.  

Na 4ª questão procura-se conhecer melhor a operacionalização do 

programa, ou seja saber até que ponto o docente, no momento da realização 

das suas planificações e definição e objetivos para os seus alunos, tem em 

consideração aquilo que está descrito nos programas nacionais de EF para os 

diferentes ciclos de ensino. Esta pergunta deixa assim o campo teórico das 

intenções passando à operacionalização do programa, tentando saber que 

forma o entrevistado tem, ou não, em consideração as orientações 

programáticas.  

 Um dos pontos que referi ao longo da análise dos programas é que 

estes definiam como sendo um “instrumento necessário para que a educação 

física das crianças e jovens ganhe o reconhecimento que carece”. (Bom; et al., 

2001a, p. 4). Assim, a 5ª questão pretendia levar o docente a refletir sobre a 

problemática da legitimação da EF no currículo escolar tendo em consideração 

os recentes acontecimentos neste campo tais como a redução da carga 

horária, a disciplina não contar para a média do secundário, etc.  

 A 6ª pergunta destinava-se apenas aos docentes que participaram na 

construção, ou acompanharam de perto a construção de um projeto curricular. 

Visto que por um lado grande parte dos professores se guia pelos projetos 

curriculares da escola onde lecionam e atendendo a que estes documentos já 

são uma adaptação do programa de EF à realidade e às condições da escola, 

procurava-se compreender qual a importância e o peso dado aos programas 

nacionais na construção destes documentos. 

 Por fim a última pergunta poderia ser ou não colocada, dependendo do 

tipo de discurso aplicado pelo docente, ou seja, caso o docente exprimisse um 

parecer negativo sobre os programas de EF então a pergunta era colocada, 

pois pressupunha-se que os mesmos estariam desadequados à realidade 

atual. Por outro lado, caso o professor entrevistado considerasse que os 
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programas estão adequados, encontrando-se atuais face à realidade, então a 

pergunta deixaria de fazer qualquer sentido, não sendo assim aplicada. Era 

uma pergunta que poderia ser entendida algo controversa, visto que podemos 

entender que neste momento já nos encontramos no “futuro”.  

Após esta recolha de dados, foi realizada uma análise às entrevistas onde 

irei interpretar e retirar ilações sobre a informação facultada pelos docentes.  

 

Análise interpretativa das entrevistas 

 

Após a realização das entrevistas, o que primeiro despertou a minha 

atenção na análise foram as incongruências na interpretação do próprio 

programa.  

 

“Mas depois há todo o tipo de outras questões, ou seja, quando uma pessoa olha para os 

programas verifica, primeiro são demasiadamente fechados, e ao serem demasiadamente 

fechados ao definirem todos os procedimentos que o docente deve seguir na sala de aula e não 

só em relação à avaliação. É realmente incompreensível como é que sendo assim, programas 

fechados, depois na prática, cada um funciona da forma como bem entende. Isto é uma coisa 

que é completamente incompreensível, mas acontece. E os programas são de tal maneira 

fechados que apontam como objetivos aquilo que advém da prática desportiva, ou seja eles 

estão organizados quase como se nós tivéssemos uma prática desportiva institucionalizada e 

organizada ao nível das aulas de EF da escola, o que não é de todo verdade.  

(Entrevista ao professor nº 1 – Excerto da resposta à questãonº2) 

 

“Por exemplo no caso da EF existem várias modalidades que só podem ser lecionadas em 

determinadas zonas, por exemplo Vela, Windsurf. Ou seja o programa revela ser aberto, 

podendo depois cada escola e cada docente gerir de acordo com as turmas e condições que 

têm.” 

(Entrevista ao professor nº 2 – Excerto da resposta à questão nº1) 

 

 É assim possível verificar que, por exemplo, estes dois docentes fazem 

uma leitura diferente dos programas, baseando a sua opinião sobre os mesmos 

com base nestas ilações retiradas após a leitura e análise dos mesmos. Não se 

coloca em causa qual destes dois docentes realizou uma interpretação que vá 
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mais ao encontro das intenções dos autores, muito pelo contrário. Se estes 

documentos permitem que exista uma interpretação dúbia é porque algo não 

está bem formulado, ou seja os autores não conseguiram transmitir a 

mensagem que pretendiam. De facto é referido pelos autores que o programa 

“pretende ser um guia para acção do professor” (Bom; et al., 2001a, p. 5), 

promovendo o “desenvolvimento da Autonomia da escola”, convidando a 

participação de “todos os intervenientes, quer na autoria do Projeto Educativo, 

quer em todas as decisões que lhe são subsequentes e que garantem a 

realização das orientações aí explicitadas” (Bom; et al., 2001a, p. 20) porém, e 

de seguida os autores referem todos os pontos que a escola e os docentes 

devem seguir para realizar o projeto de EF nas escolas, o plano de turma 

(incluindo a organização geral do ano letivo e a dimensão operacional do 

plano) bem como deve ser operacionalizada a avaliação. Estas afirmações vêm 

assim ao encontro de algo que já tinha referido anteriormente na análise aos 

programas de EF, existe um contrassenso entre as intenções do programa e a 

operacionalização do mesmo, daí que seja previsível que este tipo de 

interpretações controversas surjam no seio dos profissionais de EF. Entendo 

que é inconcebível que um documento deste caráter e desta importância gere 

controvérsias na sua própria interpretação, isto sem referir os próprios 

contrassensos do programa. Se um dos objetivos dos programas é o de ser 

“um instrumento necessário para que a educação física das crianças e jovens 

ganhe o reconhecimento que carece” então seria o momento por excelência 

para conseguir unir os docentes de EF em torno de objetivos comuns, bem 

definidos e explícitos.  

 Na resposta à primeira pergunta, todos os entrevistados têm uma noção 

clara do que, na opinião de cada um deles, deve ser um programa nacional, 

bem como a importância do mesmo para todos os intervenientes no processo 

educativo. Os docentes referem a sua utilidade por criar e dar “referências e 

metas e orienta o trabalho dos professores” (Professor nº1), “para nos dar 

orientações para o nosso processo” (Professor nº2), “serve de suporte para a 

condução do teu trabalho” (Professor Ireneu), “a meu ver, o programa de uma 

disciplina seriam todos os conteúdos programáticos de uma disciplina a 

abordar” (Professor nº3). Todos os docentes estão cientes da necessidade da 

existência de um programa e mais concretamente no caso da EF. Porém na 
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resposta à segunda pergunta surgem algumas opiniões controversas. Em 

primeiro lugar é importante referir que todos estes professores lecionaram num 

período de tempo onde não existiam os programas que se encontram agora em 

vigor, tendo alguns deles participado em congressos onde foram debatidos 

aspetos relativos à formulação dos atuais programas bem como, após a 

homologação dos mesmos, também participaram em colóquios onde foram 

introduzidas as modalidades que estão presentes nos programas, algumas 

apresentações a serem realizadas pelos próprios autores destes documentos. 

Como resposta à pergunta sobre o cumprimento do propósito surgiram as 

seguintes: 

 

“Têm, até porque eu passei alguns anos no ensino, deverei estar no 24º ou 25º, o ter 

programas foi uma evolução. Na altura em que não tínhamos programa nós atuávamos como 

animadores. Portanto passamos a ter uma função docente muito mais cuidada, mais exigente 

e passamos a ser mais exigentes para connosco em função com uma estrutura de exigência de 

trabalho. Por exemplo, eu, por sistema, evito fazer testes.” 

(Entrevista ao professor Ireneu – Excerto da resposta à pergunta nº2) 

 

“Pois isso é outra questão. Porque uma coisa é nós estarmos no campo das intenções e 

outra coisa é nós estarmos no campo da operacionalização dessas intenções porque realmente 

aquilo que se passa, eu quase que diria que é mau demais para ser verdade.” 

(Entrevista ao professor nº1 – Excerto da resposta à pergunta nº2) 

 

“Eu para ser sincero acho que não. Não existe um trabalho contínuo e mediante aquilo 

que vejo muitos anos e na maior parte das modalidades parece que estamos sempre no nível 

introdutório nunca conseguindo avançar. Ou seja os programas não estão pensados para 

alunos mas sim para atletas.” 

(Entrevista ao professor nº2 – Excerto da resposta à pergunta nº2) 

 

“A meu ver não porque acho que são demasiado elaborados e vão ao encontro de um 

processo de treino. Porque com a carga horária sempre a ser reduzida na EF e como não há 

alteração dos conteúdos programáticos, e mesmo que tivéssemos muitas aulas eu acho que 

aquilo só funcionaria se tivéssemos apenas uma ou duas modalidades por ano.” 

(Entrevista ao professor nº3 – Excerto da resposta à pergunta nº2) 
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Como é possível verificar existem algumas opiniões diversas face ao 

cumprimento ou não dos objetivos do programa. Porém apenas um dos 

professores entrevistados refere que existiu uma evolução desde o momento 

em que os mesmos foram publicados. É verdade que eu acredito, com base 

naquilo que foi dito pelos docentes, que existiu uma evolução na EF após a 

publicação dos documentos, o que não implica diretamente que todos os seus 

objetivos estejam a ser cumpridos, aliás, na resposta à pergunta nº 3 este 

docente afirma que: 

 

“Adequados não estão. Nós temos tido uma evolução muito grande nesta área, a nível 

de conhecimento de organização, de tudo até da pluralidade da atividade física (….) Daí para a 

frente vale tudo e temos que mexer em tudo” 

(Entrevista ao professor Ireneu – Excerto da resposta à pergunta nº3) 

 

 Desta forma todos os docentes acreditam que o programa não está 

adequado à realidade atual. Como seria de esperar existem professores que 

assumem uma postura mais ou menos critica quanto às alterações dos 

programas, existindo docentes que acreditam que o programa deveria ser 

completamente reconstruído existindo outros que acreditam que os mesmos 

deveriam apenas sofrer alguns ajustes. Mas que ajustes deverão ser 

realizados? Os docentes referiram que as principais alterações deveriam surgir 

na definição de objetivos, conteúdos, avaliação, finalidades, criação de metas 

curriculares ou até mesmo encontrar estratégias organizativas inovadoras e 

que nunca tenham sido utilizadas, tais como criar turmas de EF divididos por 

interesses. A verdade é que uma das respostas chamou em especial a minha 

atenção: 

 

As instituições como os Ministérios, e em particular o Ministério da Educação são muito 

conservadoras e esse aspeto é bom quando é respeitado o princípio de verificar e avaliar o 

sucesso verificando se existe ou não resultado. Até agora não conheço nenhum processo de 

avaliação dos efeitos produzidos pelas alterações. E enquanto não houver nenhuma avaliação 



 

61 
 

dos efeitos produzidos seja de que forma venha a ser feita a avaliação, não estou a questionar 

o processo de avaliação, aquilo que entendo é que as alterações servem apenas para tapar 

buracos e não em função de uma avaliação. 

(Entrevista ao professor Ireneu – Excerto da resposta à questão nº 3) 

 

De facto parece inconcebível que uma instituição como o Ministério da 

Educação promova e realize alterações sem verificar os resultados que 

advieram dessas alterações. O mesmo acontece com os programas. Estes 

podem ter sido publicados e os professores verificarem que existiu uma 

evolução comparativamente ao período de tempo em que estes programas não 

estavam em vigor, porém não existem documentos do domínio publico onde 

seja efetuada uma avaliação dos efeitos da introdução do programa. E de facto 

não parecem existir intenções em alterar ou construir novos programas. Um 

dos professores acabou por dar aquela entendo ser a melhor resposta para 

que isto se suceda: 

 

De uma forma geral, em conversas com outros docentes da disciplina verifico que as 

pessoas não estão muito preocupadas com o programa nacional, ou seja já criaram dentro de 

cada uma dessas escolas uma estrutura de desenvolvimento da EF independente e depois o 

programa nacional de EF não lhes diz muito. 

(Entrevista ao professor nº 2 – Excerto da resposta á questão nº7) 

 

As escolas acabaram por desenvolver métodos de trabalho onde aquilo 

que está descrito nos programas é utilizado consoante a conveniência da 

própria escola. Ou seja no fundo cumprem aquilo que por consequência das 

suas decisões vai ao encontro do que é solicitado nos programas e não o 

inverso. Como de facto não existe nenhum tipo de avaliação, as escolas, os 

grupos de EF e os docentes da disciplina têm total liberdade para realizar 

aquilo que bem entendem quer esteja isso adequado ou não às necessidades 

da comunidade escolar. No fundo os autores do programa pretendem dotar as 

escolas desta autonomia decisional, partindo do princípio que os grupos de EF 

têm a capacidade de conseguir criar objetivos e definir metas adequadas à 

realidade onde estão, algo que eu acredito que aconteça na esmagadora 

maioria dos casos. Por outro lado, realizar qualquer tipo de avaliação quanto à 
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consecução dos objetivos seria algo quase impraticável de realizar. A avaliação 

que me refiro não tem como objetivo classificar uma escola mas sim verificar os 

efeitos produzidos pela introdução dos programas ou pelas alterações 

legislativas e curriculares. Até agora, que seja do domínio publico, essas 

avaliações não são conhecidas. Desta forma os professores olham para estas 

alterações como sendo medidas para tentar corrigir erros anteriormente 

cometidos. Por outro lado, todos os docentes referem que as recentes 

alterações da carga horária atribuída à disciplina de EF tal como o facto de a 

disciplina deixar de contar para a média de acesso ao ensino superior como 

medidas que apenas enfraquecem o valor educativo da  EF e que a desprovem 

de legitimidade, Estas foram medidas que, segundo os entrevistados, 

promoveram a desmotivação , dos alunos para as aulas de EF. Por outro lado 

um dos docentes refere que se as coisas se encontram e chegaram ao ponto 

em que estamos atualmente, e se conquistas alcançadas anteriormente foram 

perdidas, a culpa também é dos docentes da disciplina e dos alunos: 

 

“…depois como na EF não existe uma certificação externa das avaliações, chamemos-lhe 

assim, tais como exames nacionais ou inspeções capazes, depois as avaliações são o que são, e 

agora, ainda por cima a nota do secundário não conta para a média de concurso, ninguém liga 

quase nada, excetuando se o aluno passa ou deixa de passar, e acabamos nisto e voltamos ao 

princípio da questão. O programa está feito, ninguém liga ao programa, cada um faz o que 

quer e todos estão contentes e felizes.” 

(Entrevista ao professor nº1 – Excerto da resposta à questão nº2) 

 

Existe assim a necessidade de nos afirmarmos perante a sociedade e 

perante os responsáveis que tomam medidas sem qualquer tipo de fundamento 

e onde ninguém faz nada para os contrariar, e aqueles que se tentam fazer 

ouvir não o têm conseguido. Desta forma as escolas começam a encontrar 

estratégias de organização independentes daquelas que são sugeridas pelos 

documentos oficiais que podem ou não ir ao encontro do que é sugerido. Com 

efeito aquilo que se verifica é aquilo que já foi referido anteriormente, os 

projetos curriculares podem ou não estar em concordância com aquilo que é 

sugerido pelos autores dos diferentes programas mas não devido ao 

compreenderem que de facto aquilo que está descrito nestes documentos é ou 
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não necessário, mais sim por duas razões fundamentais: ou porque de facto é 

obrigatório, ou por pura coincidência de interesses.  

Com base nisto será que os docentes têm em consideração o que está 

descrito nos programas para a realização dos planeamentos e definição de 

objetivos bem como para a lecionação? A resposta acaba por ser algo 

semelhante: pode ou não ir ao encontro dependendo daquilo que o professor 

definiu, surgindo assim pontos comuns apenas por coincidência. De facto as 

respostas à questão relativa a esta preocupação vão ao encontro deste 

pressuposto: 

 

“É uma excelente pergunta. Nós somos profissionais e não podemos, obviamente fugir 

aquilo que está legislado e temos de estar enquadrado pelos normativos legais. Aquilo que eu 

faço e aquilo que eu acredito que a grande maioria dos profissionais faz é: durante aquelas 

partes mais do senso comum do programa que falam que nós temos de lecionar atletismo, 

ginástica, andebol, basquetebol, dentro dos condicionalismos da escola nós utilizamos dentro 

do programa, porque o programa no fundo não foge aquilo que é a atividade desportiva, 

embora estranhamente não fale de desporto, daquilo utilizamos aquilo que consideramos 

adequado para aqueles alunos que conhecemos em concreto, para as capacidades que 

conhecemos deles, para as condições que sabemos que a escola tem em termos de espaço quer 

em termos de material, a forma como se faz a gestão das instalações e dos espaços de aula, 

horários e tudo isso acreditando que a maior parte dos professores são pragmáticos, eu 

também o sou, então nós sem fugir ao programa damos as nossas matérias, sendo que, do 

programa, diria que utilizamos cerca de 5% dou 10% do que lá está, provavelmente. Muito 

provavelmente.” 

(Entrevista ao professor nº1 – Excerto da resposta à questão nº4) 

 

“Os programas, para mim, só são uteis como orientadores gerais. Só depois e a partir 

dessa orientação geral e tendo em atenção a turma em si com que estou a trabalhar é que 

realizo uma adaptação dos conteúdos à minha realidade. Pode parecer paradoxal mas quando 

leciono, por exemplo, a duas turmas do 12º ano, o conceito geral do programa encontra-se lá 

mas depois as realidades de cada uma dessas turmas podem ser completamente diferentes” 

(Entrevista ao professor nº2 – Resposta à questão nº4) 
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“Aqui na escola eu tento entrar mais pelo que está prescrito nas nossas metas 

curriculares, que são adequadas ao que está lá no programa, mas não o levam ao máximo. 

Depois dependendo de inúmeros fatores como o número de aulas que os alunos têm, temos de 

jogar com o dar aulas no interior ou no exterior, eu tento ir mais ao encontro do global.” 

