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RESUMO  

As Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB, preconizadas pelo Decreto-

Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, diploma que estabelece os princípios orientadores da 

organização e gestão curricular do ensino básico, encontram-se regulamentadas pelo Despacho 

n.º 14460/2008 (2.ª série), publicado no Diário da República n.º 100, de 26 de Maio. 

Considera-se um tema de especial relevância, não apenas pela sua actualidade, mas 

principalmente pela valorização social que a actividade física e desportiva contém e pela função 

central da escola na elevação da prática desportiva das crianças e dos jovens. 

O tema escolhido para a dissertação advém de uma realidade bem actual: a introdução da 

actividade física e desportiva nas Actividades Extra-Curriculares (AEC’s) do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (1.º CEB), abordando a nossa experiência profissional desenvolvida nos anos 

lectivos de 2006/2007 a 2009/2010. 

Este trabalho pretendeu demonstrar a importância da actividade física e desportiva nas 

capacidades motoras dos alunos, no desenvolvimento integral do aluno, na aquisição de hábitos 

e comportamentos de estilos de vida saudáveis que se mantenham na idade adulta, no fomento 

do espírito desportivo e do fair-play, no respeito pelas regras das actividades e por todos os 

intervenientes; e no estimulo da tomada de consciência para a fruição da natureza numa 

perspectiva da sua preservação.  

 

Palavras-chave: Actividade física e desportiva, 1.º Ciclo de Ensino Básico, Actividades Extra-

Curriculares. 
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ABSTRACT 

The Curriculum Enrichment Activities in the 1st CEB advocated by Decree-Law No. 6 / 

2001, of January 18, the diploma that establishes the guiding principles of organization and 

management of basic education curriculum, are regulated by Order number 14460/2008 (2nd 

series), published in the Official Gazette No. 100, of 26 May. 

It is considered an issue of particular importance, not only for its topicality, but mainly 

for the social value that contains physical and sporting activity and the central role of school 

sport in raising the children and young people. 

The theme chosen for this essay comes from a reality right now: the introduction of 

physical activity and sport in Extra-Curricular Activities (AEC's) 1st Cycle of Basic Education 

(1.º CEB), addressing our experience developed in academic years 2006/2007 to 2009/2010. 

This work aimed to demonstrate the importance of physical activity and sport in motor 

skills of students in the student's overall development, the acquisition of habits and behaviors of 

healthy lifestyles to remain in adulthood, the promotion of sportsmanship and fair play, subject 

to the rules and activities by all stakeholders, and the stimulation of awareness for the enjoyment 

of nature with a view to its preservation. 

 

 

Keywords: Physical activity and sports, 1.st Cycle of Basic Education, Extra-Curricular 

Activities. 
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ACRÓNIMOS 

1.º CEB – 1.º Ciclo do Ensino Básico 

AEC’s - Actividades Extra-Curriculares 

AFD - Actividades Física e Desportiva 

EB1 – Escola Básica do 1.º Ciclo 

EEFM - Expressão e Educação-Física e Motora 

EF – Educação Física 
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I – INTRODUÇÃO 

O presente trabalho subordinado ao tema actividade física e desportiva no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, encontra-se estruturado em cinco capítulos. Após este primeiro, que faz um 

ligeira introdução, o Capítulo III, denominado “justificação do problema”, explica a razão da 

escolha deste tema, apresenta os objectivos, a hipótese e a metodologia do Estudo.  

No Capítulo III é feito o enquadramento teórico do Estudo, sendo apresentada a 

importância da actividade físico-desportiva de uma maneira geral e em particular no âmbito da 

disciplina de Educação Física, no 1.º Ciclo do Ensino Básico. É feita uma abordagem à sua 

introdução neste nível de escolaridade, analisando-se as condições criadas para a sua prática 

desde o ano lectivo de 2006/2007 e as mudanças, entretanto, decorridas. A demonstração da 

hipótese formulada é demonstrada através de revisão bibliográfica e da apresentação de dados 

obtidos da experiência profissional desenvolvida em quatro anos a leccionar a actividade físico-

desportiva em actividades extra-curriculares. 

O Capítulo IV apresenta as conclusões deste Estudo, que vão ao encontro do preconizado 

na hipótese formulada, bem como, algumas propostas de trabalho futuro. 

Termina-se com as referências bibliográficas que serviram de base ao Estudo e em 

anexos são apresentados exemplos de planificação anual de aulas e registos de assiduidade e de 

avaliação.  
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II – JUSTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

1. INTRODUÇÃO 

O ensino da Expressão e Educação-Física e Motora (EEFM), contemplado na lei 

portuguesa desde 1836, ainda não existe em muitas escolas (CNAPEF e SPEF, 2008). As 

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB, preconizadas pelo Decreto-Lei n.º 

6/2001, de 18 de Janeiro, diploma que estabelece os princípios orientadores da organização e 

gestão curricular do ensino básico, encontram-se regulamentadas pelo Despacho n.º 14460/2008 

(2.ª série), publicado no Diário da República n.º 100, de 26 de Maio. 

Considera-se um tema de especial relevância, não apenas pela sua actualidade, mas 

principalmente pela valorização social que a actividade física e desportiva contém e pela função 

central da escola na elevação da prática desportiva das crianças e dos jovens. 

A substituição de EEFM pelas Actividades Físicas e Desportivas é uma das principais 

razões observadas para a continuação e aprofundamento da situação de não-existência da 

primeira, onde parece estar a ocorrer um processo de desaparecimento da mesma com a 

implementação da segunda. A introdução das AEC’s, que se poderiam consubstanciar como 

uma mais-valia e acrescento à EF dos nossos alunos veio, antes pelo contrário, provocar uma 

situação perversa, dado que aquilo que se preconizava como enriquecimento curricular é agora 

algo híbrido que não se tem a certeza do que é, e que funções, finalidades e objectivos devem 

assumir (CNAPEF e SPEF, 2008). 

No entanto, verifica-se que a introdução das AEC’s foi uma mais-valia, e no caso 

específico das Actividades Físicas e Desportivas, devido à presença de Professores 

especializados na área para poderem leccionar com maior conhecimento e rigor esta disciplina. 

O tema escolhido para a dissertação advém desta realidade bem actual: a introdução da 

actividade física e desportiva nas Actividades Extra-Curriculares (AEC’s) do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico (1.º CEB), abordando a minha experiência profissional desenvolvida nos anos 

lectivos de 2006/2007 a 2009/2010. 

Este trabalho desenvolve alguns aspectos de fundamentação teórica, no Capítulo III, que 

enquadram o tema escolhido, focando: 

1 A Escola e a prática da actividade físico e desportiva 

1.1 A importância da disciplina de Educação-Física 

1.2 A Educação Física no 1.º Ciclo 

1.2.1 Dificuldades de implementação 
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2 A sua introdução no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

3 As condições que foram criadas para a prática desta actividade 

4 Quais as mudanças introduzidas desde 2006? 

Neste Capítulo são apresentadas a justificação do problema formulado, os objectivos e a 

metodologia seguida no Estudo, em torno da importância da actividade física e desportiva no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

 

2. JUSTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

A escolha deste tema prende-se com a actividade, actualmente e desde 2006, 

desenvolvida pelo mestrando. “Pioneiro ou cobaia”, consoante as opiniões, neste processo de 

implementação das actividades extra curriculares no 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente, 

na sua área de formação, a actividade de Educação Física e Desportiva, foi motor neste 

processo. 

Viveu bem de perto a sua introdução no meio escolar e acompanhou a sua prossecução. 

As dificuldades sentidas ao nível da inexistência de infra-estruturas de apoio ao 

desenvolvimento da sua actividade profissional, a ausência de materiais de trabalho, os 

diferentes tratamentos aos professores principais (titulares) e os das AEC’s, … a instabilidade 

profissional, a diferenciação dos profissionais pelas diferentes Entidades. Mas também, a 

evolução sentida em 4 anos volvidos, as diferentes condições existentes nas diferentes Escolas, a 

gratificação pessoal e profissional pelo trabalho bem desenvolvido.   

Este trabalho pretende contribuir para a demonstração da importância da actividade física 

e desportiva nos primeiros anos escolares, em específico no 1.º CEB, mais do que uma 

actividade extra curricular, mas como, uma disciplina integrada no currículo do Ensino Básico, 

equiparado a outros países desenvolvidos, com experiências demonstradas, na introdução da 

prática desportiva na formação de crianças e jovens, alguns até futuros atletas de competição, 

incutindo, pelo menos, práticas saudáveis. 

 

3. OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Objectivo geral: Demonstrar a importância da actividade física e desportiva no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. 



A actividade física e desportiva no 1.º Ciclo do Ensino Básico - a experiência desenvolvida de 2006 a 2010 

Nuno Filipe Viana de Araújo Carvalho de Barros 5 

 

 

Objectivos específicos: Demonstrar a importância da actividade física e desportiva no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico: 

a) No desenvolvimento de capacidades motoras; 

b) Na melhoria da realização das habilidades motoras nos diferentes tipos de actividades; 

c) No fomento do espírito desportivo e de fair-play, no respeito pelas regras das actividades 

e por todos os intervenientes; 

d) No estímulo da tomada de consciência para a fruição da natureza numa perspectiva da 

sua preservação. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi elaborado considerando a experiência desenvolvida, no ensino da 

disciplina de Educação Física das Actividades de Enriquecimento Curricular, ao longo dos anos 

lectivos 2006 a 2010, em diferentes Escolas e Centros Educativos, sustentada por uma revisão 

bibliográfica sobre o tema. 

A revisão bibliográfica é a forma que demonstra a importância da actividade física e 

desportiva no 1.º Ciclo do Ensino Básico, relacionando-a com todas as vantagens que lhe 

advém. 

Hipótese: Partimos do pressuposto de que a prática desportiva regular pode oferecer benefícios 

no desenvolvimento da criança, nomeadamente ao nível: 

4.1 Do crescimento físico; 

4.2 Das capacidades físico-motoras; 

4.3 Da criação de novas amizades (cooperação);  

4.4 Da valorização da auto-estima; e 

4.5 Da prevenção da saúde.  

 

4.1 CRESCIMENTO FÍSICO 

Durante o escalão etário dos 6/7 aos 10/11 anos ocorre a fase mais crucial dos processos 

de crescimento do sistema nervoso e do desenvolvimento motor. Neste último, a criança 



A actividade física e desportiva no 1.º Ciclo do Ensino Básico - a experiência desenvolvida de 2006 a 2010 

Nuno Filipe Viana de Araújo Carvalho de Barros 6 

 

aperfeiçoa progressivamente as suas acções, nomeadamente ao nível da rapidez e precisão, 

como também é capaz de acompanhar o aumento de complexidade das tarefas. 

Verifica-se também a consolidação da adaptação às estruturas espaciais e temporais, o 

que permite à criança melhorar a coordenação das suas acções e uma maior segurança na 

realização dos movimentos. Outra aquisição característica desta fase é a capacidade de 

diferenciação das diferentes partes do corpo, sendo que o ganho de consciência corporal permite 

à criança ter comportamentos socialmente mais ajustados. 

Em termos morfológicos, a criança poderá ser considerada como um “Mosaico”, que 

possui mais de 1.500 cartilagens em período de crescimento, que se irão posteriormente 

transformar nos cerca de 208 ossos que todos nós possuímos na idade adulta, havendo por isso 

que ter alguns cuidados nas cargas a ministrar nas sessões de ensino. 

É, no entanto, necessário entender que as características que se descrevem para uma 

determinada idade, nem sempre têm uma correspondência absoluta com a realidade. 

Isto porque pode haver diferentes formas de expressão e de envolvimento durante a infância e 

também porque nem sempre a idade cronológica (o número de anos e dias de vida decorridos 

após o nascimento) corresponde à idade biológica (a maturidade geral do organismo, do sistema 

hormonal, do esqueleto, determinado neste caso, pelo grau de ossificação da estrutura óssea) da 

criança. 

