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Resumo 

 

 A elaboração do presente documento surge da necessidade de enriquecer e 

completar conhecimento, tendo por base o plano da recomendação do CRUP, na 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, no ciclo de estudos conducentes ao grau 

de Mestre, no ensino da Educação Física nos ensinos básicos e secundários. A sua 

realização visa documentar e ilustrar as atividades desenvolvidas ao longo do percurso 

profissional, dando principal enfase ao ano letivo 2012/2013, nas várias vertentes do 

desempenho de funções como professor e coordenador municipal, da Câmara Municipal 

de Celorico de Basto, através duma análise crítica e reflexiva de todo o processo. Todo 

o processo de organização deste documento teve a cooperação de um co-orientador 

(externo à universidade) e de uma orientadora (interna). 

 A organização do presente documento seguirá o regulamento do relatório de 

atividade profissional, procurando, numa primeira parte, focar três áreas de 

desempenho: Área 1 - Função de Professor em contexto de escola; Área 2 - Função de 

Coordenador Desportivo Municipal; Área 3 - Função de professor/coordenador no 

Programa “Celorico a Mexer ” – Idosos, enquadrado no projeto Câmara Amiga.  

Na segunda parte do trabalho, e com vista ao enriquecimento do presente 

relatório, a Área 3 abrange mais pormenorizadamente outras valências da Câmara 

Amiga, em especial o programa Celorico a Mexer. Este englobou  aulas de ginástica, 

hidroginástica, bem como os testes de aptidão física realizados com os idosos ao longo 

do ano, no âmbito de um estudo sobre a influência da prática da atividade física na 

capacidade funcional de idosos em 3 freguesias de Celorico de Basto.  

No término deste documento, pude concluir que a minha prática profissional 

vem sendo determinante na minha formação enquanto professor, sendo o mesmo, um 

óptimo instrumento de complementação teórico prática adquirida durante os primeiros 

passos enquanto profissional do mundo do Desporto. No entanto, deve ser visto apenas 

como início de um longo trajeto de crescimento profissional, sendo nosso dever 

enquanto professores procurar o conhecimento e a melhoria constante da nossa prática. 

PALAVRAS CHAVE: PERCURSO PROFISSIONAL, PROFESSOR, 

COORDENADOR MUNICIPAL, CÂMARA AMIGA, CELORICO A MEXER, 

ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS. 
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Abstract 

 

The preparation of this document arises from the need to enrich and complete 

knowledge, based on the recommendation of CRUP, University of Trás os Montes e 

Alto Douro, in the course of study leading to the master's degree in teaching of physical 

education in the basic and secondary teaching. It aims to document and illustrate the 

activities developed along the career path, giving emphasis to the 2012/2013 school 

year, in the various aspects of the performance of duties as a teacher and municipal 

Coordinator, of Celorico de Basto, through a critical and reflective analysis of the whole 

process. The whole organization process of this document had the cooperation of a co-

supervisor (external to the University) and a supervisor (internal). 

The Organization of this document will follow the regulation of the professional 

activity report, looking, in the first part, for focus three performance areas: Area 1- 

Teacher in school context; Area 2- Municipal Sports Coordinator; Area 3- 

Teacher/coordinator in "Celorico a Mexer" – Elderly, framed in the Friendly City Hall 

project. 

In the second part of the work, intending to enrich this report, the Area 3 will 

cover, in more detail, other valences of the Friendly City Hall, giving emphasis to 

Celorico a Mexer, gymnastics classes, hidrogymnastics, as well as the physical fitness 

tests conducted with seniors throughout the year as part of a study on the influence of 

the practice of physical activity in the functional capacity of the elderly in 3 villages of 

Celorico de Basto. 

At the end of this document, I conclude that my professional practice has been 

decisive in my training as a teacher, being a great theoretical and practical complement 

instrument acquired in the beginning of my professional career in Sports world. 

However, it should be seen only as the beginning of a long path of professional growth, 

being our responsibility as teachers to seek knowledge and constant improvement of our 

practice. 

KEYWORDS: CAREER, TEACHER, MUNICIPAL COORDINATOR, 

FRIENDLY CITY HALL, CELORICO MOVING, PHYSICAL ACTIVITY FOR THE 

ELDERLY. 
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(FPV) – Federação Portuguesa de Voleibol 

(FPA) – Federação Portuguesa de Andebol 

(IDP) – Instituto do Desporto de Portugal 

(BTT) – Bicicleta Todo Terreno 

(CFB) – Centro de Formação de Basto 



UTAD – 2.º Ciclo (Mestrado) em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário  

 
 

XVII 
 

(AEC) – Atividades de Enriquecimento Curricular 

(IMC) – Índice de Massa Corporal 

(NEE) – Necessidades Educativas Especiais 

(CEF) – Cursos de Educação e Formação 

(QND) – Quadro Nacional Docentes 

(EB1) – Escola Básica do 1º ciclo 

(EB 2,3) – Escola Básica dos 2º e 3º ciclos 

(FADEUP) – Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(CA) – Câmara Amiga 

(OMR) – Oficina Móvel de Reparações 

(UMS) – Unidade Móvel de Saúde 

(BLV) – Banco Local de Voluntariado 

(CSCB) – Centro de Saúde de Celorico de Basto 

(LDS) – Lar de acolhimento e inserção. 

(MI) – Membros Inferiores 

(RA) – Resistência Aeróbia 

(FRMMI) – Força e Resistência Muscular dos Membros Inferiores 
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Introdução 

A elaboração do presente documento surge da necessidade de enriquecer e 

completar conhecimento, tendo por base o plano da recomendação do CRUP, na 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, no ciclo de estudos conducentes ao grau 

de Mestre, no ensino da Educação Física nos ensinos básicos e secundários. A sua 

realização visa documentar e ilustrar as atividades desenvolvidas ao longo do meu 

percurso académico e profissional, com especial relevância para o ano letivo 2012/2013. 

Nesse sentido, é através duma análise crítica e reflexiva de todo o processo nas 

várias vertentes do desempenho da função de professor e coordenador municipal da 

Câmara Municipal de Celorico de Basto que tento desenvolver as minhas competências 

pedagógicas. 

Partindo do pressuposto que este relatório visa “contar a história” do meu trajeto 

de formação é apresentado o meio envolvente, assim como o levantamento desportivo 

da região. 

De seguida, o relatório está dividido em duas partes;  

A primeira compreende a apresentação da minha função no Município de 

Celorico de Basto, dividida em 3 áreas fundamentais devidamente fundamentadas: 

 1-Professor AEC, onde é destacada a importância da Educação Física, bem 

como o contexto e caracterização do agrupamento de escolas de Celorico de Basto;  

 2-Coordenador Municipal, salientando o papel da autarquia no desporto e 

promoção de eventos desportivos;  

 3-Interveniente no projeto “Celorico a mexer”, reforçando o papel da Câmara 

Amiga, passando pela unidade móvel de saúde e o público-alvo. 

 A segunda parte, e tendo em conta a relevância e pertinência do projeto 

“Celorico a mexer” englobado na linha orientadora do mundo do idoso, é apresentado  

um artigo que pretende verificar a Influência da prática de atividade física na 

capacidade funcional de idosos de 3 freguesias de Celorico de Basto. 
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1. Enquadramento Legal do Relatório de Atividade Profissional 

O Relatório de Atividade Profissional na Universidade de Trás os Montes e Alto 

Douro enquadra-se de acordo com determinadas exigências legais e institucionais.  

Desta forma, e no que se refere ao contexto legal, o modelo de RAP tem como 

base a legislação, no artigo 20.º do Decreto-lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e alterado pelo Decreto-lei 

n.º 230/2009, de 14 de setembro.  

Na sequência da Recomendação do CRUP relativa à aquisição do grau de mestre 

pelos licenciados Pré-Bolonha, a aplicação desta recomendação na UTAD realizou-se 

de acordo com as seguintes orientações: 

Artigo1.º 

É criado na Universidade um regime excepcional de admissão aos 2.ºs ciclos 

(mestrados) destinado apenas a candidatos detentores de licenciaturas concluídas ao 

abrigo do sistema de graus anterior ao “processo de Bolonha”. 

Artigo 2.º 

Os licenciados Pré-Bolonha que pretendem obter o grau de mestre num curso 

de 2.º ciclo que se situe na mesma área científica da sua formação de licenciatura 

podem requerer avaliação da possibilidade de creditação automática na componente 

letiva do referido mestrado, distinguindo-se as seguintes situações: 

… 

b) Na situação dos licenciados Pré-Bolonha que pretendem obter o grau de 

mestre num curso de 2.º ciclo que se situe na mesma área científica e que possuam mais 

de 5 anos de experiência profissional relevante, podem requerer avaliação da 

possibilidade de creditação automática na componente letiva do referido mestrado. Na 

componente não letiva, poderão optar entre fazer um relatório detalhado da sua 

atividade profissional ou fazer uma dissertação, sendo sempre objeto de prova pública.  
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2. Localização e Caraterização do Concelho de Celorico de Basto 

 

O concelho de Celorico de Basto pertence ao distrito de Braga, à Comunidade 

Urbana do Tâmega e constituí, juntamente com os concelhos vizinhos de Mondim de 

Basto, Cabeceiras de Basto e Ribeira de Pena, a muito antiga e característica área 

conhecida por Terras de Basto. O concelho de Celorico de Basto situa-se no extremo 

sudeste do distrito de Braga e no seu limite com os distritos de Vila Real e Porto. 

Confina, no território bracarense, com Cabeceiras de Basto (a norte), Amarante (sul), 

Mondim de Basto (este), Felgueiras (sudoeste) (e com Fafe (a oeste).  

Esta zona centra-se sobre o Rio Tâmega e apresenta uma grande identidade 

cultural. 

É sede de um município com 181,10 km² de área, um perímetro de 71244 metros 

e 20 098 habitantes (2011), distribuídos por vinte e duas freguesias: Agilde, Arnóia, 

(Basto), S. Clemente, (Basto) Santa Tecla, Borba de Montanha, Britelo, Caçarilhe, 

Canedo de Baixo, Carvalho, Codeçoso, Corgo, Fervença, Gagos, Gémeos, Infesta, 

Molares, Moreira do Castelo, Ourilhe, Rego, Ribas, Vale de Bouro e Veade.  

  

Figura 1: Concelho de Celorico de Basto.               Figura 2: Mapa de Portugal. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Braga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia


UTAD – 2.º Ciclo (Mestrado) em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário  

 
 

4 
 

A expansão urbana da Vila tem sido acompanhada da criação de amplos espaços 

verdes e ajardinados, o que lhe confere um aspeto atraente e onde se desfruta de um 

conforto moderno. 

 

Figura 3: Praça Albino Alves Pereira (antes e depois das obras de requalificação). 

Celorico de Basto está dotado de um vasto conjunto de equipamentos, dos quais 

se destaca a Biblioteca Municipal Professor Marcelo Rebelo de Sousa, sendo um dos 

espaços mais procurados. Existem inúmeros solares e jardins de camélias, o Castelo e 

Mosteiro de Arnóia, igrejas e jardins, a Biblioteca Municipal Professor Doutor Marcelo 

Rebelo de Sousa bem como espaços verdes e ajardinados da zona ribeirinha do rio 

Freixieiro e boa gastronomia local. Paisagisticamente Celorico encanta!  

 

Figura 4: Castelo de Arnóia                          Figura 5: Parque de Campismo 

 

 

 

 

Figura 6: Jardins de Camélias                    Figura 7: Zona Ribeirinha do Freixieiro 
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Figura 8: Biblioteca Professor Marcelo Rebelo de Sousa 

2.1 - População do Concelho (1801-2011) 

Quadro 1: População concelhia (1801-2011) 

2.2 - Relevo, Hidrografia e Clima 

Celorico de Basto está rodeado por cadeias montanhosas de onde se destacam as 

serranias do Marão, Gerês, Alvão e Cabreira. A altitude máxima existente no concelho é 

de 856 metros, coincidente com o marco geodésico localizado na capela do Viso 

(freguesia de Caçarilhe). As altitudes mais baixas são inferiores a 100 metros e 

localizam-se essencialmente ao longo do vale do Tâmega na freguesia de Codessoso.  

O relevo do concelho é muito acidentado, de vastos planaltos e estreitos vales que 

descem até ao rio Tâmega. As áreas de vale mais significativas estão localizadas ao 

longo dos rios Veade e Freixieiro, junto às quais se localizam, respetivamente, as vilas 

de Fermil e de Celorico. 

O concelho de Celorico de Basto está inserido na sua quase totalidade (95%) na 

bacia hidrográfica do Rio Tâmega e uma pequena parte na bacia do rio Ave que abrange 

parte significativa da freguesia do Rego e uma pequena franja da freguesia de Basto (S. 

Clemente). 

População do concelho de Celorico de Basto (1801-2011) 

 

1801 

 

1849 

 

1900 

 

1930 

 

1960 

 

1981 

 

1991 

 

2001 

 

2011 

 

25573 

 

21381 

 

20134 

 

22684 

 

24392 

 

22671 

 

21477 

 

20466 

 

20098 
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O principal curso de água que atravessa o concelho é o rio Tâmega, que coincide, 

simultaneamente, com o limite administrativo da parte Este, mais precisamente com o 

concelho de Mondim de Basto e parte de Amarante. São quatro os principais afluentes 

deste curso de água: o rio Veade, rio Freixieiro, ribeira de Santa Natália, e ribeira de 

Petimão. O próprio rio Tâmega é dificilmente navegável, embora propício à prática de 

canoagem de competição, dados os desníveis, ressaltos e outras irregularidades do leito. 

 O clima da região é temperado-atlântico, condenado pela interioridade, e virando 

agreste nos sítios desabrigados e de maior altitude. De um modo geral observam-se 

baixas temperaturas ao longo das invernias que decorrem na maior parte do ano, à 

exceção dos meses: junho, julho, agosto e meado setembro em que as temperaturas 

costumam ser elevadas. 

2.3 - História  

Segundo os historiadores, as origens remotas de Celorico de Basto apontam para a 

época castreja, a partir de um primitivo povoamento pré-romano que daria pelo nome de 

Celióbriga ou Celóbriga de onde terá surgido o topónimo principal do concelho. 

Habitada pelos povos Celerinos e Bastiandos, pensa-se que daí terá resultado a origem 

toponímica de Celorico de Basto. Uma outra explicação para o topónimo, é que este 

teria a sua origem no étimo pré-romano "Celiorico", que é ligado ao étimo 

Céltico "Cel"(Oculto), enquanto que "Basto" designaria um terreno coberto de 

vegetação densa. 

Confirmando-se ou não estas hipóteses, o certo é que, a região terá sido habitada 

desde longa data, conforme comprovam os inúmeros testemunhos deixados pelas 

civilizações que aqui se radicaram, ou simplesmente passaram (pré-romanos, romanos, 

árabes e por fim os cristãos). Salientam-se entre muitos outros, os vestígios 

arqueológicos do Planalto da Lameira, a citânia do Ladário ou os restos dos castros 

espalhados por diversas freguesias. No seu conjunto, representam o sólido argumento da 

ocupação humana deste território desde há milhares de anos. 

O clima, os solos férteis e a abundância de água e locais de pastagem, bem como a 

própria topografia do terreno, dificultando o acesso aos invasores, criaram certamente as 

condições propícias para a permanência e posterior fixação das pessoas à terra. 

A história do concelho está profundamente ligada à história do seu castelo, e em 

torno do qual se desenvolveu a primitiva sede do concelho que ficava localizada junto 

ao Castelo de Arnóia. Esta freguesia permaneceu como sede concelhia até 1719, data 
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em que, por provisão de D. João V, a sede foi transferida para o lugar de Freixieiro, hoje 

conhecida oficialmente como Celorico de Basto. 

A circunscrição de Celorico de Basto foi Couto de Homiziados, criado pelo 

Infante D.Pedro em 1441 e a 29 de Março de 1520, recebeu um foral de D.Manuel I. 

 

2.4 - Breve caraterização económica, artesanal e gastronómica  

Celorico de Basto é um concelho marcadamente rural, cujos traços profundos no 

território e na paisagem se devem à atividade agrícola, que dominou a ocupação das 

pessoas deste concelho até finais do século passado. A emigração permanente marcou 

igualmente o último século, numa primeira fase para o Brasil, nas décadas de 60 e 70 

para França e mais tarde para a Suíça. 

Celorico de Basto está hoje num processo de profundas mudanças. O aparelho 

económico tradicional está a ser alterado a um ritmo muito acelerado. O setor primário, 

outrora dominante, é hoje praticamente residual. A construção civil, o comércio e os 

serviços são hoje os setores empregadores do concelho e dominantes na população 

ativa. A predominância da atividade agrícola e a estrutura fundiária assente na pequena 

propriedade de exploração por conta própria determinaram uma estreita relação espacial 

entre a habitação e o emprego, que se traduziu na extrema dispersão do parque 

habitacional. Hoje começam a ganhar expressão urbana os aglomerados da sede do 

concelho, das Vilas de Fermil e de Gandarela e do aglomerado da Mota, cujas 

intervenções de requalificação urbanística e instalação de equipamentos de utilização 

coletiva tiveram importante ajuda dos Fundos Comunitários.   

É uma população que conserva ainda, indeléveis, algumas das suas marcas de 

identidade.  

O artesanato encontra-se espalhado por todo o concelho. Os bordados a fio de 

ouro são uma marca de Celorico de Basto. Em peças de linho ou de veludo, estes 

bordados são elementos de rara beleza de decoração. A tecelagem do linho, as mantas, 

os tapetes de trapos e a cestaria, têm menor expressão, mas não deixam de ser atividades 

artesanais típicas do concelho, cujas peças de encontram recheadas de pormenores 

muito peculiares. 
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A nível gastronómico, apresenta aos visitantes pratos riquíssimos da cozinha 

tradicional portuguesa, como as couves com feijão, acompanhadas com toucinho, o 

cozido à portuguesa, os fumeiros e o queijo da serra, o arroz de cabidela de frango, o 

cabrito e vitela assada, sempre acompanhados pelo vinho verde da região. Na doçaria 

são de mencionar o pão-de-ló, as cavacas, os rosquilhos, as galhofas e o pudim caseiro.  

2.5 - Breve Levantamento da situação desportiva do concelho  

 

 

 

 

Quadro 2: Breve Levantamento da Situação Desportiva do concelho. 

2.6 - Associações culturais, recreativas e desportivas  

 Associação de futsal de Celorico de Basto; 

 Futebol clube de Gandarela; 

 Sport Clube Fermilense; 

 Clube Desportivo Celoricense; 

 Núcleo da Cruz Vermelha de Gandarela de Basto; 

 Associação Ação Jovem; 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Celoricenses; 

 Associação de Solidariedade Social de Basto; 

 Associação Cultural e Recreativa de Vale de Bouro; 

 

 

 

 

 

 

Terra batida Sintético

Associação Cultural e Recreativa de Vale de Bouro - ASCUVA 200 X X

Associação de Futsal de Celorico de Basto - AFCB 0 X X Associação sem fins lucrativos. 

Clube Desportivo Celoricense - CDC 220 X X Compete no Estádio Municipal.

Futebol Clube Gandarela - FCG 200 X X

Núcleo da Cruz Vermelha de Gandarela de Basto - NCVGB 950 X

Sport Club Fermilense SFC 400 X X

Associações Culturais, recreativas e desportivas

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Celorico de Basto - AHBVCB
700

Sócios

X

Instalações

Campo 
Pavilhão Sede

Observações
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2.7 - Levantamento das Instalações Desportivas das respetivas 

freguesias do concelho de Celorico de Basto, seus proprietários e gestão.  