(Entrevista ao professor nº3 – Resposta à questão nº4) 

 

“A resposta politicamente correta é que devo seguir. Objetivamente não consigo seguir 

porque ainda há muita dificuldade em vários níveis para poder seguir os programas. Mais, 

existem coisas nos programas que não têm ponta por onde se lhe pegue. Sejamos corretos 

nessa análise também. Agora o que é facto é que eu olho para o programa e vejo lá “passe a 3 

metros”. Eu sei lá se o passe é a 3 ou a 4 metros, o que eu quero é que ele passe. Agora ao 

fundamental eu dou resposta e tento cumprir. Tenho de cumprir de uma forma ou de outra, as 

coisas funcionam assim. Agora nos programas eu acho que nem lógica interna eles mantêm ou 

respeitam principalmente no caso dos jogos desportivos” 

(Entrevista ao professor Ireneu – Excerto da resposta à questão nº4) 

 

De facto, a partir do momento em que os docentes se vêm obrigados a 

seguir o programa é um sinal claro que algo não está a funcionar como seria 

pretendido. Torna-se assim normal que as escolas encontrem internamente 

estratégias que venham tentar dar resposta aos seus problemas específicos 

que, por outro lado, acabam por ser problemas comuns a muitas escolas. Isto 

acaba por dar sentido a uma incongruência verificada aquando da realização 

das entrevistas:  

 

“Agora a verdade é que às vezes, e não estou a fazer uma critica à minha escola, nós 

realizamos um projeto educativo que tanto serviria para esta escola como para outra escola 

qualquer. E lemos um plano de turma, e aquele plano de turma tanto serviria para aquela 

turma como para outra qualquer. E isto faz-nos questionar sobre o valor desses planos, feitos e 

sistematizados e institucionalizados, porque na minha opinião quase ninguém trabalha com 

base naquilo. Simplesmente são feitos porque têm de ser feitos. Por exemplo, no projeto 

educativo são definidas metas a cumprir tais como “reduzir o insucesso escolar em 7%”. E 

pergunto eu? E porque não em 8%? E porque não em 6%? No ensino as coisas não funcionam 

assim, porém há pessoas que pensam que isto funciona como uma “fábrica de chouriços” 

(Entrevista ao professor nº1 - Excerto da resposta à questão nº6)  
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 Por outro lado o docente nº 2 refere o seguinte: 

 

“Ou seja as ideias gerais estão lá todas mas depois cada escola acaba por ter um 

programa ou seja um projeto curricular de EF que seguindo as ideias gerais vai depois de 

acordo às condições da escola. É que no caso da EF esta deve ser pensada, como disse 

anteriormente, em cada escola caso a caso…” 

(Entrevista ao professor nº2 - Excerto da resposta à questão nº7) 

 

 De facto os dois casos podem ser verificados. Apesar de existir uma 

enorme diversidade de realidades nas diferentes escolas, os documentos, a 

serem realizados literalmente segundo aquilo que vem descrito nos programas 

é natural que existam programas que sejam iguais ou pelo menos muito 

semelhantes em diferentes escolas. É claro que, após isso, existe a 

necessidade de verificar na escola se o projeto curricular está ou não a ser 

cumprido, porém essa deverá ser uma preocupação dentro de cada escola.  

 Quanto à resposta à questão nº5, referente à pertinência dos atuais 

programas na constante necessidade de afirmação da importância da EF no 

percurso escolar de crianças e jovens e na sociedade, as respostas, como já 

veio a ser referido, são unanimes. As recentes alterações realizadas à área da 

EF, em especial no ensino secundário, são vistas como um espelho da 

importância atribuída pelos responsáveis pelo Ministério da Educação à 

disciplina, ou seja uma importância quase nula. Como consequência o futuro 

da EF é visto como algo negativo, onde não se perspetiva qualquer tipo de 

melhoria:  

 

“Eu acho que o futuro já é a realidade atual. Estamos estabilizados. Cristalizamos, ou 

seja estamos numa situação onde tal como na formação desportiva, quando o aluno atinge 

uma plataforma onde estabilizou e não avança “morreu”. Portanto nós estamos cristalizados, 

se não quebrarmos esta situação, com todas as dores e consequências que têm, eventualmente 

até para mim em termos profissionais, não andamos. Não avançamos.” 

(Entrevista ao Professor Ireneu – Resposta à questão nº7) 
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 Outros professores vêm o futuro da EF como sendo algo mau mas pelas 

recentes medidas tomadas que desprestigiam a disciplina de EF no currículo 

escolar, no fundo os docentes já deixaram de utilizar o programa como uma 

referência desenvolvendo formas de trabalho independentes deste documento. 

Desta forma não vêm a alteração deste programa como sendo algo prioritário 

mas como algo que, a acontecer, poderia ser muito benéfico para todos os 

envolvidos.  

 

 Ilações para a prática 

 

 Tendo em consideração a análise, verifico que os programas, 

independentemente de estarem bem ou mal formulados, perderam a 

credibilidade que deveriam ter. Acredito assim que não interessa muito verificar 

quais os motivos que levaram os docentes a perder a confiança naquilo que foi 

descrito, pois tal como foi analisado os próprios programas apresentam 

algumas incongruências. No entanto, graças ao trabalho de bons profissionais 

na nossa área foi possível encontrar estratégias que permitem que a EF 

sobreviva nas escolas como sendo uma disciplina importante para o currículo 

escolar do aluno. Entristece-me seriamente que não seja atribuído a devida 

importância a esta disciplina que é riquíssima para o currículo escolar. De 

facto, enquanto docente, não posso verificar que diferenças se fizeram sentir 

no ensino secundário para a não contabilização da nota da disciplina para a 

média escolar, não podendo assim tecer muitos comentários e conclusões 

sobre as alterações sentidas na motivação e empenho dos alunos antes e após 

a aplicação desta medida. Poderei no futuro realizar um paralelismo inverso, ou 

seja, caso a disciplina volte a contar para o cálculo da média do ensino 

secundário (o que acredito que irá acontecer), verificar as alterações na 

postura dos alunos, Com base na minha curta experiência e sobretudo com 

base no referido pelos professores entrevistados, existe um decréscimo na 

importância atribuída à disciplina. É claro que a partir deste momento poderia 

realizar uma crítica à postura dos alunos e da sociedade quanto ao ensino 

onde, com base nestas conclusões, se verifica que os alunos e a sociedade no 

geral valoriza mais a classificação do que os conhecimentos, por outras 

palavras, valoriza-se mais o resultado do que o processo.  
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 Quanto a isto que conclusões a retirar para o meu futuro enquanto 

docente de EF? Em primeiro lugar existe um detalhe ao qual não posso fugir. 

Ao ser colocado numa escola serei integrado num grupo de docentes de EF. 

Este grupo terá rotinas de trabalho e formas de estar perante tudo isto, únicas 

e provavelmente diferentes entre si. De certa forma existirá a necessidade de 

me integrar neste grupo, tentando compreender quais as posições destes 

docentes face aos programas e no fundo ao ensino da EF. É claro que estas 

posições deverão estar explicitas no projeto curricular da disciplina, baseando-

me nesse para compreender o que a escola, e mais concretamente o grupo, 

pretende alcançar com o ensino. Graças a este estudo acredito que 

conseguirei compreender mais facilmente esses documentos pois terei sempre 

um conhecimento mais aprofundado do documento que para todos os efeitos 

serve como base para a realização do projeto em cada escola.  

 Verifico também que o professor deverá ter uma noção clara da 

importância da disciplina não só nos seus traços gerais mas também a 

importância que a disciplina poderá ter, de forma específica, para a sua turma e 

para os seus alunos. Este é um trabalho que não será fácil, existe uma serie de 

condicionantes e detalhes a ter me consideração para que os alunos consigam 

retirar o máximo proveito das aulas de EF, cumprindo assim os objetivos que 

serão delineados pelo docente.   

  

4.1.1.3 O projeto curricular - Secundário e Profissional 

 

Este documento acaba por resumir e adequar às condições da escola o 

programa para a disciplina. Desta forma o mesmo acabou por se tornar muito 

mais útil do que o referido anteriormente. No projeto curricular tudo se encontra 

bastante simplificado, sem descurar as informações consideradas necessárias 

para a orientação da lecionação.  

O documento apresenta informações relativas à operacionalização 

específica das competências gerais, as competências essenciais da EF, a 

avaliação, e as modalidades e conteúdos programáticos para o 12º ano do 

ensino secundário. 

A análise cuidada deste documento permitiu que toda a atividade docente 

a realizar fosse muito mais simplificada e desmistificada, sendo assim um 
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documento de fácil análise e acesso. Complementarmente o documento foi 

realizado de forma a adequar-se às especificidades da escola tornando-se 

assim muito útil para todos os docentes, quer sejam professores em estágio 

profissional, em início de carreira ou que se encontrem em atividade há vários 

anos. 

Desta forma irei analisar e descrever os conteúdos programáticos a 

desenvolver para o 12º ano tendo em consideração que este foi o nível da 

minha turma residente. Para o referido ano de ensino, os professores têm de 

lecionar, obrigatoriamente, 3 modalidades individuais e 3 modalidades coletivas 

escolhendo-as de um grupo previamente definido. No quadro-resumo são 

apresentadas as Habilidades Motoras, os Conhecimentos da Cultura 

Desportiva, a Condição Física e os Conceitos Psicossociais que os alunos 

deverão adquirir ao longo do ano, porém é importante definir que, tal como 

indica o programa de educação física, cabe aos professores definir os objetivos 

para a turma, após realizarem uma análise cuidada às competências reveladas 

pelos alunos. Este quadro adequa-se muito melhor ao nível apresentado pela 

maioria dos alunos, sendo assim uma mais-valia para todos os docentes de 

EF. Desta forma, revelou-se bastante útil para compreender, de uma forma 

geral, o que deveria lecionar ou o que seria esperado que lecionasse em cada 

ano letivo para cada uma das modalidades.  

Este documento refere ainda que é da responsabilidade do professor 

escolher as modalidades a lecionar durante o ano letivo com a preocupação de 

ir ao encontro das características, gostos e motivações da turma ou turmas. 

Isto dá um grau de liberdade e autonomia ao professor muito relevante, visto 

que não existem grandes restrições para que este possa ir ao encontro das 

necessidades e interesses da turma.  

Em suma este foi o documento que mais utilizei na fase do planeamento 

visto que resume de uma forma simples e objetiva as atividades que deverão 

ser desenvolvidas durante o ano letivo com 150 minutos semanais, distribuídos 

por duas aulas, uma com 50 minutos e outra com 100. Porém considero normal 

que se possa discutir se 6 modalidades são, ou não, demasiadas para lecionar 

em um ano letivo. É importante ter em consideração que lecionar, por exemplo, 

atletismo seja diferente de lecionar uma modalidade coletiva, pois a primeira é 

constituída por corridas (de velocidade e de resistência), saltos, e lançamentos 
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porém não são impostas restrições a nível temporal. Deste modo o docente 

pode decidir a carga horária que vai atribuir a cada modalidade.  

 

Graças a este documento encontrei um guia que me permitiu conduzir o 

trabalho com eficácia e eficiência revelando ser um documento bastante útil 

para qualquer professor de EF que se encontre a desenvolver a atividade 

docente neste agrupamento escolar. 

  

4.1.1.4 O roulement de instalações 

 

Tendo em conta os documentos referidos até ao momento restava 

conhecer apenas um para que fosse possível definir o plano anual para a 

turma: o roulement de instalações. Este documento quando observado pela 

primeira vez revelava ser bastante complexo e confuso, mas após ser dada a 

explicação da forma como deveria ser efetuada a sua leitura revelou-se ser de 

fácil interpretação. Em primeiro lugar é necessário ter em atenção que a escola 

considera a existência de 5 espaços para a lecionação da EF, 3 no interior do 

pavilhão gimnodesportivo e 2 no exterior. A divisão de espaços no exterior 

poderá ser realizada de diferentes formas, ou seja, enquanto que no interior 

existem cortinas a separar os 3 espaços, definindo-os com clareza, no exterior 

não existe uma divisão tão óbvia. Cabe, assim, a cada um dos docentes 

adotarem estratégias que lhes permitam lecionar as suas aulas sem prejudicar 

os seus planeamentos e o funcionamento das aulas dos seus colegas. A título 

de exemplo, um professor poderá utilizar a pista de atletismo e o espaço 

existente atrás das balizas de futebol e enquanto outro docente utiliza o campo 

existente. Por outro lado este campo poderá ser divido em dois espaços. Aqui 

surge a necessidade de existir alguma capacidade de negociar espaços e de 

definir sempre um plano alternativo para o caso de surgir algum tipo de 

impedimento. 

De acordo com o referido no parágrafo anterior surgem algumas dúvidas: 

será que os restantes docentes são tolerantes quanto á utilização de espaços? 

Existirá disponibilidade para negociar a troca de espaços? Como deveremos 

proceder e que medidas deveremos adotar no caso de existirem condições 

atmosféricas adversas aquando da lecionação de aulas no exterior? Estas 
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serão algumas dúvidas que deverão ser esclarecidas embora acredite que 

deverá sempre existir algum espaço para a negociação. 

Posto isto qual seria a disposição dos espaços ideal para um docente. Só 

existirem aulas no exterior? Só existirem aulas no interior? Metade das aulas 

no exterior e metade no interior? Lecionar em qualquer um dos espaços 

comporta vantagens e desvantagens. Por exemplo, lecionar no interior 

atletismo condiciona fortemente o ensino de algumas das disciplinas do 

atletismo, como por exemplo o salto em comprimento. Por outro lado lecionar 

ginástica no exterior também condiciona fortemente o ensino da modalidade, 

existindo a possibilidade de transportar o material para o exterior mas isso 

poderia levar a um desgaste muito maior deste. Ainda no exterior os docentes 

e os alunos estão sujeitos às condições atmosféricas, quer seja o calor, frio ou 

chuva. É verdade que a construção do roulement de instalações condiciona 

todo o planeamento do professor para aquele ano letivo e não está a ser posta 

em causa a equidade de oportunidades concedidas a cada aluno, muito pelo 

contrário, acredito que este documento tentou ser o mais justo possível para 

que cada aluno consiga ter um número muito semelhante de aulas no interior e 

no exterior. Mas tal como refere o Programa de EF do 3º ciclo do Ensino 

Básico (EB) sobre o roulement “Este sistema assenta numa suposta "igualdade 

de oportunidades", concretizada pela distribuição equitativa da presença das 

turmas nos espaços de maior qualidade”, porém “o resultado é um padrão de 

ensino massivo, sem a necessária diferenciação do tempo e das situações de 

aprendizagem em função das aptidões dos alunos.” (Bom; et al., 2001a, p. 22). 

Qual será ou quais serão as alternativas para que o planeamento do processo 

de ensino-aprendizagem não seja condicionada por este documento. Por 

outras palavras, que alternativas existem ao roulement de instalações para que 

este não condicione o processo de ensino?  

Os autores do programa de EF do 3º ciclo do EB referem que a alternativa 

surge no princípio da especificidade do plano de turma onde o professor deverá 

escolher processos distintos para todos os seus alunos, devendo dividir a 

turma por grupos/níveis, selecionando matérias prioritárias para cada ano. 

Porém será possível para um docente, ao qual lhe sejam atribuídas, por 

exemplo, 6 turmas, definir 6 planos de turmas, cada uma delas com grupos 
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distintos, sem esquecer que, para todos os efeitos, o roulement continua a 

existir e tem de ser tido em consideração.  

 

Depois de efetuada uma cuidada análise do roulement compreendi, 

grosso modo, que iria lecionar três aulas consecutivas no interior e duas no 

exterior, e assim sucessivamente. Assim sendo teria de ter em atenção que as 

trocas, apesar de possíveis, deveriam ser encaradas como de caráter 

excecional, pois estas poderiam, e certamente iriam provocar, alterações aos 

respetivos planeamentos de cada docente.  

 

4.1.1.5. Analisar para decidir 

 

 Realizada a análise a todos estes documentos quais foram as decisões 

tomadas? Em primeiro lugar existiu uma frase que retive após a análise ao 

Projeto Educativo: “Move-nos a vontade de tornar o Agrupamento um espaço 

de aprendizagem e de interação, onde os alunos/formandos encontrem as 

condições propícias a um ensino de qualidade e onde possam “crescer” 

enquanto cidadãos ativos, responsáveis, autónomos, participativos, com 

espírito crítico e respeitadores dos princípios democráticos e da diferença.” 

(Agrupamento de Escolas de Ermesinde, 2013, p. 3). Verificando que a turma 

se encontra no último ano do ensino secundário acreditei que era fundamental 

promover a autonomia daqueles jovens. No final do ano letivo a maioria dos 

alunos iria concluir o ensino obrigatório restando, grosso modo, duas 

alternativas, ou prosseguir estudos com a entrada numa instituição de ensino 

superior ou entrar no mercado de trabalho. Em qualquer uma destas opções é 

necessário que o individuo esteja munido de ferramentas que lhe permitam 

continuar a, como refere o projeto educativo, “crescer”. Por outro lado, e caso 

se verifique qualquer uma das opções, este seria a último ano em que estes 

alunos iriam ter a oportunidade de realizar atividade física desportiva 

pedagogicamente orientada. Desta forma ainda existia a necessidade de 

promover o gosto pela prática atividade física, mas, ao mesmo tempo, dotar os 

alunos de informações e conhecimentos que lhes permitissem praticar diversas 

modalidades, mas de uma forma autónoma. Desta forma estaria a incentivar 

uma prática desportiva após o término da escolaridade obrigatória. 
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 Porém, analisando a turma senti que existia a necessidade de deixar 

uma marca mais forte. A turma revelava ter um grau de maturidade muito 

satisfatório, não existindo grandes problemas relacionados com a indisciplina. 

Senti que os alunos estavam um pouco cansados de realizar sempre as 

mesmas modalidades, onde mesmo eles expressavam um sentimento de estar 

constantemente a realizar e a aprender as mesmas coisas, apesar de todos os 

professores, quando realizavam as suas avaliações iniciais, constatarem que 

eles, de facto, não conseguiam ou não sabiam como realizar as ações 

desportivas mais básicas. Desta forma o que poderia utilizar da grande riqueza 

de ensinamentos que a EF pode ensinar aos alunos? Por outro lado o que 

gostaria de ensinar algo relacionado com a EF que pudesse ser um transfere 

para o futuro destes jovens, e não só na vertente puramente desportiva. Desta 

forma recorri ao que me foi transmitido durante a minha Licenciatura e decidi 

que, durante este ano letivo, iria experimentar lecionar atividades físicas e 

desportos adaptados. Com o ensino desta modalidade, ou neste caso conjunto 

de modalidades, tive a intenção de proporcionar uma prática variada e 

diversificada de modalidades relacionadas com diferentes tipos de deficiências, 

levando os alunos não só a conhecer essas modalidades mas também a 

desenvolver conhecimentos relativos a essas deficiências, bem como formas 

de lidar com pessoas que estejam incapacitados frutos dessas deficiências.  

 Por outro lado, durante a avaliação inicial e mesmo após essas aulas 

comecei a verificar que a turma estava dividida em diferentes grupos, existindo 

um pequeno mau – estar, quase impercetível, entre estes grupos. Posto isto, a 

meu ver, existiam duas opções para lidar com esta situação. Ou realizava 

grupos aleatórios, colocando os alunos numa situação onde teriam de trabalhar 

em equipa para conseguir alcançar os objetivos propostos, ou permitia aos 

alunos manter esses grupos, acabando por vir a criar um melhor ambiente de 

trabalho intra – grupo, porém podendo reforçar, de alguma forma, uma certa 

rivalidade entre grupos. Desta forma, as duas opções teriam vantagens e 

desvantagens. Qual seria a mais vantajosa? Acreditei que a solução seria 

experimentar, sem nunca comprometer as aprendizagens dos meus alunos 

verificando qual das duas opções poderia trazer mais vantagens para o 

desenvolvimento dos meus alunos. 
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 E as modalidades, quantas e quais deveria lecionar? Segundo o projeto 

curricular da escola, para o 12º ano do ensino secundário deveriam ser 

lecionadas “3 modalidades individuais e 3 modalidades coletivas” (Grupo de 

Educação Física do Agrupamento de Escolas de Ermesinde, 2013)4. Posto isto 

é definido pela escola que no 12º ano o docente deverá lecionar 3 modalidades 

individuais e 3 coletivas, devendo o docente ir ao encontro das necessidades e 

gostos dos seus alunos, solicitando a sua participação na escolha das 

modalidades para aquele ano letivo. Inquiri os meus alunos de forma a saber 

quais as modalidades que os meus alunos preferiam verificando de imediato 

que existia uma heterogeneidade muito grande, não sendo possível lecionar 

todas as modalidades que os alunos referiam nos questionários. Também tive 

em consideração as modalidades nas quais me sentia mais à vontade, ou seja, 

aquelas que eu conhecia melhor, com as quais tinha mais vivências, bem como 

aquelas que poderiam transmitir uma maior riqueza aos alunos. Com base 

nestes pressupostos realizei o planeamento anual que irá ser descrito no ponto 

seguinte. 