 

4.2 CAPACIDADES FÍSICO-MOTORAS 

As actividades lúdicas e pré-desportivas assumem assim importância fundamental como 

veículo de desenvolvimento da criança, entendido num processo integral e harmonioso. 

Resumidamente, podemos considerar três grandes domínios do desenvolvimento: o cognitivo, o 

sócio-afectivo e o psicomotor: 

Quadro 1 – Os três grandes domínios de desenvolvimento 

Domínio Capacidades a desenvolver 

Psicomotor 

- coordenação motora global; 

- execução de elementos e gestos técnicos e tácticos específicos a cada 

modalidade; 

- resistência geral; 

- flexibilidade e agilidade; 

- ritmo; 

- controlo da orientação espacial; 

- velocidade de reacção simples e complexa de execução de acções motoras 
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básicas e 

de deslocamento; 

- equilíbrio dinâmico em situações de “voo”, de aceleração e de apoio 

instável e/ou limitado; 

- auto-estima; 

- auto-confiança; 

- motivação intrínseca. 

Sócio-afectivo 

- respeito pelo próximo; 

- cooperação; 

- responsabilidade; 

- cordialidade e auto-controlo. 

Cognitivo 

- Interpretação correcta dos exercícios realizados; 

- Compreensão, aplicação e cumprimento de regras; 

- Realização de forma correcta das componentes críticas de cada exercício; 

- Expressão oral com correcção de alguns elementos da actividade; 

- Utilização destas aprendizagens noutras áreas curriculares. 

 

Porque a criança é uma totalidade, personalidade complexa que se desenvolve de forma 

integrada, global, a intervenção do monitor processa-se de forma sistemática, interagindo em 

qualquer dos domínios. A riqueza de estímulos e vivências diversificadas, devem reforçar todas 

as dimensões possíveis dos três domínios de aprendizagem, potenciando-se umas às outras 

(Matos, 2000 cit in CME, 2006). 

 

4.3 CRIAÇÃO DE NOVAS AMIZADES (COOPERAÇÃO) 

Como observado no ponto anterior, as actividades lúdicas e pré-desportivas influenciam 

favoravelmente o desenvolvimento sócio-afectivo. De acordo com Moreira (2006) as alterações 

ocorridas na estrutura social e económica das sociedades têm vindo a criar transformações nos 

hábitos quotidianos e nos valores dos indivíduos com implicações na ocupação do tempo livre e, 

consequentemente, nas oportunidades lúdicas oferecidas à criança. 

As tarefas extra-escolares, cada vez mais institucionalizadas, limitam as possibilidades 

lúdicas sendo a gestão do tempo determinada pelos contextos socioculturais em que se inserem e 

pelas percepções dos adultos sobre as necessidades das crianças. 

Reflectindo nesta problemática, Sá (1999) cit in Moreira (2006), considera que os pais 

que insistem que uma formação diversificada das crianças se faz com excessivas actividades 

extracurriculares imaginam que brincar é supérfluo, quando é essencial.  

“ A tendência em institucionalizar as actividades de tempo livre das crianças e jovens é um dos 

fenómenos mais intrigantes do fim do século.” (Neto, 1997b:11 cit in Moreira, 2006). 
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É o esforço em manter a criança intelectualmente activa e corporalmente passiva (Neto, 

1997b cit in Moreira, 2006). Para os pais o principal objectivo é que os filhos estejam 

preparados para enfrentar um futuro repleto de desafios. Cada vez mais as crianças são 

pressionadas para obterem bons resultados escolares e não têm tempo para brincar, o conceito de 

tempo livre deixa deter espaço na agenda da vida da criança. 

Para Cordeiro (1999) cit in Moreira (2006), vivemos a síndrome do sucesso. É a tentativa 

de equipar a criança com o maior número de competências esquecendo-se que algumas delas 

são brincar, estar, dormir, pensar, descansar. 

O artigo 31º da Convenção dos Direitos da Criança, reconhece o direito ao repouso e aos 

tempos livres, o direito da criança ter acesso a jogos e actividades recreativas próprias da sua 

idade, e participar livremente na vida cultural e artística, facultando-lhes uma melhor qualidade 

de vida. 

Sá (1999) cit in Moreira (2006), considera que talvez resida, nessa ocupação 

desmesurada do tempo livre, a razão para o aumento de crianças que sofrem de stress, um mal 

antes relacionado com a vida agitada dos adultos. Um mal que começa a afectar as crianças e 

que pode ser minimizado com rotinas mais sensatas, com brincadeiras livres e espontâneas, 

nomeadamente as actividades lúdico-motoras. 

Assim, a actividade motora é preconizada como um dos meios de compensar os efeitos 

nocivos do estilo de vida da sociedade actual (Mota, 1997a). “…a existência de uma vivência 

activa como paradigma de um «estilo de vida» (active living), estabelece uma relação estreita 

entre o lazer e a saúde, associando-se à qualidade de vida do sujeito, a qual, dentro de uma 

hierarquia de valores, assume a actividade física como uma componente essencial, a valorizar e 

integrar no quotidiano. “ (Mota, 1997a:31 cit in Moreira, 2006). A actividade lúdico-motora é 

uma necessidade urgente como alternativa ao sedentarismo, à fragilidade e inadaptação motora e 

à falta de sociabilidade. Recentes estudos sobre os efeitos da televisão e jogos electrónicos no 

comportamento infantil têm vindo a demonstrar a necessidade de dar mais atenção às práticas 

motoras. “ Um estilo de vida saudável acontece quando é possível manter um padrão 

consistente de comportamento adequado às restrições biológicas individuais e em particular de 

acordo com os obstáculos de envolvimento físico e social da vida.” (Neto, 1997b: 19 cit in 

Moreira, 2006). 

No entanto, Moreira (2006) considera que se é aconselhável evitar a todo o custo o 

desenvolvimento de uma população infantil sedentária, será portanto necessário destacar dentro 

das práticas de lazer, as práticas motoras visando a saúde e o bem-estar, uma melhor qualidade 
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de vida. Assim, se a actividade motora pressupõe a aquisição de hábitos, a infância torna-se um 

momento de excelência. 

O tempo livre da criança passou a ser uma questão problemática de organização e gestão 

muitas vezes difícil e determinado pelos muitos constrangimentos da sociedade actual. A oferta 

é vasta, a disponibilidade para os filhos é pouca e a insegurança a que estão sujeitas as crianças é 

elevada (Magalhães, 2005 cit in Moreira, 2006). 

Os espaços de jogo ao ar livre encontram-se nas prioridades preferenciais às solicitações 

intrínsecas das crianças e jovens. A rua e os espaços livres deveriam ser locais de encontro e 

comunicação, espaços de intervenção social em que a exploração lúdica acontecesse. O desafio 

que se coloca à actual sociedade é o de providenciar espaços que permita às crianças ser 

crianças. 

 

4.4 DA VALORIZAÇÃO DA AUTO-ESTIMA 

Pela observação do Quadro 1 (ponto 4.2), podemos verificar que as actividades lúdicas e 

pré-desportivas têm grande importância no desenvolvimento do domínio psicomotor, 

nomeadamente, no desenvolvimento de auto-estima, de auto-confiança e de motivação 

intrínseca. 

O psicólogo britânico Hans Eysenck, no primeiro quarto do Século XX, definia a 

personalidade, de um modo que ainda hoje é perfeitamente aceite, como “uma organização mais 

ou menos estável e duradoura do carácter, do temperamento, do intelecto e do físico de uma 

pessoa, que determina a sua adaptação única ao ambiente” (Esteves, 2005). 

O carácter referia-se às condutas praticadas voluntária e conscientemente por um 

indivíduo, fruto de uma adaptação à interiorização e aceitação das normas sociais. O 

temperamento teria a ver com as emoções, os comportamentos afectivos, aos quais estão ligados 

aspectos relacionados com o físico, como sejam os componentes endocrinológicos (sistema 

hormonal), neurológico (estrutura do sistema nervoso) e bioquímico (substâncias químicas 

orgânicas). O intelecto integrava o comportamento cognitivo, a inteligência (Esteves, 2005). 

Apesar de algo distante no tempo esta definição não tem sofrido alterações relevantes. A 

consistência na forma de reagir, de sentir e de se comportar, é uma das ideias-chave da 

generalidade das definições de personalidade (Esteves, 2005). 
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A personalidade integra não só comportamentos como também atitudes mentais. E 

dentro destas, assumem particular importância a ideia que o indivíduo tem de si próprio (auto-

conceito) e a ideia que os outros têm da pessoa em causa. Porque, sabe-se, quanto mais estas 

coincidiram menor o conflito interno vivido por essa pessoa (Esteves, 2005). 

Esteves (2005) reporta-nos ao Programa de Expressão e Educação Físico Motora 

(EEFM) do 1.º Ciclo do EB, cujos os objectivos a atingir pelos alunos se encontram prescritos 

no documento numa complexidade crescente ao longo de cada ano lectivo e ao longo dos quatro 

anos do ciclo, é bom chamar a atenção de que é possível (diria mesmo que é desejável) 

manipular uma mesma tarefa de forma a que ela apresente níveis de complexidade diferentes. 

Esteves (2005) apresenta o caso concreto do Bloco de Perícias e Manipulações, no 1.º 

ano de escolaridade. Objectivo: lançar uma bola a um alvo fixo. Desde a bola a utilizar, ao tipo 

de alvo fixo e respectiva colocação, quer em distância horizontal quer em altura, são vários os 

factores manipuláveis na organização da actividade que permitirá ao aluno atingir o objectivo 

enunciado. Quantas vezes não se vêm miúdos a executar lançamentos a um cesto de basquetebol 

com as pesadas bolas da modalidade quando mal sustentam o peso das mesmas? Ou 

lançamentos de bolas de ginástica na tentativa de derrubar massas colocadas a uma distância 

exagerada do lançador? Lança uma vez, não consegue. Lança a segunda vez, não consegue. 

Insucesso sobre insucesso leva certamente o aluno a não estabelecer uma relação positiva com o 

tipo de tarefa em causa onde sente que a sua auto-estima é beliscada. 

Esteves (2005) apresenta outro exemplo, o de Bloco de Jogos, nos 3.º e 4.º anos de 

escolaridade. Jogo do Mata. As distâncias ao “piolho” são muito longas, há alunos com muita 

dificuldade em colocar a bola no colega que aí se encontra. De forma natural, dentro da equipa 

os pares “estabelecem” que a bola não deve ser passada por, nem para, estes. Será este um jogo 

motivante para estas crianças? O jogo é apresentado para ser jogado com uma bola muito 

facilmente manipulável. Uma bola de ténis, por exemplo. Naturalmente que haverá alunos, 

principalmente os mais fortes, com capacidade de arremesso do engenho com uma violência que 

pode causar acidentes. Criança que seja atingida violentamente com uma bola verá neste jogo, a 

partir desse momento, algum foco de interesse? 

É fundamental a intervenção do professor, encurtando, por exemplo, as dimensões de 

espaço de jogo, de forma a que todos consigam a colocação da bola onde se pretende, e 

estabelecendo como regra que a mesma não possa ser jogada sucessivamente pelo mesmo aluno 

e que, à vez, todos tenham que intervir sobre a bola, pode ajudar a resolver este tipo de 

problemas que à primeira vista não parecem ser muito relevantes mas que podem ter 
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repercussões extremamente graves ao nível da auto-estima das crianças e consequentemente na 

formação da sua personalidade. O estabelecimento de regras como a não permissão de “matar” 

acima do plano das ancas, ou acima do plano dos joelhos, evita situações de acidente grave que 

levem os alunos a virar as costas a estas actividades (Esteves, 2005). 

O contributo que as actividades corporais, concretamente as actividades desenvolvidas 

na Educação e Expressão Físico-Motora, quer na Educação de Infância quer no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, podem dar ao nível do desenvolvimento da personalidade, no nosso 

entendimento, parte do pressuposto que a mesma é resultado de uma interacção de vários 

componentes, os traços de personalidade. E que será sobre um ou mais desses traços, 

previamente identificados nos alunos, que deverá incidir a nossa intervenção (Esteves, 2005). 