Freguesia 
Instalação 

Desportiva 
Proprietário Gestão 

Agilde 

Campo de 

Futebol de 11 

Junta de Freguesia de 

Agilde 

Junta de Freguesia de 

Agilde 

Polidesportivo Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia de 

Agilde 

Arnóia 
Polidesportivo Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia de 

Arnóia 

Basto (São Clemente) 

Campo de 

Futebol de 11 de 

Gandarela 

Associação Cultural e 

Recreativa de 

Gandarela 

Associação Cultural e 

Recreativa de Gandarela 

Polidesportivo Município de Celorico 

de Basto 

Município de Celorico de 

Basto 

Pavilhão da 

Escola EB 

Escola EB 2,3 de 

Gandarela 

Escola EB 2,3 de 

Gandarela 

Britelo 

 

 

 

Campo da Cruz Clube Desportivo 

Celoricense 

Clube Desportivo 

Celoricense 

Estádio 

Municipal 

Município de Celorico 

de Basto 

Município de Celorico de 

Basto 

Antiga C+S Município e Celorico 

de Basto 

Município de Celorico de 

Basto 

Caçarilhe 
Polidesportivo Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia de 

Caçarilhe 

Canedo de Basto 
Polidesportivo Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia de 

Canedo de Basto 

Codeçoso 

Polidesportivo Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia de 

Codeçoso 

Piscina 

Municipal 

(exterior) 

Município de Celorico 

de Basto 

Município de Celorico de 

Basto 

Campo de Jogos Grupo Desportivo de 

Codeçoso 

Grupo Desportivo de 

Codeçoso 
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Fervença 

Polidesportivo Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia de 

Fervença 

Campo de Jogos 

da Escola EB 

DREN DREN 

Gagos 

Campo de 

Futebol de 11 

Junta de Freguesia de 

Gagos 

Junta de Freguesia de 

Gagos 

 

Polidesportivo 

Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia de 

Gagos 

Gémeos 

Polidesportivo do 

Freixieiro 

Município de Celorico 

de Basto 

Município de Celorico de 

Basto 

Pavilhão 

Gimnodesportivo 

DREN DREN/Município 

Piscina 

Municipal 

Município de Celorico 

de Basto 

Município de Celorico de 

Basto 

Campo de Jogos 

da Escola EB 

DREN DREN 

Pista de 

Atletismo 

DREN DREN 

Infesta 
Campo de Jogos Junta de Freguesia de 

Infesta 

Junta de Freguesia de 

Infesta 

Molares 

 

 

 

Campo de 

Futebol de 11 

Sport Clube Fermilense Sport Clube Fermilense 

Polidesportivo  Escola Profissional de 

Fermil 

Escola Profissional de 

Fermil 

Pavilhão da 

Escola 

Profissional de 

Fermil 

Escola Profissional de 

Fermil 

Escola Profissional de 

Fermil 

Moreira do Castelo 
Polidesportivo Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia de 

Moreira do Castelo 

Ourilhe 
Campo de  Jogos Associação Cultural e 

Recreativa de Ourilhe 

Associação Cultural e 

Recreativa de Ourilhe 

Rêgo Campo de Junta de Freguesia do Junta de Freguesia do 
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Futebol de 11 Rêgo Rêgo 

Polidesportivo 

 

Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia do 

Rêgo 

Ribas Polidesportivo Centro Social Centro Social 

Vale de Bouro 

 

 

 

Campo de 

Futebol de 

ASCUVA 

Associação Cultural e 

Recreativa de Vale de 

Bouro 

Associação Cultural e 

Recreativa de Vale de 

Bouro 

Campo de 

Futebol de 

Nespereira 

Junta de Freguesia de 

Vale de Bouro 

Junta de Freguesia de Vale 

de Bouro 

Polidesportivo Município de Celorico 

de Basto 

Junta de Freguesia de Vale 

de Bouro 

Veade 

 

 

Campo de 

Futebol de 7 

Junta de Freguesia de 

Veade 

Junta de Freguesia de 

Veade 

Quadro 3: Levantamento das Instalações Desportivas das respetivas freguesias do 

concelho de Celorico de Basto, seus proprietários e gestão.  

Quadro 4: Proprietário das Instalações Desportivas 

Quadro 5: Gestão das Instalações Desportivas 

 

 

Proprietário Nº de Instalações Desportivas 

Município 16 

Juntas de Freguesia 6 

Escolas 7 

Associações e Grupos Desportivos 5 

Clubes 2 

Gestão Nº de Instalações Desportivas 

Município 6 

Juntas de Freguesia 15 

Escolas 7 

Associações e Grupos Desportivos 5 

Clubes 2 
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Figura 9: Proprietário das Instalações Desportivas 

 

No que diz respeito à propriedade dos equipamentos desportivos, o Município lidera 

com 49%, seguindo-se as  Juntas de Freguesia com 21%, as Escolas com 15%.  

 

 

Figura 10: Gestão das Instalações Desportivas 

 

 

46% 

17% 

20% 

11% 
6% 0% 

Municipio

Juntas de Freguesia

Escolas

Associações e Grupos

Desportivos

Clubes

17% 

43% 

20% 

14% 

6% 
Municipio

Juntas de Freguesia

Escolas

Associações e Grupos

Desportivos

Clubes
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2.8 - Acessos  

Chegar a Celorico de Basto foi outrora uma aventura. Hoje é mais fácil e rápido 

aqui chegar, porém, algumas das estradas um pouco sinuosas. O centro do concelho de 

Celorico de basto fica a poucos minutos do IP4 em Amarante e um pouco mais do nó da 

A7 / IC5 na cidade de Fafe. As principais estradas que servem o concelho de Celorico 

de Basto são a EN 206, a EN 210, a EN 304 e a EN 101-4. 

2.9 - Cultura e lazer 

O concelho de Celorico de Basto é bastante rico em termos paisagísticos, são de 

destacar neste concelho: 

 O Alto do Viso; 

 Castelo de Arnóia; 

 Jardim das Camélias da Casa do Prado; 

 Parque Urbano do Freixieiro; 

 Mosteiro de Arnóia; 

 Biblioteca e Centro Documental do Professor Marcelo Rebelo de Sousa; 

 Circuito de moinhos de Argontim; 

 Inúmeros solares espalhados pelas freguesias do concelho. 

2.10 - Festas, Feriados e Romarias 

De entre muitas outras, importa realçar a feira das Camélias que se realiza em Março, a 

feira anual em honra de Santa Catarina que se realiza nos dias 25 e 26 de Novembro, e 

as festas concelhias que se realizam a 25 e 26 de Julho. O feriado municipal celebra-se 

no dia 25 de Julho, em honra de S. Tiago.  

2.11 - Ordenação Heráldica 

Brasão: de prata com um castelo negro, entre dois cachos de 

uvas de púrpura, folhados de verde, contrachefe ondado de azul 

e de prata, de três peças. 

Figura 11: Brasão 
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Figura 12: Bandeira do Município 

Bandeira: esquartelada de prata e de negro, tendo no 

centro o escudo das, encimado por coroa mural de 

prata de quatro torres, e por baixo um listel de prata 

com os dizeres “Celorico de Basto” em caracteres de 

negro. Haste e lança douradas. Cordões e borlas de 

branco e negro. 

Selo: redondo, com as peças do escudo soltas e sem 

indicação dos esmaltes. Entre círculos concêntricos a legenda “Câmara Municipal de 

Celorico de Basto” 

2.12 - Curiosidades 

No dia 1 de Abril de 2006 desenvolveram-se trabalhos relativos ao registo de um 

importantíssimo vestígio arqueológico em Celorico de Basto: uma estela-ídolo pré-

histórica. Foi descoberta casualmente em 2004 no denominado Crasto de Barrega, na 

freguesia de Borba da Montanha (num povoado já identificado no início nos anos 90), 

por um morador da vizinha freguesia de Carvalho. 

O autor da descoberta descreve-a como “… uma pedra redonda com uma espécie 

de mãozinhas desenhadas…”. A verificação e confirmação foram feitas no final de 2005 

por Jorge Sampaio (colaborador e responsável pelo inventário na área de História e 

Património Construído), no decurso de recolhas orais feitas no âmbito daquele projecto. 

Este tipo de vestígio constitui um exemplar de arte escultórica pré-histórica e a sua 

cronologia remete para o Calcolítico final ou início da Idade do Bronze (entre o III e o 

II milénio antes de Cristo). 
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3. Formação Complementar – Ser Ativo 

 

 Cada vez mais, nos dias que correm, há uma enorme pressão a nível social, 

emocional e profissional. O mundo revela-se demasiado competitivo, agressivo no que 

diz respeito a lugares cimeiros na sociedade, e com contornos cada vez mais anormais, 

nos mais simples cargos profissionais. Apesar da escola conduzir o Homem para o meio 

educativo, a sociedade força a alteração de determinados valores com vista a resultados 

práticos e claros. Como é referido por Dalke et al (2007), “a transmissão e a aquisição 

do saber, obedecem à necessidade de otimização do próprio sistema económico. Ao 

longo dos tempos deixa de existir uma finalidade “humanista” no ato de educar: 

educa-se para ser mais eficaz e produtivo. A escola deixa de ser um fim em si mesma, 

preocupada sobretudo com a emancipação do Homem, para se tornar num meio 

fundamental na performatividade generalizada”.  

Dada esta visão, a necessidade de atualização permanente urge nas mais variadas 

áreas profissionais, e a área Desportiva não foge à regra. 

 Tendo como pano de fundo tal necessidade, desde o tempo de estudante 

universitário, sempre tive a preocupação de procurar algo mais para acrescentar à minha 

formação pessoal e profissional. 

 Ainda decorria a licenciatura, propus-me a um estágio, não remunerado, com 

voluntário, num ginásio da zona de Fafe. Estive durante vários meses no apoio a turmas 

de natação, com crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos. Foi o 

primeiro contacto com crianças em meio aquático. Foi um estágio muito gratificante. 

Rapidamente assimilei dicas acerca de segurança na água, compreendi a importância da 

organização e boa gestão da aula, assim como entendi que a motivação e aptidão física 

dos alunos influencia o seu desempenho e consequente desenvolvimento. 

Realizei workshops em natação para bebes dos 12 meses aos 5 anos, no qual 

tomei conhecimento da importância da natação para os bebes, para as mães e para o 

reforço da sua ligação enquanto família. A água revela condições surpreendentes, sendo 

capaz de fortalecer laços e retribuir em simultâneo cuidados terapêuticos.  

Para além da natação, propus-me a outras formações. Visto que, o 

relacionamento dos alunos nem sempre é pacífico, resolvi assistir à formação “Luta na 

escola - Taekwondo”, no sentido de saber acerca das artes marciais, de valores como 
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respeito e disciplina, técnicas básicas de defesa pessoal, e claro, enriquecer a minha 

competência para poder variar os exercícios e atividades das minha futuras aulas. 

Assisti também a conferências acerca de futebol com figuras de relevo nacional, 

que partilharam conhecimento e histórias marcantes do seu trajeto. Participei em 

debates, um deles bastante pertinente intitulado “Desporto, Mulher e Sociedade”. Nele 

debateu-se a diferença desportiva existente entre homens e mulheres, desde 

remunerações, condições de trabalho, estatutos e afins. Percebi que havia (e há) uma 

enorme discriminação de género que afeta a obtenção de resultados e consequentes 

sucessos femininos, sendo que a luta pela igualdade se mantém firme.  

Num outro formato, directamente relacionado com o curso superior que 

frequentei, fui membro organizador dum seminário acerca dos “Jogos Olímpicos – 

Movimento Olímpico”. Então, fiquei a perceber um pouco mais acerca dos jogos 

olímpicos e da sua organização. 

Continuando no âmbito curricular, elaborei, juntamente com os restante colegas 

de curso o Duoiesf de Fafe, “Duatlo promocional e jovem”. Na impossibilidade de 

realizar triatlo por falta de meio aquático adequado, efetuámos, na cidade de Fafe, um 

duatlo, que contou com centenas de participantes de diferentes faixas etárias. Tal evento 

requer uma enorme logística, preparação e articulação em várias vertentes, desde apoio 

humano, segurança, prevenção médica de primeiro socorros, autorizações múltiplas e 

muito, muito trabalho. O evento realizou-se sem percalços, e com direito a transmissão 

televisiva indireta. Foi uma novidade naquela cidade, atraindo diversos desportistas, 

amantes do atletismo e do ciclismo e outros tantos curiosos.  

Após o término da licenciatura, frequentei o curso de “técnicos de marcha e 

corrida” do IDP, realizado na Fadeup. Com o programa de idosos a decorrer no 

município, senti necessidade de saber mais acerca das metodologias e estratégias 

indicadas para esse público alvo, saber o que evitar propôs como tarefas, assim como 

ajudar a ultrapassar o desconforto de determinadas patologias associadas à velhice. Foi 

uma formação bastante enriquecedora. Trataram-se várias áreas, relativas ao trabalho 

cárdio, aos benefícios da AF, do aumento da ApF, alimentação saudável e 

inevitavelmente, a qualidade de vida do individuo. 
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Requeri cédulas de treinador de Natação e Voleibol. Sempre com a intenção de 

me tornar o mais competente e profissional possível. Assisti a uma ação de formação 

baseada no “Sport Education Model”. Recuperei conceitos e conteúdos adormecidos e 

reciclei outros tantos. 

Na tentativa de valorizar cada vez mais o meu desempenho, participei na 13ª 

convenção Ibérica da Promofitness: “Jogos criativos com bolas para crianças”. Tendo 

em vista a constante evolução e dinâmica dos alunos, a motivação requer um 

permanente balão de oxigénio em funcionamento. Novas estratégias são necessárias 

para cativar e modernizar o processo ensino aprendizagem. Nesse sentido, esta 

formação foi uma mais valia para dar resposta às necessidades do sistema educativo.  

Durante o presente ano letivo, efectuei a formação “Didática do Andebol – 

Novas Metodologias de Ensino”, da FPA em parceria com o CFB. Dando seguimento 

ao ímpeto refrescante de conceitos e conteúdos, esta formação revelou-se num 

instrumento útil e eficiente, de efeito prático no desempenho de funções. 

As ferramentas de que fiquei a dispor, são realmente eficazes e praticáveis até 

noutras modalidades desportivas. 

Este processo de complementação de formação, está por certo, inacabado. 

Naturalmente, antevejo que a transmissão de conhecimentos e atualização de conteúdos 

é contínua, vital e necessária, para manter o rumo e não perder a viajem. Esta requer 

uma preparação multifacetada, pois “os professores já não precisam somente de 

dominar as matérias escolares, pois todo o sistema está envolto numa complexidade 

cada vez maior. Esta complexidade está relacionada com a diversidade cada vez mais 

ampla de populações escolares, que vai, naturalmente, condicionar a atuação de cada 

professor. (Aranha, Albuquerque, Gonçalves, 2010). O saber não ocupa lugar!  
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Parte I 

 Área 1 – Docência – AEC 

 Área 2 – Desporto e Autarquia 

 Área3 – Celorico a mexer - Idosos 
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4. Área1  

4.1 - Docência - AEC 

 

4.1.1 - A importância da Educação Física enquanto AEC 

 “Educação Física” não é propriamente fácil de definir. Se perspetivarmos o 

termo de forma académica, rapidamente encaminhamos o processo para o plano 

educativo. No entanto, podemos remeter para a recreação, de caráter social/lúdico, 

competitivo ou até terapêutico. Faseando o conteúdo, Educação Física é uma disciplina 

escolar, promotora de saúde e bem-estar, que ajuda na prevenção de doenças, podendo 

ser usada como mera fonte de lazer ou, numa vertente distinta, parte integrante do treino 

ou competição. Notoriamente, há um constante paralelismo entre disciplina, corpo e 

mente. Portanto, a disciplina gere o raciocínio e o respetivo gesto.  

“… em cada gota de suor pela prática de atividade física e desportiva, terá sempre que 

existir um grão de pensamento” Sérgio 1994 (p25). 

Toda esta sequência conduz a uma importância decisiva da Educação Física no 

organismo humano. Rapidamente se percebeu que é fundamental a disciplina fazer parte 

da vida do ser humano desde tenra idade. Para isso, a implementação da Educação 

Física como disciplina escolar obrigatória, tornou-se realidade, abrangendo todos os 

ciclos escolares. “A Educação Física, enquanto área curricular, estabelece um quadro de 

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

formação dos alunos ao longo da escolaridade” (Benavente, Carvalho & Correia, 1995; 

Ministério da Educação, 2011) ainda que, o 1º ciclo funcione nos moldes Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC). 

 AEC, entenda-se, como atividade de enriquecimento curricular, de foro 

pedagógico, que pretende complementar as aprendizagens curriculares do 1º ciclo do 

Ensino Básico, permitindo a aquisição de competências básicas na área de Desporto, 

Musica, Inglês, etc.  

 A Educação Física enquanto AEC, veio colmatar uma lacuna no sistema 

educativo; mesmo sendo uma área disciplinar não curricular, a Educação Física 

proporciona um enorme ganho na formação do aluno, pois adquire desde cedo um leque 
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de competências básicas, que lhe permite fluir o desempenho no seu processo de 

aprendizagem consequente. 

 Simultaneamente, a Educação Física nas AEC combate um dos maiores flagelos 

da sociedade, um problema que ganha graves contornos no seio da população infanto-

juvenil, que é a obesidade. A prática desportiva revelou-se um fator de motivação no 

combate ao absentismo, melhorando o bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos.  

 “…3 em cada 10 crianças portuguesas com idades entre os 3 e os 5 anos já 

apresentam excesso de peso 12,5% são obesas. Outros estudos atestam que na faixa 

etária do 7 aos 8 anos, a prevalência para o excesso de peso é de 32% e da obesidade é 

de 13,9%... ” Neto, 2010 (p94) 

No seguimento da ligação corpo/mente e do combate aos problemas de saúde, a 

Educação Física nas AEC engloba, tal como o regime curricular, os alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE). Para todos eles, esta é a primeira vez que se 

deparam com atividade física orientada, tornando por isso este momento único e 

marcante para toda a vida. Eventualmente, funcionará também como um reforço, 

complemento de terapia, uma motivação extra, que irá conduzir a um futuro melhor.  

Assim se encontra um outro fator benéfico, a recreação, que proporciona uma 

forte socialização entre grupos, facilitando o convívio, o companheirismo e a amizade. 
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4.1.2 - Contexto e caraterização do Agrupamento de Escolas de Celorico 

de Basto 

O Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto pertence ao distrito de Braga e 

constitui, juntamente com os concelhos vizinhos de Mondim de Basto, Cabeceiras de 

Basto e Ribeira de Pena, a área conhecida por Terras de Basto. O território Educativo do 

Agrupamento compreende todas as freguesias do concelho de Celorico de Basto. 

(Quadro 1.1: Rede escolar do concelho de Celorico de Basto) Nesta área, o 

Agrupamento administra a educação pré-escolar, o 1º, 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Secundário através das seguintes escolas: EB 2,3/S de Celorico de Basto (escola 

sede), EB 2,3 de Gandarela de Basto, EB da Mota, Centro Escolar de Celorico de Basto, 

escolas EB e Jardim de Infância da Gandarela, Jardim de Infância de Arnóia e Canedo 

e, no ano letivo de 2011/12, o centro Escolar de Fermil de Basto e o Centro Escolar da 

Mota. Em Janeiro de 2013 entrou em serviço o centro escolar de Gandarela de Basto. 
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4.1.3 - Ação Social Escolar 

Uma parte significativa dos familiares apresenta um nível de qualificação baixo. 

Beneficiam da Ação Social Escolar, 77% da população discente, sendo 54% dos alunos 

no escalão A e 23% no escalão B. 

Figura 1.1 : Ação Social  

4.1.4 - Pessoal docente  

  Quadro de Agrupamento Contratados 

Pré – Escolar 25 1 

1º Ciclo 41 0 

2º e 30 Ciclos e 

Secundário 
114 48 

TOTAL 180 49 

Quadro 1.2: Pessoal docente. 

4.1.5 - Pessoal não docente 

Categorias VÍNCULO TOTAL 

Assistentes 

Técnicos 

QND 16 

C.IND.TRABALHO 0 

Assistentes 

Operacionais 

QND 86 

C.IND.TRABALHO 0 

Chefe de Serviço 1 

TOTAIS 103 
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Quadro 1.3: Pessoal não docente 

4.1.6 - Pessoal discente  

NÍVEIS DE ENSINO Ano Letivo 2012/2013 

Pré – escolar 417 

1º Ciclo 704 

2º Ciclo 415 

3º Ciclo 648 

Cursos CEF 30 

Cursos Profissionais 58 

Secundário 262 

TOTAL 2534 

Quadro 1.4: Pessoal discente. 