  

 

 

4.1.2 – O planeamento  
 

Segundo (Bento, 2003) A” tarefa complexa de planeamento do professor 

consistes pois em conferir um ordenamento metodológico:  

 ás indicações programáticas (objetivos, tarefas, conteúdos), 

 considerando as condições locais (pessoais, materiais e temporais), 

sobretudo da situação na classe ou turma.”  

Desta forma o planeamento acaba por ser uma tradução das intenções do 

professor, organizadas de uma determinada forma para que possam ter 

traduzidas em ações. Assim sendo, e segundo o mesmo autor (2003), 

podemos dividir o planeamento em 3 níveis. O primeiro nível é referente ao 

plano Anual, onde o mesmo é realizado apresentando um ponto de vista global 

4- Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas de Ermesinde. (2013). Projeto 
Curricular da Disciplina de Educação Fisica. Ermesinde. 
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e sem demasiados pormenores. O segundo nível é referente aos planos 

periódicos, de unidades temáticas ou didáticas, que deverão ser realizadas em 

concordância com o plano anual, porém deverá ser subdividido em períodos e 

ter diferentes tipos de unidades de matéria. Por fim o 3º nível diz respeito ao 

projeto de aula, devendo este ser realizado tendo em consideração a matéria 

que o professor vai lecionar, as características dos seus alunos, e as condições 

existentes, sem nunca esquecer as informações recolhidas na primeira aula, 

devendo este ser o planeamento mais preciso de todos. De seguida 

apresentam-se e analisam-se os planeamentos realizados durante o EP. 

 

4.1.2.1 – Nível l – O planeamento anual 
 

 Para a realização do plano anual, como já foi referido, foram tidas em 

consideração todas as indicações dadas pelos programas e projetos 

curriculares, bem como as preferências dos alunos e aquilo que eu considerava 

que seria mais benéfico para eles. Foi também analisado o calendário escolar, 

as atividades letivas planeadas para aquele ano. Visto que o planeamento 

anual deve ser realizado dando uma perspetiva global optei por deixar, em 

cada período de ensino, uma aula como sendo “livre”, ou seja, sem nada 

planeado para aquele dia visto que poderiam surgir vários imprevistos durante 

o período. No fundo foi uma medida de precaução. No entanto essas aulas 

livres, no caso de não surgir nenhum imprevisto, teriam também um objetivo: 

ser mais uma aula de consolidação de uma determinada matéria, consoante a 

modalidade que estivesse a ser lecionada naquele momento. Durante o EP 

verifiquei que o facto de ter tomado esta medida acabou por compensar, ou 

seja, esses imprevistos acabaram por surgir. Caso tivesse planeado essas 

aulas teria de, ou não lecionar a matéria que tinha previsto ensinar naquele dia 

ou reformular todo o planeamento.  

 Também me foi proposto, pelo meu professor orientador, lecionar várias 

modalidades ao longo de um período, por outras palavras, quanto à tipologia 

da prática foi-me sugerido lecionar através de uma prática distribuída ao invés 

de lecionar através da tradicional prática por blocos. Aparentemente a tipologia 

da prática distribuída (com unidades temáticas a serem lecionadas durante 
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todo o ano letivo), parece ter maiores vantagens. Ao longo do ano verifiquei 

que os alunos, após realizarem, por exemplo, 3 aulas consecutivas da mesma 

modalidade começavam a ficar algo saturados dessa mesma modalidade. Por 

outro lado a prática por blocos privilegia a lecionação de uma unidade temática 

ao longo de uma série de aulas consecutivas. Com esta tipologia de 

planeamento seria possível estruturar de uma forma mais simples e fácil as 

minhas Unidades Didáticas. Por outro lado isto seria impossível de 

operacionalizar visto que o roulement condiciona o local onde vou lecionar a 

minha aula. Ou seja, numa modalidade como, por exemplo, ginástica seria 

impossível de lecionar em bloco visto que é impossível lecionar a aula no 

exterior sem transportar e danificar muito o material. Desta forma acabou por 

existir uma mistura das duas tipologias. Iria assim lecionar duas modalidades 

por período, onde existisse a possibilidade de lecionar uma no interior e outra 

no exterior, tentando equilibrar o número de aulas de cada modalidade, visto 

que lecionava 3 aulas no interior e 2 aulas no exterior. Este foi um trabalho 

muito difícil de realizar, como se estivesse a montar um puzzle encaixando as 

aulas (peças) nos diferentes espaços criando assim uma imagem final.  

 Posto isto, as primeiras modalidades que decidi lecionar foram voleibol 

(onde existiam condições para lecionar no interior e no exterior caso realizasse 

algumas adaptações ao espaço), e atletismo (a ser lecionada 

preferencialmente no exterior). No 2º período iria lecionar as modalidades de 

ginástica e as modalidades de desporto adaptado. Visto que não encontrei 

nenhuma forma de lecionar as diferentes modalidades adaptadas que queria 

lecionar e, querendo dar aos alunos uma prática de diferentes modalidades 

integrantes do desporto adaptado decidi agrupar estas modalidades em dois 

grupos. Desportos adaptados coletivos e desportos adaptados individuais, para 

além destas modalidades iria também lecionar a modalidade de ginástica. 

Porém durante o 2º período verifiquei que as condições atmosféricas não 

seriam as melhores para lecionar a modalidade de Desportos adaptados 

individuais, visto que as modalidades selecionadas envolviam uma baixa 

densidade motora, pelo menos numa fase inicial, estando bastante frio para os 

alunos realizarem aquelas modalidades. Assim sendo e, a partir deste 

momento, necessitei de alterar o planeamento, substituindo estas modalidades 

por futebol. Assim sendo, durante o 2º período, após a reformulação, lecionei 
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as modalidades de futebol e de ginástica. Já no 3º período iriam ser lecionadas 

as restantes aulas de futebol (não lecionadas no 2º período) e as restantes 

aulas de Desportos Adaptados coletivos e Desportos Adaptados Individuais. 

Estas alterações no planeamento alteraram todos os níveis do planeamento e 

ensinaram-me que, com efeito, todos os fatores são preponderantes para 

realizar os diferentes planeamentos, mesmo as condições atmosféricas que, 

apesarem de serem impossíveis de prever com exatidão, é previsível imaginar 

o tempo que se deverá fazer sentir nas diferentes estações. 

 

4.1.2.2 – Nível ll – Planos de unidades temáticas ou didáticas 

  

 Após a realização do planeamento anual, procedi à realização de 

unidades temáticas. Para a realização destas unidades temáticas foi-nos 

sugerida a utilização do modelo de planeamento de Vickers (1990). Desta 

forma seria possível demonstrar como queria estruturar a matéria a ser 

lecionada. Assim sendo o Modelo de Estruturas do Conhecimento (MEC) 

deveria ser dividido em 3 fases que se iriam refletir em 8 Módulos. A análise 

deveria ser desenvolvida nos primeiros 3 módulos. O Modulo 1 diz respeito à 

Estrutura do Conhecimento, ou seja verificar a EF como área curricular 

disciplinar (desde o 1º ano até ao 12º), as competências da área curricular, a 

extensão da EF, os programas de EF, os conteúdos programáticos e as 

decisões tomadas pelo departamento de EF da escola. No 2º Módulo deverá 

ser analisado o contexto, ou seja as condições locais, as condições de 

aprendizagem e a gestão dos vários equipamentos. Por fim no 3º módulo 

seriam analisadas as características globais e específicas dos alunos. A 2ª fase 

diz respeito às Decisões. No módulo 4 é realizada a Extensão da EF e da 

Matéria de Ensino, onde é decidida qual a matéria de ensino, bem como a sua 

sequência, ou seja, no fundo reflete a calendarização (em função das 

características referidas durante a Análise), bem como as características 

externas à aula. No módulo 5 são definidos os objetivos essenciais para o Ano 

Letivo, onde são decididos os objetivos por área ou categoria transdisciplinar. 

No módulo 6 é configurada a avaliação onde devemos decidir o porquê da 

avaliação, como avaliar, o que avaliar e quando avaliar para além das formas 

de avaliação, os critérios de avaliação e como transformar os dados da 
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avaliação em classificação. Já no módulo 7 deverá ser realizada a Progressão 

Interrelacionada das áreas de extensão da EF, onde devemos decidir o 

planeamento, de forma integrada, das habilidades motoras, da aptidão física, 

da cultura desportiva e dos conceitos psicossociais. Por fim a última fase diz 

respeito à aplicação, fazendo esta parte do III nível de planeamento, ou seja a 

Aplicação em prática de todos os conhecimentos. 

 Graças a esta forma de planear é possível, como o próprio nome indica, 

de uma forma muito simples e eficaz, estruturar todos os fatores a ter em 

consideração para a lecionação de uma determinada Unidade Temática. Posto 

isto não realizei, formalmente, as diferentes Unidades Didáticas, visto que 

estas surgem como consequência direta das Unidades Temáticas para aquele 

período de aulas.  

  Assim sendo, vou agora abordar o III nível de planeamento que surge 

como consequência dos níveis referidos até agora 

 

4.1.2.3 – Nível lll – Projeto de aula ou Plano de Aula 
 

Segundo Bento (2003, p. 101), “No decurso da sua vida profissional, um 

professor “dá” mais de 20000 aulas”, que exigem “uma boa preparação. Devem 

ser também horas felizes para o professor, proporcionando-lhes sempre alegria 

e satisfação renovadas na sua profissão”. Acredito que todos os níveis de 

planeamento não fazem qualquer sentido se não existir uma boa preparação 

da aula. Da mesma forma o inverso também não faz qualquer sentido, ou seja, 

é impossível realizar uma boa preparação da aula caso os restantes níveis de 

planeamento não estejam bem delineados. Desta forma tudo está relacionado 

entre si para convergir neste momento: a aula. “A aula é realmente o 

verdadeiro ponto de convergência do pensamento e da ação do professor” 

(Bento, 2003).  

Para o planeamento da aula foi-nos fornecido um modelo pelo qual nos 

deveríamos orientar. Este modelo de planeamento da aula, à semelhança de 

outros, estava dividido por 3 quadros gerais, o cabeçalho, os objetivos da Aula 

e a realização da mesma. Desta forma, no cabeçalho deveríamos inserir dados 

mais gerais tais como o nome do professor, o ano e a turma à qual iria ser 
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lecionada aquela aula, a data e o número da aula, o número de alunos à qual 

iria ser lecionada a aula, a Unidade Temática e a função didática, bem como o 

número da sessão daquela UT. Deve também estar indicado o local onde seria 

lecionada a aula (Interior ou Exterior) bem como o espaço (como foi referido o 

pavilhão gimnodesportivo seria dividido em 3 espaços e o exterior poderia ser 

utilizado por duas turmas em simultâneo), a Hora e a Duração da aula bem 

como o Material a ser utilizado.  

Em seguida devem ser definidos os diferentes objetivos para as diferentes 

categorias transdisciplinares (Habilidades Motoras, Fisiologia do treino e 

condição física, conceitos psicossociais e cultura desportiva). Por fim deverá 

ser apresentada a sequência dos conteúdos a realizar na aula, ou seja os 

diferentes objetivos. A aula deverá estar dividida em 3 partes: Inicial, 

Fundamental e Final. Deverá também se indicado o tempo da prática destinado 

a cada uma das atividades, bem como os conteúdos a lecionar, as situações 

de aprendizagem/organização e componentes criticas.   

 Este planeamento deverá ser realizado com base em todas as 

informações recolhidas não só durante o planeamento dos níveis anteriores 

como também com as informações recolhidas no inicio e ao longo do ano 

letivo, sem nunca esquecer o papel da reflexão para a tomada de decisão.  

 

 Durante o EP fui descobrindo que todos estes planeamentos podem e 

devem ser alterados quando necessário, não só o planeamento anual mas 

também o planeamento das UD e mesmo o planeamento da aula, durante a 

própria lecionação. No entanto é necessário ter em atenção que uma pequena 

modificação pode por em causa todos os planeamentos realizados até em 

então. As alterações devem ser sempre realizadas com consciência das 

implicações que poderão ter para o futuro imediato e/ou a longo prazo. Porém 

acredito que aquilo que está descrito no papel poderá não corresponder áquilo 

que ocorre, de facto, na prática, ou seja poderá estar tudo bem estruturado e 

delineado, porém existem variadíssimos fatores a ter em conta durante a 

lecionação. Nós professores trabalhamos com seres Humanos que têm as 

suas características pessoais, não existindo dois indivíduos iguais. Segundo 

Bento (2003, p. 202), um dos erros que surge durante o ensino é quando “se 
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organiza e planifica o ensino”, esquecendo” que os alunos são “sujeitos” da sua 

própria atividade, considerando o programa de uma forma demasiado rígida”.  

Assim sendo o ponto seguinte será referente à realização da aula, onde 

todas estas intenções são operacionalizadas. 

 

4.1.3 – A Realização – Operacionalizar intenções 
 

Durante a aula existem um sem fim de situações inesperadas que podem 

surgir. Algumas delas podem ser consideradas mais ou menos esperadas 

porém o docente deverá estar preparado para conseguir reagir da forma mais 

correta e adequada possível. É verdade que se existe um número infinitamente 

grande de situações que podem surgir, também existe um grande número de 

reações que essa situação pode provocar ao docente, devendo este estar 

sempre ciente do lugar que ocupa durante a aula. A concentração é assim um 

aspeto fundamental durante a lecionação.  

 Ao longo do ano letivo comecei a compreender a forma como deveria 

estruturar o meu pensamento, ou seja existe um número muito grande de 

aspetos aos quais necessitava de estar atento. Caía assim frequentemente no 

erro de querer estar concentrado em tudo ao mesmo tempo, acabando por não 

estar concentrado em quase nada. Posto isto, e com o decorrer das diversas 

reuniões com o professor cooperante e com a professora orientadora comecei 

a compreender quais os aspetos prioritários a ter em atenção estruturando 

assim o meu raciocínio ao longo das aulas.  

 Durante a primeira aula o nervoso miúdo que senti foi muito grande. 

Queria desde a primeira aula deixar uma boa impressão aos meus alunos 

demonstrando que apesar de ser um professor estagiário isto não iria ser um 

fator que iria marcar o decorrer do ano letivo.  

  

Durante os dias que antecederam a primeira aula existiu uma frase que recordei 

inúmeras vezes: “Você não tem uma segunda oportunidade para causar uma primeira 

impressão” Burns, Aaron. Esta citação acompanhou e, de certa forma, definiu a preparação da 

minha primeira aula. (Reflexão da aula nº1) 
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É verdade que no final da aula compreendi que este nervosismo se 

notava até na minha voz. Aquele primeiro impacto foi algo que me marcou. Foi 

a primeira vez na minha vida que estive num local, sozinho, frente-a-frente com 

20 alunos. Após o primeiro choque com a realidade os grandes objetivos para o 

primeiro período seria ganhar confiança e estabelecer o controlo da turma. 

Estas foram duas metas que fui atingindo com alguma facilidade. Foi notória 

uma evolução de aula para aula estando cada vez mais à vontade 

estabelecendo-se gradualmente uma boa relação com os alunos da minha 

turma. É verdade que não verifiquei grandes problemas disciplinares, e quando 

os mesmos surgiam eram facilmente resolvidos com uma chamada de atenção.  

Nas primeiras aulas, e de forma a começar a conhecer as rotinas não só 

de planeamento da aula como do seu funcionamento foi-nos proposto pelo 

professor cooperante realizar a bateria de testes Fitnessgram. No final da 

realização desta tarefa, a qual durou 4 aulas (2 aulas de 50 minutos e 1 aula de 

100) comecei a compreender as primeiras rotinas a estabelecer. Por outro lado 

comecei a sentir que existia um grupo de alunos que não se sentia muito 

motivado para a prática desportiva.  

Como tinha referido no capítulo do planeamento para este período decidi 

lecionar as modalidades de Voleibol e Atletismo. Visto que um dos objetivos 

para o período era ganhar o controlo da turma acredito que a forma como a 

própria modalidade de voleibol está organizada me veio facilitar um pouco 

durante a realização desta tarefa. O voleibol é uma modalidade coletiva de não 

invasão com formas de organização mais simples, o que me levou a conseguir 

manter o controlo da turma mesmo quando os meus níveis de confiança não 

demonstravam ser os melhores. 

Um dos aspetos que também tive de inserir na minha rotina do dia-a-dia 

foi a realização de reflexões após as aulas. Graças a este processo consegui, 

de uma forma mais calma e consciente, verificar quais eram os grandes 

problemas da turma e da minha prática pedagógica. De acordo com (Larrivee, 

2008), o objetivo da maioria dos programas de formação de docentes é 

preparar os professores para serem agentes reflexivos. A reflexão tornou-se 

uma constante durante todo o ano letivo. Foi graças à reflexão que compreendi 

como poderia melhorar o empenho de um grupo de alunos da minha turma. 
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“Desta forma decidi que vou aplicar o Modelo de Educação Desportiva (MED), para que 

seja possível “desfazer grupos”, promover a competição bem como a responsabilidade e 

autonomia dos alunos, sem descurar o meu papel enquanto professor. Acredito que a 

introdução desta medida venha ajudar a aumentar o nível de empenho demonstrado pelos 

alunos contribuindo para um melhor desempenho nas ações técnicas e táticas.” (Reflexão da 

aula nº19) 

 

Decidi aplicar o Modelo de Educação Desportiva (MED) preconizado por 

Daryl Siedentop (1980). Este modelo de ensino assenta em 3 características 

fundamentais, a competência desportiva, a literacia desportiva e por fim, e 

aquilo que considero mais importante para a minha turma, o entusiasmo pelo 

desporto. Procedi à divisão da turma por equipas. Para a realização destas 

equipas formei grupos tao homogéneos quanto possível. Porém, atendendo ao 

facto que a minha turma era a união de duas turmas do ano de ensino anterior, 

era natural que existissem pequenos grupos dentro da turma. De forma a 

fomentar o espirito de união dentro da turma, tentei, conhecendo os diferentes 

grupos, misturar esses alunos, colocando-os a trabalhar com objetivos comuns. 

Graças à introdução deste Modelo, e através do processo de reflexão, retirei 

diferentes ilações. Em primeiro lugar seria mais vantajoso para mim introduzir 

este Modelo de ensino no início do ano letivo, ou logo após o término da 

avaliação inicial. 