Apesar de tudo, é importante deixar bem vincado que mesmo considerando a 

possibilidade de alteração de um determinado traço, não se poderá falar gratuitamente em 

alteração de personalidade. Com efeito, essa possível alteração só afectará globalmente a 

personalidade de um indivíduo se esse traço tiver relevância acentuada no funcionamento da 

mesma (Esteves, 2005).  

 

4.5 PREVENÇÃO DA SAÚDE 

Segundo Gonçalves et al. (2009) o conceito de saúde tem vindo a alterar-se ao longo dos 

anos, tendo sido considerada, por muito tempo, como mera ausência de doença, mas foi definida 

em 1948 pela Organização Mundial de Saúde como “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (OMS, citada por Carvalho 

e Carvalho 2006:8). Para Bento (1991:43) a saúde é definida como “o óptimo funcional do 

organismo na totalidade das manifestações activas e recreativas da sua vida, face ao 

envolvimento natural e social em cada período da existência”. Num sentido mais abrangente a 

saúde é agora considerada como um “conceito positivo”, globalizante, compreendendo o ser no 

seu todo, não o restringindo unicamente à componente física, mas inserindo-o no seu meio, 

dando-lhe uma dimensão psicológica, social, comunitária, pois o indivíduo é um ser de vida de 

relação, que deverá ter estilos de vida promotores de um equilíbrio interno, pessoal, individual, 

mas inseridos em comportamentos de homeostasia social, da comunidade (OMS 1986). 

Neste sentido foi definida, na Carta de Ottawa (OMS, 1986) cit in Gonçalves et al. 

(2009), a promoção da saúde, como sendo um processo que objectiva um aumento da 

capacidade dos indivíduos e comunidades para controlar e melhorar a sua saúde. E por educação 
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para a saúde, estratégia criada no sentido de propiciar uma melhoria na qualidade de vida, 

entende-se a necessidade de ultrapassar o conceito de prestação de cuidados de saúde às 

populações, no sentido restrito de tratamento de doenças (física e/ou psíquica). É fundamental 

consciencializar, de forma positiva, cada indivíduo e a comunidade envolvente, para a 

interiorização de atitudes e comportamentos de estilos de vida saudáveis, não apenas no aspecto 

físico da saúde mas em todas as suas dimensões. 

Wold e Anderssen (1992) cit in Moreira (2006), referem que as crianças em idade 

escolar deveriam ser consideradas um grupo alvo para a promoção da actividade física habitual. 

Na perspectiva de Sleap (1990) cit in Moreira (2006), um currículo de educação física 

que ofereça a todas as crianças experiências agradáveis e divertidas pode levá-las a ver a 

actividade física como um elemento positivo e recompensante da vida, ou seja, como algo 

valioso e não desprezivo. Se forem motivadas a iniciarem estilos de vida activos e se lhes forem 

dadas razões fortes para os manterem ao longo da vida, o processo de readquirir esses hábitos 

mais tarde poderá não ser necessário. 

O mesmo autor refere que existem quatro razões principais que justificam a saúde como 

um objectivo nas aulas de educação física do 1º ciclo: Sendo elas a contribuição da educação 

física para crescer e se desenvolver; a promoção do valor da actividade física habitual; 

contribuir para estabelecer um estilo de vida activo e prevenir factores de risco de doenças 

cardiovasculares. A educação física no 1º ciclo tem um papel importante a desempenhar na 

prevenção da doença. 

Gomes (1993b) cit in Moreira (2006) considera que, nas idades mais baixas, o objectivo 

da educação física centra-se no desenvolvimento de uma capacidade desportivo-corporal 

fundamental, no ensinar a viver sadiamente, na iniciação desportiva e no desenvolvimento 

individual e social. A iniciação desportiva engloba a aprendizagem de rotinas motoras e sociais 

específicas, indispensáveis à prática de várias actividades físicas e modalidades desportivas. 

Nestas idades o que atrai para as actividades físicas, parece ser apenas uma só palavra e uma só 

imagem, o desporto. 

Neste sentido o mesmo autor cita Siedentop (1987) cit in Moreira (2006), que afirma que 

o ensino da educação física, sendo este o processo que visa aumentar as capacidades humanas 

para o desenvolvimento de actividades motoras competitivas e expressivas, apresenta como 

primeiro objectivo ajudar os alunos a serem desportivamente competentes, onde aprendem a 

compreender e a valorizar os vários papéis que podem assumir no desporto, assim como a 
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distinguir as práticas desportivas positivas das negativas e ainda a serem admiradores da 

participação desportiva, ao mesmo tempo que preservam e engrandecem a cultura desportiva. 

Nestas idades e fase de escolaridade, a educação física, apresenta como objectivos, o 

desenvolvimento fundamental da criança através dos estímulos oriundos da exercitação e da 

actividade física; o aperfeiçoamento dos procedimentos básicos do comportamento motor, ou 

seja, das habilidades fundamentais gerais (correr, saltar, lançar, agarrar, etc...), o 

desenvolvimento das habilidades fundamentais específicas (as anteriores, num grau 

coordenativo mais elevado, combinação de duas ou mais habilidades e sua automatização) para 

que se tornem possíveis as habilidades especializadas (viradas para técnicas desportivas), o 

desenvolvimento de competências desportivas (em formas adaptadas), associando à prática 

desportiva meio de socialização, instrumento de cultura e um caminho para uma vida sadia, 

entre outros. 
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III – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. INTRODUÇÃO 

Este Capítulo, dividido em seis pontos principais, apresenta a importância da prática 

desportiva, de acordo com diferentes fontes bibliográficas, efectua o enquadramento da 

introdução da actividade físico-desportiva no 1. Ciclo do Ensino Básico, realçando algumas das 

dificuldades sentidas no início da sua implementação.  

É apresentada a evolução da disciplina desde 2006 até 2010, ao nível do apetrechamento 

das Escolas, da sua aceitação por parte dos Educadores e Professores titulares, recorrendo, a 

uma fundamentação baseada em experiência profissional desenvolvida durante esses quatro 

anos lectivos. 

 

2. A ESCOLA E A PRÁTICA DE ACTIVIDADE FÍSICO-DESPORTIVA 

Durante a realização de actividade física, a criança ao efectuar diferentes experiências 

utilizando o seu corpo reage aos diversos estímulos do meio envolvente, recebendo assim 

através dos sentidos toda a informação útil (táctil, visual e auditiva), sobre a qual irá construir as 

imagens mentais que lhe permitirão a formação de conceitos (Maria e Nunes, 2007).  

Sabendo da valorização social que a actividade física e desportiva contém e por 

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

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

competências necessárias. No entanto, para que isso se verifique, e sem pôr em causa os valores 

educativos fundamentais, é necessário:  

- Estimular a participação dos intervenientes (alunos, professores, pais, etc.);  

- Melhorar a utilização das instalações existentes;  

- Aperfeiçoar a interacção com as autarquias.  

A actividade física e desportiva tem subjacente uma concepção de educação integrada, a 

partir dos conhecimentos adquiridos na vida familiar e na comunidade de origem de cada aluno. 

A prática desportiva desde há alguns anos a esta parte tem sofrido um aumento 

significativo de praticantes. Tal facto, está relacionado, com os benefícios que traz uma 

actividade física frequente, seja ela de manutenção ou de competição, para que o organismo 

humano se desenvolva de forma correcta e se encontre em perfeitas condições (Ferreira, 2004). 
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O modelo de aprendizagem cooperativa, um dos modelos mais recentes, tem-se revelado 

eficaz não só na melhoria das relações raciais e étnicas em turmas multiculturais, mas também 

nas relações entre crianças normais e deficientes. Além do mais tem-se manifestado igualmente 

eficaz na optimização do rendimento escolar dos alunos (Monteiro e Monteiro, 1996). 

O desenvolvimento desportivo do jovem praticante representa um processo a longo 

prazo que não pode efectuar-se fora do respeito pelas etapas do desenvolvimento do indivíduo. 

O crescimento e o desenvolvimento do ser humano, a evolução motora, psicológica, afectiva e 

social das crianças e jovens, desenrolam-se de acordo com etapas e segundo leis biológicas 

precisas. Essa evolução traduz um processo constante mas descontínuo, por ciclos ou fases em 

que cada fase apresenta uma caracterização específica mas diversificada. É a caracterização 

fundamental de cada uma dessas fases que permite apontar as etapas do desenvolvimento do 

indivíduo (Lima et al, 1989). 

Ainda de acordo com Lima et al (1989) as crianças dos 7 aos 11 anos, chamada 3.ª 

infância, apresentam desenvolvimentos específicos ao nível motor, psicológico, intelectual e 

social.  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

De acordo com Maria e Nunes (2007) as finalidades educativas representam o ideal 

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

Nesta perspectiva, são finalidades da actividade física e desportiva:  

1. Desenvolver o nível funcional das capacidades motoras dos alunos;  

2. Melhorar a realização das habilidades motoras nos diferentes tipos de actividades, 

conjugando as suas iniciativas com a acção dos colegas e aplicando correctamente as regras;  

3. Promover o desenvolvimento integral do aluno, favorecendo o reforço da oferta 

educativa numa perspectiva interdisciplinar e integrada com as restantes aprendizagens 

escolares;  

4. Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilos de vida saudáveis que se 

mantenham na idade adulta, contribuindo para o aumento dos índices de prática desportiva da 

população portuguesa;  

5. Fomentar o espírito desportivo e do fair-play, no respeito pelas regras das actividades 

e por todos os intervenientes;  
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6. Estimular a tomada de consciência para a fruição da natureza numa perspectiva da sua 

preservação.  

 

2.2 A EDUCAÇÃO FÍSICA NO 1.º CICLO 

2.2.1 Dificuldades na sua implementação 

Evidencia-se uma crescente transferência de responsabilidades, no âmbito das áreas das 

expressões (física/desportiva e musical), para os professores das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, não garantindo, por conseguinte, que a sua prática seja um direito fundamental de 

todos os alunos, este reforçado na Lei de Bases da Educação Física e Desportiva (Lei n.º 

5/2007). A dificuldade comprovada na gestão do currículo do 1.º ciclo associada à 

monodocência, a exigência de cumprimento de tempos lectivos mínimos decretados para a 

leccionação do currículo e a existência de uma fraca articulação entre os professores titulares de 

turma e demais departamentos curriculares e estruturas educativas dos agrupamentos na 

supervisão pedagógica, implicam, na maioria dos casos, o incumprimento dos conteúdos 

programáticos no que concerne às práticas curriculares no 1º ciclo da Educação da Expressão 

Física-Motora e da Expressão Musical sendo estas “substituídas”, respectivamente, pela prática, 

não curricular, da Actividade Física e Desportiva e de Ensino da Música. É a coerência da 

actividade dos alunos em anos seguintes e entre turmas e escolas diferentes, preconizada como 

referência na concepção dos programas do Currículo Nacional, que permite poder considerar a 

Educação Física como disciplina obrigatória na formação de base no 12.º ano (CONFAP, 2009). 

É premente uma actuação na forma de implementação e acompanhamento do projecto 

(AEC’s), para que se criem condições que permitam incrementar significativamente a 

articulação dos Departamentos de Educação Física com os professores de Actividades Física e 

Desportiva (AFD) reforçando a ligação entre ambos no seio do Agrupamento de Escola, para 

que os primeiros se envolvam mais activamente na gestão da mesma, conduzindo a um menor 

isolamento dos professores de AFD (CNAEF e CEPEF, 2008). 