4.1.7 - Projeto 

O Agrupamento de Escolas tem como missão organizar e dar formação a todos os 

alunos que frequentam os estabelecimentos de ensino que o constituem, ou seja, Jardins 

de Infância (JI), Escolas Básicas do 1º ciclo (EB1) e Escola Básica do 2º e 3º ciclo com 

Ensino Secundário (EB 2,3/S). É sua missão, articular o processo de 

ensino/aprendizagem com as políticas nacionais de educação, com o objetivo de 

qualificar os jovens e transmitir-lhes os conhecimentos essenciais tendo em vista formar 

cidadãos numa perspectiva de igualdade de oportunidades.  

Desenvolver parcerias locais e colaborar com a autarquia numa perspetiva 

integrada de corresponsabilização na formação tendo como finalidade as políticas de 

desenvolvimento local é também missão deste Agrupamento. 

É para este desafio constante, de aprendizagem permanente, desenvolvida ao 

longo da vida, que o Agrupamento deve estar recetivo, ser o polo dinamizador e ser uma 

mais-valia na riqueza cultural do meio em que se encontra inserido. 

Para além das atividades de caráter curricular o Agrupamento de Escolas de 

Celorico de Basto tem uma diversidade de outras atividades educativas que se 

constituem como uma possibilidade de reforçar ou de complementar as aprendizagens 



UTAD – 2.º Ciclo (Mestrado) em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário  

 
 

24 
 

ou ainda de permitir aos alunos explorarem outras áreas de interesse. Tendo como 

objetivo, entre outros, contribuir para a manutenção de uma dinâmica coletiva 

favorecedora da participação e do envolvimento da comunidade escolar, estas atividades 

têm, em larga medida, contribuído para a promoção do trabalho cooperativo, o 

desenvolvimento de competências relacionais, o intercâmbio entre turmas e/ou escolas 

assim como o contacto escola/meio. Desta oferta destacam-se: 

 Grupo de Bombos 

 Plano Nacional de Leitura 

 Plano da Matemática 

 Educação para a Saúde e Educação Sexual 

 Mais Desporto - Gira-vólei 

 Eco-Escolas 

 Clubes 

 

4.1.8 - Expetativas e realidade escolar 

Quando em Setembro de 2008 iniciei funções como professor, estava longe de 

imaginar a quantidade de surpresas que iriam surgir. Se inicialmente acusava 

nervosismo e ansiedade, típico de quem começa uma nova fase de vida, rapidamente 

percebi o peso da responsabilidade que a profissão acarreta. Afinal já não havia 

orientador nem orientado, nem professor titular de turma ou estagiário. Era eu apenas, 

perante as turmas. Dava-me conta da preocupação, mas ao mesmo tempo havia uma 

enorme vontade de trabalhar, de por em prática aquilo que aprendera ao longo da 

formação académica. E por muito que tenhamos aprendido enquanto estudantes, pelas 

boas notas e estágios que tenhamos conseguido, só nos apercebemos realmente de como 

as coisas funcionam quando estamos no terreno. 

Nesse mesmo ano, o meu horário letivo conduziu-me até ao Agrupamento de 

Escolas de Gandarela de Basto (extinto entretanto), horário referente as AEC 

(Atividades de Enriquecimento Curricular), e continha 4 turmas perfazendo um total de 

11 horas semanais.  

 Porém, o A E de Gandarela de Basto (e os restante de Celorico de Basto) estava 

ainda distribuído pelas escolas básicas, sedeadas nas várias freguesias da região. 
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Começavam aqui as verdadeiras surpresas: espaços limitados, em terra, e ao ar livre. 

Material, quase inexistente, e quando a meteorologia era desfavorável, as sala de aula 

não ofereciam mais que um velho soalho, e uma lousa negra, onde o giz colorido ainda 

riscava ao ritmo da aprendizagem. “Parece então que a falta de recursos materiais 

constitui um ponto de dificuldade, independentemente do Ciclo que se leciona…” 

(Simão, 2002, p160). Ao deparar-me com tal realidade, juntamente com o colega do 

agrupamento com quem dividia as turmas do primeiro ciclo, alertámos para a 

necessidade de improvisar coberturas, colocar tabelas nas paredes, postes e outros 

materiais. Ao mesmo tempo forçámos a compra de material, como quites transportáveis, 

contendo bolas, cordas, arcos, raquetes, materiais de jogos tradicionais, etc. No fundo, 

lutávamos na tentativa de dinamizar o ensino e proporcionar aquelas crianças novas 

experiências, contacto com novas modalidades. 

 E a luta deu frutos. Conseguimos ter os blocos de 90 minutos no pavilhão de EB 

2, 3 de Gandarela de Basto, ficando apenas os de 45 minutos reservados para as ditas 

“escolinhas”. Mais tarde lá conseguimos algum material, não sendo o que desejaríamos, 

mas com a promessa da câmara municipal que um novo Centro Escolar acabaria por 

nascer futuramente. Estava delineado, na carta educativa do município, um moderno 

centro escolar para a vila de Gandarela. Mas até à construção do mesmo, iriamos 

deparar-nos com esta realidade. 

Tenho consciência que sou um felizardo desde o primeiro dia de serviço. Tive a 

sorte de, até hoje, trabalhar com pessoal docente e não docente que me apoiou muito. A 

relação professor/professor, professor/auxiliar sempre foi muito enriquecedora. Se todos 

eles tiveram algo a dizer, sempre tive ouvido afiado para captar e filtrar tudo o que 

partilhavam comigo. Com o grupo de Educação Física e Desporto mais gozo me dava 

conviver. Aqui tenho que salientar o colega Nuno Magalhães, rapaz com quem leciono 

desde o primeiro ano de trabalho. O traquejo que tinha e o método que usava, fez 

melhorar e aperfeiçoar a minha forma de estar em ambiente de aula e perceber o tempo 

de intervenção para melhorar a produtividade da turma. Das dicas básicas de como lidar 

com os alunos, aos conselhos mais complexos de como estar em ambiente de escola e 

sua realidade atual.  
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“Cada professor deve saber gerir os processos adequados para desenvolver nos 

alunos as aptidões necessárias à situação de aprendizagem. O mais importante será 

“aprender a aprender”.” Silva, (2003). 

 O paralelismo professor/professor, professor/auxiliar foi fundamental no início 

da minha carreira, mas não menos importante no processo de ensino-aprendizagem é o 

paralelismo professor/aluno. O significado do processo de ensino-aprendizagem está 

bem patente nestes dois intervenientes. A transmissão de conhecimento funciona 

maioritariamente no sentido professor para aluno, no entanto, é incrível a quantidade de 

coisas que aprendemos com os mais pequenos. Tendo em conta a realidade escolar e a 

astúcia dos alunos, lecionar apresentou-se como um verdadeiro desafio. 

4.1.9 - O que lecionar? 

 No início de cada ano escolar, o grupo de Educação Física do atual mega 

agrupamento de Celorico de Basto reúne em articulação vertical, para delinear o 

programa anual de atividades. Previamente, e em consenso com o pelouro do desporto e 

cultura da CMCB (órgão de gestão dos professores de AEC), o grupo de Educação 

Física do 1º ciclo (no qual me incluo) elabora o programa anual de atividades que irá ser 

seguido durante o ano letivo. Neste encontram-se vários desportos coletivos e 

individuais, que são atempadamente divididos por períodos e respectivas unidades 

didáticas. A planificação é realizada tendo em conta as necessidades dos alunos, as infra 

estruturas, material e recursos humanos disponíveis. No presente ano letivo, o plano 

anual (anexo 1) é constituído por modalidades como Natação, Futebol, Basquetebol, 

Ginástica (iniciação na área de Deslocamentos e Equilíbrios), Atletismo, Giravolei, 

Jogos lúdicos e pré desportivos e Perícia e Manipulação.  

 Todos os anos o plano é revisto, e tendo em conta as condicionantes 

anteriormente apresentadas, realizam-se os devidos ajustes, sempre tendo em conta o 

melhor rendimento dos alunos e consequente aproveitamento escolar. De acordo com 

Din e Tsang (2007), “os professores têm de arranjar formas cada vez mais sugestivas e 

aliciantes (utilizando vários métodos de ensino), para provocar as aprendizagens nos 

alunos, fomentando posteriormente o estudo, claro.” O ensino deve rolar ao sabor das 

necessidades dos intervenientes. “Um professor de qualidade vai, se tiver todas as 

condições para isso, formar alunos de qualidade”. (Lawrenz, Huffman e Gravely, 

2007). 
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4.1.10 - Articulação Horizontal  

A fim de obter os melhores resultados nos alunos do primeiro ciclo, realizam-se 

mensalmente, reuniões de articulação horizontal. Nelas estão presentes, todos os 

professores titulares de turma, assim como os professores das disciplinas AEC. Na 

mesma, avalia-se o desempenho de todos os intervenientes, professores e alunos, 

referentes a determinada turma, o seu desempenho, se cumpriu com o que estava 

estipulado, aspetos a melhorar, assim como outros assuntos de interesse ao processo de 

ensino-aprendizagem. Este processo fica registado em ata.  

Desta forma, há maior rigor e controlo sobre todas as atividades propostas e 

realizadas, havendo também maior consciência e responsabilidade sobre o programa a 

cumprir.   

O principal objetivo da articulação horizontal, é criar um fio condutor de 

conhecimento que relacione as diferentes áreas de conteúdo abordadas no 1º ciclo. 

Pretende-se uma ligação de determinado conteúdo de Estudo do Meio, a Matemática, 

Língua Portuguesa e claro as Disciplinas AEC, como Ed Física, Música e Inglês. (Por 

exemplo, transportar o tema da respiração dos seres vivos em estudo do meio, para o 

texto da “princesa que suspira apaixonada”
1
 em Língua portuguesa, para o cálculo do 

número de respirações que a princesa efetua em x minutos. Em seguida traduzir os 

elementos básicos em inglês, consciencializar a importância da respiração na música e 

perceber a importância da capacidade respiratória num atleta.)  

4.1.11 - Articulação Vertical  

À imagem da articulação horizontal, a articulação vertical visa obter semelhante 

objectivo. Neste caso, a articulação é feita com todo o grupo de Ed Física do 

Agrupamento, desde o 1º ciclo até ao secundário.  

Assume-se neste quadro uma visão vertical da disciplina, orientando o 

conhecimento adquirido por parte do aluno como um percurso com etapas escaladas. 

                                                           
1
 Título fictício para exemplificar tema a articular em diferentes Programas escolares. 
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Pretende-se que adquira um leque de conteúdos até ao fim do 1º ciclo, um outro até ao 

final do 2º ciclo e assim sucessivamente até terminar o secundário.  

Em cada reunião é feita igual avaliação, porém, apenas uma vez por período. 

Todo o processo fica igualmente registado em ata.  

4.1.12 - Casos Complicados – Desafio NEE 

 Todo o processo ensino aprendizagem é condicionado por um vasto leque de 

fatores. O meio escolar, os colegas, o professor, o espaço, o material, até a temperatura 

ou o clima influenciam o desencadear do mecanismo. Há, no entanto, casos 

influenciados por natureza, influenciados por uma família infeliz ou por um passado 

marcado. Os alunos com NEE, são especiais, normalmente com patologias associadas e 

marcados pela vida familiar desde o berço até à adolescência.  

 A vida é um percurso recheado de surpresas, no qual nos deparamos com 

inúmeras situações, algumas delas deixam bem gravado parte constituinte desse trajeto. 

“Lidar com seres humanos torna a profissão de professor imprevisível a cada 

momento.” (Dunn e Shriner, 1999). 

 Um desses momentos, retrata-se facilmente quando iniciei funções como 

professor, no então AEGB. Na EB1 Souto – Ribas, deparei-me com uma turma 

constituída por alunos do 1º e 2º anos. Após uma breve apresentação como professor, a 

ansiedade e entusiasmo dos alunos (típico da idade) fez com que estes se apresentassem, 

contassem histórias, e proezas do arco-da-velha. Nutridos duma alegria e energia 

incríveis, quase desesperavam por sair da sala, para fazerem a dita ginástica. Lá ao 

fundo, reparo num miúdo, só e calado, que me observava com estranheza. Dado o 

sossego, tentei introduzi-lo na conversa: ao questionar o seu nome, o olhar divaga, 

ignora-me e observa o céu pela janela. Os colegas não perdem tempo, e respondem por 

ele: “_ É o Rui
2
, professor! Ele é deficiente, só fala as vezes…” Exclama um colega 

com toda a sabedoria, no auge dos seus 6 anos. 

 Aqui começa um relacionamento especial, onde nem sempre foi fácil interagir, 

mas onde cada pequeno passo no seu conhecimento, se tornaria um enorme feito. O seu 

processo relatava um diagnóstico demasiado reticente, com inúmeras dúvidas. Certo era 

que o Rui apresentava sequelas de paralisia cerebral e paralisia obstétrica braquial no 

                                                           
2
 Nome fictício atribuído ao aluno. 
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membro superior esquerdo. A nível familiar era descendente cigano, mal amado, 

abusado e abandonado. Veio parar ao Lar Divino Salvador – Ribas, instituição que 

acolhe crianças em risco, através da Segurança Social e da Proteção de menores. A nível 

clínico, os médicos variavam no diagnóstico; reconheciam a paralisia cerebral e 

obstétrica braquial do membro superior, porém não encontraram (até à presente data) 

diagnóstico exato. Uns delineavam Síndrome de Asperger associado, outros suspeitaram 

de autismo, tudo inconclusivo.  

 Para além deste mistério em torno do estado mental do Rui, este padecia duma 

anomalia no membro superior esquerdo, causada por sequelas da paralisia obstétrica 

braquial. Denotava-se má postura do ombro e cotovelo. Além disso, o Rui repetia, 

insistentemente, movimentos com a mão direita, especialmente segurando na mesma 

fios, cordas, elásticos, ou qualquer objeto de parecidas formas e dimensões. Passava 

largos minutos a agitar tais objetos, ficava como se em estado de transe, resguardado no 

seu mundo, e alheio ao que se passava em seu redor.  

Nas aulas de AF o seu rendimento era muito baixo. A sua capacidade de 

concentração era quase nula, sendo quase impossível realizar as tarefas propostas com 

sucesso. Aliás muito raramente as tentou fazer. À sua maneira lá ia brincando com uma 

bola, abanando uma corda, ou um cordão da sapatilha. Divagava pelo pavilhão, 

obrigando a auxiliar
3
 a percorrer quilómetros em sua perseguição. Tentei por inúmeras 

estratégias e metodologias, motivar o Rui e captar a sua atenção e concentração, mas 

poucas foram as vezes que obtive produtividade. É importante que o professor saiba “o 

que fazer, mas também como fazer” (Ribeiro, 1997), perante casos desta natureza. Se 

por vezes a metodologia pareceu a indicada para vir a dar frutos, no dia seguinte tudo se 

alterava. Para meu espanto, o Rui apresentava um à vontade enorme dentro de água, e 

aquilo que se antevia como um enorme obstáculo ao desenrolar normal da modalidade 

de natação, acabou por ser um fator de motivação extra para os restantes colegas que 

receavam o meio aquático. Se beneficiava com esta situação, creio que o Rui colhia 

ainda mais benefícios, já que o meio aquático é propício a ganhos e melhorias a vários 

níveis.  

Segundo Campion, 2001, p.3,“O alívio da dor e espasmos musculares: 

manutenção ou aumento da amplitude de movimento de articulações; fortalecimento 

                                                           
3
 Auxiliar da ação educativa, exclusiva do Rui, durante todo o ano letivo. 



UTAD – 2.º Ciclo (Mestrado) em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário  

 
 

30 
 

dos músculos enfraquecidos; aumento na sua tolerância aos exercícios; reeducação dos 

músculos paralisados; melhoria da circulação; encorajamento para as atividades 

funcionais; manutenção e melhoria do equilíbrio e da postura.”  

O Rui foi meu aluno os 4 anos de instrução primária. Nunca entendi como um 

caso daqueles poderia frequentar o ensino regular. Concordo que deve haver integração 

dos alunos com NEE em escola regular, a sociedade não deve ser restrita a ninguém, 

independentemente da cor, religião, portador de deficiências, ou casos diferentes, porém 

o aluno em questão era bem distinto, necessitava de um acompanhamento presente, 

permanente.  

Outros foram os casos, que ao longos dos anos, encontrei pelas diferentes turmas 

que lecionei. Alunos com variados quadros clínicos, desde espetro de alcoolismo 

associado a perturbações ao nível do funcionamento cognitivo e emocional, deficiências 

significativas ao nível da voz, perturbações fonológicas e ao nível da linguagem. Outros 

ainda com atraso intelectual, com sequelas de paralisia cerebral e obstétrica braquial nos 

membros superiores.  

Todos estes casos eram provenientes do LDS-R, instituição que acolhe crianças, 

em todas as idades, que são retiradas do ambiente familiar por falta de rendimentos, má 

conduta, maus tratos, etc. São crianças de olhar ténue, marcadas por um início de vida 

atribulado, sem fio orientador, nem bases definidas. A ausência de valores e princípios é 

notória, e, forçosamente, a componente escolar assume um papel de relevância no seu 

desenvolvimento enquanto alunos e acima de tudo como seres humanos. 

“A Cultura e as artes são consideradas componentes fundamentais de uma 

educação que vise o desenvolvimento pleno dos indivíduos, pelo que a sua 

obrigatoriedade permitiria garantir o sucesso de todos os seus benefícios e 

potencialidades.” (Matos, 2008, p27).  

Porém, nem todos os alunos do lar possuem patologias associadas. Muitos deles 

encontram-se em excelente saúde física e mental. Miúdos meigos, mas rebeldes por 

natureza, com dificuldades claras de relacionamento com o mundo mas carentes de 

afeto e carinho. Vêem em nós professores, o pai que os abandonou, o irmão que 

desaparecera. Partilham connosco as histórias mais cruéis e terríveis pelas quais já 

passaram, e debitam, quase divagando, os desejos que gostariam de ver concretizados. 
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Alguns deles demasiados simples e acessíveis ao mais comum dos mortais. E aí, 

entendo a fortuna que possuo, quando me vejo membro constituinte duma família dita 

“normal”. Casos chocantes de maus tratos, de abusos sexuais, de momentos de estrema 

violência estampados na alma de miúdos de 6, 7 anos geram enjoos e mau estar 

enquanto tento perceber que mundo é este? E como pano de fundo, continua presente o 

sorriso ingénuo e o olhar inocente de quem já o sofreu na pele… 

Lidar com casos desta natureza, torna-se numa lição de vida avassaladora, faz 

crescer e a saber viver, requerendo estratégias e metodologias que ultrapassam a 

formação universitária. 

4.1.13 - Intervenção, estratégias e metodologias  

Como defendi anteriormente, sempre fui apologista dum modelo de ensino 

aprendizagem inclusivo, sem divisões ou diferenças. Partindo desta ideologia, no 

decorrer da minha atividade profissional, sempre intervi com o intuito de unir os alunos 

na busca de conhecimento, independentemente das suas fraquezas ou pontos fortes. 

Sujeitei os referidos casos a esta ideologia. Como referem Rivilla e Angulo (1995), “os 

professores não devem tratar todos os alunos da mesma forma, devem-lhes fornecer 

ferramentas para desenvolverem a sua própria aprendizagem: “não devem ensinar só 

os rios e as serras, devem ensinar a usar o mapa”; não devem ensinar só a tabuada, 

devem ensinar a usar a máquina de calcular”; não devem dar o peixe, devem ensinar a 

pesca.”  