 

“Tendo em conta que esta aula seria a primeira vez em que iria introduzir este modelo 

notei que em muitos momentos da aula estive mais preocupado com o aspeto organizativo e 

com a aplicação do mesmo do que com as correções técnicas e táticas dos alunos e das 

equipas.” (Reflexão da aula nº22) 

 

O MED obriga à adoção de rotinas e a um funcionamento da aula de uma 

forma completamente diferente à qual estes alunos estavam habituados. A 

introdução destas rotinas deve ser realizada de forma progressiva, explicando 

com a calma necessária todas as implicações que este novo modelo terá na 

dinâmica da aula. Em segundo lugar, a procura de exercícios que promovam a 

autonomia dos alunos (um dos objetivos que me propus melhorar) revela-se 

uma tarefa muito desafiante ou seja, ao lecionar uma aula de uma forma mais 
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tradicional são apresentados aos alunos as conclusões que nós queremos que 

eles retirem dos diferentes exercícios. Porém encontrar exercício onde eles 

sozinhos cheguem às conclusões que nós pretendemos, revela ser uma tarefa 

muito difícil. Necessitei assim de reformular a minha forma de pensar os 

exercícios. Acredito que obtive um enorme sucesso nestas tarefas. Por um lado 

os alunos comprometeram-se bastante com este modelo de ensino realizando 

um esforço adicional para conseguir alcançar as metas que eu delineava para 

a aula. Por outro lado, estou consciente que a forma como estruturei as aulas 

facilitou todo esse processo executado pelos alunos. Após algumas aulas a 

lecionar com base neste Modelo de Ensino os ganhos na autonomia e 

empenho dos alunos eram muito grandes.  

 

“…foi muito interessante observar que todas as equipas encontraram estratégias de 

organização para que todos se conseguissem ajudar mutuamente. Neste aspeto dei instruções 

básicas sobre a organização dos mesmos e postos que iriam existir, porém a rotação das 

funções foi decidida por cada equipa de forma individual” (Reflexão da aula nº 29 e 30) 

 

 Porém existem alguns aspetos do MED que, no caso específico da 

minha turma, não surtiram grandes efeitos. Em primeiro lugar a competição 

entre equipas não foi um fator preponderante para o sucesso da aplicação 

deste modelo. Para os alunos era aparentemente indiferente se conseguiam 

vencer uma determinada competição ou não. Por outro lado as equipas 

concentravam-se muito mais em encontrar dinâmicas de grupo que lhes 

permitissem realizar as atividades de uma forma tão dinâmica e eficaz quanto 

possível. Da mesma forma estas atividades fizeram aumentar o espirito de 

equipa ou seja, os alunos estavam mais interessados em melhorar os 

resultados dentro da equipa do que propriamente competir entre equipas. 

Decorrente disso, todas as tabelas que realizei ao longo do período 

começaram a demonstrar ser irrelevantes para o sucesso do MED.  

Graças ao constante processo de reflexão comecei a adotar um modelo 

hibrido de ensino que abarcava o MED e o Modelo de Ensino de Jogos para a 

compreensão (Teaching Games for Undestanding – TFGU). Este modelo 

segundo Graça e Mesquita (2009) foi formalizado por Bunker e Thorpe em 

1982 onde é pretendido valorizar a capacidade de desenvolvimento da 
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capacidade de jogo em detrimento do domínio das técnicas isoladas em 

conjugação com o referido MED. 

Terminado o primeiro período eu não era, definitivamente, o mesmo 

professor que havia chegado à escola no início do ano letivo. Sentia-me muito 

mais à vontade com os meus alunos, com as rotinas que havia criado e 

implementado não só na aula como no trabalho que eu desenvolvia no dia-a-

dia.  

  

- Tem o controlo completo de toda a atividade 

- Ambiente de trabalho agradável, descontraído, dinâmico, onde se “respira” trabalho 

(Relatório do professor cooperante sobre a 2ª aula observada) 

 

 Porém sentia que existiam muitas arestas por limar. As peças do puzzle 

começavam a encaixar no meu raciocínio porém sentia que a aula não decorria 

de uma forma fluída e que existia muito tempo que não era aproveitado. Se por 

um lado as aulas, no início do ano letivo, fruto de alguma ansiedade, pareciam 

não terminar, agora pareciam passar demasiadamente depressa. Posto isto foi-

nos proposto, para o 2º período de ensino, rentabilizar o tempo de aula ou seja 

melhorar a Gestão do tempo de aula. Com a continuação da aplicação do 

Modelo de Educação Desportiva senti que as rotinas de aula, que haviam sido 

parcialmente alteradas em comparação com as rotinas adotadas no início do 

ano letivo, começavam a surgir de um modo mais natural, não perdendo tanto 

tempo nas tarefas de organização. Siedentop & Tannehill (2000) referem 

algumas sugestões para rentabilizar o tempo de aula. Em primeiro lugar a aula 

deve começar no horário definido. Esta seria uma ação impossível de 

concretizar visto que os funcionários do pavilhão gimnodesportivo da escola 

(devido a ordens hierarquicamente superiores) não permitem a entrada dos 

alunos nos balneários durante o intervalo, o que obriga os docentes a darem 

alguns minutos da aula aos alunos para estes se equiparem. Em seguida deve 

ser controlada a atividade inicial ou seja, os alunos ao entrar no ginásio devem 

contribuir para o início da sessão. Desta forma comecei a utilizar os alunos 

como um dos responsáveis pela montagem do material a ser utilizado. Utilizar 

no início da aula uma atividade de rotina. Em todas as aulas realizei uma 

ativação geral, não com o objetivo tradicional de realizar uma ativação dos 
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diferentes grupos musculares mas sim como uma forma de predispor os alunos 

para a prática desportiva, quer fosse na aula que iniciava as 8h15m quer fosse 

na aula que começava às 11:20. Por fim os autores sugerem a utilização de 

uma estratégia para evitar a chamada inicial. Com o decorrer do ano letivo 

comecei a assimilar os nomes de todos os alunos, aproveitando assim um 

pequeno intervalo durante as atividades para contar o número de alunos, 

verificar quem não está a realizar a aula ou/e a faltar apontando num papel e 

transcrevendo após a aula para a grelha formal de presenças.  

 Durante o 2º período e graças, mais uma vez, ao processo de reflexão e 

às diversas reuniões realizadas com o núcleo de estágio fui compreendendo 

quais os aspetos a melhorar no campo da Gestão. Porém neste período 

surgiram alguns problemas que não esperava encontrar. Em primeiro lugar, e 

para grande espanto meu, na modalidade de ginástica, apenas um número 

muito reduzido de alunos conseguia realizar algumas das habilidades que 

considero mais básicas da modalidade, tais como o rolamento à frente, 

rolamento atrás ou a roda. Por outro lado, ao organizar o espaço da aula em 

estações mantinha muitas vezes os alunos longe do meu alcance, apesarem 

de estarem no meu campo de visão, criando um sentimento de ausência junto 

dos alunos, o que os levava a não realizar um esforço para conseguir executar 

as diferentes habilidades propostas.  

 

“Em primeiro lugar posso referir que esta aula não correu como seria esperado. Se, por 

um lado, os alunos não são capazes de realizar as habilidades motoras propostas, também não 

demonstram um esforço por realiza-las mesmo existindo ajudas. Deste modo, muitos alunos 

acabaram por estar nesta aula “de corpo presente” tendo apenas realizado o aquecimento.“ 

(Reflexão da aula nº40). 

 

Que estratégias poderia adotar para conseguir modificar esta situação? A 

primeira alteração que resolvi realizar foi alterar a organização do espaço da 

aula. Depois resolvi “criar” um praticável onde iria utilizar os tapetes para 

realizar a base desse mesmo praticável. Esta foi uma solução que trouxe 

algumas melhorias, porém ainda sem surtir o efeito desejado. Por outro lado 

iria utilizar praticamente todos os colchões disponíveis na escola, 

impossibilitando assim outros docentes de lecionarem a mesma modalidade. 
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“Também cheguei à conclusão que a utilização de um praticável montado com diversos 

colchões, e por vezes com várias camadas, acaba por ser uma medida algo exagerada. De facto 

existe um ambiente mais propício à prática da ginástica. A utilização de um ou dois colchões 

espalhados pelo espaço disponível acaba por transmitir alguma frieza ao espaço, e porventura 

uma falsa sensação de insegurança, porém a forma como solicitei que os colchões fossem 

dispostos acaba por criar um espaço com demasiada proteção.” (Reflexão da aula nº41 e 42) 

 

 Pensei em aplicar outra solução, a utilização de filas de colchões, 

separadas, colocando os alunos a realizar uma sequência de exercícios ao 

longo do percurso em linha reta. Esta foi uma estratégia que revelou ser 

bastante útil visto que mantinha sempre toda a turma à minha frente 

aumentando assim a proximidade aos meus alunos. 

 Durante este período de ensino também introduzi o treino funcional 

como um complemento à categoria transdisciplinar de fisiologia do treino e 

condição física, uma medida que levou a um aumento do interesse pela 

realização deste tipo de atividade ao invés da realização de exercícios de força 

considerados mais tradicionais.  

 Por outro lado continuava a surgir o problema de muitos alunos não 

conseguirem realizar algumas habilidades motoras consideradas mais básicas.  

 

“Tendo em conta esta experiência refleti sobre importância da realização de um 

rolamento à frente para estes alunos, que pretendem ser, na sua maioria, advogados ou juízes. 

A meu ver, por um lado, é verdade que o facto de realizar estas habilidades motoras será algo 

que não terá influência nas profissões que pretendem ter. Por outro lado estamos a falar de 

habilidades motoras aparentemente simples, com um baixo nível de dificuldade e 

complexidade, sendo notório que a destreza motora destes alunos é muito baixa. É assim 

visível a forma como estes alunos reagem perante um obstáculo, ou sejam tentam evitá-lo, não 

fazendo nada para o ultrapassar. Isto, no fundo, acaba por espelhar as qualidades psicológicas 

destes alunos, o que me deixa francamente triste. Tenho a necessidade de explorar estratégias 

adicionais para conseguir colocar estes alunos (ou grupo de alunos) a, pelo menos, realizarem 

um esforço para tentarem realizar estas tarefas.” (Reflexão da aula nº 49) 

 



 

86 
 

 Então entendi voltar a aproveitar as potencialidades do MED. Decidi 

assim atribuir uma tarefa, que considerava ser desafiante, aos meus alunos. 

Executarem uma coreografia de ginástica acrobática (a qual também foi 

lecionada) onde deveriam inserir elementos da ginástica de solo. Depositei 

assim toda a minha confiança nos meus alunos e fiz questão de referir isso. No 

final da primeira aula tinha dúvidas sobre o sucesso que esta experiência 

poderia vir a ter, como referi numa das minhas reflexões: 

 

Acredito que esta experiência tem tudo para correr muito bem, mas tem também tudo 

para correr mal visto que a capacidade de trabalho vai ser definida por cada grupo. (Reflexão 

da aula nº 61 e 62) 

 

 Porém os alunos, na aula de avaliação/apresentação da coreografia 

(que pode até ser designada como o evento culminante relativamente ao 

MED), surpreenderam-me bastante, não só a mim como a todos os presentes 

nessa aula, que acabou por ter alguns “espectadores” que tiveram a 

oportunidade de verificar o trabalho desenvolvido. Esta atividade revelou ser 

um grande sucesso, os alunos empenharam-se muito na realização desta 

tarefa, trabalhando em equipa para a obtenção do melhor resultado possível 

tendo superado os receios na realização das habilidades motoras.  

 No entanto durante o 2º período de ensino surgiu outro problema, como 

já referi, relacionado com o planeamento. Existiu a necessidade de o alterar 

visto que a lecionação das modalidades adaptadas exigia, no início, um baixo 

nível de densidade motora, com atletismo para invisuais. Solicitei assim aos 

alunos que trouxessem objetos com os quais pudessem tapar os olhos (como 

cachecóis ou óculos de natação com algodão no interior). Porém, aquando do 

ensino das bases da orientação e mobilidade para invisuais existiu a 

necessidade de os alunos realizarem algumas destas atividades no exterior 

onde muitas vezes encontrei condições climatéricas adversas. Foi necessário 

alterar todo o planeamento, tendo iniciado o ensino da modalidade de Futebol 

em meados do 2º período. Visto que tinha uma noção clara das tarefas que 

queria realizar, estas alterações foram relativamente fáceis de implementar. 

Por outro lado existia a necessidade de alterar o planeamento a todos os 

níveis, reorganizando tudo. Lecionei assim a modalidade de Futebol desde 
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esse momento. Tive também a oportunidade de verificar que o controlo de bola 

dos meus alunos era muito baixo. Existiu assim a necessidade de conseguir 

conciliar o ensino da técnica e da tática. 

 No início do 3º período já se conseguia sentir um certo espirito de final 

de ano e, no caso específico dos meus alunos, de ciclo, do ensino obrigatório, 

e dos estudos na Escola Secundária de Ermesinde. Este espirito fazia sentir-se 

em todas as aulas, o que não significa que existisse uma diminuição do 

empenho dos alunos nas aulas. Porém, em muitos deles, também se sentia 

algum nervosismo da aproximação dos exames nacionais das diferentes 

disciplinas e a necessidade de realizar um último esforço para conseguir 

melhorar algumas classificações em determinadas disciplinas. 

 Lecionei assim as modalidades de desporto adaptado, as quais 

revelaram ter um impacto na forma de estes alunos verificarem as dificuldades 

pelas quais passam pessoas com algumas incapacidades. Todos os alunos da 

turma eram considerados saudáveis e por essa razão optei por chamar a 

atenção dos alunos das dificuldades vividas por pessoas com deficiências. No 

3º período consegui verificar que o trabalho desenvolvido com eles estava a 

dar frutos. Durante muito tempo senti que aquilo que eu dizia parecia não surtir 

o efeito desejado nos meus alunos, porém verifiquei que isso não era verdade. 

Durante a lecionação da modalidade de voleibol sentado os alunos começaram 

a sentir algum incómodo após passarem algum tempo a realizarem 

deslocamentos, como o nome da modalidade indica, sentados, pelo que resolvi 

subir a altura da rede e realizar uma pequena consolidação do que foi ensinado 

durante o 1º período. Sobre isto escrevi o seguinte na reflexão da aula 

referente. 

 

Posto isto fiquei muito feliz por verificar que os alunos assimilaram tudo aquilo que lhes 

foi transmitido lembrando-se e aplicando perfeitamente tudo aquilo que foi abordado nessa 

altura. Esta era uma das dúvidas que de certa forma me inquietava, se aquilo que eu ensinei 

era rapidamente esquecido após a avaliação ou se de facto eram conhecimentos assimilados e 

aplicados alguns meses depois. Fiquei assim muito feliz ao verificar que os alunos ainda se 

lembravam, fundamentalmente, dos princípios táticos do voleibol em situação reduzida 2x2 e 

3x3, realizando-as várias vezes e com bastante eficácia. (Reflexão da aula nº73 e 74). 
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Compreendi assim que tudo o que tinha ensinado tinha ficado retido e 

consolidado na memória dos alunos. Realizei assim, de um modo informal, um 

teste de retenção na memória, onde solicitei aos meus alunos que realizassem 

habilidades motoras que não eram solicitadas desde o final do 1º período. 

Consegui assim verificar que os alunos tinham retido todos os ensinamentos 

ensinados durante a lecionação da modalidade de voleibol. Por outras palavras 

estes conhecimentos estavam consolidados.  

Ainda durante este período terminei a lecionação da modalidade de 

futebol, verificando que a maior parte dos alunos desenvolveu um olhar 

diferente sobre a modalidade, verificando que a mesma consegue ser muito 

mais complexa do que aquilo que aparenta ser. 

No entanto existiam ainda algumas arestas a limar na minha docência, 

como a necessidade de melhorar a qualidade da informação transmitida aos 

alunos. Comecei assim a realizar um esforço para conseguir transmitir uma 

informação curta mas que conseguisse conter todos os aspetos que queria 

transmitir. Segundo Siedentop (1991) a instrução é definida como os 

comportamentos que o professor utiliza para transmitir informação substantiva. 

Ou seja, no fundo são todos os comportamentos verbais (ou não verbais) 

utilizados pelo docente para transmitir informações aos seus alunos, quer seja 

o feedback, a demonstração, explicação entre outros. De acordo com Joan 

Vickers (1990), o processo de instrução surge de uma relação entre o objetivo, 

o conteúdo os procedimentos metodológicos e as formas de organização, 

então ainda estas dependentes das condições situacionais onde estes se 

encontram. A mesma autora indica que no início da sessão deverão ser 

apresentados os objetivos, relacionando-os com as aulas anteriores ou 

posteriores, os conteúdos, as condições de realização e normas de 

organização e realizar um controlo da compreensão da informação. Assim 

sendo denotei que não recorria muitas vezes ao questionamento como uma 

ferramenta pedagógica, algo que fiz questão de melhorar, tendo definido antes 

de cada aula um pequeno número de questões a realizar em diversos 

momentos como forma de verificar a retenção da informação ou informações 

transmitidas. Um dos aspetos que também necessitei de melhorar foi a 

apresentação das tarefas a realizar na aula, tendo aumentado 

substancialmente o número de demonstrações. Por fim, também existiu a 
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necessidade de melhorar o encerramento da sessão onde, de uma forma curta 

e eficaz, acabava por rever e consolidar as informações transmitidas na aula 

bem como motivar os alunos para a sessão seguinte. 

 Outro aspeto a ter em atenção durante a lecionação das minhas aulas 

prendeu-se com o Feedback Pedagógico. Um dos aspetos que me ajudou a 

melhorar substancialmente o meu ciclo de feedback foi focar-me só e apenas 

no objetivo de aula. Quando um docente começa a observar um determinado 

jogo pode acabar por não conseguir focar o seu interesse nos objetivos que 

pretende alcançar. Porém a definição de componentes criticas no plano de aula 

ajudou-me a focar nos objetivos de cada exercício e naquilo que pretendia 

observar e sobre a qual deveria intervir.   

 Por fim o processo de Avaliação foi um dos fatores que me causou 

maiores dificuldades especialmente no que concerne às Avaliações Sumativas. 

Guba & Lincoln (1984) referem-se à avaliação como sendo um processo que 

combina uma descrição e um julgamento. Senti a dificuldade em realizar este 

julgamento e este processo, bem como verificar os ganhos dos alunos, 

estabelecidos pela diferença entre o momento da avaliação inicial e o da final. 

São várias as formas de proceder a esta avaliação, sendo que no momento da 

realização da avaliação no final do primeiro período acabei por realizar uma 

avaliação excessivamente formal. No fundo existiu a dificuldade de traduzir os 

comportamentos observados em números, ficando excessivamente preso aos 

números. E é fundamental realizar uma avaliação justa e equitativa. Assim, 

realizei uma avaliação a todas as categorias transdisciplinares, verificando a 

evolução dos alunos. Ao longo do ano fui aprimorando este processo de 

avaliação tornando-se cada vez mais simples de utilizar e consequentemente 

mais útil. Realizei sempre uma avaliação criterial, onde verifiquei sempre a 

evolução dos alunos. Foi cada vez mais fácil conseguir traduzir os dados da 

avaliação numa classificação. É verdade que senti que a classificação era um 

fator que os alunos têm cada vez em menor consideração na disciplina de EF 

visto que, neste caso, já não era considerada no cálculo da média do Ensino 

Secundário. Desta forma a avaliação foi utilizada sobretudo para informar os 

alunos sobre o cumprimento, ou não dos objetivos delineados. A mesma pode 

e deve assim ser utilizada como fator motivacional para os alunos.  
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Este ano letivo revelou ser muito rico, onde tive a perceção dos aspetos 

que eu necessitava de melhorar durante a minha lecionação. Tenho a perfeita 

noção que ainda existem muitos aspetos a melhorar, e espero melhorar de 

forma continua até à idade da reforma. Vejo assim esta experiência de 

docência em contexto de Estágio não como um fim de um ciclo de estudos mas 

sim como uma introdução na vida profissional. Porém existiram também outras 

experiências que devem ser analisadas tais como a docência à turma 

partilhada de um ciclo de ensino completamente diferente do Ensino 

Secundário. Irei assim agora abordar a minha experiência com o 2º Ciclo do 

EB. 