De acordo com Aranha (2005) inserir a área da Educação Física ou da Expressão Motora 

no espaço das aulas do 1.º Ciclo Básico, implica ter presente uma série de peculiaridades que 

nos fornecem, desde a óptica da Intervenção Didáctica, até aos parâmetros habituais e os 

contextos em que se realizam as restantes áreas. 
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O ensino e a aprendizagem faz-se através dos canais de comunicação, os quais permitem 

a troca de informação (transmissão de conteúdos) entre o professor (emissor) e os alunos 

(receptores), existindo tantos canais de comunicação quanto o número de receptores. A envolver 

este sistema estão as influências sócio-culturais, as características de temperamento e 

pensamento e as intenções do emissor. Deste modo, embora vários emissores possam transmitir 

os mesmos conteúdos, as mensagens neles contidas variam em função do Critério Ideológico do 

emissor (Aranha, 2005). 

 Aranha (2005) considera que o planeamento da aula é indispensável para assegurar um 

correcto desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, para assegurar que se levam a cabo 

os objectivos determinados no programa escolar e para assegurar que se exercitam da forma 

eficaz destrezas e habilidades e que as actividades propostas são efectivas e congruentes, 

proporcionando aos alunos a oportunidade de alcançar os objectivos definidos. 

Não obstante este aspecto, na perspectiva de Cruz (1993) cit in Bento e Marques (Eds.), 

são várias as dificuldades para a implantação da educação física, nas escolas do 1.º ciclo, as 

quais assentam, nas faltas de sistema e de vontade política e depois na grande incompreensão e 

insensibilidade que, a seu respeito, se faz sentir no seio da comunidade escolar. 

Ainda de acordo com Cruz (1993) cit in Bento e Marques (Eds.) algumas escolas foram 

equipadas e apetrechadas com instalações próprias e material didáctico específico. E apesar de 

um número relativamente reduzido, alguns professores do 1.º ciclo ensinaram a leccionação da 

Educação Física nas suas escolas, revelando disposição e interesse na realização das tarefas, 

embora sendo um processo sem tradição e sem implantação, mas que assumiram como 

importante, pondo em prática o que a Lei de Bases do Sistema Educativo determina para o 1.º 

ciclo, um “ensino globalizante, da responsabilidade de um único professor, que pode ser 

coadjuvado em áreas especializadas”. Constatando-se a existência de todos os alunos, com 

elevada motivação para a prática e estudo das matérias da Educação Física. 

 

3. A SUA INTRODUÇÃO NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

A actividade física e desportiva tem subjacente uma concepção de educação integrada, a 

partir dos conhecimentos adquiridos na vida familiar e na comunidade de origem de cada aluno. 

As finalidades educativas representam o ideal humano, dando sentido e orientação, neste caso, à 

actividade física e desportiva (Maria e Nunes, 2007). 
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As orientações programáticas para a actividade física e desportiva, pretendem 

desenvolver o domínio global das capacidades motoras e alargar o campo de experiências das 

crianças, para que estas possam desenvolver o seu esquema corporal. 

Atendendo ao prazer que a criança manifesta ao realizar estas actividades, o professor 

deverá estar atento ao seu percurso, proporcionando, progressivamente, momentos em que se 

organizem diferentes situações de aprendizagem e que se verbalizem experiências, encorajando-

a para a realização de novas possibilidades e dando sempre espaço para encontrar a melhor 

forma de expressão. Além disso, também caberá ao professor tomar as decisões que promovam 

o desenvolvimento mais correcto ao nível do grupo. 

A aplicação destas actividades é um excelente instrumento para valorizar a motricidade 

da criança e proporcionar o seu desenvolvimento global, através da estimulação das suas 

capacidades. Com a preocupação de conjugar o corpo, o movimento e o jogo, são fundamentais 

duas áreas a desenvolver durante o ano escolar (Despacho n.º 14460/2008): 

 

a) Actividades Físicas 

Podem ser entendidas como o conjunto de actividades muito diferenciadas e com níveis 

diferentes de execução (por exemplo, jogar futebol, passear a pé, fazer jardinagem, etc.), 

produzidas pela interligação da estrutura locomotora com a perceptivo-cinética, das quais resulta 

dispêndio suplementar de energia, e sistematizadas no sentido de ampliar as experiências e 

possibilidades de realização do aluno. 

Para além da variedade de actividades corporais, realizadas com o objectivo de melhorar 

a condição física, promover a saúde e o bem-estar, proporcionar equilíbrio psicológico e ocupar 

os tempos livres, estas também abrangem a actividade desportiva. 

O seu ensino tem como objectivo a aquisição de hábitos saudáveis que podem ser 

entendidos como: 

- Meio: cada uma das actividades oferece possibilidades da criança adquirir novas 

competências; 

- Fim: cada actividade é uma matéria de ensino, que deve ser considerada e aprendida na 

sua especificidade. 

Níveis de prática: 

- Para todos: práticas de exercícios de reduzidas exigências técnicas e materiais; 
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- Integradas no processo de formação desportiva. 

 

b) Actividades Desportivas 

Constituem-se como uma parte da actividade física e, para além da realização do 

exercício físico, decorrem em ambiente competitivo, regendo-se por normas e regras específicas 

e universais com um maior grau de exigência. 

Fundamentam-se na perspectiva do confronto com um elemento definido: a distância, o 

tempo, o adversário, ou contra si próprio. 

Em conformidade, a escola, mesmo no 1.º CEB, não deve negligenciar a realidade 

desportiva. 

O desporto, na actualidade, constitui um fenómeno social incontornável. A atracção que 

os dolos desportivos exercem sobre as crianças deve constituir uma referência e um factor de 

motivação que as mobilize para a prática desportiva. 

A actividade lúdica é fundamental para a criança. Para ela, tudo é pretexto para jogar, 

servindo, simultaneamente, para testar as suas capacidades. Como o trabalho é a actividade do 

adulto, o jogo é a actividade da criança. 

A partir dos 7 anos, começam a aparecer nos jogos as relações e os contactos com o 

outro. 

Numerosos jogos são uma excelente ocasião para uma verdadeira aprendizagem social: 

conhece-se, aceitam-se os outros e compreende-se porque se devem respeitar as regras. 

Entretanto, a regra que define a cooperação e oposição começa a ser rigorosamente 

cumprida pela criança. 

Assim, o jogo quando devidamente aplicado, possui um conteúdo educativo, que permite 

o desenvolvimento de certas dimensões da personalidade da criança: 

- Dimensão motora: Factores perceptivos; Factores de execução e coordenação motora; 

- Dimensão cognitiva: Capacidades de observação, análise, interpretação e adequação das 

soluções; 

- Dimensão relacional: Relacionamento afectivo; Descoberta do outro; Aprendizagem 

social. 
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4. AS CONDIÇÕES QUE FORAM CRIADAS PARA A PRÁTICA DESTA ACTIVIDADE 

As condições para a prática desta actividade são variáveis. Não apenas pelo ano lectivo 

em que foi desenvolvida, como também, pelas condições que cada Escola possuía ou possui. 

 Nem sempre foi possível desenvolver os conteúdos programáticos como estava previsto 

em planificação anual, devido à ausência de material, equipamentos escolares e infra-estruturas. 

 A ausência de um espaço coberto limita a prática desportiva durante o Inverno ou a 

Primavera chuvosa. A inexistência de colchões limita a prática de ginástica e outros 

variadíssimos exemplos poderiam ser dados. 

 A criação de Centros Educativos contribuiu, em muito, para a melhoria das condições 

físicas das Escolas, principalmente no que respeita à Educação Física. 

 

5. QUAIS AS MUDANÇAS INTRODUZIDAS DESDE 2006? 

Em 2006, e focando a experiência nas Actividades Físicas e Motoras, a carga horária de 

cada turma era de três aulas de 45 minutos/semana. Os horários em que decorriam as actividades 

extra-curriculares enquadravam-se no horário normal das turmas, podendo realizar-se à primeira 

hora da manhã, a meio do dia ou outros. Todos os alunos estavam presentes no decorrer da aula, 

ainda que alguns trouxessem autorização parental para não a praticar. 

Neste momento a carga horária semanal é apenas de uma aula de 90 minutos/semana, e 

desde o ano lectivo 2008/2009, decorrem apenas a partir das 16h00. Nestes moldes, não estão 

todos os alunos da turma presentes, mas apenas os que se inscreverem nesta Actividade Extra-

curricular. 

Relativamente à duração da aula, foi favorável a sua passagem de 45’ para 90’, 

permitindo aos alunos estarem mais tempo em actividade, pelo aumento proporcional de tempo 

útil. Por exemplo, numa única aula de 90’ apenas se efectua uma vez a chamada, a preparação 

de material e a sua arrumação,… enquanto que, em duas aulas de 45’, que deveriam equivaler a 

uma de 90’, temos em duplicado estas actividades que não se entendem de tempo útil de aula. 

Como factor ainda mais agravante, exemplifica-se a deslocação do Professor, por diferentes 

Escolas, em horários consecutivos, obrigando ao término da aula um pouco mais cedo e 

eventualmente o seu início na Escolas seguinte, mais tarde. 

Ainda relativamente às aulas de 90’, entende-se que poderia haver uma repetição 

semanal (duas vezes por semana), permitindo uma maior evolução do aluno e reporia situações 
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injustas de ausência de aula durante uma ou mais semanas, por motivos variados, tais como a 

existência de um feriado nacional/municipal, greve ou outros. 

 Falando em relação à sua distribuição horária, entende-se que se por um lado a 

concentração destas actividades ao final do dia permitem que o aluno não vá transpirado para a 

sala de aulas, como inicialmente acontecia nas Escolas que não reuniam condições à sua prática 

(sem balneário), por outro lado, impediu a sua normal introdução nos currículos da EB1, 

podendo criar hábitos à sua prática desde a primeira infância e não deveria ser tomada como 

actividade opcional, extra-curricular e por isso de menor valor.  

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA HIPÓTESE ATRAVÉS DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A actividade física, a saúde e a qualidade de vida estão intimamente interligadas. Não 

existe qualquer dúvida quanto ao facto de o sedentarismo ser um factor de risco para o 

desenvolvimento de muitas doenças crónicas, incluindo doenças cardiovasculares, que são uma 

das principais causas de morte no mundo ocidental. Além disso, uma vida activa proporciona 

muitos outros benefícios sociais e psicológicos (IDP, 2009). 

O contributo da educação psicomotora constitui um elemento fundamental para o 

desenvolvimento da inteligência, da afectividade e da personalidade da criança, uma vez que 

não só lhe permite ganhar consciência do seu corpo e do mundo que a circunda, como também 

lhe providencia o espaço para os seus primeiros contactos sociais dentro de um grupo, que 

auxiliam o desenvolvimento da sua espontaneidade, criatividade e responsabilidade 

(Dominguez, et al., 1999 cit in CME, 2006). 

Por outro lado, o desenvolvimento físico da criança atinge estádios qualitativos que 

precedem o desenvolvimento cognitivo e social. Assim, a actividade física educativa oferece aos 

alunos experiências concretas, necessárias às abstracções e operações cognitivas inscritas nos 

Programas de outras áreas, preparando os alunos para a sua abordagem ou aplicação. Estas 

evidências justificam a importância crucial desta Área Curricular no 1.º Ciclo, como 

componente inalienável da Educação. 

 

6.1 DADOS ESTATÍSTICOS PUBLICADOS 

Resultados a Estudo efectuado, em âmbito de Tese de Mestrado, subordinado ao tema 

Opiniões dos pais sobre a brincadeira e a ocupação do tempo livre das crianças Estudo 
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realizado com pais de crianças que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico, no concelho de 

Castelo Branco (Baptista, 2009), revelaram que em 297 alunos do 1.º Ciclo do EB 285 crianças 

(96%) frequentam a Actividade Extra Curricular Educação Física. 

Relativamente à opinião dos Encarregados de Educação ao contributo das Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, no Estudo acima citado foram 

mencionadas as justificações apresentadas no quadro seguinte, sendo as opiniões favoráveis 

apresentadas por nível de Escolaridade dos Pais. 