Salientando o caso do Rui, cedo percebi, que a sua interação social se refletia 

mais com as meninas. Na tentativa de tirar proveito desse mesmo relacionamento, 

comecei por integrá-lo em grupos femininos, quando as tarefas das aulas o 

possibilitavam. Por grupos, ou apenas com a companhia de uma menina, delineei 

inúmeros exercícios, para obter rendimento e evolução do Rui. Escassos foram os 

momentos em que obtive boa execução, mas os que obtive, foram sempre na companhia 

das pequenas senhoras, percebendo assim que “diversificar e diferenciar os processos 

de ensino-aprendizagem (metodologias, interação pedagógica, formas de agrupamento, 

organização do espaço e do tempo, materiais…) é o caminho imprescindível para se 

poder promover o desenvolvimento de competências…” (Stylianides, 2008). 
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Na companhia de rapazes, o Rui ficava agitado, demasiado excitado, acabando 

por perder postura e vagueando pelo espaço. Em pouco tempo, regi um fio condutor de 

aula para este aluno tão especial. A ativação era realizada de mão dada a uma ou duas 

meninas. Desde corrida simples, à mobilização mais básica. As meninas que o 

acompanhavam eram as mais maturas e responsáveis da turma, e possuíam indicações 

para o poderem largar/libertar em caso de cansaço ou desânimo, assim como, confortá-

lo com palavras de incentivo e motivação. A sensação de positivismo e alegria devia 

estar presente constantemente, devendo esse feedback servir como força, atenuando os 

seus erros, pois “o erro deve ser encarado como um momento de aprendizagem e não 

como uma fraqueza repreensível” (Arends, 1995). Toda a aula tinha de ser 

desenvolvida, levando o Rui de acordo com as suas motivações e convicções. Caso 

contrário fugia, deitava-se no chão, ou simplesmente se abstraía e desligava 

completamente. Foram algumas as vezes que tal aconteceu. Porém, ao sentir que 

consegui incutir-lhe o mínimo de disciplina e rigor em aula, que lhe potenciei o 

relacionamento com os restantes colegas e, que de forma muito ténue, lhe transmiti 

conteúdo e lhe enriqueci o leque de experiências e vivências enquanto aluno e ser 

humano, fico realmente feliz, com a sensação de dever cumprido.  

“A pedagogia atual deve ter presente, ao comprometer-se no desenvolvimento 

do aluno, a constituição do homem de amanhã. Naturalmente, a Escola insere-se no 

processo de mudança da sociedade e deve ser uma instituição aberta à comunidade.” 

(Aranha, Albuquerque, Gonçalves, 2010 p.10). 

Os restantes colegas com NEE associadas, não careciam dum tratamento tão 

individualizado ou pormenorizado. Trabalhávamos dentro da normalidade, com grupos 

heterogéneos, onde a aprendizagem era estimulada pelo bom desempenho e 

competitividade dos restantes colegas. Por vezes, o simples atribuir de 

responsabilidades (como arrumar material, manter ordem da turma, apoiar na 

organização de exercícios) fazia com que estes alunos melhorassem a sua capacidade de 

concentração, transcendendo-se no que conferia ao desempenho e rendimento. 

Alguns deles não precisaram de muito mais que de uma palavra de atenção, um 

simples carinho, ou um aperto de mão no inicio da aula. Era como que se se mudassem 

as pilhas e tudo corria dentro da normalidade. Mais tarde, principalmente nos rapazes, 

aquando do 3º e 4º anos de escolaridade, constatei a necessidade de organizar as turmas 
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com alunos NEE, em grupos homogéneos. Tinham dificuldades em lidar com os 

colegas que não correspondiam ao seu nível de desempenho, gerando por vezes 

conflitos e desmotivando os mais limitados tecnicamente. O facto de os colocar em 

patamares semelhantes de rendimento e de capacidade exibicional fazia com que estes 

se aplicassem a fundo, e os restantes ao seu ritmo lá iam atingindo os objetivos 

propostos. “Cada professor deve, então, ajustar a cada aluno a sua intervenção 

pedagógica e situação didática, na expectativa de otimizar as aprendizagens” 

(Perrenoud, 1978). 

Concluindo, cada turma revela contextos de aprendizagem muito distintos e os 

alunos requerem diferentes estratégias, metodologia e feedback. Cabe ao professor 

procurar, explorar e operacionalizar diferentes métodos, formas interventivas para 

recolher o que de melhor há em cada um deles, sendo que, o feedback “serve de 

informação de retorno, devendo: servir para melhorar a aprendizagem; ser oportuno, 

ser positivo, ser detalhado, ser eficaz, ser participativo, ser realista, ser justo, ser 

motivador e ser sincero” (Brown et al. 2000), assumindo-se num instrumento decisivo 

na busca de conhecimento.  
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5. Área 2  
  5.1 - Desporto Municipal 

 

5.1.1 - Autarquia como meio promotor de Desporto e Competição 

 À imagem da Educação Física nas AEC, a autarquia de Celorico de Basto 

promove o Desporto Escolar/Competição. Na tentativa de vincar o hábito desportivo 

entre crianças e jovens, o município incentiva à prática desportiva com vista à 

competição. Para isso, ao longo dos últimos anos dispõe de clubes desportivos em 

várias modalidades e com vários escalões de formação, como é o caso do futsal, do 

basquetebol, do gira-vólei e andebol. 

 “Promover o gosto pela prática regular das atividades físicas e assegurar a 

compreensão da sua importância como fator de saúde e componente da cultura, na 

dimensão individual e social.” (Ministério da Educação, 2005) 

Os principais objetivos, assentam em alargar a prática desportiva ao maior 

número de crianças e jovens do concelho, promover estilos de vida saudáveis, contribuir 

para a criação de cultura desportiva, desenvolver os conhecimentos desportivos, 

proporcionar convívio entre grupos e espírito coletivo. Paralelamente, proporcionar um 

ambiente competitivo respeitando regras, regulamento, adquirindo noção de “fair play”, 

já que, “a filosofia da vitória a todo custo é irracional e ilógica e pode provocar 

situações perturbadoras, prejudicando emocionalmente os participantes, especialmente 

porque são imaturos” (Coelho, 1988). 

 Pretende por isso, proporcionar um complemento desportivo que não é possível 

em ambiente escolar.  

 Garantido assim o conjunto de práticas lúdico-desportivas, o município fornece 

aos intervenientes uma visão associativista, com cargos e responsabilidades, em 

representação duma entidade desportiva. Os respetivos clubes são compostos por mais 

de cem elementos, entre participantes, coordenadores e diretores. Todos desempenham 

funções de acordo com as suas responsabilidades, tendo em conta os objetivos a 

alcançar. 

 Como membro integrante do setor desportivo da Autarquia, toda a interação com 

este meio e respetivo desempenho de funções, me fez aprender muito. Adquiri 
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experiência desportiva em diferentes modalidades, cresci como pessoa, pois o 

enriquecimento enquanto relacionamento humano é enorme. Há um grupo de 

comportamentos que se vai aprimorando, e consequentemente construindo patamares de 

conhecimento, aperfeiçoando conteúdos, e completando competências que nos levam a 

qualificar o desempenho da nossa profissão. O ganho enquanto profissional é notório, 

evidente, estimulando e despertando a aposta em novas vertentes do Desporto e 

Educação Física.   

 Trata-se claramente duma boa aposta por parte da Autarquia. Se nós, 

profissionais da área estamos satisfeitos e motivados, a população alvo revela ainda 

maior vontade em fazer parte do desporto municipal. Como garantia, evidencia o 

enorme crescente de participantes, nas mais diversas modalidades e eventos desportivos. 

 Face a este crescente de interessados, houve a necessidade de apostar e investir 

em diferentes áreas; foram sugeridas, em conformidade com os interesses do município, 

várias atividades, algumas delas em vigor atualmente, como é o exemplo do futsal e do 

BTT. O futsal conta com escalões de formação e um de seniores femininos. Os passeios 

de BTT, são organizados pontualmente, tendo aumentado significativamente o número 

de praticantes na zona. Em conjunto, a Coordenação Municipal promove outras 

atividades, já referenciadas, e que serão relatadas de seguida. 

5.1.2 - Passagem pelo basquetebol e transição para o futsal  

 Logo após iniciar funções, ser-me-ia destacado o basquetebol na área de 

desporto municipal. Como tal, o escalão de minibasquetebol do Basquete Clube de 

Celorico de Basto (BCCB) estava entregue à minha total responsabilidade. 

 O grupo, inicialmente, com pouco mais de 10 atletas, praticava a modalidade 

num antigo recinto escolar, na vila de Celorico de Basto, conhecido no local como 

“ciclo velho”, de reduzidas dimensões. Dado o número de atletas e a ausência de 

competição regular, o espaço e as respetivas condições, serviam perfeitamente para 

desenvolver a modalidade. 

 No entanto, após algumas semanas de treino, o número de atletas foi crescendo, 

atingindo o triplo dos que apareceram inicialmente. Para minha surpresa e satisfação, o 

método utilizado estava a ter sucesso, os miúdos adoravam, e com isso enchiam os 

colegas de curiosidade. Este contágio fez com que estes acabassem por integrar o 
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BCCB. Refiro-me a crianças com idades inferiores a 10 anos, onde a prática desportiva 

se revela importantíssima dada a quantidade de atividades sedentárias de que são alvo, 

jogos de computador, consolas, videojogos, etc., e em simultâneo os maus hábitos 

alimentares a que são aliciados quase diariamente. Como refere Soares J. (2013)“ A 

academia Americana de Pediatria estima que o excesso de peso e a obesidade, 

respetivamente, baixariam 11 e 26% se as crianças em idade escolar praticassem, pelo 

menos, dois desportos de equipa por ano. A prevalência da obesidade diminuiria 22% 

se caminhassem ou pedalassem para a escola 4 a 5 vezes/semana”. “As crianças com 

risco de obesidade quando confrontadas com imagens de alimentos calóricos têm uma 

maior activação de regiões cerebrais que estão ligadas à “recompensa” e, por isso, 

mais suscetíveis de ingerirem esse tipo de alimentos. O ambiente já não os ajuda e até o 

cérebro as atraiçoam.”  

 Com tal crescimento no número de atletas, surge a necessidade, urgente, de 

efetuar alterações, pois as infra estruturas tornaram-se insuficientes. Inicialmente 

dividiu-se o grupo em duas partes realizando treino separadamente. Posteriormente, 

saímos da antiga escola, e começámos a treinar no pavilhão da eb 2,3/s de Celorico de 

Basto. Porém, as alterações não se ficaram por aqui; nesse mesmo ano, participámos em 

vário torneios e encontros de basquetebol. 

Na altura, previa-se introduzir o basquetebol nas crianças de tenra idade, para 

criar uma base forte e confortável, que permitisse à modalidade crescer no concelho a 

médio/longo prazo. A aceitação por parte dos pequenos foi muito boa. Passavam a 

semana a questionar quando iriam ter jogo, demonstravam uma ansiedade enorme pela 

prática desportiva em quadro competitivo. 

Realizámos competições intra concelhias, abrangendo o maior número de 

escolas possível. Deslocámo-nos a Mondim de Basto, Fafe, Braga e Póvoa de Lanhoso. 

E ganhámos, ganhámos muito e muitas coisas. O orgulho do primeiro equipamento, a 

alegria do primeiro cesto. Os convívios estrada fora e os lanches em “família”. O sorriso 

nos lábios de meninos e meninas, hoje rapazes de vozes grossas, e raparigas quase 

mulheres, que com o mesmo carinho e brilho nos olhos exclamam: “Ola professor!” 

No ano seguinte, acabaria por deixar o basquetebol e ingressaria no futsal. Gosto 

de variar, experimentar várias modalidades, vivenciar o mais possível e colher de cada 

uma delas o que de melhor têm para oferecer, mas admito que senti alguma tristeza ao 
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“trocar” o basquetebol pelo futsal. Os pequenos eram enormes atletas, e ao mesmo 

tempo fiz parte duma experiência inaugural no seu capítulo desportivo. Em alguns 

deles, a dimensão da bola ultrapassava a dos seus membros.  

 Uma vez no futsal, a CMDC, encaminhou-me para os infantis masculinos. Lá 

constituía equipa técnica com o colega Nuno Magalhães, e encontrámos um grupo de 

atletas diferente. Estes já possuíam conhecimentos mínimos, já tinham praticado futsal e 

futebol em épocas anteriores. Eram relativamente mais velhos, partilhavam outras 

brincadeiras.  

 Estávamos na época 2009/2010. Juntamente com o Nuno, preparávamos a 

equipa para o campeonato distrital de infantis, da zona de Braga, quando fui convidado 

para ingressar numa outra equipa técnica. Um outro colega, entrara em contacto comigo 

para me convidar para preparador físico duma equipa sénior feminina, também de 

futsal. 

Gosto de desafios, e quando dei por mim, estava a treinar duas equipas em 

simultâneo, os infantis masculinos e as seniores femininas. A equipa de infantis já 

transitava do ano anterior, mas a do feminino estava a ser criada de raiz. Com os 

pequenos aperfeiçoávamos o trabalho anterior com vista a melhorar rendimento. Já com 

o feminino, cada pequeno passo se traduzia num gigantesco feito, visto que muitas delas 

nunca tinham jogado futsal federado. 

Foi uma época desgastante. Os fins de semana serviam para tudo menos repor 

energias. Sábados de manhã, jogo com os infantis, à tarde jogo como feminino e ao 

domingo, jogava eu, na minha equipa de futebol. E assim passou a época. Os resultados 

foram os esperados. Os infantis continuaram a sua progressão, assimilando processos e 

melhorando conhecimentos. O feminino teve uma evolução espantosa. O campeonato 

que disputámos nessa época era fortíssimo, possuía equipas doutro patamar, de 

qualidade acima da média, de competência e excelência. A título de curiosidade, as 

campeãs nacionais de futsal feminino faziam parte desse leque de equipas. Mesmo 

assim lutámos de igual para igual, sendo o resultado posto para segundo plano e 

valorizando a experiência de defrontar tais adversárias. 

Foi um ano rico em valores e princípios. Reconheço nas senhoras uma 

sensibilidade, uma força de vontade e concentração diferente e em grande parte das 
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vezes superior à dos homens. A forma como se dedicavam em prol dum objetivo é 

muito mais focado e exigente que a dos senhores, facilitando-lhes o concretizar dos 

mesmos. 

Na época seguinte, 2010/2011, mantive funções, continuei a filtrar o que de 

melhor podia tirar deste cargo. Clarifiquei conceitos de individual e coletivo, de 

trabalhar em função do grupo, duma causa, duma entidade. Aprendi a lidar com 

inúmeras, a debelar problemas, evitá-los e resolve-los. Investiguei, procurei saber mais 

acerca da modalidade e do seu desempenho. Percebi como trabalhar para ganhar, 

entender se o é possível e sabem perder, aceitar a derrota. Basicamente, retrata uma 

pequena fase do processo de maturidade profissional extra escola.  

Em 2011/2012, terminei a ligação ao feminino, focando o meu percurso como 

treinador e coordenador municipal apenas nos infantis. Agora, um novo grupo de 

infantis para orientar, chegava às mãos dos mesmos treinadores. Eu e o Nuno 

Magalhães, voltávamos a pegar no mesmo escalão, para dar continuidade ao trabalho 

anteriormente desenvolvido. 

Disputamos, até à presente data, o campeonato distrital de futsal de braga. Nesta 

segunda época (2012/2013), notamos nos atletas uma evolução positiva, sentimos que o 

nosso trabalho é aproveitado com maior ou menor dificuldade. Contrariamos as 

distrações e falhas, naturais da idade, com motivação extra e feedback positivo, visto 

que “o feedback é fundamental e imprescindível para a melhoria do processo” (Leite e 

Fernandes, 2003). Lutamos para criar algo diferente, para marcar a história de vida de 

cada um dos atletas no capítulo desportivo, e para reviverem, num futuro distante, com 

nostalgia e orgulho estes dias que correm. 

Além de todo o lado profissional, há o lado humano, que tem crescido a olhos 

vistos, ao longo destes anos. Enquanto agente desportivo, assisto ao crescimento e 

evolução de dezenas e dezenas de atletas, que se tornam, a seu tempo, competentes, e 

que me deixam com um leve toque na barriga ao saber que, dum certo modo, fiz parte 

desse processo. 

E com estes pequenos e simples momentos percebo a importância da profissão 

que abracei. Serei, aos olhos deles, um mero interveniente da sua história desportiva, 

porém, fazer parte dela, assume-se como um grande trofeu. 
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5.1.3 - Autarquia promotora de Eventos Desportivos  

 Ao longo dos anos, a Autarquia assumiu um papel determinante na promoção da 

saúde e bem-estar, assim como na área desportiva, no convívio entre massas, e na 

aposta de uma mentalidade enérgica, saudável, dinâmica e aberta.  

 “…esse papel não pode deixar de ser o de assumir como entidade propiciadora 

e estimuladora do aumento da oferta de condições que permitam à generalidade dos 

cidadãos o acesso a formas qualificadas de prática de desporto, aumentando os 

respectivos níveis de participação e frequência nas atividades desportivas.” 

Constantino, 1999 (p19). 

A prática desportiva concebe à população um ganho a vários níveis, potenciando 

melhorias na qualidade de vida, promovendo o vetor sociocultural, enriquecendo assim 

o quotidiano de cada um. Sentiu-se por isso, a necessidade de preencher esse vazio, 

dando lugar a uma nova vertente na coordenação de Desporto e Cultura; assim surgiram 

os “eventos desportivos”, que tem lugar, maioritariamente, ao fim de semana ou em 

períodos previamente delineados (férias, festas, etc). Organizaram-se maratonas de 

BTT, passeios de Cicloturismo, corridas de carrinhos de rolamentos, torneios de futsal, 

de futebol de 7 e de 11, festivais de natação, férias desportivas englobando um enorme 

leque de atividades. 

5.1.4 - Relato de eventos 

Em 2008, a CMDC apostou seriamente numa modalidade em expansão no nosso 

país. Promoveu as Ligas de Futsal, através da AFCB, competição destinada à população 

do concelho. Este evento dividiu-se em vários torneios, que decorriam em simultâneo 

pelos vários polidesportivos existentes nas freguesias do concelho de Celorico de Basto. 

Com o objetivo de abranger diferentes faixas etárias, a organização promoveu três 

escalões masculinos: infantis, juvenis e seniores masculinos e um de seniores femininos. 

Até ao presente ano, este evento repetiu-se de maio a agosto. Nele participam mais de 

cinco centenas de intervenientes entre atletas, directores técnicos e outros agentes 

desportivos.  

O sucesso foi tal, que houve a necessidade de alterar o regulamento, permitindo 

o acesso a atletas de fora do concelho, e, devido ao aumento de inscrições criar duas 

divisões no escalão sénior masculino. Criou-se, em torno deste evento de verão, uma 
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envolvência tamanha, que nos deparamos com vários investidores e patrocinadores, e 

com participantes na liga, de renome, atletas de grandes equipas nacionais da 

modalidade. O número de espectadores ultrapassou qualquer expectativa, tornando por 

vezes os espaços envolventes aos polidesportivos demasiado pequenos para assistir aos 

jogos. 

As inscrições para o torneio 2013 já abriram, e, à data da realização deste 

trabalho muitas eram as equipas inscritas, antevendo assim mais um evento de sucesso. 

Numa outra vertente desportiva, o vereador professor Carlos Peixoto, em 

articulação com a CMDC, delineou a organização de um encontro nacional de giravolei. 

Chegado há pouco tempo ao cargo (2009), o professor sempre foi um impulsionador 

desta modalidade por terras de Basto. E com sucesso, pouco tempo antes, de se tornar 

vereador, dois dos seus atletas tinham conquistado o título de campeões nacionais deste 

escalão.  

Partindo desta premissa, fazia todo sentido continuar a explorar a modalidade, 

com o intuito de dar continuidade ao desenvolvimento e aperfeiçoamento que tinha sido 

conseguido anteriormente. O evento decorreu durante o ano de 2009, onde a equipa da 

CMDC e os responsáveis da FPV tiveram a missão de organizar a competição, com 

atletas provenientes dos mais variados pontos do país. Este tipo de eventos, obriga a 

organização/gestão extra competição, já que, os participantes pernoitaram pelas terras 

de Bastos. 