 

4.1.3.1 – A(s) turma(s) partilhada(s) 

 

Segundo as normas orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da EF nos Ensinos Básicos 

e Secundário da FADEUP (Matos, 2014)5 os estudantes estagiários devem 

lecionar, durante um período de tempo designado pelo professor cooperante, 

aulas de EF a uma turma de um ciclo de ensino diferente do ciclo da turma 

residente. Assim sendo realizamos um trabalho em conjunto com um dos 

docentes do Agrupamento de Escolas de Ermesinde que exercia a sua 

atividade docente exclusivamente a turmas do 2º ciclo do EB. Este trabalho foi 

desenvolvido entre os estagiários e este docente com o qual organizamos a 

nossa lecionação para este ciclo de ensino. Assim sendo tive a oportunidade 

de lecionar EF a duas turmas, uma do 5º ano e outra do 6º. As duas turmas 

apresentavam um baixíssimo nível de domínio das diferentes habilidades 

motoras, existindo variadíssimos alunos diagnosticados com hiperatividade e 

deficit de atenção. O planeamento destas aulas foi sempre realizado de acordo 

com os objetivos que o professor das turmas tinha traçado, sendo que os 

planos de aula eram discutidos em conjunto.  

5. Matos, Z. (2014). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 
conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da FADEUP.. 
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 Estas foram oportunidades que considerei serem muito ricas para o meu 

desenvolvimento profissional, visto que apesar de estar a exercer a mesma 

função, as características destas turmas eram completamente diferentes da 

minha turma residente. A média de idades era muito mais baixa, o número de 

alunos era maior, entre muitas outras diferenças. Assim sendo existiu a 

necessidade de empregar um esforço maior no controlo da turma. Por outro 

lado também denotei que estes alunos não conseguem manter um bom nível 

de concentração numa atividade durante tanto tempo, existindo a necessidade 

de encontrar uma maior número de exercícios para uma aula, mais dinâmicos e 

com algum carater lúdico para que os alunos mantenham este nível de 

concentração. No fundo ao permitir que os alunos fiquem algo entediados com 

a aula vão começar a tornar-se mais indisciplinados, pelo que é crucial adequar 

o planeamento às características e necessidades destes alunos.  

Fiquei também algo surpreendido com a falta de interesse de alguns 

alunos na realização das aulas de EF. Cada vez mais encontramos alunos que 

não encontram qualquer tipo de prazer na realização de atividade física, 

verificando que, no caso de alguns destes alunos, apesar de se encontrarem 

num escalão etário relativamente baixo, não têm vontade de aproveitar os 

intervalos para brincar. Acredito que a nossa sociedade está a criar um 

problema grave e que se reflete em todas as características pessoais destes 

alunos. Os mesmos não tem vontade, e até mesmo oportunidade, para brincar 

o que os leva a serem completamente sedentários, visto que os seus 

Encarregados de Educação promovem o transporte passivo para as escolas, 

não lhes atribuem qualquer tempo para que estes possam realizar qualquer 

tipo de atividade física, quer seja ela espontânea ou não, levando os alunos a 

ficarem cada vez mais presos às novas tecnologias e aos novos gadgets. E isto 

verifica-se muito realizando uma análise, com um caráter algo empírico, aos 

alunos e às atividades que os mesmos realizam nos intervalos escolares. Estes 

alunos, ou pelo menos uma parte deles, preferem ficar sentados à volta de um 

gadget a jogar, mesmo após terem estado quase uma hora sentados numa 

sala de aula. As consequências são facilmente observáveis nas aulas de EF. 

Níveis de resistência física, de força motora e de flexibilidade, entre outras 

capacidades motoras, muito baixos. O domínio de habilidades motoras das 

diferentes modalidades é quase nulo. A lecionação de modalidades de 
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raquetes torna-se quase impossível visto que os alunos demonstram ter uma 

grande dificuldade em controlar o objeto de jogo com recurso ao 

manuseamento de uma raquete, entre muitas outras consequências. Neste 

caso os objetivos estabelecidos pelo programa nacional estão muito longe de 

serem alcançados, algo que o professor destas turmas fez questão de realçar.  

Esta experiencia de lecionação no 2º ciclo fez-me compreender a 

necessidade que existe em ter em atenção as particularidades específicas 

deste escalão etário. Considero assim que esta experiência foi riquíssima 

fazendo com que eu adotasse uma postura mais atenta aos problemas que o 

ensino da EF enfrenta partindo assim dos primeiros problemas que começam a 

surgir nestas idades ou mesmo antes. 

   

4.2 Área 2 – Participação na escola e relações com 

a comunidade 
 

Segundo (Matos, 2014, p. 6) 6, “esta área engloba todas as atividades não 

letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a sua integração na 

comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para um 

conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento 

das condições locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a 

escola e o meio”. Existe assim a necessidade de compreender que a escola 

surge como uma instituição de ensino integrada numa determinada 

comunidade com características específicas. Deve assim existir uma simbiose 

entre a escola e a comunidade local atendendo às condições existentes.  

 Segundo o plano de atividades para o ano letivo 2014/2014 existiam 

uma série de atividades que pretendiam ir ao encontro dos objetivos do projeto 

educativo ou seja Promover o sucesso educativo, Ajustar a oferta curricular às 

necessidades da comunidade educativa e do meio, assumir a escola como um 

polo de cultura, socialização e formação e gerar condições de realização 

profissional (Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas de 

Ermesinde, 2014)7. Posto isto, para o primeiro período estavam planeadas as 

seguintes atividades: 

6- Matos, Z. (2014). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 
Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 
Ensinos Básico e Secundário da FADEUP.  

7- Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas de Ermesinde. (2014). 
Plano Anual de Atividades. Ermesinde. 



 

93 
 

 Semana da orientação – Destinada aos alunos dos 5ºs, 7ºs. 10ºs e 12ºs 

anos dos cursos profissionais da Escola Secundária de Ermesinde.  

 Prova Escolar de Orientação – Destinada a todos os alunos do 

Agrupamento Escolar 

 Torneio de Abertura de Voleibol 6x6 – Para equipas do Desporto Escolar 

de Escolas Convidadas.  

 Corta-Mato-Escolar – Destinado a todos os alunos do Agrupamento 

 Torneio de Natal de Voleibol 6x6 – Para os Alunos do Ensino Secundário 

da Escola Secundária de Ermesinde. 

 

 

Durante este período a minha colaboração foi solicitada na realização de 

algumas tarefas. Posto isto a primeira atividade onde participei foi na realização 

do Corta-Mato-Escolar. Toda a organização do evento foi realizada por um dos 

professores do núcleo de EF que, aproveitando material, documentos e 

ferramentas de anos transatos, bem como a experiência adquirida ao longo dos 

anos, os adaptou a este ano letivo. Assim sendo o mesmo professor solicitou a 

nossa colaboração a qual considerava ser fundamental para o sucesso da 

atividade. A preparação da logística do evento foi realizada no dia anterior ao 

do evento, tarefa essa que ajudei a realizar, auxiliando no delineamento do 

percurso. No dia da prova fiquei encarregue, como tinha sido definido 

anteriormente, do registo dos tempos dos alunos que terminavam a prova. Isto 

obrigou-me a rever alguns conceitos ao trabalhar com o software informático 

Microsoft Office Excel.  

A organização desta atividade revelou ser algo complexa, porém, graças 

ao conhecimento adquirido pelo professor em edições anteriores deste evento 

a mesma acabou por se tornar mais facilitada. No entanto existiu um pormenor 

que considero que não deve se deve deixar passar em branco. Apesar de ter 

sido revelado num contexto informal o professor responsável pela organização 

deste evento referiu que a percentagem de alunos inscritos para estas provas 

estava em decadência. Acredito que existe a necessidade de recorrer a 

estratégias alternativas que promovam a participação nestas provas, sem 

retirar a seriedade necessária à mesma. Poderão ser utilizadas estratégias tais 
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como a divulgação nas redes sociais, com registo fotográfico da participação 

na prova. A verdade é que o simples prazer de participar numa prova deste 

género já não motiva alguns jovens sendo necessário realizar um esforço para 

reforçar a importância da participação numa atividade como esta bem como 

incentivar e motivar os alunos para a participação. No entanto a atividade 

continua a cumprir os propósitos para os quais se destina promovendo não só 

a modalidade como a importância da prática de EF. No entanto a realização 

deste evento estava integrado na organização dos eventos de Corta – Mato a 

nível nacional. Desta forma os alunos com os melhores resultados iriam 

disputar a fase distrital no Parque da Cidade da cidade do Porto. Esta é uma 

medida que pode servir como incentivo aos alunos a realizarem a atividade. 

Ainda no primeiro período os núcleos de estágio foram convidados a 

organizar o torneio de “Basket 3x3”, um torneio realizado numa parceria entre o 

Desporto Escolar, a Federação Portuguesa de Basquetebol e as várias escolas 

que pretendam participar no referido torneio. Posto isto foram-nos reenviadas 

as informações transmitidas pelo Desporto Escolar à Escola Secundária de 

Ermesinde. Tendo em conta as informações que nos foram transmitidas 

decidimos organizar o torneio para o final do 1º período, visto que após a 

realização do torneio na escola as melhores equipas seriam apuradas para a 

fase Local.   

Uma das primeiras tarefas pela qual fiquei encarregue foi tratar da 

divulgação do torneio, tendo realizado o respetivo cartaz afixando-os em locais 

chave da escola após autorização do Diretor da mesma. Também 

necessitamos de informar todos os professores desta modalidade pedindo para 

incentivarem a participação dos seus alunos neste torneio. Assim sendo 

quando o prazo para as inscrições terminou verificamos que tínhamos 49 

equipas a manifestar interesse em participar no torneio. Este foi um número 

que nos deixou bastante satisfeitos. Verificamos assim que a divulgação foi 

eficaz mas também que existia um interesse por esta variante da modalidade, 

visto que a mesma tem alguma expressão local. Consegui assim compreender 

o conceito da relação da escola com a comunidade. Esta relação foi ainda 

reforçada visto que uma das colegas de estágio exercia funções de treinadora 

num clube local tendo convidado algumas das suas colegas e jogadoras para 

realizar as funções de arbitragem. No entanto esta simbiose entre a escola, o 
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clube de desporto e a comunidade visto que devido a uma falha de 

comunicação os funcionários impediram a entrada dos encarregados de 

educação e/ou familiares no pavilhão gimnodesportivo para que estes tivessem 

a oportunidade de ver os alunos a disputarem os diferentes jogos.  

Por outro lado existiu também um aspeto menos positivo na realização do 

torneio. Visto que não obtivemos autorização por parte da direção escolar para 

realizar o torneio no horário escolar tivemos de optar por realizar o torneio após 

o término das aulas. Posto isto algumas equipas não compareceram apesar de 

terem sido previamente avisadas. Assim sendo os alunos que se apresentaram 

no pavilhão eram constituídas por alunos que já conheciam e já tinham 

interesse na modalidade. Isto levou a que, a meu ver, não tenhamos cumprido 

o objetivo de dinamizar a modalidade junto dos alunos tanto quanto seria 

desejável. 

Após a realização do torneio foram apuradas as equipas para a fase local. 

De forma a criarmos um espirito de equipa optamos por realizar treinos com 

estes atletas onde os mesmos realizavam alguns exercícios muito básicos 

onde não existia o objetivo de preparar estes alunos para a competição mas 

sim criar um espirito de pertença a uma equipa. Participamos assim na fase 

local onde o meu principal objetivo enquanto docente era fazer com que estes 

alunos vissem este desafio como sendo desafiador e atrativo e que acima de 

tudo tivessem a oportunidade de vivenciar uma atividade desportiva onde a 

prioridade seria sempre cultivar os valores do fair-play da cooperação e do 

respeito pelo adversário. Este foi um objetivo que eu acredito que graças à 

intervenção de todos os professores estagiários foi plenamente cumprido. Os 

alunos entraram num espirito de competição saudável. Porém foi possível 

verificar que isto não aconteceu com todas as equipas do desporto escolar 

presentes no local. Algumas destas equipas encaram o desporto escolar como 

se de uma competição a nível federado se tratasse. Existiu assim a 

necessidade de atribuir o significado certo a esta experiência para que a 

mesma revele ser rica para os alunos que levamos ao torneio. Verifiquei assim 

que os alunos mais velhos já estavam preparados para aquele tipo de 

situações tendo reagido às mesmas com uma atitude irrepreensível. Quanto 

aos alunos mais novos existiu a necessidade de explicar que, ao contrário de 

algumas equipas ali presentes nós eramos um grupo de desporto escolar e não 
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uma equipa. Apesar de sabermos que algumas das atitudes que verificamos 

não seriam as mais corretas quer se tratasse de uma equipa quer se tratasse 

de um grupo, acredito que nunca deveria ser transmitida essa mensagem, 

devendo o nosso discurso enquanto docentes ser pautado pelo respeito pelo 

adversário. Os alunos compreenderam a mensagem que foi transmitida 

existindo no final do torneio da fase local um sentimento de satisfação 

espelhado nos rostos dos nossos alunos independentemente do resultado 

obtido.      

Levamos ainda algumas equipas que foram apuradas para a fase 

seguinte ou seja a fase regional. Aqui o espirito de competição já era encarada 

com mais seriedade, no entanto acredito que dentro de níveis adequados. Aqui 

todas as equipas que se apresentavam no local compreendiam que esta era 

uma competição do desporto escolar e não uma competição de desporto 

federado. Por outro lado também acredito que muitos dos alunos presentes 

nesta fase sabiam fazer esta distinção por serem atletas federados. Verifiquei 

que muitos dos alunos se conheciam dos clubes que representam e das 

competições que realizam entre si. Assim sendo acredito que o Desporto 

Escolar se encontra muito longe de cumprir os objetivos para os quais se 

propõe. No entanto realizar um controlo dos alunos que realizam competição 

federada, impedindo-os de participar nestas competições seria algo que daria 

muito trabalho a qualquer organização. Porem com a disponibilização destas 

informações em formato digital permitirá que essa ação seja passível de ser 

cumprida. 

 

No segundo período estavam previstas a realização das seguintes provas: 

 Mega Sprinter Escolar – Destinado a alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário  

 Torneio de Andebol 5x5 – Destinado a todos os alunos do 5º ao 8º ano 

do Agrupamento Escolar. 

 Torneio de Andebol 7x7 – Destinado a alunos do 3º ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário da Escola Secundária de Ermesinde 

 Torneio de Duplas de Voleibol (Apuramento para o Gira Vólei) - 

Destinado a alunos do 3º ciclo do Ensino Básico da Escola Secundária de 

Ermesinde 
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Posto isto foi-nos solicitada a participação da organização das provas de 

Mega Sprinter Escolar. Este evento revelava ter um nível de complexidade um 

pouco mais elevado em comparação com a organização do corta-mato visto 

que iriam ser realizadas provas nas modalidades de corrida de 40m, Salto em 

comprimento, Lançamento do peso, Corrida de 1000 metros, onde os alunos 

seriam divididos pelos escalões de Juvenis Femininos, Juvenis Masculinos, 

Juniores Femininos, Juniores Masculinos, Infantis A e B Femininos, Infantis A e 

B Masculinos, Iniciados Femininos e Iniciados Masculinos. As provas ainda 

iriam ser divididas em fases existindo as Eliminatórias, Meias-finais e Final para 

a corrida de 40m. Nas modalidades de Lançamento do Peso e Salto em 

Comprimento cada aluno de cada escalão iria ter a oportunidade de realizar 3 

tentativas e por fim na corrida de 1000 metros iria apenas existir a final.      

 Posto isto foi-me solicitado que realizasse o acompanhamento da 

modalidade de lançamento do peso. Durante a arbitragem e organização da 

modalidade verifiquei que o número de alunos inscritos era muito escasso. 

Para além disso a maioria destes alunos nunca tinha realizado a modalidade 

de Lançamento de peso. Posto isto assumi uma postura pedagógica e, num 

contexto algo informal comecei a introduzir a modalidade junto dos alunos, 

convidando ainda alguns dos que se encontravam no local para ver as provas. 

Assim sendo acabei por orientar de uma forma pedagogicamente adequada ao 

contexto a realização da prova permitindo aos alunos conhecer e experimentar 

a modalidade. Esta foi a forma que encontrei para incentivar os alunos a 

vivenciarem a modalidade, alguns deles pela primeira vez. É verdade que não 

obedeci aos regulamentos da modalidade visto que estes alunos não foram 

inscritos com a devida antecedência, porém se decidisse seguir os 

regulamentos à regra iriam existir escalões sem qualquer tipo de competição.  

     A realização deste evento para alem de promover as diversas 

modalidades do atletismo também proporciona que se criem condições para a 

lecionação de modalidades que muitas vezes são esquecidas. Por um lado a 

realização da prova de lançamento do peso obrigou à limpeza da zona de 

lançamento o que veio permitir a lecionação da modalidade no local 

apropriado. Por outro lado foi também possível despertar a curiosidade e 

interesse dos alunos por esta modalidade visto que tive a oportunidade de 
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verificar que alguns alunos falaram desta experiência aos respetivos docentes 

de EF solicitando que o mesmo lecionasse esta modalidade. Foi assim uma 

atividade onde tive a oportunidade de orientar uma competição de uma forma 

que eu considerei ser pedagogicamente adequada. Assim sendo verifiquei que 

este tipo de atividades consegue cumprir o seu fim visto que para além de 

incentivar os alunos a praticar modalidades que já conhecem também pode 

despertar a curiosidade para modalidades que conhecem mas nunca 

praticaram ou até das quais nunca ouviram falar.  

 

 A relação entre a escola e a comunidade pode ser realizada a vários 

níveis. É normal que o grupo de EF estabeleça esta relação sobretudo com os 

clubes da região devido ao fator que têm em comum: o desporto. No entanto 

ainda existe muito trabalho que, a meu ver, pode ser desenvolvido neste 

âmbito. O núcleo de EF necessita de compreender quais são as motivações da 

comunidade escolar e da comunidade local podendo ser um polo de 

desenvolvimento e promoção da atividade física visto que o sedentarismo não 

é um problema exclusivo de uma determinada faixa etária. É verdade que o 

grupo de EF pode referir e com legitimidade que este não é da sua 

responsabilidade, porém existe um trabalho que necessita de ser realizado com 

urgência por todos os profissionais da área do desporto e EF, devendo também 

ser realizado pela escola. Porém as relações entre a escola e a comunidade 

não estão restritas ao grupo de EF, muito pelo contrário. O principal 

responsável por ser uma ponte entre a escola, o aluno e o Encarregado de 

Educação é o Diretor de Turma (DT). Irei assim abordar esta função que é 

fulcral por criar e manter esta relação.   