 

Quadro 2 – Resultado de inquérito efectuado aos Encarregados de Educação  

Justificação / 

Contributo 

Habilitações Literárias 

Mais elevadas Menos elevadas 

Favoráveis 

- “Enriquece a sua cultura geral;” 

- “Ajudam-no a descobrir as suas 

aptidões;” 

- “Porque permite despertar para 

mais áreas dando mais opções de 

escolha;” 

- “Quanto mais alargado e 

diversificado for o leque de 

actividades desenvolvidas mais 

completo será o desenvolvimento 

da criança;” 

- “Porque ajudam no 

desenvolvimento físico, psíquico e 

social do meu filho;” 

- “Porque ajuda a desenvolver as 

suas capacidades;” 

- “Sempre alargam os horizontes e 

convivem;” 

- “Permitem que a criança se 

desenvolva noutras áreas;” 

- “Sim, para ajudar a crescer;” 

- “Permite um leque mais alargado 

de conhecimentos e experiências;” 

- “ Desenvolve capacidades e 

- “Para aprender mais;” 

- “Porque aprendem a ser alguém na 

vida;” 

- “ Para terem uma vida mais saudável 

e para conhecerem novas coisas;” 

- “É uma maneira de ocupação e 

aprendizagem;” 

- “Porque é um meio de preparação 

para os anos seguintes escolares;” 

- “Torna-o mais responsável e atento, 

sempre é bom aprender;” 

- “Aprendem novos conhecimentos e 

não se torna tão maçador o dia na 

escola;” 

- “Pelo respeito, educação, 

relacionamentos com os outros;” 

- “Enriquece e desenvolve o 

conhecimento da criança;” 

- “Porque ajuda a encontrar 

perspectivas para o futuro;” 

- “Ele não tem nenhuma actividade 

fora da escola por não podermos levar 

a nenhum desporto e assim na escola 

faz essas actividades;” e 
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Justificação / 

Contributo 

Habilitações Literárias 

Mais elevadas Menos elevadas 

motiva novas aprendizagens;” e 

- “Ensinam com antecedência a 

criança a ter novos conhecimentos 

que lhe serão úteis e necessários no 

futuro.” 

- “Permite à criança desenvolver 

outras aptidões físicas e mentais.” 

Contributo 

favorável ao 

Desenvolvimento 

- O enriquecimento da cultura geral, o despertar para novas áreas, o 

desenvolvimento de capacidades, a aquisição de conhecimentos e o convívio 

com outras crianças. 

Desfavoráveis 

- “Não têm condições para essas actividades;” 

- “A única que contribui para o desenvolvimento do meu filho penso que é o 

Inglês, porque a Música ele não está muito motivado na escola e adora esta 

actividade fora da escola; o Desporto é deficitário porque a escola não tem 

condições mínimas para o executar;” 

- “Porque são pouco tempo e impedem-no de frequentar outras de que ele 

goste mais. Sai da escola muito tarde e já cansado;” 

- “Porque há uma excessiva carga horária para o espaço sala de aula.” 

Contributo 

desfavorável ao 

Desenvolvimento 

- A falta de condições em que decorrem as actividades, a carga horária 

excessiva dentro da sala de aula e ainda como impedimento para a frequência 

de outras actividades mais ao gosto da criança. 

 

Baptista (2009) apresenta, também, resultados interessantes, relativamente ao 

prolongamento do horário escolar até às 17h30 no 1.º Ciclo do Ensino Básico. A maioria dos 

pais considera que esse prolongamento responde às necessidades familiares de ocupação do 

tempo livre das crianças. As mães com menos habilitações literárias são as que mais afirmam 

que o prolongamento do horário escolar até às 17h30 responde às necessidades familiares de 

ocupação do tempo livre das crianças, comparativamente às mães com mais habilitações 

académicas, sendo essas diferenças estatisticamente significativas. 

Relativamente à opinião sobre o prolongamento de horário, os pais mencionaram como 

(i) favoráveis: a sensação de segurança por saberem onde e com quem se encontram os filhos; o 

melhor ajustamento aos horários profissionais dos pais; a ausência de pagamento; a 

possibilidade de as crianças poderem estar ocupadas com actividades úteis e enriquecedoras; o 

convívio com outras crianças e como (ii) desfavoráveis: a prolongada estadia diária na escola; o 

cansaço das crianças; o facto de as actividades desenvolvidas nem sempre irem ao encontro dos 
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gostos e necessidades das crianças; a organização do horário escolar que mistura as Actividades 

de Enriquecimento Curricular com as áreas disciplinares curriculares obrigando assim os alunos 

a frequentá-las independentemente da vontade dos pais; a inexistência de transportes públicos 

em horários compatíveis; o reduzindo alargamento do horário escolar para determinados pais 

que o consideram incompatível com os seus horários laborais. 

 

6.2 A EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – A NOSSA EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA DE 2006 

A 2010 

Iniciámos a nossa actividade como docente nas escolas da Ribeira, com uma Turma em 

Fornelos e outra em Gondufe, no dia 11 de Outubro de 2006. Desde então, já passamos por 

diversas Escolas/Centros Educativos. 

Em todas elas a apresentação/recepção foi muito boa. Fomos bem recebidos tanto por 

parte dos docentes como por parte dos funcionários, alunos e também pelos próprios 

Encarregados de Educação, que desde logo nos deixaram à vontade e prontificaram-se sempre 

para ajudar no que fosse preciso. 

Constatámos que a realidade escolar não é, por vezes, a melhor devido às enormes 

carências que algumas Escolas apresentam relativamente a nível de material e de instalações. 

Porém tentámos sempre seguir as orientações programáticas, através da documentação fornecida 

e principalmente através da diversificação dos conteúdos, estratégias e organização de forma 

sempre agradável e motivadora ao qual os alunos responderam com entusiasmo. A aplicação 

destas actividades é um excelente instrumento para valorizar a motricidade do aluno e 

proporcionar o seu desenvolvimento global, através da estimulação das suas capacidades. 

 

Pela observação do Quadro 3 pode-se verificar que entre os anos lectivos de 2006/2007 e 

2009/2010 tivemos 111 alunos do 1.º ano, 72 alunos do 2.º ano, 44 alunos do 3.º ano e 58 alunos 

do 4.º ano, totalizando 285 alunos. 

Nos anos lectivos de 2006/2007 a 2008/2009 as turmas eram mistas (1/2), ou seja, 

reuniam dois anos de escolaridade. 
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Quadro 3 – Distribuição de Turmas por ano lectivo e por género 

Ano lectivo 

N.º de alunos por Ano e por género 

Escola 1.º Género 2.º Género 3.º Género 4.º Género 

N.º T Alunos Masc Femi N.º T Alunos Masc Femi N.º T Alunos Masc Femi N.º T Alunos Masc Femi 

2006/2007 

1 16 8 8                         EB1 Fornelos 

1/2 19 11 8 1/2 5 4 1                 
CE Ribeira 

1 26 14 12                         

                                EB1 Gondufe * 

Sub-total 61 33 28 5 4 1                   

2007/2008 

                1/2 12 4 8 1/2 10 3 7 EB1 Fornelos 

                1/2 10 3 7 1/2 14 6 8 
EB1 Rebordões 

Souto 

                1/2 6 3 3 1/2 6 4 2 EB1 Anais Igreja 

                1/2 6 3 3 1/2 9 5 4 EB1 Anais Torrão 

Sub-total                 34 13 21 39 18 21   

2008/2009 

1/2 11 3 8 1/2 5 3 2 1/2 10 6 4 1/2 9 6 3 EB1 Seara 

        1/2 8 4 4         1/2 10 4 6 
EB1 Vitorino das 

Donas 

Sub-total 11 3 8 13 7 6 10 6 4 19 10 9   

2009/2010 

1 24 11 13 1 14 10 4                 EB1 Correlhã 

1 15 9 6 1 19 7 12                 
CE Facha 

        1 21 15 6                 

Sub-total 39 20 19 54 32 22                   

N.º Total de alunos 

por ano escolaridade 
111 56 55 72 43 29 44 19 25 58 28 30  285 alunos 
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No primeiro ano lectivo, na EB1 de Gondufe*, aconteceu um episódio curioso. A 

Professora responsável pela turma não esteve de acordo com a realização da actividade extra-

curricular, no sentido em que nenhum dos espaços que eram propostos para a sua realização 

pareciam agradar. O Sr. Director do Agrupamento António Feijó concordou que, por não se 

verificarem as condições mínimas para a prática da actividade, que a mesma não se realizasse 

nessa Escola. 

Pela observação do gráfico 1, verifica-se que do total de alunos do 1.º ano (111), desde 

2006/2007, 56 eram do género masculino e 55 do feminino. Relativamente aos alunos do 2.º ano 

(72) 43 eram do género masculino e 29 do feminino.  

Dos 44 alunos do 3.º ano, 19 eram do género masculino e 25 do feminino e dos 58 

alunos do 4.º ano, 28 eram meninos e 30 meninas. 

 

Gráfico 1 – Distribuição do n.º de alunos por ano de escolaridade e por género 

 

 

Quadro 4 – Relação percentual dos alunos do 1.º ao 4.º ano por género 

Ano 
escolaridade 

N.º alunos 
género Masc 

% 
N.º alunos 

género Femi 
% 

Total 
alunos 

1.º 56 50,45 55 49,55 111 

2.º 43 59,72 29 40,28 72 

3.º 19 43,18 25 56,82 44 

4.º 28 48,28 30 51,72 58 
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De forma percentual, e como se pode observar no Quadro 4, o 1.º ano de escolaridade foi 

equiparado em termos de género (+/-50%), o 2.º ano de escolaridade já apresentou maior 

percentagem de meninos (cerca de 60% para 40%). No 3.º ano, inverteram-se os valores, sendo 

a percentagem de meninas superior à de meninos, de 57% para 43%. Por último, no 4.º ano 

manteve-se a relação anterior, 52% do género feminino e de 48% do masculino. 

 

Gráfico 2 – Distribuição do n.º de alunos por ano de escolaridade e ano lectivo 

 

 

Pela observação do Gráfico 2 verifica-se que durante o ano lectivo 2006/2007 tivemos 

61 alunos do 1.º ano e 5 do 2.º. Durante 2007/2008 leccionámos a 34 alunos do 3.º ano e 39 

alunos do 4.º ano. No ano lectivo 2008/2009 tivemos 11 alunos do 1.º, 13 alunos do 2.º, 10 

alunos do 3.º e 19 alunos do 4.º ano de escolaridade. Em 2009/2010 tivemos aulas com 39 

alunos do 1.º ano e 54 alunos do 2.º ano. 

 

6.2.1 A Planificação das Actividades 

Os trabalhos de planeamento do professor de Educação Física relacionam a direcção 

essencial das exigências e conteúdos programáticos com a situação pedagógica concretas, sendo 

a expressão da personalidade do professor, do conhecimento e competência do seu estilo 

individual de ensinar. 

Isto implica o jogo conjunto das indicações programáticas (pré-planeamento central) e 

das condições e acções (locais) que as prolongam e concretizam. Este ajustamento das 
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indicações centrais à situação concreta é necessário em todas as circunstâncias, tanto mais que 

as condições de cada escola, e mesmo no interior da mesma escola são bem distintas 

(qualificação e empenhamento dos professores titulares, estado de rendimento e comportamento 

dos alunos, nível e domínios da prática desportiva extralectiva e extra-escolar, condições 

materiais e até climatéricas e territoriais). 

A definição do essencial e a concentração em pontos fulcrais são requisitos 

indispensáveis em todos os níveis de planeamento, o que exige grandes conhecimentos 

específicos e competência didáctico-metodológica, bem como um grau elevado de consciência 

de responsabilidade da parte do professor: 

- Às indicações programáticas (objectivos, tarefas e conteúdos); 

- Considerando as condições locais (pessoais, materiais e temporais), sobretudo da situação na 

classe ou turma. 

Isto é, partindo da ideia da unidade e de fidelidade ao programa e de estímulos do 

desenvolvimento dos alunos, e tendo em conta dados tais como o grau de expressão de 

capacidades condicionais e coordenativas, de autonomia dos alunos da sua atitude para com a 

actividade física e desportiva, do seu repertório motor, etc., o planeamento assume-se como o 

elo decisivo da ligação das exigências programáticas à situação concreta (CME, 2006). 