Além da estadia, há inevitavelmente, necessidades alimentares, de cuidados de 

saúde (se necessários), que obrigam a uma preparação e estruturação apropriados. O 

próprio concelho fica a ganhar. O atrair de população externa, ajuda a dinamizar a 

economia local e a potencializar o crescimento da região.  

Num formato convergente de ideias, mas numa outra modalidade, realizam-se, 

desde 2009, eventos de basquetebol, privilegiando sempre os mais novos, dos escalões 

de minis até aos cadetes. Rapazes e raparigas disfrutam da modalidade, mostrando o seu 

talento e habilidade. Inicialmente, num âmbito mais alargado, com participantes de fora 

do concelho, mas atualmente, fruto das dificuldades que o país atravessa, apenas com 

participantes interinos. 
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Promover o convívio entre comunidades, desfrutar do fator sócio-afetivo, 

promover estilos de vida saudáveis e potenciar as qualidades dos atletas, referenciam-se 

como vectores fundamentais do desporto municipal. 

No mesmo contexto, porém com contornos mais competitivos e de espetáculo, 

em 2009, o “Celorico Cup” trouxe a Celorico de Basto as promessas do futebol nacional 

e internacional. A organização de um torneio de futebol de 7 e de 11, quadrangular, 

dividiu-se pelos dois dias de um fim-de-semana de Maio. O torneio contou com o 

Salgueiros, o Vitória de Guimarães, o Clube Desportivo Celoricense, o Amarante 

Futebol Clube, o Futebol Clube do Porto, o Sporting Clube de Portugal, o Atlético de 

Madrid e Sporting de Braga, sendo que os quatro primeiros integraram a competição de 

infantis e os restantes o escalão de iniciados. Os futuros craques deliciaram os milhares 

de espectadores que durante dois dias assistiram aos jogos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Cartaz Celorico Cup. 
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Em 2009, após a implementação do projeto “Celorico a Mexer”, foi criada uma 

variante desse projeto, direcionada às crianças e jovens. Assim nasceram as Férias 

Desportivas do Celorico a Mexer. Estas realizaram-se após o término do ano letivo. 

Durante uma quinzena, crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 

anos, disfrutam de um variado grupo de atividades (anexo 2), divididos por vários 

espaços e em vários locais da região. As inscrições, com preço simbólico, incluem 

transporte, seguro individual e lanche. Enquanto organização, tivemos que limitar as 

inscrições a 120 candidatos, a fim de reunir as condições de segurança e qualidade do 

serviço prestado a todos os intervenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Cartaz Celorico a Mexer – Férias de Verão. 

Este evento continua a realizar-se a cada verão, e ano após ano, apercebemo-nos 

que atingimos o limite das inscrições cada vez mais cedo. Dado tal feedback, 

percebemos que o evento Férias Desportivas assumiu grande importância no lazer do 

público-alvo em questão. Em 2013, voltará a realizar-se, possivelmente com maior 

número de vagas ou com a introdução de uma segunda quinzena. 

As caminhadas sempre atraíram muitos participantes. Em parceria com 

coletividades desportivas, ou simplesmente sobre a alçada do município, a adesão aos 

passeios ao ar livre sempre foi significativa. Realizaram-se inúmeras com vários temas 

associados, desde o dia da mulher, dos avós, dos pais, ou até causas humanitárias ou de 

apoio a problemas de saúde.  
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Figura 2.3: Marcha dia da Mulher. 

Ao longo destes anos, os passeios tornaram-se uma realidade presente no dia-a-dia dos 

Celoricenses. Em Maio de 2013 um novo trajeto surgiu rompendo as terras de Basto.  

A Ecopista, criada após o aproveitamento da antiga linha de caminhos-de-ferro 

estatais, veio proporcionar aos habitantes da região (e não só) mais uma alternativa ao 

passeio em lazer. São dezenas de quilómetros que ligam os concelhos de Celorico de 

Basto a Cabeceiras de Basto e Amarante, sempre junto ao Tâmega e com paisagens 

dignas de registo. Em permanente contacto com a natureza, a Ecopista oferece as 

condições ideias de corrida e ciclismo, ou para uma simples caminhada lúdica em 

família. 

 

      Figura 2.4: Ecopista 

O ciclismo foi outra das modalidades a requerer a atenção da estrutura 

desportiva municipal. É do conhecimento público, o grandioso crescimento do ciclismo 
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entre a população portuguesa, e nesse seguimento, houve um investimento humano e 

material no desporto de duas rodas. 

Desde meados de 2010, têm sido várias as maratonas BTT e passeios de 

Cicloturismo organizados ou apoiados pelo município. Dado o interesse geral, as 

próprias organizações, associações, ou colectividades desportivas da zona, se 

dispuseram a formar grupos, equipas, no sentido de levar a prática mais a sério e de 

forma organizada. O culminar dessa organização traduziu-se em maratonas e convívios 

por todo o concelho, sempre com a logística e apoio direto da Câmara Municipal de 

Celorico de Basto. 

No desporto sobre rodas, houve em 2010 e 2011, eventos de carrinhos de 

rolamentos, realizados numa das zonas altas de Celorico de Basto. 

Figura 2.5: Cartaz Carrinho de Rolamentos 

Este evento contou com dezenas de participantes, que, durante mais de dois 

quilómetros, rolavam a toda a velocidade, deliciando as centenas de espectadores que 

vibravam a cada passagem. Do alto de Santa Cristina, Veade, até ao fundo da Venda 

Nova, Britelo, os participantes aceleravam nos seus bólides, cuidadosamente 

construídos e adaptados. Este espetáculo revelou-se atrativo, com capacidade de 

mobilizar centenas de pessoas.  
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Porém, os tempos austeros levaram ao corte em determinadas atividades, e em 

2012, as corridas de rolamentos foram uma delas. Para 2013, estão novamente 

propostas. 

Outra das modalidades muito solicitada pelos desportistas é a natação. O Clube 

de Natação de Celorico de Basto surgiu à sensivelmente uma década.  

Figura 2.6: Clube de Natação 

Os ganhos e benefícios da natação são um dado adquirido de todos os amantes 

do meio aquático, o que provocou, desde há vários anos, uma forte procura na área da 

natação. A piscina municipal, coberta, suporta as turmas do Clube de Natação, assim 

como os eventos de caráter lúdico proporcionados quer pelo mesmo quer pela CMDC, 

através de provas, festivais e convívios. 

Em suma, os anteriores episódios, retratam uma faceta da CMDC ao longo dos 

últimos anos. Como membro integrante desta instituição, desenvolvo várias funções, 

desde organizador, coordenador, gestor, professor, diretor… Está subjacente uma 

complexa rede de funções, as quais desempenhei com o máximo rigor e 

profissionalismo, sempre motivado com a consciência do objectivo principal da 

entidade patronal, o sucesso das mesmas. 

Foram experiências únicas, marcantes, onde aprendi muito e aperfeiçoei pontos 

essenciais para um bom desempenho da minha profissão. Fiquei a saber mais acerca da 

organização e gestão de eventos, de como os preparar, o timing exato para tomar as 

decisões certas, o que evitar e o que possuir inevitavelmente para se obter o resultado 

desejado. O fator social enriqueceu-se por natureza, o convívio permanente com pessoas 

de diferentes idades, estatutos, cargos, cores e religiões aumentou a minha capacidade 

inter-relacional. Todos em torno de uma motivação, de um gosto, algo que nos move e 

que nos faz sentir bem, o desporto. 

“Não é o desporto, por si, que determina o caráter positivo ou negativo da sua 

prática mas sim a natureza das experiências por ele proporcionadas” (Coelho, 1988). 
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6. Área 3  

6.1 - Celorico a Mexer – Idosos 

 

 

“Ninguém fica velho porque simplesmente viveu alguns anos. A pessoa só 

envelhece quando abandona os seus ideais… Você é tão jovem quanto sua 

autoconfiança, tão idoso quanto seu medo, tão moço quanto suas esperanças, e tão 

velho quanto seu desespero. No centro do todo o coração, há um gravador; enquanto 

ele receber mensagens de beleza, esperança, alegria e coragem, você permanece jovem. 

Quando os fios se romperem, e seu coração estiver coberto com as neves de pessimismo 

e o gelo do cepticismo, então, e só então, você terá ficado velho…”  

(Rôças, 1996, citando General Douglas MacArthur) 
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6.1.1 - Câmara Amiga 

Antes de proceder à apresentação do programa “Celorico a mexer”, importa 

contextualizar o mesmo, na área de funcionamento a que este pertence no Município de 

Celorico de Basto.  

6.1.1.1 - Designação 

A Câmara Amiga, lançada em agosto de 2008 como medida de ação social, 

pretende, essencialmente, promover a qualidade de vida dos cidadãos com idade igual 

ou superior a 65 anos, a agregados familiares carenciados e pessoas portadoras de 

deficiência.  

 

Figura 3.1: Logotipo Câmara Amiga 

Após várias incursões pelas freguesias do Concelho de Celorico de Basto com 

uma Unidade Móvel de Saúde, onde se prestavam alguns dos serviços de saúde aos 

idosos, surgiu a problemática do isolamento dos idosos e da angústia que estes sentiam 

dia após dia. Eis que nasce, o programa de intervenção denominado “Celorico a 

Mexer”. 

6.1.1.2 - Objetivos 

Este programa de intervenção tem como principais objetivos combater o 

isolamento da população, promovendo as atividades físicas e lúdicas. Foi criado devido 

ao número elevado de população idosa existente no concelho e tem como objetivos 

combater o envelhecimento solitário, diminuir o isolamento e aumentar a 

socialização, facilitando o desenvolvimento das faculdades físicas e mentais, que por 

sua vez incrementa o apoio domiciliário às pessoas com dependência. 

O envelhecimento da população é um dos maiores desafios da humanidade, 

devido às suas consequências sociais, económicas e políticas. 
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"Muitos se preocupam com o excesso de população no mundo atual, mas está na hora 

de começarmos a nos preocupar com a escassez de pessoas. Há um aumento grande na 

proporção de idosos no mundo" Carvalho, 2011. 

 Entendemos que as 4 valências fundamentais do Celorico a mexer possibilitam o 

cumprimento dos objetivos anteriormente mencionados. 

6.1.2 - Valências da Câmara Amiga 

6.1.2.1 - Oficina Móvel de Reparações 

 6.1.2.2 - Designação e Objetivos 

Assentado numa base de serviços de ação social, a autarquia de Celorico de 

Basto dispõe de um gabinete de apoio, que presta auxílio à população de Celorico de 

Basto, em especial aos idosos. Este gabinete funciona em concordância com a Oficina 

Móvel de Reparações (OMR), que fornece no terreno o devido apoio aos utentes. Após 

o diagnóstico da ocorrência, os técnicos especializados da OMR, efectuam as devidas 

reparações no domicílio dos utentes necessitados.  

6.1.2.3 - Benificiarios 

A OMR abrange um total de 522 benificiários, distribuídos pelas 22 freguesias 

do concelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Benificiarios OMR. 

6.1.2.4 - Tipo de serviços prestados  

- Reparação e substituição de torneiras; 

- Reparação e substituição de tomadas elétricas e lâmpadas;   

- Pinturas e remates de paredes e tetos; 

- Substituição de vidros partidos; 
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- Substituição e reparação de fechaduras; 

- Limpeza de chaminés, caleiros e coberturas; 

- Outros serviços; 

6.1.2.5 - Oficina Móvel de Reparações Municipal 

 

Figura 3.3: Viatura OMR. 

6.1.3 - Banco Local de Voluntariado 

 Figura 3.4: Banco de Voluntariado.  

6.1.3.1 - Designação e objetivo 

O BLV delineia-se como um conjunto de ações, movimentos ou atitudes, 

realizadas no âmbito social e comunitário, sem fins lucrativos, com o intuito de ajudar 

os cidadãos carenciados. Potencia-se a recolha de bens de primeira necessidade a fim de 

suprir as necessidades básicas de sobrevivência. Em simultâneo, procede-se ao 

reaproveitamento de bens materiais e equipamentos.  

 Todo este processo requer disponibilidade, solidariedade, desinteresse de 

recompensa e espírito de missão associados. 

Atualmente o total de famílias do concelho abrangidas pelo BLV ronda as 300. 

De salientar também, que grande parte das mesmas estão sinalizadas pela segurança 

social e pelas instituições de solidariedade social do concelho. 
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6.1.3.2 - Benificiários 

 

Figura 3.5: Benificiarios do BLV. 

6.1.4 - Unidade Móvel de Saúde 

 6.1.4.1 - Designação e objetivo 

A UMS foi criada com o objetivo de contribuir para a melhoria do estado de 

saúde dos celoricenses. Baseada num acordo entre a Câmara Municipal e o Centro de 

Saúde de Celorico de Basto, esta unidade disponibiliza cuidados personalizados com 

qualidade e a baixo custo num contexto prático e em tempo útil. A deslocação aos 

diferentes pontos do concelho, possibilita o acompanhamento e tratamento de patologias 

dos utentes mais isolados. 

6.1.4.2 - Benificiários 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Benificiarios da UMS. 
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Todos os utentes/pacientes têm ao seu dispor um largo grupo de elementos, ou 

propostas de tratamento, que passam por; avaliação e controlo mensal da tensão arterial, 

glicémia capilar, colesterol, peso e IMC; administração de vacinas (vacina sazonal 

contra a gripe, entre outras); realização de tratamentos diversos; ações de formação para 

a saúde sobre estilos de vida saudáveis; identificação e encaminhamento de situações de 

risco para o centro de saúde, serviços sociais e outros. 

Num âmbito mais informativo, esta vertente da Câmara Amiga desenvolve ações 

com o propósito de aumentar o conhecimento dos utentes nas mais variadas áreas da 

saúde física e mental, tais como: “Mais educação para a saúde” abordando temas como 

Obesidade, Depressão, Alzheimer, Parkinson; referenciação dos utentes nos cuidados 

especializados, orais, fisioterapia, podologia, etc; assim como na celebração de dias 

dedicados à saúde como forma de sensibilização da população (exemplo: dia mundial da 

diabetes). 

 

6.1.4.3 - Viatura e equipamentos 

 

Figura 3.7: Viatura da UMS 

6.1.5 - Celorico a Mexer 

6.1.5.1 - O que é? 

O projeto “Celorico a Mexer” divide-se em duas partes fundamentais. A 

Animação que tem o papel de motivar, dinamizar e vitalizar o idoso para a vida ativa, e 

a Atividade Física, a qual pretende melhorar a qualidade de vida do idoso, reduzir a 
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probabilidade de contrair novas patologias, assim como melhorar mobilidade geral 

criando hábitos saudáveis. 

   6.1.5.2 - Caraterização do Corpo de intervenção 

O corpo de intervenção do projeto Celorico a mexer, da Câmara Amiga é 

chefiado pela Coordenadora dos Serviços Sociais Dra. Helena Martinho Costa, mentora 

e responsável de toda a estrutura, do seu desempenho e sucesso. Tem às suas ordens em 

funções de gabinete a Dra. Natália Alves, Assistente Social e o Dr. Pedro Moreira, 

Psicólogo. No terreno, o projeto conta com dois núcleos: o núcleo da Animação Socio 

Cultural, e o núcleo da Atividade Física da CMDC. 

O núcleo da Animação é constituído por oito elementos, seis animadores, 

Anabela Freitas, Célia Lima, Patrícia Meireles, Hugo Henriques, Carla Moura e Ana 

Simões, e duas animadoras estagiárias, Fátima Fernandes e Sílvia Cunha (Anexo 3). 

Estes têm como objetivo passar a animação de um nível ocupacional sem objetivos reais 

e preciosos a atividades manuais ou de bricolagem propostas, de modo a lutarem contra 

a monotonia.  

“Naturalmente oferece o desporto possibilidades favoráveis à realização de tais 

objetivos. E isto porque a sua essência corporiza um tempo de alegria, de prazer, de 

ausência de stress, de entusiasmo, de felicidade, de movimento e atividade, de estar 

bem consigo próprio; é um chamamento do corpo à festa e à vida, à acção, à 

comunicação, cooperação e comunhão entre pessoas; é uma fuga ao isolamento, ao 

solipsismo; atualiza as noções de belo, do verdadeiro, do ético e do estético; acorda a 

necessidade de introduzir a poesia, a harmonia e o equilíbrio nas situações da vida.”  

Bento, 1991 (p30). 

Desta forma, o programa pretende ser um suporte de comunicação dentro do 

qual o aspeto relacional e privilegiado, o que com a animação, seja um elemento 

determinante na qualidade de vida do idoso. Este programa pretende que o idoso tenha 

objetivos de vida e permaneça interessado em viver, nas questões sociais, no criar 

relações e em cuidar da saúde física e mental. Algumas das atividades desenvolvidas 

são: a interação entre as gerações, convívios, passeios turísticos, acções de 

sensibilização entre outras. Estas atividades decorrem em datas previamente 

selecionadas, tais como dia do idoso, dia dos avós, carnaval, páscoa, natal, santos 

populares (anexo 4), e são preparadas pelos próprios idosos. 
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Figura 3.8: Atividades dos Idosos I 

 

Figura 3.9: Atividades dos Idosos II 

O núcleo de Atividade Física, é composto por nove elementos; pelo responsável 

da CMDC, David Pinto, e pelos oito professores que nela laboram, são eles: Nuno 

Freitas, Paulo Nogueira, Nuno Magalhães, João Oliveira, Vera Patrícia, Sandra Novais, 

Hélder Carvalho e Domingos Silva (anexo 5).  

  

Figura 3.10: Logotipo Câmara Municipal e Coordenação Municipal de Celorico 

de Basto 

6.1.5.3 - Distribuição e Gestão dos Recursos Humanos Camarários  

O Programa “Celorico a mexer” está distribuído pelo concelho de Celorico de 

Basto através da Animação, e da Atividade Física. As 23 turmas estão calendarizadas 
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equitativamente, de forma a realizarem uma aula de Animação, uma de Atividade Física 

e uma de Hidroginástica (anexo 6).  

6.1.5.4 - Horários de Funcionamentos 

 Horário de Funcionamento - Animação 

As aulas de Animação realizaram-se durante a tarde, das 14h às 17h, sendo que, 

neste espaço de tempo, se realizam os transportes dos idosos das respetivas habitações 

até ao local da aula. 

 

Horário de Funcionamento – Atividade Física 

As aulas de Atividade Física realizaram-se durante a manhã, variando de turma 

para turma. Normalmente, a aula é das 10h às 11h, porém, há turmas em que o horário é 

uma hora mais cedo. Deve-se ao facto de acertar horários com professores, animadores 

ou rotas de transporte. O tempo útil de aula varia entre 45 a 60 minutos.  

Horário de Funcionamento - Hidroginástica 

As aulas de hidroginástica realizaram-se das 10h às 10h45m. O quadro acima 

indica a disposição das turmas por dia da semana, número de utentes aproximadamente 

que frequentam as aulas, e os professores que as lecionam. 

 

6.1.5.5 - Contextualizar projeto 

 Para melhor se compreender o trabalho realizado no projeto “Celorico a mexer”, 

interessa engloba-lo na linha orientada envolvente ao mundo do idoso. Nesse sentido, e 

enquadrado nesta área de “Celorico a mexer”, decidimos aproveitar os testes que 

realizamos com os idosos nas nossas aulas de atividade física e verificar:  
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Parte II  

 

 Influência da Atividade Física na capacidade Funcional de 

idosos de 3 freguesias de Celorico de Basto.   
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7 - Influência da prática de atividade física na capacidade 

funcional de idosos de 3 freguesias de Celorico de Basto . 

7.1 - Introdução 

Partindo do princípio natural que o ser vivo nasce, cresce, desenvolve-se, 

envelhece e morre associado ao envelhecimento global mundial, torna-se fundamental 

que todas as gerações de criem medidas no sentido de proporcionar melhores condições 

para se poder envelhecer com sucesso, com dignidade e tranquilidade (Haskell, 1995).