 

4.2.1 O diretor de turma  
 

 Esta é uma função que, como já referi, é imprescindível para o correto 

funcionamento da escola. O Diretor de Turma é o principal responsável por 

estabelecer uma ponte entre a escola, a turma, os alunos, os encarregados de 

educação e os professores de turma, gerindo as relações entre todos estes. 
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Tive assim a oportunidade de participar em reuniões com os Encarregados de 

Educação e de verificar a ponte que é estabelecida entre a escola e os 

Encarregados de Educação através do Diretor de Turma. Segundo o 

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Ermesinde7 as funções 

do diretor de turma são apresentadas num total de 23 pontos. É assim possível 

verificar que esta é uma função repleta de burocracias mas que são 

necessárias. Recentemente existiu a tentativa de reduzir este número de 

papéis e dossiês a serem tratados pelo professor, procedendo-se ao 

tratamento informático de alguns dados dos alunos tais como o registo da 

assiduidade do aluno, as classificações obtidas ao longo dos anos do percurso 

escolar etc. Porém tive a oportunidade de verificar que este sistema informático 

apresenta graves falhas de segurança, sendo até possível a um aluno 

conseguir aceder à zona destinada ao registo das faltas eliminando-as. No 

entanto esta é uma falha que os Diretores de Turma e professores tentam 

ocultar ao máximo dos alunos caso contrário poderão ocorrer graves falhas 

neste processo existindo adulteração da assiduidade e das classificações. Para 

que isto não ocorra com tanta facilidade a escola optou por manter em 

funcionamento a utilização dos dados em papel. Esta tentativa de 

desburocratização acabou por vir aumentar o trabalho do Diretor de Turma 

visto que este necessita de realizar o trabalho em formato papel e formato 

digital.  

As funções do diretor de turma são imensas e exigem aos docentes que 

exerçam esta função uma excelente capacidade de organização e de interação 

com todos os intervenientes no processo educativo dos alunos. Um dos 

aspetos que chamou mais a minha atenção foi a realização do Plano de Turma 

e o processo individual do aluno. Quanto a este último vejo-o como 

fundamental para o correto acompanhamento dos alunos, transmitindo 

informações sobre os alunos de ano para ano e de ciclo para ciclo. Já o Plano 

de Turma obriga o docente a conhecer de forma pormenorizada todos os 

alunos da turma, devendo ainda selecionar, caso necessário, estratégias 

diferenciadas para cada aluno. A realização destes documentos pode ser vista 

como algo complexo de operacionalizar, no entanto existem documentos que 

podem servir de base para a realização de novos documentos. A minha 

experiência de acompanhamento do trabalho do DT permitiu dar-me uma 

7- Agrupamento de Escolas de Ermesinde. (2013b). Regulamento Interno 

2013/2017. Ermesinde 
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noção bastante aprofundada de todas as funções que esta função acarreta, 

sendo bastantes. No entanto com a experiencia o docente acaba por 

desenvolver rotinas de trabalho que lhe permitem realizar esta função com um 

maior grau de facilidade. A meu ver existem 3 capacidades fundamentais para 

se conseguir realizar com eficácia esta atividade: 

1- Ser responsável 

2- Ser um bom comunicador 

3- Ser um bom gestor de relações e conflitos 

 

   Caso o docente domine estas 3 capacidades, segundo aquilo que a 

experiência que pude verificar nesta função terá todos os princípios para 

desenvolver um bom trabalho. 

 O trabalho do diretor de turma revela ser bastante complexo e deveria 

ter realizado um esforço maior para conseguir acompanhar mais de perto esta 

função. Porém consegui compreender quais as características básicas para 

conseguir desempenhar com eficácia esta função tão complexa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Estágio Pedagógico acaba por ter um duplo significado. Por um lado é 

o fim de um ciclo de estudos, o final de uma etapa. Tive finalmente a 

oportunidade de, em contexto real de ensino, exercer esta tão nobre e 

gratificante profissão, aplicando todos os conhecimentos adquiridos ao longo 

de toda a minha formação. As experiências vividas foram inúmeras, existindo 

sempre uma lição a retirar de cada uma delas.  Foi um ano repleto de 

experiências, umas positivas, outras nem tanto, alegrias, tristezas, e até 

algumas frustrações, mas no final o balanço não poderia ser mais positivo. 

Acredito que cresci sobretudo como ser Humano, sendo esse desenvolvimento 

que levou ao meu desenvolvimento pessoal. Nesta profissão é impossível 

crescer-se enquanto profissional ignorando o desenvolvimento pessoal. 

Trabalhamos com crianças, jovens e adolescentes, não com máquinas. Isto 

obriga-nos e leva-nos a compreender que existe muito mais para além do 

conhecimento declarativo, isto sem querer de forma nenhuma menosprezar 

este último tipo de conhecimento.  Por outro lado o final desta etapa representa 

o início de uma nova caminhada, o início do exercício da profissão docente. É 

verdade que as perspetivas de trabalho no nosso país não são as mais 

animadoras, porém eu acredito na mudança e acredito que a situação do 

desemprego jovem, tantas vezes falada e discutida, não vai existir para 

sempre. 

Acredito que após este ano letivo consigo dominar e conhecer todos os 

pressupostos básicos para a exercer esta profissão, porém também tenho a 

perfeita noção que existe sempre algo mais a aprender, sendo este um 

processo sem fim. Compreendo também que o conhecimento é algo que está 

em constante mutação. Poderei também, no futuro, vir a discordar de muitas 

das coisas que referi ao longo deste relatório porém o mesmo pretendeu 

demonstrar aquilo que senti e aquilo que eu vivi de acordo com a reflexão 

efetuada ao longo e após a realização deste estágio pedagógico.   

Também compreendo que a experiência vivida ao longo deste ano letivo foi 

desenvolvida num determinado contexto, com pontos de convergência e 
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aproximação de muitos outros contexto mas também com aspetos diferentes 

em comparação com outras escolas. Compreendo que cada caso é um caso, 

não existem dois alunos iguais, não existem duas turmas iguais e não existem 

duas escolas iguais. Existe assim a necessidade de manter o processo de 

reflexão como uma constante ao longo da minha vida profissional, utilizando-a 

como uma ferramenta útil para a continuação do meu desenvolvimento 

enquanto pessoa e enquanto docente. Por outro lado compreendi que o 

planeamento revela ser algo incerto e nem sempre corre como esperado, 

porém, graças a este ano, compreendi que existem fatores mais previsíveis 

que aquilo que eu pensava inicialmente. Todos estes detalhes deverão ser 

tidos em consideração na realização dos planeamentos futuros.    

Embora saiba que o mercado de trabalho está sobrelotado espero vir a 

exercer esta profissão, aplicando tudo quanto aprendi e continuando o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional, tão rápido quanto possível.
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Anexo nº1 – Guião da entrevista a docentes de 

Educação Física 

 

1. A seu ver para que servem os programas, qual a sua utilidade? 

 

2. Acha que têm cumprido esses propósitos?/Acha que têm 

cumprido o propósito ao qual se destinam? 

 

 

3. Se o docente considera que deveriam existir alterações? Se sim 

em que parâmetros? (Finalidades, Objetivos, Orientações metodológicas, 

avaliação, áreas e matérias).  

3.1  Ou ainda se encontram atuais apesar de o mais recente dos 

programas ter sido homologado em 2001 e de estarem constantemente a surgir 

alterações curriculares e legislativas face à disciplina. 

 

4. O professor utiliza-os e tem em consideração quando realiza os 

planeamentos? Ou seja qual a influência/peso das orientações e dos 

conteúdos presentes nos programas oficiais nas decisões curriculares da EF 

ao nível da turma. 

 

5. A pertinência dos atuais programas na constante necessidade de 

afirmação da importância da EF no percurso escolar de crianças e jovens, e na 

sociedade? (Visto que uma das preocupações dos autores era a de reforçar a 

legitimidade da EF). 

 

 

6. Já esteve envolvido na elaboração de um projeto curricular? Se 

sim, em que medida foram tidas em consideração os programas? 

 

          7.  Se não existirem alterações aos presentes programas, 

como perspetiva o futuro da educação física a curto, médio e longo prazo?  
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Anexo nº2 – Transcrição da entrevista ao docente 

nº1 

 

1. A seu ver para que servem os programas, qual a sua 

utilidade? 

 

Um programa é muito útil porque cria e dá referências e metas e orienta o 

trabalho dos professores ou seja dá sentido a um determinado objetivo a um 

trabalho e eu estou à vontade para dizer isto porque eu sou do tempo, quando 

comecei a lecionar não havia programas de EF, existia um documento que se 

chamava linhas programáticas e nessa altura conversávamos com os colegas 

e em cada escola cada um dava aquilo que entendia, que podia, que sabia, 

não havia qualquer tipo de uniformização se quer em relação as matérias, aos 

conteúdos, aos objetivos, á avaliação portanto as pessoas, cada uma fazia 

como bem entendia e portanto obviamente que a existência dos programas em 

qualquer disciplina é fundamental porque nos cria, nos baliza, nos orienta e nos 

permite definir um objetivo comum de educação segundo aquilo que Portugal 

quer.   

    

2. Acha que têm cumprido o seu propósito? 

 

Pois isso é outra questão. Porque uma coisa é nós estarmos no campo 

das intenções e outra coisa é nós estarmos no campo da operacionalização 

dessas intenções porque realmente aquilo que se passa, eu quase que diria 

que é mau demais para ser verdade. É assim, 1ª questão tendo presente que 

um programa para ser operacionalizado em qualquer projeto tem de ser 

adaptado a uma determinada população e a um determinado contexto, o que 

faz com que nada deva sequer ser aplicado de uma forma estereotipada e 

descontextualizada o que acontece com os programas de EF é que na prática 

continua a acontecer exatamente a mesma coisa que acontecia quando eles 

não existiam, ou seja as diferenças entre aquilo que se faz de escola para 

escola e de região para região são abissais e vão muito para além daquilo que 

seria admissível quando estamos a falar da referida contextualização. As 
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diferenças são muito muito grandes quer ao nível dos conteúdos que se 

abordam quer ao nível da forma que se abordam esses conteúdos quer da 

forma como se abordam os objetivos que se definem quer ao nível da 

avaliação que se faz, se os professores conversarem entre si chegam a essa 

conclusão rapidamente. E isso, à partida, diz-nos que que qualquer coisa não 

está a correr bem. Mas depois há todo o tipo de outras questões, ou seja, 

quando uma pessoa olha para os programas verifica, primeiro são 

demasiadamente fechados, e ao serem demasiadamente fechados ao 

definirem todos os procedimentos que o docente deve seguir na sala de aula e 

não só em relação à avaliação. É realmente incompreensível como é que 

sendo assim, programas fechados, depois na prática, cada um funciona da 

forma como bem entende. Isto é uma coisa que é completamente 

incompreensível, mas acontece. E os programas são de tal maneira fechados 

que apontam como objetivos aquilo que advém da prática desportiva, ou seja 

eles estão organizados quase como se nós tivéssemos uma prática desportiva 

institucionalizada e organizada ao nível das aulas de EF da escola, o que não é 

de todo verdade. E isto leva ao quê? Leva a tudo aquilo que nós vemos nos 

programas não seja realmente utilizável e adaptado ao nosso contexto e à 

nossa realidade em nenhuma daquelas matrizes ou seja parece que aqueles 

programas foram feitos mas não para o nosso país e para as nossas 

condições. Ora bem, como é que uma pessoa chega rapidamente a uma 

conclusão destas? Eu participei, em 1995, e antes de 1995 em vários 

congressos, várias conferências, vários painéis quando estavam em discussão 

estes programas que se encontram agora em vigor e lembro-me agora de um 

episódio interessantíssimo que foi quando nos foi apresentada uma estrutura 

dos programas onde nos foi apresentada as modalidades de hóquei em patins 

e patinagem e estávamos a discutir porque é que ela aparecia. Todos os 

professores estavam de acordo que a patinagem e o hóquei em patins, sendo 

dois desportos com grande expressão em Portugal seria muito difícil de 

abordá-las na escola dada a complexidade do material que tinha de ser 

utilizado. Não só a sua aquisição era dispendiosa como depois a manutenção 

era igualmente dispendiosa, portanto as escolas não dispunham dessas 

condições. Aquilo que nos foi dito pelos responsáveis pelos programas é que 

eles colocavam as modalidades de patinagem e hóquei em patins no programa 
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para fazer uma forma das escolas comprarem esse material. Percebem assim 

que as coisas estavam a ser feitas um pouco ao contrário porque isso nunca 

chegaria a acontecer. Ou seja, aquilo que aconteceu na minha escola e aquilo 

que aconteceu noutras escolas foi que realmente foi comprado esse material. 

Porém, em primeiro lugar comprava-se o material barato, não existiam recursos 

portanto comprava-se o material barato e de pouca qualidade. A utilização do 

material era exaustiva como acontece com todo o material de EF da escola, ou 

seja os alunos, durante um dia inteiro a utilizar aquele material fez com que a 

deterioração fosse rápida, não existindo depois capacidade de garantir a 

manutenção daquele material. Portanto, hoje, as escolas portuguesas, não direi 

a maioria nem a minoria, em muitas escolas portuguesas acontece aquilo que 

aconteceu aqui na minha escola, em que temos a arrecadação cheia de patins 

completamente danificados e que estão ali há anos naquele estado onde foram 

deixados e por ali ficaram. E depois é assim, nós olhamos para os programas, 

na modalidade de ginástica aparecem lá aqueles conteúdos avançados, 

natação, windsurf e uma pessoa olha para aquelas coisas e verificamos que 

temos no 12º ano alunos que não conseguem, na modalidade de ginástica, 

realizar um rolamento à frente e encontramos lá como objetivos, nos conteúdos 

avançados realizar roda a uma mão, quer dizer o programa realmente não tem 

nada a ver com a realidade. E depois existe outra questão que para mim é 

fundamental e que me faz pensar nisto de uma forma enviesada que é assim, a 

estrutura do programa está montada como se de uma evolução desportiva se 

tratasse, ou seja o programa esta feito segundo os princípios da teoria de treino 

desportivo e depois, por incrível que pareça, em nenhuma linha do programa é 

referida a palavra desporto, o que é algo extraordinário. Portanto aqueles 

programas dão-me a ideia que são instrumentos piedosos, muito bonitos, muito 

difíceis de ler, o programa de EF do ensino secundário tem 245 páginas, o que 

é uma barbaridade, mas diz lá tudo o que uma pessoa tem de fazer. Só que 

podemos dizer que nada daquilo se consegue fazer. Como nada daquilo se 

consegue fazer o que é que os professores fazem nas suas aulas? Os 

professores fazem nas aulas porque são pragmáticos. Os professores fazem 

nas suas aulas aquilo que consideram que é importante que os seus alunos 

aprendem em termos da EF, ad cultura física e da aprendizagem desportiva, 

pois os professores de EF são bons profissionais, como a maior parte dos 
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profissionais que existem em Portugal, fazem esse trabalho regularmente bem 

feito, na minha opinião trabalhasse bastante bem, depois como na EF não 

existe uma certificação externa das avaliações, chamemos-lhe assim, tais 

como exames nacionais ou inspeções capazes, depois as avaliações são o que 

são, e agora, ainda por cima a nota do secundário não conta para a média de 

concurso, ninguém liga quase nada, excetuando se o aluno passa ou deixa de 

passar, e acabamos nisto e voltamos ao princípio da questão. O programa está 

feito, ninguém liga ao programa, cada um faz o que quer e todos estão 

contentes e felizes.                     

 

3 - Se o docente considera que deveriam existir alterações? Se sim 

em que parâmetros? (Finalidades, Objetivos, Orientações metodológicas, 

avaliação, áreas e matérias).  

 

Seria fundamental e premente, porque aquilo que estamos a fazer com a 

educação dos nossos alunos é quase criminoso porque no fundo estamos a 

encarar a EF quase como um passatempo e a EF é uma disciplina riquíssima e 

insubstituível na educação dos nossos jovens e portanto seria imperioso que 

fosse feita uma análise muito cuidada referente à organização da disciplina de 

EF quer nos seus objetivos, quer nos seus conteúdos, quer na sua avaliação 

existindo assim uma revolução muito grande com definição de metas precisas 

e objetivas em termos da educação dos miúdos. E eu quando falo em metas 

não estou a falar de metas do foro competitivo ou do foro genuinamente físico, 

mas dentro dos objetivos da EF, que são muito alargados e que estão 

relacionados com quase todas as áreas da intervenção humana era necessário 

criar metas muito objetivas para os professores de EF saberem de forma exata 

aquilo que andam a ensinar aos seus alunos, aquilo que andam a exigir aos 

seus alunos. No entanto eu vejo isso como sendo muito difícil de acontecer. 

Não vejo grande vontade para que isso aconteça. Aliás eu digo isto, e faço 

comparação com aquilo que acontece em algumas disciplinas que por vezes 

são consideradas mais “sérias” tais como a Matemática e o Português onde 

quase acontece a mesma coisa (infelizmente). 
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3.1 Ou ainda se encontram atuais apesar de o mais recente dos 

programas ter sido homologado em 2001 e de estarem constantemente a 

surgir alterações curriculares e legislativas face à disciplina. 

 

Eu, perante essa questão, vou seu um pouco politicamente incorreto, pois 

acredito que aquilo que nasce torto tarde ou nunca se endireita. Isto seria 

mesmo para deitar abaixo e fazer de novo. Os programas são maus, as 

reformulações que tem surgido são piores ainda e a evolução que a EF tem 

tido é muito muito má. A EF é uma disciplina, como referi à pouco, 

incontornável para a educação dos alunos e a EF está a ser encarada cada vez 

com menos importância embora toda a gente ande a apregoar que é preciso 

aumentar os níveis de atividade física das crianças caso contrário vão todas 

morrer de doenças no coração. Contínua a encara-se a EF como um mero 

movimento, um mero pontapé na bola, um descarregar de energias e a EF é, 

na minha opinião, entendida como prática de atividade desportiva é uma 

ferramenta de uma riqueza extraordinária, de uma riqueza educativa 

insubstituível como já disse, e acredito que os nossos alunos têm, todos, 

perdido muito com estas situações.      

 

4. O professor utiliza-os e tem em consideração quando realiza os 

planeamentos? Ou seja qual a influência/peso das orientações e dos 

conteúdos presentes nos programas oficiais nas decisões curriculares da 

EF ao nível da escola/agrupamento. 