Os conteúdos abordados variam consoante os anos de escolaridade (Quadro 5). 

Quadro 5 – Áreas e matérias fundamentais por ano de escolaridade 

Área Matérias 

Ano de 

Escolaridade 

1.º 2.º 3.º 4.º 

Actividades 

Físicas 

1 - Exploração da Natureza 
Descoberta do meio ambiente, através da sua exploração. 

    

7. - Deslocamentos e Equilíbrio 
Manutenção de uma postura que permita a realização 

continuada de novas actividades. 

    

8. - Rítmicas e Expressivas 
Realização de movimentos locomotores, posturais e criativos, 

através da expressão corporal. 

    

9. – Jogos 
Abordagem de práticas lúdico-motoras associadas à cultura 

popular. 

    

10. – Actividades de Manipulação 
Relacionamento específico e intencional entre o praticante e 

os objectos. 

    

11. – Oposição e Luta 
Domínio de comportamentos de oposição e confronto 

corporal. 
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Área Matérias 

Ano de 

Escolaridade 

1.º 2.º 3.º 4.º 

Actividades 

Desportivas 

1 – Jogos Pré-desportivos 
Aquisição de competências que permitam a facilitação da 

aprendizagem dos jogos desportivos. 

    

2 – Andebol 
Desenvolvimento de acções motoras e aquisição de 

habilidades específicas às acções técnico-tácticas. 

    

3 – Basquetebol 
Desenvolvimento de acções motoras e aquisição de 

habilidades específicas às acções técnico-tácticas. 

    

4 – Futebol 
Desenvolvimento de acções motoras e aquisição de 

habilidades específicas às acções técnico-tácticas. 

    

12. – Voleibol 
Desenvolvimento de acções motoras e aquisição de 

habilidades específicas às acções técnico-tácticas. 

    

13. – Atletismo 
Desenvolvimento das acções motoras básicas: correr, saltar e 

lançar. 

    

14. – Ginástica 
Abordagem de destrezas gímnicas: enrolamentos, 

deslocamentos e posições de equilíbrio. 

    

15. – Natação 
Adaptação ao meio aquático e abordagem de acções de 

imersão, propulsão, respiração e flutuabilidade. 

    

Avaliação 

Conhecimento, através de testes apropriados, do 

grau de desenvolvimento das capacidades 

condicionais e coordenativas, em três momentos: 

início, meio e final do ano lectivo. 

    

 

Planificação anual 

1.º e 2.º Anos de escolaridade 

1.º PERÍODO 

Setembro: Avaliação Diagnóstica e Prognóstica 

A avaliação diagnóstica e prognóstica serve para fazer um ponto da situação em que os 

alunos se encontram e também a partir dessa avaliação, planear o ano inteiro de acordo com a 

capacidade dos alunos. 

Os exercícios utilizados baseiam-se principalmente em lateralidades, equilíbrio, 

coordenação, etc.. Recorrendo a diversos joguinhos simples.  

Durante o mês de Setembro e para além da variedade de actividades corporais que 

devem ser realizadas, é fundamental incutir nos alunos o espírito desportivo e o fair-play, o 

respeito pelas regras e por todos os intervenientes, promover a saúde e o bem-estar, 
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proporcionar equilíbrio psicológico e ocupar os tempos livres. Deve-se também alertar os alunos 

para a importância da Educação Física com base no diálogo constante, compreensão e na 

tolerância. 

As aulas de 90’, comparativamente às de 45’, permitem aos alunos mais tempo de 

empenhamento motor para a aquisição de acções motoras. Os alunos durante os meses 

seguintes, além da actividade desportiva para cada mês irão sempre trabalhar a coordenação, 

habilidades motoras, etc. 

 

OUTUBRO: Lateralidades, Deslocamentos e Ocupação do Espaço Livre e Equilíbrios 

Sempre com diversificação dos conteúdos, estratégias e organização de forma agradável 

e motivadora os alunos respondem sempre com entusiasmo. A aplicação destas actividades é um 

excelente instrumento para valorizar a motricidade do aluno e proporcionar o seu 

desenvolvimento global através da estimulação das suas capacidades. Assim e 

independentemente do planeamento efectuado, os alunos além das actividades que têm para 

cada mês irão sempre trabalhar as actividades acima referidas. 

Deve-se sempre transmitir a necessidade de ser responsável e cumprir as regras de ouro 

da aula de Educação Física: tentar ser assíduo e pontual, cuidar do equipamento, retirar todos os 

objectos perigosos, cumprir as normas e indicações dadas pelo professor, estimar o material, 

aceitar a derrota, respeitar as decisões da arbitragem, colaborar com os companheiros e cumprir 

as regras dos jogos são atitudes que definem o espírito desportivo e evitam comportamentos 

desviantes por parte dos alunos. 

 

NOVEMBRO: Coordenação, Vocabulário Motor Jogos Populares 

A coordenação de movimentos advém da integração entre o cérebro, os músculos e as 

articulações. Esta é a qualidade primordial para a execução de qualquer tarefa, durante o 

crescimento e desenvolvimento, sendo por isso a mais trabalhada na actividade física. 

A coordenação pode ser muito praticável, após uma sessão de exercício consegue-se 

obter ganhos coordenativos. Muitas pessoas não conseguem realizar alguns exercícios, não por 

falta de força ou resistência, mas por falta de coordenação. 

Os programas de actividade física devem conter exercícios específicos de 

desenvolvimento coordenativo. Através da melhoria da coordenação motora, conseguimos 
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executar tarefas físicas diárias de uma forma mais eficiente e económica, além de melhorar 

outras capacidades, como a resistência, a força, a velocidade e a flexibilidade. 

Durante as aulas, o professor de Educação Física, em exercícios específicos, deve incluir 

“momentos” para estimular o aluno a desenvolver a coordenação. Isso pode ser feito através de 

um exercício específico, ou simplesmente por propostas e desafios como: mudança de posição, 

forma de execução, correcção de técnica, etc. 

Desta forma, desenvolvem-ses alguns exercícios, como rodar o arco com o braço direito, 

com o braço esquerdo, com as duas mãos, com o pescoço, com a cintura, entre outros. 

Correr, saltar, agarrar, arremessar objectos, puxar e empurrar, rolar, trepar, parar e 

arrancar, mudar de direcção, etc., são algumas das habilidades corporais que os alunos podem 

realizar. Tal como existe um vocabulário que permite escrever frases, também há um 

vocabulário corporal que possibilita realizar várias sequências de movimentos. Quanto maior e 

mais variado for o vocabulário motor dos alunos melhor será o domínio dos movimentos e mais 

disponível estarão para novas aprendizagens. Desenvolvemos variadíssimas actividades. 

Como Novembro é o mês de S. Martinho, aborda-se o tema dos jogos populares. Os 

usos, os costumes e as tradições constituem a herança social de uma comunidade, são a prova 

da sua linhagem e evolução - da sua cultura! Os jogos populares, que nas décadas anteriores, 

faziam parte integrante do quotidiano das nossas populações, inseridos no trabalho e religião, 

(…) entraram no domínio do esquecimento (EB2,3 Correlhã – Jogos Populares e Tradições). 

Os alunos durante as aulas, aprendem alguns dos variados jogos populares como por 

exemplo, o jogo da corrida de sacos, o jogo do ovo e da colher, o jogo da perna atada, etc... 

 

DEZEMBRO: Coordenação/ Habilidades Motoras 

O mês de Dezembro, bastante curto devido às férias de Natal e aos feriados (1 e 8), serve 

para dar continuidade ao trabalho que vinha a ser desenvolvido, no que respeita à coordenação e 

habilidades/vocabulário motoras. 

No último dia de aulas realiza-se a, já característica, festinha de Natal. 
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2.º PERÍODO 

JANEIRO: Actividades de Perícia e Manipulação 

Esta temática tem como objectivos a realização de actividades variadas, manipulando 

diferentes implementos/instrumentos. Os conteúdos abordados são a agilidade e a coordenação, 

os lançamentos e os batimentos. 

Os alunos ao longo deste mês, realizam diversas actividades, tais como, a manipulação 

de bolas, de arcos e de cordas e com oposição. A estratégia de intervenção é sempre de partir 

progressivamente do domínio dos objectos em situação individual e a pares. 

Os alunos desenvolvem competências: 

a) Na rotação do arco, com uma e duas mãos, mudança alternada (esquerda e 

direita). Lançamento ao ar, enviar ao colega, e outros; 

b) No lançamento de uma bola a um alvo fixo, por baixo e por cima, com uma e 

duas mãos; 

c) Na manipulação de uma bola de ténis, de forma controlada, contra a parede, com 

toques ao ar, ao chão, com palmas intercaladas; 

d) Na realização de percursos com dificuldades que exigiam destreza geral; 

e) Na manipulação de bolas de ritmo (ginástica) com lançamentos e batimentos; 

f) No salto de corda, para a frente e para trás, com um e com dois pés. 

 

FEVEREIRO: Actividades Rítmicas e Expressivas 

Esta temática tem como objectivos combinar deslocamentos, movimentos não 

locomotores e equilíbrios, adequados às acções rítmicas e aos motivos respectivos. 

Os conteúdos abordados são os deslocamentos, os equilíbrios e os movimentos 

combinados. Estas actividades solicitam a manifestação das capacidades rítmicas e de 

representação do corpo humano. O corpo humano, para além da sua capacidade rítmica e 

expressiva, apresenta outra particularidade: pode efectuar um elevado número de movimentos, 

como por exemplo andar, correr, puxar, empurrar, saltar, rastejar, rodopiar, parar, etc.  

Só experimentando e aperfeiçoando estes diferentes tipos de movimento, os alunos 

podem enriquecer o seu vocabulário motor. 
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É a partir da (1) linguagem corporal que o corpo pode mostrar através dos movimentos 

os seus sentimentos e ideias, isto é, tem grande capacidade expressiva, por isso se diz que o 

corpo fala. Do (2) ritmo e a imitação que os movimentos corporais podem ser realizados 

seguindo o ritmo marcado por sons produzidos de formas variadas – voz, batimento de palmas, 

música, etc. E da (3) representação que para representar ideias e personagens podem utilizar-se 

diferentes tipos de movimentos: fechados e abertos, apertados e largos, rápidos e lentos, leves e 

pesados. 

Os alunos ao longo deste mês, realizam diversas actividades combinadas a andar, a 

correr, a saltar, a rolar, etc. A estratégia de intervenção foi a movimentação livre, a realização de 

exercícios individuais, em pares ou em grupo no âmbito da expressão corporal, exercícios 

figurativos, individuais, em pares ou em grupo, exercícios de ocupação de espaço, exercícios 

posturais e de apropriação do corpo e de ritmo. 

Os alunos desenvolvem competências, em situação de exploração individual do 

movimento, de acordo com marcação rítmica do Professor: 

a) Deslocação em toda a área, de acordo com diferentes direcções, sentidos e zonas, nas 

diferentes formas de locomoção, no ritmo-sequência dos apoios correspondente à 

marcação dos diferentes compassos simples (binário, ternário e quaternário), 

combinando “lento-rápido”, “forte-fraco” e “pausa-contínuo”; 

b) Combinação do andar, do correr, do saltitar, do deslizar, do saltar, do cair, do rolar, etc., 

em todas as direcções e sentidos definidos pela orientação corporal; 

c) Realização de saltos de pequena amplitude, numa posição fixa, a andar e a correr em 

diferentes direcções e sentidos definidos pela orientação corporal, variando os apoios; 

Realização de exercícios figurativos (de imitação/representação) de animais, de actos e 

de acções diárias (varrer, espreguiçar, lavar os dentes…). 

 

MARÇO: Jogos de Atenção e Concentração 

Esta temática tem como objectivos o desenvolvimento do sentido de atenção e 

concentração para uma melhor orientação no espaço. 