  

Com o passar dos anos, a figura humana altera-se, o cabelo ganha nova cor, a 

pele perde elasticidade, as rugas invadem o rosto, os músculos perdem potência e os 

ossos enfraquecem. Todo este processo, ou conjunto de processos ocorrem nos 

organismos vivos e com o passar do tempo vão perdendo adaptabilidade, levando à 

diminuição da capacidade funcional associado a alterações físicas e fisiológicas, 

chegando por fim a morte (Spirduso, 1995). 

O aumento do número de pessoas idosas tem aumentado em todas as sociedades 

em geral, incluíndo a portuguesa, estimando-se que em 2025 o número global de 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, exceda os 800 milhões de pessoas 

(WHO 2005). Criar estratégias que possam influenciar a qualidade de vida dos idosos 

torna-se assim imperioso, proporcionando condições para se poder envelhecer com 

sucesso (Haskell,1995). 

A Autarquia Celoricence, atenta a esta problemática desenvolve um papel 

fundamental neste contexo, onde o nosso trabalho junto dos idosos permite obter 

resultados concretos da aplicação de aulas de hidroginástica e atividade física durante 

todo o ano. Desta forma, temos como objetivo aferir e controlar os resultados que os 

idosos foram adquirindo nos testes realizados ao longo das aulas lecionadas.  

7.2 - Revisão Bibliográfica 

 

Vários foram os autores que ao longo dos tempos tentaram definir o termo 

“envelhecimento”, porém, o consenso entre definições não é unanime. Ao entrar nos 

conceitos, a vastidão de formas é surpreendente, remetendo-se para o fator físico, 

psicológico, social, cultural, ambiental, genético, etc. Logo na atribuição da idade ao 
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idoso, o contrassenso é suscitado imediatamente. Fratczak (1993), refere que o idoso é 

um indivíduo de 60 ou mais anos de idade. Porém, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) tem semelhante definição quando atribuindo a designação a idosos provenientes 

dos países em desenvolvimento, alterando a definição e considerando o idoso com 65 

anos ou mais em países desenvolvidos. 

 Quanto a designações do conceito, Lagariére (1987), desfaz o mito do 

envelhecimento como patologia, atribuindo ao conceito, uma designação de “processo 

de diferenciação e crescimento”, denotando-se uma “diminuição de capacidade de 

adaptação do organismo face às alterações do meio ambiente”. Mais tarde, Marques 

(1996) define envelhecimento como “processo lento, progressivo e inevitável, 

caraterizado pela diminuição da atividade fisiológica e de adaptação ao meio externo, 

acumulando-se processos patológicos com o passar dos anos.” As patologias aparecem 

novamente associadas ao processo de envelhecimento. 

 Recentemente, Franchi e Junior (2005), denominam o envelhecimento como 

“fenómeno fisiológico, de comportamento social ou cronológico. Processo biossocial de 

regressão, observável em todos os seres vivos, expressando-se na perda de capacidades 

ao longo da vida devido a influências de diferentes variáveis, como genéticas, danos 

acumulados, estilo de vida, além de alterações psico-emocionais.” 

 A Gerontologia assume assim uma enorme complexidade de valores e 

princípios, proporcional à experiência e vivência do idoso. 

7.3 - Influência da Atividade Física no processo de envelhecimento 

e seus benefícios associados 

 É do conhecimento comum a relação entre AF, saúde e envelhecimento. Por AF 

entende-se todo o movimento corporal produzido pela musculatura esquelética 

(voluntária), que resulta em gasto energético acima dos níveis de repouso (Caspersen, 

Powell e Christenson, 1985; Mazo et al., 2001). Sallis e Owen (1999) referem três tipos 

de AF, considerando-a como leve, média e alta. 

 Nesta faixa etária, a tendência para o sedentarismo e consequente redução da 

prática de AF conduz a um natural aumento de peso e da probabilidade de contrair 

problemas de saúde a vários níveis, nomeadamente a osteoporose, visto como um dos 

maiores problemas da sociedade atual. A AF revela-se como um dos principais fatores 

preventivos da Osteoporose. No período pós-menopausa, 1/3 da população feminina é 

afetada pela doença, sendo que 70% das fraturas que ocorrem a partir dos 50 anos são 

da responsabilidade de tal patologia (Sales e Cordeiro, 2012). Para Filho (2000), o 
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sedentarismo chega a atingir percentagens de 90% na população idosa e, de acordo com 

o autor, é um importante fator de risco para as doenças crónico-degenerativas, e 

especialmente as doenças cardiovasculares, principal causa de morte nos idosos 

(Kalache, 1995; Pate et al., 1995). Há por isso urgência em criar comportamentos 

saudáveis, frequentes, no sentido de permitir a aquisição de um estilo de vida saudável, 

autónomo e independente (Spirduso 1994). Neste âmbito, recomenda-se a inserção dos 

adultos a partir dos 50 anos de idade nos programas de AF para idosos, pois os 

benefícios de AF regular podem ser relevantes para minimizar os problemas físicos, 

psíquicos e sociais (WHO, 1996; Carvalho, 2003). 

 Está patente no programa a busca pelo bem estar físico, mental e social do idoso. 

O fator saúde preenche grande parte dos objetivos inerentes a tal programa. A promoção 

de saúde e bem estar requer por isso a intervenção da AF no sentido de aumentar a ApF, 

evitando medicação excessiva. 

 O tratamento medicamentoso é muito importante, mas um estilo de vida mais 

saudável é imprescindível. Entre os hábitos saudáveis, a prática regular de exercício 

físico, é uma das maneiras mais eficazes para melhorar/manter a saúde. Matsudo (2000) 

clarifica os benefícios da AFR na 3ª idade a nível psíquico, delineando melhoras no 

autoconceito, autoestima, imagem corporal, diminuição do stress e da ansiedade, da 

tensão muscular e da insónia, diminuição do consumo de medicamentos, melhorias das 

funções cognitivas e maior socialização. Em simultâneo, indivíduos com AFR 

aumentam os níveis de ApF, atenuam os efeitos do envelhecimento no que diz respeito 

à funcionalidade e independência, conhecem os limites do seu próprio corpo, e talvez, 

por tudo isso evidenciam maiores índices de autoestima e autoeficácia (McAuley, 

1995). Reforçando o ímpeto benéfico, a AF direcionada aos idosos, quando realizada de 

forma sistemática e segundo determinados princípios, induz benefícios diversos, tais 

como: aumenta a esperança de vida (longevidade), reduz as taxas de morbilidade e 

mortalidade, diminui o número de medicamentos prescritos, melhora a capacidade 

fisiológica em portadores de doenças crónicas; previne o declínio cognitivo, mantem ou 

melhora a capacidade funcional; reduz a frequência de quedas ou fraturas; favorece a 

independência e autonomia; melhora a autoestima e a imagem que o sujeito tem de si 

(benefício psicológicos); favorece o contacto social e aumenta o prazer de viver 

(Buchner e Wagner, 1992; Elward e Larson, 1992; ACSM, 2000; Mazo et al., 2001). 
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7.4 - Aptidão Física 

 A ApF, segundo Malina (1993) assenta sobre duas variáveis interligadas; a 

primeira, a aptidão física numa visão de saúde e bem estar e a segunda, aptidão motora, 

com uma visão desportiva, de performance e de rendimento. Este conceito, à imagem 

dos anteriores, revela uma complexidade de definições, não sendo conhecida um 

conceito exato e preciso. Também aqui, há a influência de fatores externos, desde 

ambientais, genéticos e sociais na aquisição de ApF, sendo que a mesma pode sofrer 

alterações em função da idade, raça, género e nível social (Mazo, Lopes e Benedetti, 

2001). 

 Karpovich (1965) refere ApF como grau de capacidade para executar uma tarefa 

física particular sobre condições específicas de ambiente. Com o progredir das 

investigações e com o evoluir dos tempos, Bouchard e Shephard (1994) caraterizaram-

na como a capacidade de realizar com vigor as tarefas do quotidiano, bem como a 

demonstração de traços e capacidades que estão associados ao risco reduzido de 

doenças hipocinéticas.  

 De forma sintética, ApF define-se como capacidade fisiológica e física para 

executar as atividades da vida diária segura e autónoma, sem revelar fadiga (Rikli e 

Jones, 2001), passando para segundo plano a noção de virilidade e corpo musculado 

(Rowland, 1990) que aparecera outrora. 

 Neste ponto realçamos a importância da ApF na vida do idoso. Com o 

envelhecimento em curso, torna-se fundamental consciencializar os indivíduos para o 

poder de influência da ApF no desenrolar da sua vida. Para além de todos os benefícios 

que já descrevemos, a ApF ajuda a prevenir problemas ósseos (osteoporose), obesidade 

e ao mesmo tempo facilita a execução de inúmeras atividades do quotidiano (ACSM, 

1998; CDC, 1996; Rantanen e Heikkinen, 1998), que envolvem directamente a 

agilidade, coordenação, força, flexibilidade e Aptidão Cardiorrespiratória.  

  

7.5 - Força e Resistência Muscular 

 Quando se refere o termo força, há uma inevitável associação ao músculo. Esta 

componente, em articulação com o esqueleto ósseo, permite efetuar um vasto leque de 

movimentos, desde puxar, empurrar, movimentar o corpo e até suster cargas. Claro está 

que, quanto maior for a capacidade muscular, maior é a capacidade de realizar tarefas 

(Nahas, 2003).  
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Esta capacidade motora e biológica (Rikli e Jones, 1999a) assume um papel 

decisivo no dia a dia do ser humano. A partir dos 30, 35 anos, idade aproximada onde se 

atinge o pico de força (McArdle et al. 1998; Katch, 1998; Zago et al., 2000), o Homem 

inicia um processo de perda da capacidade, por atrofia das fibras musculares (Mazzeo, 

1998).  

À medida que os anos vão passando, este processo é acompanhado pela perda de 

densidade óssea (Matsudo, 1992 e Spirduso 1995), diminuindo assim a resistência 

muscular. Tais perdas relembram o quão importante é possuir uma atitude ativa, 

dinâmica, procurando uma boa ApF, na tentativa de minimizar as referidas perdas.  

O quadro seguinte apresenta os valores de referência, nos testes de força e 

resistência muscular do membro inferior de acordo com o sexo e idade cronológica, 

tendo por base a classificação proposta pela The Senior Fitness Test, (Rikli e Jones 

1999; 2001). 

Quadro 3.1 :Valores de referência da FRMMI (adaptado de Rikli e Jones 1999 a e b; 2001). 

30’’ Chair Stand Test (Teste levantar e sentar na cadeira)* 

Idade                 65-69            70-74            75-79           80-84           85-89           90-94 

Homem             12-18            12-17            11-17           10-15            8-14             7-12 

Mulher              11-16            10-15            10-15            9-14             8-13             4-11 
*número de repetições em 30 segundos 

 

7.6 - Mobilidade Física 

A MF compreende três componentes determinantes; a agilidade, a velocidade e 

o equilíbrio. Este conjunto de capacidades motoras (Mazo et al., 2001) permitem ao 

indivíduo deslocar-se no espaço num curto espaço de tempo. As limitações da velhice, 

condicionam o desempenho dos idosos e se a MF diminuir pode revelar-se um problema 

sério (Botelho 2002).  

As quedas são uma triste realidade inerente a grande parte dos idosos. A perda a 

nível de força muscular referida anteriormente, a falta de equilíbrio e os problemas de 

visão assumem-se como grandes responsáveis para tal realidade (Spirdudo, 1995). Os 

órgãos sensoriais influenciam diretamente a MF do idoso. 

É imprescindível que se trabalhe a postura corporal correta, no sentido de manter 

alerta todos os mecanismos neuromusculares, que têm tendência a degenerar com o 

avançar da idade e com o surgimento de patologias. Este processo dificulta o equilíbrio 

(Duncan et al., 1990). 
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Hong et al. (2000) defendem que o equilíbrio dos idosos que participam nos 

programas de AF, evidenciam performances e resultados melhores, que os que não 

fazem exercício. O avançar da idade e a inatividade, influenciam o declínio do controlo 

postural, aumentando a propensão e o risco de ocorrência de quedas (Botelho, 2002). 

O quadro seguinte apresenta os valores de referência, para as capacidades 

motoras: velocidade, agilidade, coordenação e equilíbrio (Rikli e Jones 1999; 2001). 

Quadro 3.2 :Valores de referência da MF (adaptado de Rikli e Jones 1999 a e b; 2001). 

 

Timed up and go Test (Teste levantar, caminhar 2,44m e voltar a sentar)* 
Idade                 65-69            70-74            75-79           80-84           85-89           90-94 

Homem            5,7-4,3           6,0-4,2          7,2-4,6         7,6-5,2         8,9-5,3        10,0-6,2 

Mulher            6,4-4,8            7,1-4,9          7,4-5,2         8,7-5,7         9,6-6,2        11,5-7,3  
*segundos 

 

7.7 - Componente Cardiorrespiratória  

Segundo Nieman (1999), a ApC é a capacidade que possibilita ao indivíduo 

manter ou continuar a execução de tarefas, evitando a exaustão, por um período de 

tempo prolongado. O mesmo autor refere também que a baixa ApC está 

permanentemente associada a problemas do foro cardiovascular, e em grande parte à 

morte. Ainda citando Nieman (1999), a prática regular de exercício Cardiorrespiratório, 

nomeadamente caminhar, reduz a possibilidade de sofrer de patologias como acidentes 

vasculares cerebrais, diabetes, hipertensão arterial, obesidade, osteoporose, depressão e 

ansiedade. 

Tal como nas anteriores componentes, também a Cardiorrespiratória sofre 

alterações durante o processo de senescência. O decréscimo de VO2 máx., com o 

avançar da idade, deve-se, fundamentalmente à diminuição da frequência cardíaca 

máxima, que surge com o avanço da idade, porém, pelo menos uma parte do declínio do 

VO2 máx., deve-se, presumivelmente, aos decréscimos que ocorrem ao nível da massa 

muscular, na capacidade de redirecionar o fluxo sanguíneo dos órgãos para os músculos 

e na capacidade do complexo musculo-tendinoso utilizar oxigénio (Spirduso, 1995). 

O simples passeio, de caráter lúdico, revela benefícios surpreendentes. Quando 

efetuado com regularidade contribui para a obtenção de melhorias reais no bem estar do 

idoso. 

O quadro seguinte evidencia os valores de referência para o 6’ walk Test (Rikli e 

Jones 1999 a e 1999 b; 2001). Este teste mede a resistência aeróbia (RA) e está 

diretamente relacionado com a capacidade das pessoas realizarem tarefas quotidianas, 
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tais como: cuidar da casa e/ou jardim, caminhar, ir às compras e praticar atividades 

desportivas e/ou recreativas. 

 

Quadro 3.3 :Valores de referência da RA (adaptado de Rikli e Jones 1999 a e b; 2001). 

6’ walk Test (Teste de andar 6 minutos)* 
Idade                 65-69            70-74            75-79           80-84           85-89           90-94 

Homem           560-700        545-680        470-640       445-605       380-570       305-500 

Mulher           500-635         480-615       430-585        385-540       340-510       275-440 
*metros 

 

7.8 - Metodologia  

7.8.1 - Amostra 

O estudo foi realizado com 51 indivíduos, 11 do género masculino e 40 do 

género feminino, de 3 freguesias de Celorico de Basto (Vale de Bouro, Caçarilhe e 

Pereira - Basto S.Clemente), com idades compreendidas entre os 53 e os 91 anos. A 

amostra é de 51 indivíduos, visto serem o total elementos das freguesias mencionadas. 

7.8.2 - Procedimentos 

Avaliações 

Para a realização deste estudo, foi realizada a recolha dos dados em dois 

momentos distintos, pré e pós-teste, num período compreendido entre os meses de 

outubro/novembro para o pré teste e janeiro/fevereiro para o pós teste. Esta recolha 

realizou-se através da execução e registo dos dados obtidos pelos idosos no que toca aos 

testes que avaliam a sua Mobilidade Física, Componente Cardiorrespiratória e Força e 

Resistência Muscular (Rikli e Jones 1999;2001) utilizando as fichas de registo em 

anexo (Anexo7). A recolha foi feita pelo professor Helder Carvalho, com o auxílio das 

animadoras das respectivas freguesias, Célia Lima e Anabela Freitas. De salientar que 

durante os 4 meses que mediaram entre o pré e pós teste, houve 3 elementos do estudo 

que foram submetidos a intervenções cirúrgicas, pelo que realizaram o pós teste numa 

fase que ultrapassou o limite dos 4 meses. Os mesmos elementos manifestaram interesse 

em realizar o pós teste, independentemente da limitação física.  

Durante os referidos procedimentos, foram tidos em atenção os protocolos de 

cada teste, sendo os mesmos respeitados na íntegra. 

Para avaliação do peso foi utilizada a mesma balança no pré e pós-teste, os 

idosos foram pesados descalços e apenas com uma peça de roupa no tronco e outra nas 

pernas.  
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7.9 - Testes de aptidão muscular:  

7.10 Força e Resistência Muscular dos MI 

 

Para avaliar a força e a resistência muscular dos MI recorremos ao teste: 30’’chair 

stand test, Rikli e Jones (1999; 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: sentar e levantar 

 

 

Objetivo  

- Avaliar a força e resistência muscular dos membros inferiores  

Equipamento 

 - Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços), com altura de assento de 

aproximadamente 43 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra a 

parede, ou estabilizada de qualquer outro modo, evitando que se mova durante o teste. 

Protocolo 

 - O teste inicia-se com o praticante sentado no meio da cadeira, costas direitas e 

os pés afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados no solo. Um dos pés deve 

estar ligeiramente avançado em relação ao outro para ajudar a manter o equilíbrio. Os 

braços estão cruzados ao nível dos pulsos e contra o peito. Ao sinal de “partida”, o 

praticante eleva-se até à extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição inicial 

de sentado. O praticante é encorajado a completar o máximo de repetições num 

intervalo de tempo de 30 segundos. O praticante deve sentar-se completamente entre 

cada elevação. Enquanto controla o desempenho do praticante para assegurar maior 

rigor, o avaliador conta as elevações corretas. Chamadas de atenção verbais (ou 

gestuais) podem ser realizadas para corrigir um desempenho deficiente. 
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Prática/Ensaio 

 - Após uma demonstração realizada pelo avaliador, um ou dois ensaios podem 

ser efetuados pelo participante visando uma execução correta. De imediato segue-se a 

aplicação do teste. 

Pontuação 

 - A pontuação é obtida pelo número total de execuções corretas num intervalo de 

30 segundos. Se o participante estiver a meio da elevação no final dos 30 segundos, esta 

deve contar como uma elevação. 

7.11 - Para avaliar a Mobilidade Física recorremos ao teste: 

Timed up and go test 

 

 

 

Figura 3.12: levantar, contornar e sentar 

Objetivo 

- Avaliar a mobilidade física, velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico. 

Equipamento 

 - Cronómetro, fita métrica, cones (ou outro marcador) e cadeira com encosto 

(aproximadamente 43 cm de altura). 

Montagem 

 - A cadeira deve ser posicionada contra a parede ou de forma que garanta a 

posição estática durante o teste. A cadeira deve também estar numa zona desobstruída, 

em frente a um cone à distância de 2,44 m (medição desde a ponta da cadeira até à parte 

anterior do marcador). Deverá haver pelo menos 1,22 m de distância livre à volta do 

cone, permitindo ao participante contornar livremente o cone. 

Protocolo 

 - O teste é iniciado com o participante totalmente sentado na cadeira (postura 

ereta), mãos nas coxas, e pés totalmente assentes no solo (um pé ligeiramente avançado 

em relação ao outro), ao sinal de “partida”, o participante eleva-se da cadeira (pode 
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empurrar as coxas ou a cadeira), caminha o mais rápido possível à volta do cone (por 

qualquer um dos lados) e regressa à cadeira. O participante deve ser informado de que 

se trata de um teste “por tempo”, sendo o objetivo caminhar o mais rápido possível (sem 

correr) à volta do cone e regressar à cadeira. O avaliador deve iniciar o cronómetro ao 

sinal de “partida” quer a pessoa tenha ou não iniciado o movimento, e pará-lo no 

momento exato em que a pessoa se senta. 