 

É uma excelente pergunta. Nós somos profissionais e não podemos, 

obviamente fugir aquilo que está legislado e temos de estar enquadrado pelos 

normativos legais. Aquilo que eu faço e aquilo que eu acredito que a grande 

maioria dos profissionais faz é: durante aquelas partes mais do senso comum 

do programa que falam que nós temos de lecionar atletismo, ginástica, 

andebol, basquetebol, dentro dos condicionalismos da escola nós utilizamos 

dentro do programa, porque o programa no fundo não foge aquilo que é a 

atividade desportiva, embora estranhamente não fale de desporto, daquilo 

utilizamos aquilo que consideramos adequado para aqueles alunos que 

conhecemos em concreto, para as capacidades que conhecemos deles, para 
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as condições que sabemos que a escola tem em termos de espaço quer em 

termos de material, a forma como se faz a gestão das instalações e dos 

espaços de aula, horários e tudo isso acreditando que a maior parte dos 

professores são pragmáticos, eu também o sou, então nós sem fugir ao 

programa damos as nossas matérias, sendo que, do programa, diria que 

utilizamos cerca de 5% dou 10% do que lá está, provavelmente. Muito 

provavelmente.    

 

5. A pertinência dos atuais programas na constante necessidade de 

afirmação da importância da EF no percurso escolar de crianças e jovens, 

e na sociedade? (Visto que uma das preocupações dos autores era a de 

reforçar a legitimidade da EF). 

 

A legislação portuguesa, no seu geral, não é só no caso da educação e 

no caso concreto da educação física, caracteriza-se por preâmbulos muito 

bem-intencionados e depois por disposições que contrariam aquilo que está no 

preambulo. É algo que acontece em quase todas as áreas. Ou seja os 

objetivos as intenções é sempre algo muito bom, porém depois vamos ver a 

operacionalização daquilo e os resultados são exatamente os contrários 

daquilo que estava inicialmente estipulado.    

 

6. Já esteve envolvido na elaboração de um projeto curricular? Se 

sim, em que medida foram tidas em consideração os programas? 

  

Já estive envolvido na sua elaboração, não propriamente na redação dos 

mesmos mas na sua análise e aprovação.  

 O peso podemos referir que é uma consequência. Por exemplo, no 

plano de turma, no que concerne à parte relativa à EF, advém do plano de 

atividades da disciplina. Portanto aquilo que os alunos fazem na turma, aquilo 

que está definido que está definido no plano de atividades da disciplina. 

Obviamente que nem todos os alunos conseguem participar em tudo. Quanto 

ao plano de atividades da disciplina tem que ver com o projeto educativo da 

escola e tem que ver obviamente com os programas. No fundo isto vem tudo 

numa sequência. Agora a verdade é que às vezes, e não estou a fazer uma 
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critica à minha escola, nós realizamos um projeto educativo que tanto serviria 

para esta escola como para outra escola qualquer. E lemos um plano de turma, 

e aquele plano de turma tanto serviria para aquela turma como para outra 

qualquer. E isto faz-nos questionar sobre o valor desses planos, feitos e 

sistematizados e institucionalizados, porque na minha opinião quase ninguém 

trabalha com base naquilo. Simplesmente são feitos porque têm de ser feitos. 

Por exemplo, no projeto educativo são definidas metas a cumprir tais como 

“reduzir o insucesso escolar em 7%”. E pergunto eu? E porque não em 8%? E 

porque não em 6%? No ensino as coisas não funcionam assim, porém pessoas 

que pensam que isto funciona como uma “fábrica de chouriços”  

 

          7. Se não existirem alterações aos presentes programas, como 

perspetiva o futuro da educação física a curto, médio e longo prazo?  

  

Daquilo que eu conheço, que não é muito, nós temos uma das EF 

escolares melhor desenvolvidas e mais bem estruturada. Os outros países 

europeus e mesmo nos Estados Unidos da América, a disciplina é muito muito 

má. Eu já tive contacto com alunos de escolas alemãs e francesas e regra 

geral o aluno da EF curricular é um aluno com muito mais dificuldades de 

prestação motora que o aluno português. O problema é que nós não temos 

dados a esse nível. Apenas temos dados referentes ao Desporto Escolar. E 

como o Desporto Escolar não existe na sua vertente escolar, ou seja quem vai 

ao Desporto Escolar, às competições são os atletas federados ou seja o nível 

do Desporto Escolar não é o espelho do nível da prática dos jovens na escola, 

nós não temos nenhum termo de comparação. Os únicos dados que ainda 

surgem são os dados de PISA que têm muito pouco que ver com esta área. E 

fazemos destes testes uma baliza um objetivo de tentar ficar lá em cima e não 

percebemos que os nossos alunos, a nível da sua formação, estão muito mais 

bem formados, incomensuravelmente mais bem formados, do que a maior 

parte dos alunos dos outros países. Porém como no PISA estamos cá em 

baixo nós ficamos preocupados com isso. E dizer que os nossos alunos estão 

mais bem formados é dizer que estes tem melhores princípios, são melhores 

pessoas, têm outro tipo de capacidades e a verdade é que nós somos 

extremamente competitivos ao nível dos alunos do ensino superior (não no 
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desporto). Mas os nossos alunos vão para qualquer universidade do 

estrangeiro e são reconhecidamente bons trabalhadores, competentes, 

disciplinados, organizados e isso aprende-se em algum lado. Isso não cai do 

céu aos trambolhões. E eu acredito que a disciplina de EF é muito importante 

na aquisição desses princípios, desses valores, dessa forma de estar na vida e 

nesta disciplina aprende-se muito disso. Por isso é que deveria ser dada muita 

mais importância e mais peso à disciplina.            
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Anexo nº3 – Transcrição da entrevista ao docente 

nº2 

 

 

1. A seu ver para que servem os programas, qual a sua 

utilidade? 

 

Os programas existem para nos dar orientações para o nosso processo 

embora no caso da EF os programas estão divididos em 3 níveis, introdutório, 

elementar e avançado. Em seguida e de acordo com a avaliação diagnóstico 

que nós fazemos e de acordo com as condições que cada uma das escolas 

tem os programas têm de ser adaptados às condições que a escola tem e às 

realidades pontuais de cada escola. Enquanto que no caso da disciplina de 

matemática existe um programa para cumprir e o professor aplica aquele 

programa, no nosso caso da EF cada professor e cada escola tem que fazer 

alterações tendo em conta a nossa realidade. Por exemplo no caso da EF 

existem várias modalidades que só podem ser lecionadas em determinadas 

zonas, por exemplo Vela, Windsurf. Ou seja o programa revela ser aberto, 

podendo depois cada escola e cada docente gerir de acordo com as turmas e 

condições que têm.   

   

2. Acha que têm cumprido o seu propósito? 

 

Eu para ser sincero acho que não. Não existe um trabalho contínuo e 

mediante aquilo que vejo muitos anos e na maior parte das modalidades 

parece que estamos sempre no nível introdutório nunca conseguindo avançar. 

Ou seja os programas não estão pensados para alunos mas sim para atletas. 

Por essa razão aquilo que se denota é que cada professor vai fazendo as suas 

adaptações.  

 

3. - Se o docente considera que deveriam existir alterações? Se sim 

em que parâmetros? (Finalidades, Objetivos, Orientações metodológicas, 

avaliação, áreas e matérias).  
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Na minha opinião as pessoas que pensaram os programas são pessoas 

que nunca estiveram na realidade escolar porque se nós tivermos em atenção 

a maior parte daqueles programas não são exequíveis. Se virmos o nível 

avançado, visto que o objetivo daqueles programas é que os alunos que se 

encontram no secundário estejam nesse nível, tu não encontras nenhum aluno 

que se encontre nesse nível ou poderás encontrar no caso de ele ser atleta. Ou 

seja os programas estão mal concebidos e mal pensados. Em vez de estes se 

centrarem tanto nos conteúdos de uma modalidade estes deveriam ser sempre 

mais gerais e focarem-se sempre em aspetos da condição física, da 

importância da prática desportiva e não estarem tão focados nas modalidades.      

 

3.1 Ou ainda se encontram atuais apesar de o mais recente dos 

programas ter sido homologado em 2001 e de estarem constantemente a 

surgir alterações curriculares e legislativas face à disciplina. 

 

Na minha experiência enquanto professor de cerca de 20 anos de 

trabalho vejo que os programas sempre foram vistos de uma forma algo 

desinteressada. Eu li-os durante um bocado e facilmente consegui verificar que 

aquilo que estava lá descrito não era exequível. Servem assim só como linhas 

gerais, enquanto que em outras disciplinas o mesmo não servem só para esse 

efeito, existem metas, por exemplo. Já no caso da EF eles servem só como 

orientadores da nossa prática. Nós (docentes e escolas) é que temos de fazer 

a adaptação. Cada escola tem um programa de EF adaptado à sua realidade. 

Não sei se isso está certo ou errado. Provavelmente está errado visto que cada 

um faz o que bem entende. Uma grande parte do que está descrito no 

programa não é exequível visto que não existem condições e instalações 

adequadas à lecionação daquelas modalidades. Por essa razão acho que já 

estão desatualizados e deveriam ser pensados de outra forma.  

  

4. O professor utiliza-os e tem em consideração quando realiza os 

planeamentos? Ou seja qual a influência/peso das orientações e dos 

conteúdos presentes nos programas oficiais nas decisões curriculares da 

EF ao nível da escola/agrupamento. 



 

XXVII 
 

 

Os programas, para mim, só são uteis como orientadores gerais. Só 

depois e a partir dessa orientação geral e tendo em atenção a turma em si com 

que estou a trabalhar é que realizo uma adaptação dos conteúdo à minha 

realidade. Pode parecer paradoxal mas quando leciono, por exemplo, a duas 

turmas do 12º ano, o conceito geral do programa encontra-se lá mas depois as 

realidades de cada uma dessas turmas podem ser completamente diferentes.      

 

      

5. A pertinência dos atuais programas na constante necessidade de 

afirmação da importância da EF no percurso escolar de crianças e jovens, 

e na sociedade? (Visto que uma das preocupações dos autores era a de 

reforçar a legitimidade da EF). 

 

Tendo em conta que em quase todas as disciplinas que fazem parte do 

currículo já se falam em metas curriculares no caso da EF ainda não se 

discutiu nada disso, e eu acho que seria importante entrarmos por esse 

caminho. As metas curriculares são coisas gerais onde é referido o que é que o 

aluno no final de cada ciclo tem de saber fazer. Eu considero isso algo muito 

importante. Agora não podemos exagerar naquilo que pretendemos. No final de 

cada ano ou cada ciclo de ensino o aluno deverá saber A, B, C em cada 

modalidade. E então no caso do Ensino Secundário o caso deveria ser radical 

visto que a disciplina deixou de contar para a média de acesso ao Ensino 

Superior, de forma a ir ao encontro dos interesses dos alunos para que nós 

consigamos ir ao encontro das motivações dos alunos, embora isso já seja 

ligeiramente referido no programa. Se nós ficarmos demasiado centrados no 

ensino de determinadas habilidades que não sejam do interesse dos alunos 

nós não vamos conseguir ter alunos motivados. No meu caso e em especial no 

11º e 12º ano eu abordo modalidades de acordo com os interesses dos meus 

alunos para que estes tenham motivação para a prática desportiva. Se eles 

consideram que já não devem aprender ginástica eu não vou lecionar esta 

modalidade porque eu sei que não vou conseguir motivar os meus alunos, não 

vou ter aulas interessantes. E é precisamente esta mensagem que eu tento 

transmitir aos meus alunos estagiários. No 10º ano eu acredito que deve ser 



 

XXVIII 
 

realizada uma revisão geral dos conteúdos lecionados no 3º ciclo. Mas no 11º e 

12º ano nós devemos, o mais possível, ir ao encontro dos interesses dos 

alunos para termos os alunos motivados nas aulas. Caso contrário não vamos 

conseguir ter os alunos motivados nas aulas.   

N: e isso verifica-se visto que nós já não conseguimos motivar os 

alunos colocando a tónica na nota da disciplina. 

Sim, é verdade. Enquanto que à uns anos para cá nós podíamos dizer 

aos alunos: “se te esforçares ainda consegues tirar um 17, 18, 19 ou 20 e isso 

melhora a tua média”, neste momento aquilo que os alunos respondem é: 

“professor isso para mim já não interessa visto que tirar 10 ou 20 é igual porque 

isto não conta para nada”. Desta forma se eu não conseguir motivar os alunos 

nas aulas também não vou conseguir motivar os alunos para aquilo que para 

mim é o grande objetivo da EF é motivar os alunos para que estes venham a 

ter uma prática de atividade física contínua após saírem da escola e para toda 

a vida.   

Por exemplo, em algumas escolas a organização já é um pouco diferente. 

Um grupo de alunos de uma determinada turma quer desenvolver os seus 

conhecimentos na modalidade de voleibol. São assim criados grupos que 

apenas vão realizar voleibol o ano todo, onde no fudo trabalham por áreas 

definidas segundo os interesses dos alunos. Desta forma se eu tiver uma turma 

onde 10 alunos querem realizar a modalidade de voleibol e 10 alunos que 

querem lecionar a modalidade de futebol, tenho de encontrar formas de 

conciliar as várias modalidades que querem. Caso trabalhássemos desta forma 

se eu tivesse 10 alunos na minha turma que querem aprender a modalidade de 

voleibol mais 10 noutra turma que também querem aprender a mesma 

modalidade então conseguiríamos agrupá-los. Um pouco como funciona o 

desporto escolar, existem grupos e equipas realizadas com base nestes 

interesses, mas sem ser competitivo. Penso que existe uma escola no Porto 

que já fez isso. No fundo existia um professor que só lecionava a modalidade 

de Badminton então eu enquanto aluno iria ter com aquele professor, existia 

um que só lecionava futebol então ia ter com outro professor. No fundo 

funciona da mesma forma que se trabalha a EF, pelo menos a ideia que tenho 

é essa, como funciona nos EUA. No entanto isso está relacionado com a forma 

como se vê o desporto nessa área que é completamente diferente da nossa.  
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6. Já esteve envolvido na elaboração de um projeto curricular? Se 

sim, em que medida foram tidas em consideração os programas? 

  

Sim. Estive envolvido na construção do nosso projeto curricular após 

análise do programa de EF. Aquilo que eu sinto é que aquilo que está nos 

programas nacionais tem vindo a perder interesse para nós e muito mais para 

o nosso projeto curricular. Começamos assim a elaborar o projeto curricular 

mais de acordo com aquilo que nós consideramos mais importante para os 

nossos alunos. Não quer dizer que o programa e o projeto curricular sejam 

documentos completamente distintos. Qualquer professor que chegue aqui a 

esta escola orienta-se pelo projeto curricular da nossa escola. Nem necessita 

de estar a analisar o programa visto que no projeto curricular nós referimos o 

que trabalhamos nesta escola a forma como trabalhamos e queremos que os 

nossos alunos façam X, X e X em cada uma destas modalidades para cada um 

destes anos letivos. No fundo acabou por ser feita uma alteração com base 

naquilo que esta escola dispõem. Já estive noutras escolas onde o projeto 

curricular era completamente diferente deste. Ou seja noutras escolas o projeto 

curricular foi feito com base nos interesses daquela escola. Por exemplo, no 

caso da nossa escola isso não acontece muito, mas muitas das matérias 

lecionadas surgiam em função dos clubes que existiam à volta e o que é que 

poderia interessar a esses clubes existindo assim uma relação entre a EF, o 

Desporto Escolar e os clubes existentes na zona. Já no caso da Escola 

Secundária de Ermesinde os clubes de desporto escolar foram pensados de 

uma forma completamente oposta, ou seja, foram verificados quais as 

modalidades que não existem na zona. Na minha opinião isto deveria ser 

pensado de outra forma, visto que caso o aluno queira realizar uma prática 

federada da modalidade não vai conseguir, ou vai ter de realizar vários 

quilómetros diariamente para conseguir praticar essa modalidade. A não ser 

que alguém pretenda iniciar um clube de desporto federado aproveitando as 

condições da escola.       

 

          7. Se não existirem alterações aos presentes programas, como 

perspetiva o futuro da educação física a curto, médio e longo prazo?  
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A ideia que eu tenho é que não deverão existir grandes alterações. De 

uma forma geral, em conversas com outros docentes da disciplina verifico que 

as pessoas não estão muito preocupadas com o programa nacional, ou seja já 

criaram dentro de cada uma dessas escolas uma estrutura de desenvolvimento 

da EF independente e depois o programa nacional de EF não lhes diz muito. 

Ou seja as ideias gerais estão lá todas mas depois cada escola acaba por ter 

um programa ou seja um projeto curricular de EF que seguindo as ideias gerais 

vai depois de acordo às condições da escola. É que no caso da EF esta deve 

ser pensada, como disse anteriormente, em cada escola caso a caso visto que 

nós necessitamos de algo que mais ninguém necessita que são condições 

específicas. É muito bonito e fica muito bem no programa vir lá a modalidade 

de corfebol. Mas e se depois eu não tiver condições para lecionar essa 

modalidade? Patinagem? Muito interessante. Mas e se a escola não tiver 

condições para oferecer patins? Por essa razão cada escola, ou agora cada 

agrupamento, adapta o programa às condições e à realidade de cada escola. 

Por isso eu acho que o existir ou não existirem modificações no programa não 

vá afetar muito a disciplina pois essa fase já foi ultrapassada. Pelo menos eu 

acho que as pessoas já não ligam nada ao programa.    
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Anexo nº4 – Transcrição da entrevista ao docente 

nº3 

 

1. A seu ver para que servem os programas, qual a sua 

utilidade? 

 

A meu ver, o programa de uma disciplina seriam todos os conteúdos 

programáticos de uma disciplina a abordar, de forma que os alunos possam 

atingir os níveis lá pedidos. Ou seja quem conseguisse alcançar todos aqueles 

conteúdos que estão lá seria o topo máximo da classificação. 

Já no caso da EF os programas acabam por ser pouco exequíveis 

mediante os recursos que nós temos e que variam de escola para escola as 

condições dos pavilhões, materiais e mesmo de funcionários que nos 

constrangem a prática, consoante a escola onde estejamos a lecionar.   

 

2. Acha que têm cumprido o seu propósito? 

  

A meu ver não porque acho que são demasiado elaborados e vão ao 

encontro de um processo de treino. Porque com a carga horária sempre a ser 

reduzida na EF e como não há alteração dos conteúdos programáticos, e 

mesmo que tivéssemos muitas aulas eu acho que aquilo só funcionaria se 

tivéssemos apenas uma ou duas modalidades por ano. E isto centra muito no 

processo de treino.  

Quanto ao cumprimento dos objetivos do programa varia muito de 

professor para professor. Por exemplo, se a escola tivesse aderido ao 

programa do Fitnessgram onde os alunos iriam ser avaliados uma, duas ou três 

vezes por ano, os professores, se calhar, nas próprias aulas iam ter mais em 

conta a parte da condição física e claro, interferir mais diretamente na 

promoção da saúde. Enquanto que se os professores se focarem mais nos 

aspetos técnico-táticos das diferentes modalidades eu acho que (pausa), por 

vezes os alunos não conseguem executar os exercícios corretamente e terão 

muitas quebras e paragens e isso não vai promover da forma mais ideal a parte 

da promoção da saúde. 
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3. - Se o docente considera que deveriam existir alterações? Se sim 

em que parâmetros? (Finalidades, Objetivos, Orientações metodológicas, 

avaliação, áreas e matérias).  