Desenvolvem-se jogos individuais e em grupo, tais como, “Quem saiu do lugar?” e o 

“Macaquinho de Imitação”, desenvolvendo a memória visual. 
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O jogo mobiliza esquemas mentais: estimula o pensamento, a ordenação de tempo e de 

espaço. A criança através do jogo obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário 

para atingir o objectivo do jogo. O jogo favorece a aquisição de condutas cognitivas e 

desenvolvimento de habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força, concentração, etc. 

Os alunos desenvolvem competências diversas com a estimulação da atenção e da 

concentração. 

 

3.º PERÍODO 

ABRIL: Jogos. Oposição e Luta 

Estes jogos, com domínio de comportamentos de oposição e confronto corporal, têm como 

principais objectivos: 

a) Controlar a agressividade, respeitar as regras; 

b) Ajustar os comportamentos em função das acções e reacções do opositor. 

A luta tem como regra fundamental evitar magoar o adversário. 

Desenvolvem-se actividades tais como o “Jogo da Tartaruga”, “A Luta de Galos” e outros. 

 

MAIO: Jogos Pré-Desportivos 

Principais objectivos: 

a) Adquirir competências para potenciar a aprendizagem dos jogos desportivos colectivos;  

b) Aplicar a capacidade criativa numa perspectiva interdisciplinar. 

Este tipo de jogos serve também para valorizar a motricidade do aluno, proporcionar o 

desenvolvimento global e principalmente para criar espírito de grupo, de forma sempre 

agradável e motivadora ao qual os alunos responderam sempre com entusiasmo. 

Desenvolvem-se actividades tais como o “Jogo dos 10 Passos”, o “Jogo da Bola ao 

Capitão” e outros, num contexto de iniciação, sem o rigor e profundidade que é exigido para os 

anos seguintes. 
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JUNHO: Revisões 

Este mês é dedicado à revisão de conteúdos abordados ao longo do ano. Efectuam-se as 

várias modalidades desportivas colectivas e individuais praticadas no decorrer deste ano lectivo. 

Volta-se a abordar Lateralidades, Deslocamentos, Equilíbrios, Perícia e Manipulação, 

Coordenação, …etc. 

É feita uma avaliação final aos alunos. Depois é elaborado um apanhado de alguns 

exercícios mais complexos no qual os alunos sentiram mais dificuldade ao longo do ano como 

forma de comparação ao estado de evolução em relação a este período de tempo. Os alunos 

fazem também vários jogos reduzidos com introdução de novas regras, um pouco mais 

complexas. 

 

3.º e 4.º Anos de escolaridade 

1.º PERÍODO 

Setembro: Avaliação Diagnóstica e Prognóstica 

Antes de iniciar os conteúdos programáticos, efectua-se um pequeno teste diagnóstico 

aos alunos para saber o nível em que se encontravam. Este teste não é mais do que utilizar 

exercícios que se aplicam aos alunos do 1.º e 2.º anos. Os conteúdos abordados são: os 

deslocamentos, o equilíbrio, as lateralidades, a coordenação, a perícia, a manipulação, as 

estafetas, etc. 

 

Outubro: Jogos Pré-Desportivos 

Neste mês e seguindo as orientações programáticas é dedicado aos jogos pré-desportivos, 

que servem de aquisição de competências que permitem a facilitação da aprendizagem dos jogos 

desportivos que irão ser abordados nos meses seguintes. Este tipo de jogos servem também para 

valorizar a motricidade do aluno, proporcionar o desenvolvimento global e principalmente para 

criar espírito de grupo, de forma sempre agradável e motivadora ao qual os alunos responderam 

sempre com entusiasmo. 

Os alunos realizam vários jogos com bola como o jogo dos 10 passes, o jogo da bola ao 

poste e o jogo da bola ao capitão, com os objectivos de promover uma ocupação organizada do 

espaço de jogo, desenvolver a coordenação óculo-manual- passe/recepção, adquirir noções de 
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marcação/desmarcação, adquirir noções de defesa/ataque e desenvolver processos cognitivos- 

pensamento táctico. 

 

Novembro: Andebol e Jogos Tradicionais 

O mês de Novembro é dedicado ao Andebol. Porém, a 1.ª semana começa por ser de 

aprendizagem e treino dos jogos populares, uma vez que fica normalmente estipulada a 

realização de um magusto. 

Em relação ao Andebol são abordados dois aspectos fundamentais: o passe, neste caso de 

ombro e o remate, em apoio e em salto. Além disso são também referidas as principais regras do 

Andebol. Estas aulas servem também para melhorar a condição física, aperfeiçoar o domínio do 

corpo e para aprender a ser um bom desportista. No Andebol não basta rematar com força para 

marcar golos. Também é necessária precisão para vencer a oposição do guarda-redes. 

 

Dezembro: Andebol 

Relativamente ao mês de Dezembro é uma continuação do mês anterior no que respeita 

às actividades desportivas colectivas (Andebol). Como é um mês só com duas semanas de aulas, 

(férias de natal), opta-se por dar continuidade ao Andebol, através do jogo (reduzido e 

condicionado) e, que a mensagem mais importante transmitida aos alunos é sem dúvida o 

cumprimento de regras previamente estabelecidas pelo professor e o objectivo do jogo em 

cooperação com os companheiros e em ambiente competitivo, sempre com fair-play e sem 

interesse no resultado. 

 

2.º PERÍODO 

Janeiro: Basquetebol 

Os alunos têm que realizar e descrever as seguintes técnicas: o passe, tanto de peito 

como picado e o lançamento, na passada e em apoio. Têm, também, que saber referir as 

principais regras do basquetebol. De salientar que, o drible não é utilizado quando não existem 

bolas adequadas para o ensino desta técnica. Pelas condições de algumas escolas as tabelas e 

cestos são “inventados” devido à inexistência dos mesmos. 
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No Basquetebol são necessárias a precisão e a concentração para arremessar a bola ao 

cesto elevado e em posição horizontal. 

O bom desportista deve respeitar sempre o adversário e as decisões da arbitragem, dando 

sempre o seu melhor. 

 

Fevereiro: Futebol 

O Futebol é o Jogo Desportivo Colectivo de maior popularidade em Portugal não só por 

ser a modalidade que possui o maior número de praticantes e de espectadores, como por ser 

aquela que desperta um maior interesse entre a generalidade das pessoas, razão pela qual 

sentimos que os alunos estão com uma motivação extra em relação aos outros meses. 

São abordados os seguintes conteúdos: Passe/ Recepção, Condução de bola, Remate, 

Cabeceamento, Drible e a Finta e a Acção do Guarda-Redes. Além disso foram também 

referidas as principais regras do Futebol. 

Conduzir a bola, saber passar e rematar são aspectos fundamentais da técnica de um bom 

jogador de Futebol, sempre com espírito desportivo, fair-play, respeito pelas regras e por todos 

os intervenientes. 

 

Março: Jogos desportivos individuais (ginástica) 

No mês de Março são abordados os Jogos Desportivos Individuais (Ginástica), que são 

um conjunto de actividades em que o resultado final depende, essencialmente, do esforço e das 

capacidades físicas e psicológicas do praticante. A aprendizagem de movimentos, enriquece a 

condição física, aumenta o vocabulário motor, tornando o aluno mais capaz para se dedicar a 

qualquer prática desportiva. 

A Ginástica é uma actividade física essencialmente individual, apresentando um 

conjunto de movimentos específicos, voluntários, coordenados e organizados, que exigem uma 

grande concentração, amplitude e harmonia na sua execução. É fundamental salientar a 

importância que o aquecimento tem na Ginástica, para evitar lesões, para ajudar à amplitude de 

movimentos, etc. 

O conteúdo das aulas é basicamente dedicado à Ginástica no solo: como posições de 

equilíbrio, flexibilidade, apoio facial invertido e elementos de ligação como por exemplo saltos, 

afundos e voltas. 
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3.º PERÍODO 

Abril: Jogos desportivos - Voleibol 

O mês de Abril é dedicado ao Voleibol. Bater a bola sem a agarrar é a característica mais 

importante para a modalidade. Para jogar Voleibol é necessário colocar a bola no campo da 

equipa contrária através de trajectórias aéreas, procurando dar os três toques permitidos pelas 

regras. Dessa forma é fundamental saber realizar correctamente a recepção, o passe e o serviço, 

bem como adquirir uma atitude corporal correcta à qual se dá o nome de posição fundamental 

ou atitude base (pernas flectidas, olhos na bola e braços ao lado do corpo). 

A posição fundamental e os deslocamentos são atitudes que os alunos devem assumir 

para poderem resolver as diferentes situações que surgem ao longo de um jogo de Voleibol, 

permitindo deslocações rápidas em função da trajectória da bola. 

Para que possam jogar Voleibol é necessário que os alunos aprendam determinadas 

acções tácticas e colectivas e determinados gestos técnicos. 

Analisar a trajectória da bola, deslocamentos atempados face à trajectória da bola e 

estabelecer relações de entreajuda com os colegas foram as acções tácticas e colectivas 

abordadas. O passe de dedos, a recepção, a manchete, o serviço e o remate foram os gestos 

técnicos realizados pelos alunos ao longo do mês. 

 

Maio: Jogos desportivos - Atletismo 

O mês de Maio é dedicado ao Atletismo. O atletismo pode ser considerado o desporto 

base, pela sua capacidade de testar todas as características básicas do homem em três tipos de 

provas individuais como as corridas, os saltos e os lançamentos que são provenientes de 

actividades naturais e fundamentais do homem desde os seus primórdios. Assim, se reafirma 

como “desporto base” devido ao facto de o desenvolvimento dessas habilidades serem 

essencialmente necessárias para a prática de outras modalidades desportivas. 

O lançar uma bola leve confunde-se com um passe ou um arremesso do andebol; o correr 

“bem” é fundamental em quase todas as modalidades que necessitam de locomoção. A ligação 

da corrida-impulsão para o salto em altura solicita acções semelhantes à preparação do ataque 

no voleibol. 

Por vezes a ideia que os alunos têm sobre o atletismo, provavelmente será a de uma 

modalidade “sem graça”, tanto de se praticar quanto de se assistir; correr, saltar e lançar, 
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entretanto como habilidade física de base, estão presentes em quase todas as modalidades 

desportivas. Como acto motor natural, significa uma função da natureza humana. Por isso, em 

si, os movimentos atléticos não são desinteressantes. O que pode torná-los assim é a sua 

interpretação e sistematização didáctica. 

Ser atleta é ser alguém que deseja ser mais forte, ir mais alto, mais longe… 

Em relação aos conteúdos das aulas e especificamente às corridas são abordadas as de 

velocidade que são corridas de curta distância cujo objectivo é percorrer uma distância 

determinada o mais rapidamente possível, reagindo prontamente a um sinal de partida e as de 

resistência através de uma corrida de cinco minutos à volta da escola. 

Relativamente aos saltos, os alunos executam o salto em comprimento e o salto em altura 

nas técnicas de tesoura e de rolamento ventral. 

Em relação aos lançamentos de salientar o lançamento da bola e o lançamento do peso 

como as únicas técnicas utilizadas nas aulas. Os lançamentos do dardo, disco e martelo 

normalmente não são abordados. 

 

Junho: Revisões 

Junho costuma ser o mês dedicado às revisões das várias modalidades desportivas 

colectivas e individuais de todo o ano. Como último mês do ano lectivo serve também para ser 

feita uma avaliação final aos alunos. 

É elaborado um apanhado de alguns exercícios mais complexos no qual os alunos 

sentem mais dificuldade ao longo do ano como forma de comparação ao estado de evolução em 

relação a este período de tempo. Os alunos fazem também vários jogos reduzidos com 

introdução de novas regras um pouco mais complexas. 