Prática/Ensaio 

 - Após demonstração, o participante deve experimentar uma vez, realizando 

duas vezes o exercício. Deve chamar-se à atenção do participante de que o tempo é 

contabilizado até este estar completamente sentado na cadeira. 

O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até ao momento 

em que o participante está sentado na cadeira. Registam-se os dois valores até aos 0,1 

segundos. O melhor resultado é utilizado para medir desempenho. 

 

 

7.12 - Para avaliar a Aptidão Cardiorrespiratória utilizamos o teste: 

6’ walk test  

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Caminhar 6 minutos 

Objetivo 

 - Avaliar resistência aeróbia. 

Equipamento 

 - Cronómetro, fita métrica, cones, paus giz e marcador. Por razões de segurança, 

cadeiras devem ser colocadas ao longo dos vários pontos, na parte de fora do circuito. 
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Montagem 

 - O teste envolve a distância que pode ser caminhada durante 6 minutos ao longo 

de um percurso de 50 m, sendo marcados segmentos de 5 m. Os participantes caminham 

continuamente em redor do percurso marcado, durante um período de 6 minutos, 

tentando percorrer o máximo de distância possível. O perímetro interno da distância 

medida, deve ser delimitada por cones e os segmentos de 5 m com marcador ou giz. A 

área de percurso deve estar bem iluminada, devendo a superfície não ser deslizante e 

lisa. Se necessário, o teste pode ser realizado numa área retangular, marcada com 

segmentos de 5 m. 

Protocolo 

 - Para facilitar o processo de contagem de voltas do percurso, pode ser dado ao 

participante um pau (ou objeto similar) no de cada volta, ou então um colega pode 

marcar numa ficha de registo sempre que uma volta é terminada. Dois ou mais 

participantes devem ser avaliados simultaneamente, com tempos de partida diferentes 

(10 segundos de diferença) de maneira a que os participantes não andem em grupos ou 

em pares. Quantas mais pessoas são avaliadas ao mesmo tempo, os participantes devem 

ostentar números, segundo a ordem de partida e paragem (podem ser colocados 

autocolantes nas camisolas). Ao sinal de “partida”, os participantes saem instruídos para 

caminharem o mais rápido possível (sem correrem) na distância marcada à volta dos 

cones. Se necessário, os participantes podem parar e descansar, sentando-se nas cadeiras 

ao dispor, retomando depois o percurso. 

 O avaliador deverá colocar-se dentro da área marcada, após todos os 

participantes terem iniciado o teste. No sentido de uma assistência periódica, os tempos 

intermédios devem ser anunciados aproximadamente a meio do percurso, quando faltar 

dois minutos e quando faltar um minuto.  

 No final dos 6 minutos os participantes (em cada 10 segundos) são instruídos 

para pararem (quando o avaliador olhar para eles e disser “parar”), deslocar-se para a 

direita, onde uma assistente registará a distância percorrida. 

Precauções 

 - O teste deve ser interrompido caso qualquer participante mostre sinais de 

tonturas, dor, náuseas ou fadiga. 
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Pontuação 

 - O resultado representa o número total de metros caminhados em 6 minutos. 

Para determinar a distância percorrida, o avaliador ou assistente regista a marca mais 

próxima do local onde o executante parou e acrescenta-a ao número de paus ou 

indicações registadas na ficha. Por exemplo, uma pessoa que tenha conseguido 10 

voltas e tenha alcançado a marca dos 35 m terá percorrido 535 m.  

7.13 - Intervenção 

A amostra foi submetida a dois estímulos semanais (45m de hidroginástica e 45 minutos 

de atividade física), durante um período de quatro meses de intervenção, dedicado ao 

desenvolvimento Aptidão Muscular.  

 

7.14 - Tratamento dos dados 

Recorremos aos seguintes procedimentos: 

a) Análise descritiva permitiu a caracterização dos dados utilizando a média, 

desvio-padrão e valores máximos e mínimos. 

 

b) Para observar a significância das diferenças entre pré e pós-teste utilizamos o 

teste de Wilcoxon, o qual é a alternativa não paramétrica para o teste t para amostras 

emparelhadas; 

 

c) Para observar a significância das diferenças entre grupos (feminino e 

masculino, Escalão 1: ≤ 65; Escalão 2: 65-74; Escalão 3: 75-84; Escalão 4: ≥85; 

utilizamos o teste de Mann-Whitney para duas amostras independentes e o teste de 

Kruskal-Wallis.  

 

d) Para observar eventuais correlações entre as diversas variáveis (por exemplo o 

peso com os resultados dos vários testes ou dos testes entre si), utilizamos o coeficiente 

de correlação de “rho” de Spearman. O nível de significância selecionado para todos os 

testes foi de p ≤0,05. 
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7.15 - Limitações do Estudo 

Foi nossa preocupação tentar controlar e dissecar todos os fatores que pudessem 

influenciar os resultados. Procuramos o mais possível estudar todas as variáveis em 

estudo e a influência da hidroginástica e de atividade física no grupo de idosos em 

estudo. No entanto, a existência de um grupo de controlo poderia ajudar na solidificação 

e interpretação dos resultados. Tal não foi possivel, pois à data da realização deste 

estudo, os primeiros testes já haviam sido registados. De referir também que, apenas 3 

testes da bateria de testes de Rikli Jones foram realizados. Visto que estava a ser um 

trabalho realizado antes da organização deste relatório, tinha como intenção melhorar a 

capacidade funcional dos membros inferiores, assim como o seu equilibrio e agilidade, 

potenciando a capacidade aeróbia (os restantes testes estão previstos serem realizados 

futuramente). Um aumento da amostra poderia também potenciar a interpretação dos 

resultados nos diferentes escalões definidos, porém os 51 indivíduos sujeitos ao estudo, 

são os que integram as turmas que pertenciam ao quadro de desempenho do professor 

Helder Carvalho. De salientar também, que o facto de três indivíduos terem sido 

sujeitos a intervenções cirurgicas, retardou a execução do pós teste timed up and go test, 

influenciando assim os resultados e o tempo previsto de execução do mesmo.  

Pese embora estas situações, julgamos que conseguimos obter resultados 

bastante interessantes que serão apresentados de seguida. 

 

7.16 - Apresentação e Discussão dos resultados  

Acredita-se que este grupo de indivíduos seja um dos mais sedentários de toda a 

população. Neste contexto, a prática regular de atividade física, para além de combater o 

sedentarismo, contribui para uma capacidade funcional adequada, desde que orientada, 

e realizada de acordo com as individualidades de cada um. 

É assim de esperar que os indivíduos idosos com uma atividade física regular, 

aumentem os seus níveis de aptidão física funcional, atenuando os efeitos do 

envelhecimento no que concerne à funcionalidade e independência.  

De acordo com Bouchard e Shephard (1994), existe uma relação de causa e 

efeito, entre aptidão física, atividade física e saúde. Isto é, a atividade física regular 

influencia diretamente a atividade física habitual e esta, através da constante realização 
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das atividades da vida diária, influencia os níveis de aptidão física, os quais por sua vez, 

melhoram a qualidade de vida e saúde do idoso (Gobbi, 1977;Hurley e Hagberg, 1988). 

 

7.17 - Análise Descritiva  

No quadro 3.4 apresentamos a caracterização dos dados do género feminino e 

masculino utilizando a média, desvio padrão, valores máximos e mínimos. 

 

Quadro 3.4 - Caraterização dos dados do género feminino 

Variável                                     N       Média     Desv. Padrão  Min        Máx            

Idade  40 68,12    8,783  53            88 

PesoPre  40         73,1750  11,92474  54,00            105,00 

PesoPos  40         72,2000                 11,62491                 55,00             103,00 

WalkPre  40        493,0750                 160,73794               120,00             700,00 

WalkPos  40        519,0500                 156,07772               100,00             750,00 

TupGoPre 40 6,9602  2,626366  ,00        16,40 

TupGoPos 40           7,1157  2,09341  4,66        16,88 

ChairStandPre 40         16,7000  5,85377  7,00        30,00 

ChairStandPos 40         18,6000  6,01622  7,00        32,00 

 

Quadro 3.5 - Caraterização dos dados do género masculino 

Variável                                     N       Média     Desv. Padrão  Min        Máx             

Idade  11 78,00    9,644  56          91 

PesoPre  11         78,9091  8,66550  63,00               98,00 

PesoPos  11         78,0000                 8,66025  63,00               97,00 

WalkPre  11        422,0909                 140,08815                124,00             588,00 

WalkPos  11        472,7273                 163,73704                117,00             620,00 

TupGoPre 11 6,7882  2,77858      ,00        10,84 

TupGoPos 11           7,9527  3,77652    5,17        18,65 

ChairStandPre 11         16,6364  3,64068  7,00        21,00 

ChairStandPos 11         17,8182  3,65563  8,00        22,00 

 

Analisando e comparando os resultados obtidos, constatamos que o sexo 

masculino na variável peso, obteve uma média superior no pré e pós teste quando 

comparado com o sexo feminino (78 ±8,66;72 ±11,62). No entanto, verificamos que 

houve um decréscimo do peso em ambos os grupos no pós teste. 
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Relativamente ao 6’ walk test encontramos valores médios de pós teste para o 

sexo masculino de 472,72m±163,73 (mínimo de 117 e máximo de 620) e de 

519,05±156,07 para o sexo feminino (minimo de 100 e máximo de 750m) (quadro 3.4 e 

3.5). 

 

Registamos uma média mais elevada no 6’ walk test nas mulheres (519 metros) 

do que nos homens (472 metros), o que não corroba os dados de Carvalho (2013), onde 

os homens apresentam melhores resultados no mesmo teste. 

 

Para o Timed up and go test, encontramos valores médios de 7,95±3,77 para o 

sexo masculino (minimo de 5,16 e máximo de 18,65) e de 7,11±2,09 para o sexo 

feminino (minimo de 4,66 e máximo de 16,88). 

No 30’’ chair stand test, encontramos valores médios para o sexo masculino de 

17,81±3,65 (minimo de 8, máximo de 22) e de 18,60±6,01 para o sexo feminino 

(minimo 7 e máximo 32).  

Apesar dos valores médios serem bastante próximos, no escalão 4 verificou-se 

um decréscimo dos valores para esta capacidade motora. De acordo com vários autores, 

a força muscular atinge o seu ponto máximo por volta dos 20 a 30 anos de idade, e após 

esta fase ocorre uma diminuição progressiva, sendo este declínio mais pronunciado no 

sexo feminino (Zago et al., 2000). 

Na análise dos resultados obtidos, em que os ganhos de força foram 

significativos, podemos verificar, através da bibliografia, que os ganhos ou manutenção 

dos níveis de força, estão diretamente relacionados com a melhor execução de 

atividades de vida diária.  

Padilha, (2007) acrescenta ainda que estes ganhos podem proporcionar melhores 

condições para o convívio social, melhorias ao nível da locomoção e preservação da 

autonomia. Uma boa condição muscular favorece uma maior capacidade para realizar as 

atividades do quotidiano com maior eficácia e menor fadiga. Também proporciona um 

melhor desempenho e um menor risco de contrair lesões desportivas (Nahas, 2003). 

Podemos ainda referir que a manutenção de uma boa qualidade no desempenho 

da força muscular, durante o processo de envelhecimento, assume um papel importante 
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na realização das tarefas habituais da vida diária, tais como ir às compras, subir e descer 

escadas, levantar e sentar numa cadeira ou sair de carro (Carol e Miller, 1991). 

Ainda no que refere á estatística descritiva, apresentamos de seguida os quadros 

com os valores de pré e pós teste e valor de p para o teste de Wilcoxon. 

 

 

Quadro 3.6: Estatística descritiva de todas as variáveis observadas no pré e pós teste e 

valor de p para o teste de Wilcoxon. Escalão = 1 (<65) 

Variável                                     N       Média     Desv. Padrão  Min        Máx            pª  

Idade  14 58,36    3,342  53            63              - 

PesoPre  14          81,2143  13,03356  63,00               105,00    0,03* 

PesoPos  14          79,5000                 12,76865  61,00               103,00 

WalkPre  14       524,1429                 162,76026             200,00             693,00   0,14* 

WalkPos  14        540,2143                 156,47078             227,00             705,00 

TupGoPre 14    6,2393    2,31575      ,00        10,84   n/a 

TupGoPos 14             6,5429    1,24467    4,48        9,03 

ChairStandPre 14          18,5000    5,24404   12,00        30,00 0,002* 

ChairStandPos 14          20,1429    5,53113   13,00        32,00 

a – Wilcoxon test 

* – diferença significativa 

 

 

 

Quadro 3.7: Estatística descritiva de todas as variáveis observadas no pré e pós teste e 

valor de p para o teste de Wilcoxon. Escalão = 2 (65-74) 

Variável                                    N       Média     Desv. Padrão  Min        Máx            pª  

Idade  20 68,95    2,460  65            74              - 

PesoPre  20          68,6500  5,90517  55,00               77,00    0,091 

PesoPos  20         68,1000                  6,47180  55,00               79,00 

WalkPre  20       520,4000                154,25829             205,00             700,00   0,000* 

WalkPos  20        560,5500                135,98973             236,00             750,00 

TupGoPre 20    6,5965    1,98740      ,00        9,32     0,025* 

TupGoPos 20             6,7145    1,26957    4,33        8,43 

ChairStandPre 20          17,0000    5,55357   8,00        29,00 0,000* 

ChairStandPos 20          19,2500   5,29026   11,00        32,00 
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Quadro 3.8: Estatística descritiva de todas as variáveis observadas no pré e pós teste e 

valor de p para o teste de Wilcoxon. Escalão = 3 (75-84) 

Variável                                   N        Média     Desv. Padrão  Min        Máx            pª  

  
    

Idade  13 79,77    3,113  75            84              - 

PesoPre  13          77,6154  12,42671  54,00               98,00  

PesoPos  13         76,7692                  11,93841  56,00               97,00                   - 

WalkPre  13       420,9231                85,39854              287,00              540,00   0,003* 

WalkPos  13        461,6154                111,38712             275,00             619,00 

TupGoPre 13    7,9515    1,81763                  5,88          11,37     0,001* 

TupGoPos 13             7,4538    1,63211      5,17          10,59 

ChairStandPre 13          16,0769    4,75152   11,00        30,00   0,016* 

ChairStandPos 13          17,3846   4,99230   13,00        32,00 

 

 

 

Quadro 3.9: Estatística descritiva de todas as variáveis observadas no pré e pós teste e 

valor de p para o teste de Wilcoxon. Escalão = 4 (85+) 

    Variável                                 N        Média       Desv. Padrão  Min        Máx            pª  

Idade  4 87,50    2,646  85            91              - 

PesoPre  4          69,0000  9,89949  60,00               79,00    n/a 

PesoPos  4         68,2500                  10,78193  58,00               79,00              

WalkPre  4       287,0000                190,87518             120,00              466,00   n/a 

WalkPos  4        296,7500                217,52145             100,00             490,00 

TupGoPre 4    7,6075     6,76295                  ,00          16,40     n/a 

TupGoPos 4            12,3300    6,33654      6,29          18,65 

ChairStandPre 4          10,7500    4,50000   7,00        16,00  n/a 

ChairStandPos 4          11,7500   4,99166   7,00        17,00 

 

 

 
Da análise dos resultados obtidos no que diz respeito à estatística descritiva no 

pré e pós teste e valor de p para o teste de Wilcoxon, verificamos que: a diferença entre 
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o peso no pré e pós teste, no escalão 1, apresentou-se significativa (p≤0,003), ao 

contrário do que verificamos no escalão 2 e 4 (p=0,091) (quadro 3.6). 

No timed up and go test e no 30’’ chair stand test, apenas no escalão 4 as 

diferenças entre pré e pós teste não são significativas. Nos restantes escalões 

encontramos diferenças estatísiticamente significativas. No escalão 1 para o timed up 

and go test verificamos um valor (p≤0,14); e no 30’’ chair stand test para o mesmo 

escalão um valor de (p≤0,002) ( quadro 3.6) 

Para os mesmos testes no escalão 2 encontramos valores (p=0,000) e no 30’’ 

chair stand test o valor de (p≤0,25) (quadro 3.7) 

No escalão 3 verificou-se um p≤0,003 e p≤0,016, no 6’ walk tes e no 30’’ chair 

stand tes respetivamente (quadro 3.8) 

No 30’’ chair stand test apenas foram significativas as diferenças entre pré e pós 

teste nos escalões 2 e 3 com valores p≤0,25; p≤0,001 respetivamente (quadros 3.7 e 3.8) 

Analisando os resultados verificamos que apenas no escalão 4, não encontramos 

alterações significativas nos vários testes realizados. No entanto, os valores médios de 

pré e pós teste foram alterados de forma positiva, existindo melhorias no desempenho 

de todos os testes. 

Foi também este escalão que apresentou médias mais baixas nos testes 

realizados. Esta constatação vai de encontro ao estudo de Malina e Bouchard (1991), 

que verificou que os níveis de atividade física habitual, variam durante o 

desenvolvimento e envelhecimento. Também Grimby (1995), refere que nos últimos 

anos de vida, um estilo de vida fisicamente inativo, pode ser responsável pela 

incapacidade para a realização primária de incapacidade para realizar as atividades 

físicas habituais. 

A atividade física pode exercer efeitos positivos, sobre a aptidão física dos 

idosos relacionados com a saúde, apesar de algumas melhorias, nem sempre serem 

simultâneas e estatíticamente significativas. Vários estudos corrobam esta constatação ( 

Puggard, et al.,1994; Lord e Castell, 1994).  

Da aplicação do teste Man-Whitney para avaliar as diferenças entre o sexo 

masculino e feminino nos vários testes realizados (quadro 3.10), verificamos que apenas 

no peso esses valores são significativos (pré teste p≤ 0,041;pós teste p ≤0,039). 
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 Quando estudamos as diferenças entre os escalões etários, nos vários testes 

realizados, recorrente da análise do quadro 3.10, constatamos que no timed up and go 

test pré e pós e no 30’’ chair stand test pré, os valores não são significativamente 

diferentes em função do escalão etário, ou seja, em todos os outros a idade altera os 

resultados obtidos. 

 

 

      

Quadro 3.11: Diferenças entre os vários escalões 

etários, nos testes realizados, utilizando o teste de 

Kruskal e Wallis. 

Variável 
  

pª 
  

Peso 

(Kg) 

Pré 
  

0,009* 
 

 Pós 
  

0,019* 
 

Walk  

 

Pré 
  

0,009* 
  

Pós 
  

0,012* 
 

Tup 

Go 

Pré 
  

0,133 
 

 Pós 
  

0,136 
 

Chair 

Stand 

Pré 
  

0,091 
 

 Pós 
  

0,041* 
 a

 – Kruskall e Wallis 

* Estatísticamente significativo 
 

 

       

    
  

Quadro 3.10. Análise da significância das 

diferenças entre os géneros masculino e feminino 

nos vários testes, utilizando o teste Mann 

Whitney. 

Variável   pª   

Peso (Kg) 
Pré 

  
0,041* 

 
 Pós 

  
0,039* 

 
Walk  

 

Pré 
  

0,092 
  

Pós 
  

0,267 
 

Tup Go 
Pré 

  
0,846 

 
 Pós 

  
0,672 

 

Chair Stand 
Pré 

  
0,346 

 
 Pós 

  
0,534 

 a
 – Mann Whitney 

* Estatísticamente significativo 
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A fim de verificar a relação entre as diferentes variáveis recorreremos ao 

coeficiente de correlação “rho” de Spearman. Após a análise das correlações entre as 

variáveis observadas, verificamos  uma correlação significativa no pré-teste Walk 6 

min/Tup Go pré (r= - 0,469; p≤0,001); nas variáveis walk pré/ChairStandPré (r=0,583 

p≤ 0,000); entre as variáveis Walk pos/Tupgopos (r= -0,701 p≤ 0,000); nas variáveis 

Walk pós/Chairstandpre (r= 0,609 p ≤ 0,000); tupgopre/chairstand pre (r= - 0,479 P≤ 

0,000);  nas variáveis Tupgopos/chair standpos (r= - 0,577 p≤ 0,000). 