3.1 Ou ainda se encontram atuais apesar de o mais recente dos 

programas ter sido homologado em 2001 e de estarem constantemente a 

surgir alterações curriculares e legislativas face à disciplina. 

  

Eu acho que se calhar não são necessárias alterações mas sim 

adequações, em função dos recursos materiais, como já falei à pouco. 

Podemos adequar como falei à pouco, se calhar ter uns mínimos que se 

possam ter de dar e depois adequar a cada escola em função dos recursos, 

adaptar, adequar para tentar adequar o mínimo e o aceitável em cada uma das 

modalidades.       

     

           

4. O professor utiliza-os e tem em consideração quando realiza os 

planeamentos? Ou seja qual a influência/peso das orientações e dos 

conteúdos presentes nos programas oficiais nas decisões curriculares da 

EF ao nível da escola/agrupamento. 

 

Aqui na escola eu tento entrar mais pelo que está prescrito nas nossas 

metas curriculares, que são adequadas ao que está lá no programa, mas não o 

levam ao máximo. Depois dependendo de inúmeros fatores como o número de 

aulas que os alunos têm, temos de jogar com o dar aulas no interior ou no 

exterior, eu tento ir mais ao encontro do global. Tento trabalhar a parte técnica 

no aquecimento, especialmente no ensino secundário, e depois trabalho mais 

os aspetos do jogo, tal como a marcação, desmarcação mas sem ir aos 

fundamentos mais profundos.     

 

5. A pertinência dos atuais programas na constante necessidade de 

afirmação da importância da EF no percurso escolar de crianças e jovens, 

e na sociedade? (Visto que uma das preocupações dos autores era a de 

reforçar a legitimidade da EF). 
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 Tendo em conta o reduzir do número de aulas que os alunos têm por 

semana acho que não estão de acordo com os pressupostos que eles pedem 

lá. Porque se por um lado eles têm reduzido a carga horária eles não 

diminuíram aos pressupostos e estão a diminuir portanto a necessidade de a 

EF se impor enquanto disciplina da componente geral, que é, continuando os 

alunos a ver a disciplina mais como uma componente de recreação, porque é a 

parte onde eles desanuviam mais e pensam que vêm para aqui para jogar 

futebol ou outra modalidade qualquer.  

 Quanto à visão da EF pelos alunos, eu já dou EF, acabei o estágio em 

1996/1997, por isso apanhei toda esta fase e eu acho que tem existido um 

decréscimo do interesse pelos alunos pela EF, se calhar pelo valor que ela vai 

ter no final do ensino secundário, com esta mudança que existiu recentemente 

em termos de valor, quanto ao contar para o acesso ao ensino superior. No 

entanto o que é fundamental neste decréscimo de interesse por parte dos 

alunos, está mais relacionado com as políticas de desporto e EF que os 

sucessivos ministérios têm vindo a ter. Por outro lado, se calhar, o facto de os 

objetivos a cada ciclo que o programa propõe alcançar também causa um 

pouco de desinteresse por parte dos alunos.   

   

6. Já esteve envolvido na elaboração de um projeto curricular? Se 

sim, em que medida foram tidas em consideração os programas? 

  

 Não. Apenas colaborei aqui na parte curricular, quer dizer ajudei. Há 

cerca de 3 anos estivemos a rever o projeto curricular da EF e a mim calhou-

me, entre aspas, a modalidade com a qual me sinto mais à vontade que é a 

modalidade X e a partir daí dentro dos pressupostos e de documentos da 

federação portuguesa da modalidade X estabeleci algumas metas e exercícios 

a ter em conta. Esses documentos foram realizados com base na experiência 

pessoal e em documentos da federação que podem ser aplicados, ou melhor, 

que foram construídos para o desenvolvimento, desde alunos do 1º ciclo, 2º 

ciclo, ou seja esses documentos da federação estão divididos por escalões 

etários até mais que o próprio programa de EF.       
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          7. Se não existirem alterações aos presentes programas, como 

perspetiva o futuro da educação física a curto, médio e longo prazo?  

  

Eu creio que a EF tenderá a vir ficar mais desvalorizada, tendo em conta 

esta última alteração do acesso ao Ensino Superior, por um lado. Por outro 

(lado) eu acho que não colocarem metas mais realistas que façam com que os 

alunos consigam, por um lado alcançar as notas finais melhores, e que vejam 

alguma alteração ao nível do corpo, onde entrará a promoção para a saúde e 

no fundo para a parte estética que acabam por estar ligadas, eu acho que vai 

ser desvalorizada. Na minha opinião deveríamos ter mais em conta a parte do 

desenvolvimento da condição física inerente às várias modalidades em 

desprimor da técnica.     
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Anexo nº5 – Transcrição da entrevista ao docente 

Ireneu 

 

1. A seu ver para que servem os programas, qual a sua 

utilidade? 

 

O programa é decisivo num aspeto: tal como no corpo humano tu tens 

uma estrutura óssea que serve de suporte, o programa serve de suporte para a 

condução do teu trabalho. Se não tiveres o programa não tens nenhuma 

estrutura de suporte para aquilo que tens de fazer. Podes soverte-lo, podes 

desmonta-lo podes vira-lo ao contrário, e deves ter ferramentas para o utilizar. 

Agora sem suporte não tens nada, tens uma coisa amorfa, um acumular de 

coisas. Por exemplo, falamos muitas vezes nos colecionadores de selos quanto 

estes não o são. São apenas juntadores de selos. O colecionador de selos é 

aquele que sabe classificar, organizar e hierarquizar. Tudo isso faz parte de 

uma estrutura que separa o que é um ajuntamento de uma coleção. Portanto 

aqui é a mesma coisa. Não me interessa estar a transmitir informações a 

avulso, interessa-me sim ter um programa que me sirva de suporte para me 

conduzir para um objetivo.    

            

2. Acha que têm cumprido o seu propósito? 

 

Têm, até porque eu passei alguns anos no ensino, deverei estar no 24º ou 

25º, o ter programas foi uma evolução. Na altura em que não tínhamos 

programa nós atuávamos como animadores. Portanto passamos a ter uma 

função docente muito mais cuidada, mais exigente e passamos a ser mais 

exigentes para connosco em função com uma estrutura de exigência de 

trabalho. Por exemplo, eu, por sistema, evito fazer testes. Por sistema utilizo 

um processo de avaliação continua onde vou registando aquilo que o aluno faz, 

aquilo que o aluno não faz, classifico no fim em função disso e dos critérios de 

avaliação. Isso tem que ver com a minha competência para utilizar uma forma 

ou outra. Mas tanto uns como outros avaliam porque há um referencial em 

função daquilo que é avaliado. Sem isso uns jogam Andebol outros jogam 
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Basket, uns fizeram e qual é a classificação e em função de quê? Não é em 

função de nada. Em função de ser simpático, de jogar bem? Não, eu aqui 

tenho objetivamente alguma coisa que serve de referência em função da qual 

devo trabalhar.     

3. - Se o docente considera que deveriam existir alterações? Se sim 

em que parâmetros? (Finalidades, Objetivos, Orientações metodológicas, 

avaliação, áreas e matérias).  

3.1 Ou ainda se encontram atuais apesar de o mais recente dos 

programas ter sido homologado em 2001 e de estarem constantemente a 

surgir alterações curriculares e legislativas face à disciplina. 

 

Adequados não estão. Nós temos tido uma evolução muito grande nesta 

área, a nível de conhecimento de organização, de tudo até da pluralidade da 

atividade física. No entanto nós ainda estamos a raciocinar muito em termos da 

Educação Física. Eu considero que o próprio conceito de EF já não existe. Daí 

para a frente vale tudo e temos que mexer em tudo. Em termos dos programas 

eu creio que existem opções estratégicas que nunca foram tomadas e que 

devem-no ser. Primeira questão, aquilo que é fundamental em termos de 

alunos é dotá-los de determinados níveis de competências que não é só 

sensibiliza-los para a pática desportiva. Portanto isso eu acho que deve ser 

reforçado e tornado mais claro em termos de programas. Utilizar como 

instrumentos determinados conteúdos é que também acho que deve ser mais 

flexível e mais ajustado a esses objetivos. Por exemplo, eu acho muito bem 

que tenhamos aulas de orientação, onde posso juntar orientação com várias 

coisas, (tal como trabalhamos aqui, estou-te a dar o exemplo da forma como 

trabalho) acho que é uma mais-valia, ma acho que deve ser uma atividade 

muito reduzida em termos de carga horária para ser remetida para atividades 

extracurriculares, por exemplo Desporto Escolar ou campos de férias. Eu acho 

que nós estamos a reduzir muito e não sei se vou dizer nada de mal, mas acho 

que o futuro passa muito por aí. Nós vamos necessitar de ter atividades por 

grupos de interesse. Não faz sentido eu estar a organizar permanentemente 

uma atividade de orientação na escola onde eles fazem sempre o mesmo 

percurso. Existe a necessidade de eles saírem daqui para outro lado e eu não 

o posso fazer por causa dos horários. Portanto aquilo que eu tenho que fazer é 
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um campo de férias em que ele sai de manhã e volta à noite, mas teve uma 

atividade, esteve em contacto com a realidade dessa atividade, chegando 

assim mais próximo daquilo que pretendemos. Portanto existem determinados 

conteúdos que devem ser utilizados de facto como meios, como por exemplo 

para a corrida para a sensibilização, e neste caso até para a formação de base 

são ótimos mas depois o seu desenvolvimento tem que ser efetivado de outra 

forma. Se calhar deveríamos dar muita atenção a coisas fundamentais. Por 

exemplo eu considero o Atletismo um recurso fundamental de trabalho. 

Porquê? Porque vai dotar o aluno de informação e competência para poder ser 

autossuficiente em termos de atividades de baixo-custo, podendo ser praticada 

na rua ou no parque, ou noutro lugar qualquer. Portanto eu tenho de 

perspetivar isto neste contexto por oposição à orientação. Em termos nacionais 

acho que devemos explorar fortemente a modalidade de futebol porque é uma 

modalidade de expressão nacional e é uma modalidade que serve de meio 

onde existe uma afinidade muito grande quer com os alunos quer com a 

comunidade. Porque é que não vamos reforçar isso? Portanto eu acho que 

estas questões devem ser alvo de debate devendo reformular os programas e 

os seus fundamentos.     

   

As instituições como os Ministérios, e em particular o Ministério da 

Educação são muito conservadoras e esse aspeto é bom quando é respeitado 

o princípio de verificar e avaliar o sucesso verificando se existe ou não 

resultado. Até agora não conheço nenhum processo de avaliação dos efeitos 

produzidos pelas alterações. E enquanto não houver nenhuma avaliação dos 

efeitos produzidos seja de que forma venha a ser feita a avaliação, não estou a 

questionar o processo de avaliação, aquilo que entendo é que as alterações 

servem apenas para tapar buracos e não em função de uma avaliação. Ou seja 

eles constataram que fizeram asneiras, que têm um buraco para resolver e 

alteraram porque o buraco era grande à partida, ou seja existiram erros na 

conceção. Agora em termos de produto qual foi a avaliação que fizeram? Não 

conheço. Se calhar é do desconhecimento meu, mas eu não conheço. E se 

existe não é público. Portanto eu creio que o maior problema é esse. Qual foi a 

avaliação que foi feita dos programas. Então vamos ver os programas, avaliar o 

efeito e depois vamos ver no que dá.  
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A titulo de exemplo à uns anos para cá fazia uns testes (físicos) com os 

meus alunos, registava tudo e, até antes de ter entrado para a faculdade à 

mais de 20 anos, fazia os testes todos e chegava ao final do ano com piores 

resultados. Porquê? Porque a carga não é eficaz ou não é significativa, para 

ser eficaz a evolução da capacidade que eles tinham era nula. Depois ainda 

existia um pormenor, o cansaço físico que eles tinham no final do ano notava-

se também. Portanto existiam resultados que eram praticamente negativos.  

Existe alguma necessidade de se realizar uma avaliação. Aquilo que 

sucedeu é que eu deixei de fazer testes. Agora a carga já é diferente, na altura 

as aulas eram lecionadas duas vezes por semana. Mesmo assim tínhamos de 

equacionar e dimensionar as coisas para fazer uma avaliação e tomar decisões 

em função delas. O que eu acho que é grave é serem tomadas decisões sem 

terem qualquer elemento de avaliação que permita suportar essa decisão. 

      

4. O professor utiliza-os e tem em consideração quando realiza os 

planeamentos? Ou seja qual a influência/peso das orientações e dos 

conteúdos presentes nos programas oficiais nas decisões curriculares da 

EF ao nível da escola/agrupamento. 

 

A resposta politicamente correta é que devo seguir. Objetivamente não 

consigo seguir porque ainda há muita dificuldade em vários níveis para poder 

seguir os programas. Mais, existem coisas nos programas que não tem ponta 

por onde se lhe pegue. Sejamos corretos nessa análise também. Agora o que é 

facto é que eu olho para o programa e vejo lá “passe a 3 metros”. Eu sei lá se o 

passe é a 3 ou a 4 metros, o que eu quero é que ele passe. Agora o 

fundamental eu dou resposta e tento cumprir. Tenho de cumprir de uma forma 

ou de outra, as coisas funcionam assim. Agora nos programas eu acho que 

nem lógica interna eles mantêm ou respeitam principalmente no caso dos jogos 

desportivos (e eu tenho alguma proximidade com o Andebol) os programas 

necessitaram de ser retificados e começar a permitir os jogos reduzidos. Nos 

jogos desportivos todos começavam pelos jogos reduzidos excetuando o 

Andebol que se iniciava pelo jogo formal. Essa falta de coerência vê-se a todos 

os níveis. Agora tenho que estar para aqui a analisar isso não para indicar os 

seus erros específicos mas para levantar uma questão para conseguir explicar 
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que em determinadas alturas eu tenho que adequar o programa até ao meu 

método de trabalho. Depois tenho de adequar o programa às características da 

turma. Chego a determinado nível e eles não fazem questões que são de base 

e nós temos de ver como conseguimos evoluir no sentido daquilo que se 

pretende, trabalhando com base nisso, utilizando necessariamente os 

programas e aquilo que é adaptado para a escola como referência para 

podermos fazer.   

          

5. A pertinência dos atuais programas na constante necessidade de 

afirmação da importância da EF no percurso escolar de crianças e jovens, 

e na sociedade? (Visto que uma das preocupações dos autores era a de 

reforçar a legitimidade da EF). 

 

Acho que sim, aliás já fiz referência anteriormente, existe uma evolução 

com o aparecimento dos programas. Ainda há o fantasma e nomeadamente 

por quem produziu os programas, que viveu a mesma situação que eu ou seja 

são pessoas da “pré-história”, e que ainda têm os complexos da “pré-história”, 

portanto estão a falar para um passado que já não existe, já acabou. Creio que 

houve um salto qualitativo provavelmente até com estas pessoas. Um salto 

qualitativo incrível e agora temos de passar para um outro nível, inclusivamente 

por em causa a própria estrutura de funcionamento da EF tal como está. Acho 

que a EF é um conceito que só existe em termos de escola, já não existe, tem 

de ser alterado, aliás já não tens a Faculdade de Educação Física, tens a 

Faculdade de Desporto (da Universidade do Porto). Acho que a faculdade já 

avançou, há uma entidade conservadora que avançou no sentido que tem de 

avançar, forma profissionais que tem que ver com o ensino, e que não deveria 

ser da EF mas dos Desportos, e acabar com alguns traumas e com alguns 

conceitos que hoje não fazem sentido e que hoje são transmitidos por pessoas 

que tiveram uma grande relevância e uma grande importância até para 

ultrapassar o estado primário que estávamos em relação a isso e ao dogma da 

ginástica. Nós saímos da ginástica para a educação física o que foi uma 

evolução brutal mas agora temos de sair da EF para os desportos, no meu 

entender.          
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6. Já esteve envolvido na elaboração de um projeto curricular? Se 

sim, em que medida foram tidas em consideração os programas? 

  

Não. Não por uma razão, quando eu cheguei aqui à escola já existiam, já 

estavam feitos e bem feitos. Temos reajustado, tenho colaborado e tentamos já 

desenvolver alguma coisa que ver com o desenvolvimento dos conteúdos e 

com os critérios de avaliação, entre outros, há um esboço já feito há uns 3 ou 4 

anos que nunca concretizamos em termos de grupo que há uma coisa que a 

escola fez que é adaptar o programa à sua identidade respeitando a adaptação 

que cada um dos docentes faz desse mesmo documento. E portanto nós não 

evoluímos no sentido de colonizar e normalizar a atuação porque achamos que 

está a ser rica sendo mais rica a forma como está a funcionar a escola. Cada 

um pega no documento base e desenvolve-o dando-lhe o seu sentido e que 

normalmente está a ser respeitado, dando, pelo que tenho visto, resultados.       

  Quanto à relação entre o programa e o projeto curricular as eventuais 

divergências têm que ver com a adaptação à escola. São coisas que não 

podem ser feitas de outra maneira. Ou seja há uma coisa que eu nesta escola 

não posso ter para já, que é natação. Porque tenho dificuldades em desloca-los 

(os alunos) para a piscina. Não é viável, não é possível, não se consegue, 

tendo de adaptar a realidade que temos, como foi o caso da patinagem onde 

temos patins inutilizáveis no pavilhão. Dessa forma em relação a isso e à 

operacionalização das coisas, quem fez esses projetos teve bem em 

consideração a realidade da escola.  

Portanto se há algum conflito é legitimo e tem que com a identidade da 

escola.      

  

          7. Se não existirem alterações aos presentes programas, como 

perspetiva o futuro da educação física a curto, médio e longo prazo?  

 

Eu acho que o futuro já é a realidade atual. Estamos estabilizados. 

Cristalizamos, ou seja estamos numa situação onde tal como na formação 

desportiva, quando o aluno atinge uma plataforma onde estabilizou e não 

avança “morreu”. Portanto nós estamos cristalizados, se não quebrarmos esta 

situação, com todas as dores e consequências que têm, eventualmente até 
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para mim em termos profissionais, não andamos. Não avançamos. Portanto 

com todo o prejuízo e custos que venha a ter, temos de sair desta situação 

cristalizada. Ou então vamos acabar por ter prejuízo e perder como estamos a 

perder já na redução de horas porque estamos cristalizados. Nós estamos a 

perder também porque existe uma orientação política que é oposta a tudo o 

que é tendência de evolução. Aquilo que tu vês e sabes melhor até, se calhar, 

que eu, é que a tendência de evolução é em tudo no sentido oposto aquele que 

este ministério está a seguir. O que é um facto é que nós estamos a pôr-nos a 

jeito. Estamos a pôr-nos a jeito porque é imposto, mas estamos a pôr-nos jeito 

em termos que existam reduções, chega ao fim o que é que aconteceu? Nada. 

Ninguém se queixou. Está tudo bem, continuou. Não há problema. Nem os 

alunos se queixaram nem os professores se queixaram. Portanto se isto está 

nesta situação confortável eu acho que é também porque estamos cristalizados 

e não somos assim tão importantes como achamos que deveríamos ser. 

Temos que o demonstrar e não conseguimos. 

 