 

6.2.2 Estratégias Psicopedagógicas a adoptadas 

Segundo Coelho (2004) cit in CME (2006), apesar da preparação psicopedagógica dos 

técnicos desportivos ser um instrumento fundamental e indispensável à acção e intervenção dos 

mesmos no processo desportivo, verifica-se que os insucessos obtidos pelos técnicos no exercer 

das suas funções e cumprimento dos seus objectivos, em geral, são justificados por carências 

psicopedagógicas (estratégias desajustadas do contexto de intervenção). 
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Estratégias psicopedagógicas utilizadas no decurso desta actividade (Buceta, 2001; 

Martens, 1999 cit in CME, 2006): 

a) Motivação 

- Providenciar um clima de trabalho agradável, em que predominem actividades 

estimulantes e interessantes; 

- Programar tarefas concretizáveis e exigências adequadas ao nível das capacidades dos 

alunos, salvaguardando uma aprendizagem gradual e diferentes ritmos de progressão; 

- Utilizar diferentes materiais e exercícios que pressuponham tanto o trabalho em grupo 

como individual; 

- Proporcionar aos alunos experiências de êxito e ajudá-los a atribuir o sucesso às suas 

próprias capacidades, à sua competência; 

- Centrar o elogio no esforço, empenho e progresso conseguidos pelos alunos, ao invés 

dos resultados propriamente ditos; 

- Elogiar imediatamente a seguir à apresentação de um comportamento desejado; 

- Reforçar continuamente os alunos no início da aprendizagem de conteúdos novos e, 

numa fase mais avançada, atribuir o reforço de forma intermitente; 

- Abordar positivamente os aspectos a corrigir, destacando primeiramente um aspecto 

positivo evidenciado pelo aluno, em seguida o que se pretende corrigir e, por último, novamente 

o reconhecimento de um aspecto positivo. 

b) Comportamento 

- Equilibrar a intervenção estruturada e proposta pelo monitor e a participação dos alunos 

nos processos de tomada de decisão, atendendo ao seu nível de maturidade; 

- Reconhecer que a superação dos erros é alcançada com o tempo, que permite uma 

melhor assimilação e domínio da informação recebida, e que os mesmos são inerentes ao 

processo formativo dos alunos; 

- Complementar uma explicação com a respectiva demonstração, executada pelo monitor 

ou pelos alunos, por forma a consolidar a explicação e os critérios de êxito da tarefa; 

- Ser activo nos deslocamentos no espaço de aula para que os alunos possam ser 

adequadamente supervisionados, garantindo aspectos de segurança, rentabilização do tempo de 

aula e prevenção de comportamentos menos correctos; 
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- Observar como os alunos actuam para que o monitor se certifique se a explicação foi 

compreendida e, em caso contrário, interromper o exercício e explicar de novo; 

- Explicar, em caso de realização incorrecta de uma tarefa, onde o aluno procedeu mal, 

como o deve corrigir e oferecer-lhe uma nova oportunidade de realização da tarefa, ao invés de 

o repreender; 

- Centrar a atenção no progresso dos alunos mais do que nos seus aspectos deficitários, 

destacando sempre os aspectos de evolução; 

- Distribuir a atenção por todos os alunos; 

- Providenciar aos alunos um feedback descritivo e avaliativo, para que saibam como 

estão a executar uma determinada tarefa, o que necessitam de melhorar e como; 

- Dar prioridade à aprendizagem e execução dos exercícios propostos e só depois deixar 

o aluno fazer o que mais gosta. 

c) Comunicação 

- Apresentar de forma clara, precisa e sucinta as tarefas e os seus objectivos 

- Estabelecer regras de funcionamento da tarefa e as consequências do seu não 

cumprimento; 

- Permitir que os alunos pensem por si mesmos, ao invés de ser o monitor a dizer 

sistematicamente o que deverão fazer em cada momento; 

- Apropriar comportamentos verbais e não-verbais, como sendo o olhar para os alunos 

quando falamos com eles, utilizar um tom e volume de voz adequados, etc.; 

- Utilizar o questionamento como método de ensino, quer na fase principal quer na final, 

de forma a verificar os conhecimentos/aquisições dos alunos. 

d) Organização 

- Utilizar tarefas que se relacionem com aprendizagens anteriores; 

- Consciencializar os alunos para a necessidade de se disporem em “U”, sempre que o 

monitor dê qualquer tipo de instrução; 

- Fazer com que todos os alunos participem na arrumação do material. 
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IV – CONCLUSÕES DO ESTUDO 
 

1. INTRODUÇÃO 

Neste Capítulo são apresentadas as conclusões deste Estudo e as propostas de trabalho 

futuro. 

 

2. CONCLUSÕES 

Como se sabe, os períodos críticos das qualidades físicas e das aprendizagens 

psicomotoras fundamentais situam-se até ao final do 1º ciclo. A falta de actividade apropriada 

traduz-se em carências frequentemente irremediáveis. Por outro lado, o desenvolvimento físico 

da criança atinge estádios qualitativos que precedem o desenvolvimento cognitivo e social. 

Assim a actividade física educativa oferece aos alunos experiências concretas, necessárias às 

abstracções e operações cognitivas inscritas nos programas de outras áreas, preparando os 

alunos para a sua abordagem ou aplicações. 

Estas evidências justificam a importância crucial desta área, no primeiro ciclo, como 

componente inalienável da Educação. 

Outro aspecto interessante deste programa é que assegura também condições favoráveis 

ao desenvolvimento social da criança, principalmente pelas situações de interacção com os 

companheiros inerentes às actividades próprias da Educação Física e aos respectivos processos 

de aprendizagem. Além disso, a realização deste programa proporciona um contraste com a sala 

de aula que pode favorecer a adaptação da criança ao contexto escolar. Neste contraste 

restabelece-se o equilíbrio das experiências escolares aproximando-as do ritmo e estilo da 

actividade própria da infância, tornando a escola e o ensino mais apetecíveis. Há também uma 

valorização pedagógica da expectativa das crianças de serem “já” capazes de tarefas mais 

ousadas e aliciantes, próximas dos feitos que os mais velhos exibem, brincando e descobrindo, 

nessas brincadeiras, novas capacidades e dificuldades a vencer. 

A revisão bibliográfica permitiu verificar que as nossas expectativas iniciais podem ser 

verdadeiras, no contributo favorável da Actividade Extracurricular de Educação Física aos 

alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, para: 

1. Desenvolver o nível funcional das capacidades motoras dos alunos;  
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2. Melhorar a realização das habilidades motoras nos diferentes tipos de actividades, 

conjugando as suas iniciativas com a acção dos colegas e aplicando correctamente as 

regras;  

3. Promover o desenvolvimento integral do aluno, favorecendo o reforço da oferta 

educativa numa perspectiva interdisciplinar e integrada com as restantes 

aprendizagens escolares;  

4. Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilos de vida saudáveis que se 

mantenham na idade adulta, contribuindo para o aumento dos índices de prática 

desportiva da população portuguesa; 

5. Fomentar o espírito desportivo e do fair-play, no respeito pelas regras das actividades 

e por todos os intervenientes;  

6. Estimular a tomada de consciência para a fruição da natureza numa perspectiva da sua 

preservação.  

 

Não obstante os aspectos favoráveis, gostaria de ver melhoradas, de uma maneira geral, 

certas condições nos Centros Educativos e EB1, tais como: 

a) Poderia ser disponibilizada uma sala, apetrechada com colchões, que nos horários da 

disciplina de Educação Física permitisse a prática da ginástica e o desenvolvimento de 

outras dinâmicas, em especial, nos dias de chuva, abrigando os alunos; 

b)  Poderiam ser disponibilizadas, também, bolas de ritmo, para os alunos poderem realizar 

diversos exercícios de coordenação e habilidades motoras, evitando qualquer tipo de 

lesões, devido à sua maleabilidade. 

Para finalizar, continua a ser gratificante leccionar a disciplina de Educação Física ao 1.º 

Ciclo do Ensino Básico sabendo da valorização social que a actividade física e desportiva 

contém, no desenvolvimento do domínio global das capacidades motoras e alargar o campo de 

experiências das crianças, para que estas possam desenvolver o seu esquema corporal, mental e 

inter-relacional. 

 

3. PROPOSTAS DE TRABALHO FUTURO 
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A ser possível desenvolver mais algum trabalho no âmbito desta temática ou até a ter a 

oportunidade de aprofundar a prática da Educação Física no 1. Ciclo do Ensino Básico, 

considera-se importante efectuar uma recolha exaustiva de dados, não tanto vertida numa 

revisão bibliográfica, mas em tratamento estatístico de inquéritos, com a devida autorização do 

Ministério da Educação, realizados aos alunos, aos Encarregados de Educação e aos professores 

da disciplina de actividades extra-curriculares de actividade física e desportiva. 

Propõe-se, também, um estudo sobre a evolução dos alunos do 1.º ao 4.º ano de 

escolaridade, na prática desta actividade, por módulos de aprendizagem, com o devido 

tratamento estatístico à qualidade da sua execução e aos tempos obtidos, sempre que se aplique. 

No entanto, seria necessário que ficássemos durante quatro anos na mesma Escola/Centro 

Educativo e fosse possível acompanhar a progressão dos alunos de uma determinada turma 

desde o 1.º ano, contanto sempre com as retenções ou transferências. 

Por último, seria, também, de interesse realizar inquéritos aos professores do 5.º ano do 

2.º Ciclo do Ensino Básico, de forma a apurar o contributo da prática da actividade física e 

desportiva nos alunos. Objectivar-se-ia comparar a actuação do Aluno que teve essa actividade 

durante os quatro anos do 1.º Ciclo com o que não teve essa oportunidade, por opção ou porque 

a mesma não estava ainda implementada (antes de 2006). 
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ANEXOS  
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Anexo I 

Exemplo de planificação anual dos 1.º/2.ºs Anos 
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PLANEAMENTO DAS ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 

Agrupamento de Escolas ___________ 

Escola Básica 1.º Ciclo de ______________ 

 

Ano lectivo 20__ / 20___ 

1.º/2.º Anos 

 

MÊS 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

SETEMBRO 

 

Avaliação diagnóstica e prognóstica 

 

 

OUTUBRO 

 

 

Lateralidades, Deslocamentos e Ocupação do espaço 

livre e Equilíbrios 

 

 

NOVEMBRO 

 

 

Coordenação, Vocabulário motor 

Jogos Populares 

 

DEZEMBRO 

 

 

Coordenação/ Habilidades motoras 

 

 

JANEIRO 

 

 

Actividades de Perícia e Manipulação 

 

 

FEVEREIRO 

 

 

Actividades Rítmicas e Expressivas 

 

 

MARÇO 

 

 

Jogos de Atenção e Concentração.  

 

 

ABRIL 

 

 

Jogos. 

Oposição e luta 

 

 

MAIO 

 

 

Jogos Pré-desportivos 

 

 

JUNHO 

 

 

Revisões 
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Anexo II 

Exemplo de Registo de assiduidade 
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FICHA DE PRESENÇAS 

Agrupamento de Escolas ___________ 

Escola Básica 1.º Ciclo de ______________ 

Ano lectivo: 20___ / 20____    Turma: _______________    Mês: _______________ 

Nº NOME 

 
Ano 

Nascim. 
Dia do Mês 

               

01                  

02                  

03                  

04                  

05                  

06                  

07                  

08                  

09                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  
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Anexo III 

Exemplo de Registo de avaliação 
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Agrupamento de Escolas ___________ 

Escola Básica 1.º Ciclo de ______________ 

 

Actividades de Enriquecimento Curricular 

Ano lectivo 20__/20__ 

1.º Período 

 

Aluno:  Ano:  Turma:  

 

Breve descrição das actividades realizadas 

Artes Educação Física Inglês Música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Avaliação Artes Ed. Física Inglês Música 

Relação Interpessoal     

Autonomia     

Responsabilidade     

Iniciativa     

Cooperação / Participação     

Organização     

Cumprimento das regras estabelecidas     

Cumprimento de objectivos      

 

N.S. – Não Satisfaz; S. – Satisfaz; SB. – Satisfaz Bastante; E - Excelente  

 

Ponte de Lima, ___ de _____________ de 20__ 

Os Professores Responsáveis 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

TOMEI CONHECIMENTO 

20__ /____/____ 

O Encarregado de Educação 

________________________ 
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