Encontramos correlações negativas, reflexo de um resultado maior num teste que 

implicou um valor menor noutro.  

 

7.18 - Considerações finais 

O significativo aumento da esperança média de vida não significa paralelamente 

um aumento na qualidade de vida. Assim, com o passar dos anos, provou-se que será 

importante a manutenção de uma vida ativa, que inclua programas de atividade física 

regular e orientada, capazes de diminuir e prevenir doenças,  proporcionando ao idoso 

uma contínua realização das suas atividades de vida diária e prevenindo a sua 

incapacidade e a sua dependência.  

 Tendo em conta os resultados obtidos pelo grupo em estudo, parece-nos 

fundamental que a autarquia possa continuar a investir na atividade física para a terceira 

idade, uma vez que, conseguimos obter melhorias significativas em vários dos testes 

realizados. 

 Os nossos resultados vêm confirmar  e reforçar a aposta que tem vindo a ser 

desenvolvida no município, com especial ênfase na melhoria do estilo de vida dos 

idosos. 

 

7.19 - Sugestão de Trabalhos Futuros  

 

Tendo em conta os resultados obtidos e a pesquisa efetuada que proporcionou a 

discussão dos dados, sugerimos que estudos futuros possam considerar: 

- mais testes para avaliar diferentes capacidades motoras; 

- amostra mais elevada, englobando todo o grupo do projeto Celorico a mexer; 

- incluir variáveis que possibilitem verificar a influência da atividade física e a sua 

relação com a saúde dos idosos. 
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8 - Conclusão 

 

 A elaboração do presente relatório revelou-se num vantajoso instrumento de 

trabalho. Como profissional da área de Educação Física, reconheço a importância da 

realização deste trabalho como fator decisivo da minha formação e evolução, como 

docente e agente desportivo. 

 Como professor, devo referir que o reviver de toda a função de docente, me fez 

consolidar a importância do planeamento e estruturação dos conteúdos a abordar nas 

aulas de Atividade Física. O processo de análise crítica e reflexiva está diretamente 

relacionado com a conceção do ensino, valorizando e interferindo em todo o 

paralelismo entre aluno e processo ensino-aprendizagem. 

 Percebi a importância do papel do professor enquanto educador, pois como 

pedagogo, fazer parte da instrução de gerações é mais do que uma simples profissão, 

cargo ou “passatempo”. É, para além do plano educativo, estampar no interior de cada 

aluno a lembrança de momentos, valores e experiências inesquecíveis. 

 Como coordenador desportivo, assimilei todo um grupo de conceitos e 

conhecimentos fulcrais para a realização de eventos desportivos, ou competições 

prolongadas. Foquei atenções na gestão desportiva, das necessidades desportivas 

concelhias e de como dar respostas úteis a essas mesmas necessidades. 

 Realizei o quanto é importante promover o desporto independentemente da 

idade ou estatuto social. Percebi que o fair play, o desporto convívio e os intercâmbios 

desportivos assumem grande relevo no aspeto cultural e social duma comunidade. 

 Este documento ajuda na retrospeção de todos estes momentos, dando alento e 

motivação extra na preparação e organização de futuros eventos desportivos na região. 

 Já no último momento deste relatório, entendi a determinante influência da 

Atividade Física na terceira idade. A confirmação pertinente dos benefícios da 

Atividade Física nos idosos, criou em mim a ânsia de aprofundar conhecimentos nesta 

matéria. Ao longo dos últimos tempos, percebi que é decisivo pôr em prática estratégias 

e metodologias desportivas, no sentido de melhorar a qualidade de vida de uma geração 

em crescendo no nosso país. 
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 Os melhores resultados alcançados pelos idosos nos vários testes realizados no 

pós-teste parecem confirmar a importância da prática da atividade física regular dos 

idosos nas faixas etárias estudadas. Sendo assim, podemos considerar que a aposta da 

autarquia local na promoção e efetivação das atividades físicas desenvolvidas têm 

impacto na melhoria do estilo de vida deste grupo de indivíduos. Podemos ainda 

acrescentar, ainda que de forma subjectiva, que o bom ambiente criado em redor das 

atividades desenvolvidas, favoreceu a auto estima, face à vontade e empenho constante 

de todos os indivíduos na procura da obtenção dos melhores resultados. 

A elaboração do “estudo de caso”, apenas veio confirmar cientificamente a 

necessidade perentória dessas mesmas estratégias e metodologias. 

 Além do fator saúde, pude aperceber-me da influência do desporto como meio 

de socialização entre massas. A nível emocional, o desporto propicia um favorecimento 

a esse nível, que pude consciencializar ao longo dos tempos. 

 Percebi por isso, a importância do cargo que possuo, desempenhado em várias 

frentes. Como professor em ambiente escolar, como coordenador desportivo e como 

professor num programa de Atividade Física para idosos. Ao atingir tal patamar, vejo-

me abordado por dois sentimentos distintos: por um lado compreendo a posição que 

ocupo e o quanto é relevante, olhando à volta e assimilando todos os projetos nos quais 

estou envolvido; por outro, consciencializo o tamanho da responsabilidade que tenho, e 

a urgente e permanente necessidade de dar resposta aos mesmos, sempre tendo em vista 

novos desafios neste ramo profissional. 

 Termino esta passagem com a plena consciência que este é mais um simples 

passo no meu percurso profissional, e que a permanente atualização de conhecimentos e 

conteúdos é uma realidade, constante do mercado de trabalho, cada vez mais feroz e 

competitivo. No entanto, e apesar da conjuntura atual, a competência, atitude, 

dinamismo, coerência de valores e princípios e empenho, a curto, médio ou longo prazo, 

acabarão sempre por ser reconhecidos, e, consequentemente recompensados. 

“A mão do sucesso profissional tem cinco dedos: caráter, vocação, talento, esforço 

e disciplina.”  

Daher Elias Cutait    
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Anexo 1 - Programa Anual de Atividade Física – Escola 
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Anexo 1 - Programa Anual da Atividade Física 

1ª, 2º, 3º e 4º ano 

 

Neste programa pretende-se 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 atividades, 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.  

Assim, a aplicação destas atividades é um excelente instrumento para valorizar a 

motricidade da criança e proporcionar o seu desenvolvimento global, através da estimulação 

das suas capacidades.  

Com a elaboração deste documento é estabelecido um conjunto de actividades 

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

as crianças portadoras de deficiências ou incapacidades, cabendo aos professores adequar as 

correspondentes estratégias em função das características da situação concreta. 

Atividade Física pode ser entendida como o conjunto de atividades 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 

atividades 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 atividade desportiva.  

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

entendidos como:  

- Meio: cada uma das atividades oferece possibilidades da criança adquirir 

novas competências;  

- Fim: cada atividade é uma matéria de ensino, que deve ser considerada e 

aprendida na sua especificidade.  
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Em conformidade, a escola, não deve negligenciar a realidade desportiva. O 

desporto, na atualidade, constitui um fenómeno social incontornável. A atração que os 

ídolos desportivos exercem sobre as crianças deve constituir uma referência e um fator de 

motivação que as mobilize para a prática desportiva.  

A atividade 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 atividade 

do adulto, o jogo é a atividade da criança.  

A partir dos 7 anos, começam a aparecer nos jogos as relações e os contatos 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: Fatores perceptivos; Fatores de execução e 

coordenação motora;  

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

adequação das soluções;  

- Dimensão relacional: Relacionamento afetivo; Descoberta do outro; 

Aprendizagem social.  

No âmbito das áreas de intervenção atrás referidas, o quadro seguinte indica as áreas 

e as matérias consideradas fundamentais para o correto desenvolvimento das crianças nestas 

idades, por ano de escolaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 
ANO DE ESCOLARIDADE 

ÁREA  MATÉRIAS  1º ano  2º ano  3º ano  4º ano  

ATIVIDADES  

FÍSICAS  

 1– Deslocamento e Equilíbrio  

Manutenção de uma postura que permita a realização continuada de 

novas atividades. 

x x   
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 2– Jogos  

Abordagem de práticas lúdico-motoras associadas à cultura popular. 
x x x x 

 3– Perícia e manipulação  

Manuseamento de objetos com habilidades 
x x   

ATIVIDADES  

DESPORTIVAS  

1– Jogos Pré-desportivos  

Aquisição de competências que permitam a facilitação da 

aprendizagem dos jogos desportivos.  

x x x x 

2– Basquetebol  

Desenvolvimento de acções motoras e aquisição de habilidades 

específicas às acções técnico-tácticas  

x x x x 

3– Futebol  

Desenvolvimento de acções motoras e aquisição de habilidades 

específicas às acções técnico-tácticas 

  x x 

4– Gira Volei 

Desenvolvimento de acções motoras e aquisição de habilidades 

específicas às acções técnico-tácticas  

  x x 

5- Atletismo  

Desenvolvimento das acções motoras básicas: correr, saltar e lançar.  
  x x 

6– Natação  

Adaptação ao meio aquático e abordagem de ações de imersão, 

propulsão, respiração e flutuabilidade.  

x x x x 

 7 – Ginástica 

Desenvolvimento das ações motoras básicas 
x x x x 

 

A seleção das matérias em cada uma das áreas teve em consideração a representação 

de movimentos essenciais para um completo desenvolvimento motor da criança.  

O ensino da atividade física e desportiva deve ter em conta os seguintes aspetos:  

- As Fases Sensíveis das capacidades motoras e das aprendizagens psicomotoras 

fundamentais associadas a essas idades;  

- A inatividade traduz-se em carências de desenvolvimento, as quais são 

irremediáveis no futuro;  

- O desenvolvimento motor da criança precede o desenvolvimento cognitivo e 

social;  

- A continuidade devidamente orientada;  

- O ambiente pedagógico caracterizado pela descoberta, com a utilização de 

estratégias de abordagem próprias da infância e com uma forte componente lúdica. 
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Os quadros seguintes indicam os objetivos, as atividades e as estratégias de 

intervenção a aplicar em cada uma das matérias. 

 

 

ATIVIDADES DE DESLOCAMENTO E EQUILÍBRIO  

OBJETIVOS  ATIVIDADES  ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  

Ajustar o equilíbrio às acções motoras 

básicas de deslocamento, no solo e em 

aparelhos;  

- Percursos, jogos e estafetas, com a integração 

de várias habilidades (rastejar, rolar, saltar, 

subir e descer, fazer enrolamento);  

- Percursos, jogos e estafetas com a utilização 

de vários aparelhos: “skate”, patins.  

Abordagens lúdicas, articulando as ações 

individuais e de grupo, tomando medidas 

especiais de segurança.  

 

 

JOGOS  

OBJETIVOS  ATIVIDADES  ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  

 

1. Praticar jogos infantis cumprindo as 

suas regras, selecionando e realizando 

com intencionalidade e oportunidade as 

ações caraterísticas desses jogos;  

2. Conhecer as tradições e o património 

cultural da comunidade rural e da urbana 

e praticar os jogos;  

 

Toca e foge, roda do lenço, cabra cega, 

gato e o rato, barra do lenço, salto ao 

eixo, jogo da macaca, jogo das cadeiras, 

jogos tradicionais (tracção com corda, 

jogo da malha, jogo dos cântaros, jogo 

do aro, etc.)  

-A dimensão do espaço de jogo e o nível 

de desempenho deve determinar o 

número de jogadores por grupo/equipa.  

-Jogos caraterísticos da respetiva região 

e, numa perspetiva interdisciplinar, 

suscitar a recolha de jogos das gerações 

anteriores.  

 

 

 

ATIVIDADES DE PERÍCIA E MANIPULAÇÃO  

OBJETIVOS  ATIVIDADES  ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  

Realizar habilidades variadas, 

manipulando  

diferentes 

implementos/instrumentos;  

Atividades de manipulação com bola, 

raqueta, arco e stic e com oposição 

(jogo do pau, etc.)  

Partir progressivamente do domínio dos 

objectos em situação individual e a pares.  

 

  



UTAD – 2.º Ciclo (Mestrado) em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário  

 
 

91 
 

JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS  

OBJETIVOS  ATIVIDADES  
ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO  

 

1. Adquirir competências fundamentais 

para potenciar a aprendizagem dos jogos 

desportivos coletivos;  

2. Aplicar a capacidade criativa numa 

perspetiva interdisciplinar;  

 

Bola ao capitão, stop, rabia, jogo de 

passes, bola ao poste, caçador, mata 

moscas,etc.  

Abordagens interdisciplinares, em 

grupo e com uma forte componente 

lúdica;  

 

 

JOGOS COLETIVOS  

( Basquetebol, Futebol e Gira Voleil)  

OBJETIVOS  ATIVIDADES  ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  

 

1. Realizar habilidades básicas, 

ajustando-as às ações ténico-

táticas fundamentais da 

respectiva modalidade;  

2. Cumprir as regras e o 

objetivo do jogo, em cooperação 

com os companheiros.  

 

- Formas simplificadas de jogo, 

em espaços reduzidos e com um 

menor número de jogadores por 

equipa;  

- Situações de exercício;  

- Jogo.  

-Explicar globalmente o jogo, focando o objetivo e 

apresentando progressivamente as regras que o 

caracterizam;  

- Adequar o número de elementos de cada equipa 

para facilitar a compreensão do jogo e permitir 

mais oportunidades de prática;  

- Trocar frequentemente as funções de cada um 

 

ATLETISMO  

OBJETIVOS  ATIVIDADES  ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  

Realizar as ações motoras fundamentais de 

cada modalidade do Atletismo.  
Corridas, saltos e estafetas.  

- Utilizar formas lúdicas;  

- Privilegiar as estafetas como forma de 

relacionamento do esforço individual aos 

resultados coletivos;  

 

GINÁSTICA  

OBJETIVOS  ATIVIDADES  ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  

Conhecer e executar as principais habilidades 

gímnicas.  

- Enrolamentos, posições de equilíbrio, 

deslocamentos e elementos de ligação 

(saltos e voltas);  

- Manipulação de materiais específicos 

(bolas, arcos e cordas)  

-Rolamento a frente 

- Utilizar formas lúdicas e percursos 

simplificados.  
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NATAÇÃO  

OBJETIVOS  ATIVIDADES  ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO  

Realizar ações de equilíbrio, respiração e 

propulsão.  

- Saltos, deslocamentos, deslizamentos, 

rotações mergulhos;  

- Jogos.  

- Privilegiar as abordagens lúdicas, 

articulando as ações individuais e de grupo, 

tomando medidas especiais de segurança;  

- Explorar situações que passem, 

progressivamente,  

Nota: Podem ser abordadas outras modalidades como Badminton e Dança. 

A avaliação é um processo contínuo e sistemático, o qual deverá ser realizado num 

ambiente positivo e de incentivo ao sucesso. O professor, ao acompanhar as crianças, deve 

estar sempre atento para observar, não só a sua prestação motora como a sua evolução e o 

seu comportamento sócio-afetivo. Assim as suas decisões serão fundamentadas com base 

nesta avaliação, quer relativamente às grandes decisões, como a alteração do plano ou 

reformulação de estratégias, quer relativamente às pequenas decisões, como a correção, o 

elogio ou o incentivo.  

Deste modo, no decorrer da atividade, o professor deve organizar, 

fundamentalmente, o ano letivo em três momentos de avaliação:  

1º Momento: início do ano letivo/avaliação inicial  

O professor procede à avaliação inicial, diagnóstica e prognóstica, caracterizando 

globalmente o grupo e considerando nas crianças:  

• A idade, maturação, aptidões, gostos e interesses pelas atividades físicas e 

desportivas;  

• A experiência anterior em atividade física e desportiva;  

• A existência de deficiências motoras ou cognitivas, incapacidade, ou 

doença que condicione ou limite a prática dos exercícios, devendo 

aconselhar-se nestas situações;  

 

A partir dos dados recolhidos, o professor deve definir os objetivos a atingir, 

selecionar as atividades a realizar e planear a organização de todo o processo ensino-

aprendizagem a construir ao longo do ano. 

2º Momento: avaliação intermédia  

A avaliação intermédia é determinante para a organização da etapa seguinte, 

permitindo redimensionar todo o processo e influenciar novas decisões quanto à redefinição 

dos objetivos. Tem intervenção decisiva na diferenciação do ensino, na adequação dos 

meios e estratégias e um carácter informativo do grau de sucesso obtido. 
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3º Momento: final do ano letivo/avaliação final  

No final do ano, ao professor interessa saber se as crianças cumpriram, 

efetivamente, os objetivos estabelecidos, recolhendo para isso toda informação necessária, 

que lhe vá permitir ter uma visão global de todo o processo de ensino-aprendizagem. Os 

resultados deste processo, a registar em relatório, constituem referenciais muito importantes 

para a preparação do próximo ano letivo. Esta avaliação permite comparar os resultados 

esperados com os alcançados, identificando as crianças que não atingiram o objetivo 

previsto, as que necessitam de acompanhamento especial e as atividades que não se 

realizaram, etc.  

O professor deve efetuar uma apreciação global das habilidades, de modo que identifique os 

aspetos fundamentais da realização das mesmas, como é o caso da coordenação global, o 

equilíbrio, a harmonia e a fluidez dos movimentos.  

Para o professor trata-se de avaliar o nível de consecução dos objetivos e a 

necessidade de recuperar aprendizagens perdidas.  

À semelhança do que se faz nas outras áreas, o professor deverá elaborar um 

relatório do grupo e de cada criança, focando:  

- Objetivos concretizados pelo grupo;  

- Objetivos concretizados por parte do grupo, identificando as crianças que o não 

conseguiram;  

- Objetivos não cumpridos, a retomar no próximo ano;  

- Atividades realizadas;  

- Características da participação das crianças nas atividades e aspetos a melhorarem;  

- Problemas ou dificuldades de integração das crianças;  

- Crianças que necessitam de maior apoio;  

- Matérias em que foi mais difícil organizarem as atividades.  

Assim, o professor terá ao seu dispor uma caraterização pormenorizada das 

crianças, a qual constituirá o ponto de partida para a organização do período de avaliação 

inicial, no ano seguinte. Como em todas as atividades escolares, o objetivo primordial da 

avaliação é a melhoria da aprendizagem. Este objetivo, de natureza vincadamente 

pedagógico, antecede e excede largamente a intenção administrativa que se traduz na 

atribuição de uma classificação.  

O professor deve elaborar e utilizar instrumentos de registo sistemático, que 

garantam a leitura fácil do desenvolvimento das aprendizagens de cada criança, de modo a 
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permitir uma gestão mais adequada do estado das mesmas e dos progressos de ensino do 

grupo. 
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Anexo 2 – Atividades Celorico a Mexer – Férias de Verão 
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Anexo 2 - Celorico a Mexer – Férias de Verão 

 

 

 Segunda - x Terça - x Quarta - x Quinta - x Sexta – x 

 
Atividades: 

 

 

Pavilhão da 

Escola 

Secundária 

 

 

Tri-bola 

 

 

 

Piscina 

Municipal 

 

 

Atividades e 

Pólo aquático 

 

 

Jogos 

Populares 

 

Zona Verde 

 

 

Pavilhão da 

Escola 

Secundária 

Cocktail de 

Raquetes; 

Ginástica 

 

 

Piscina de 

Codessoso 

 

Codessoso 

 

Material: Calção, t-shirt e 
sapatilhas 

Calções, T-shirt 
e sapatilhas. 

 
Fato de Banho/ 

toalha de 
banho/ 

Chinelos e 
Touca 

Calção, t-shirt 
e sapatilhas 

\\\ 

Calção, t-shirt 
e sapatilhas 

Calções, T-shirt 
e sapatilhas. 

 
Fato de Banho/ 

toalha de 
banho/ 

Chinelos 

 Segunda - x Terça - x Quarta - x Quinta - x Sexta – x 

 
 
 

Atividades: 
 
 

 
Estádio 

Municipal 

Jogos Coletivos 

Jogos Populares 

 

 
 

Praia Fluvial 
 
 

Canoagem 
 
 
 

 
Zona Verde / 

Parque de 

Campismo 

Desportos 

Radicais 

 

Piscina 

 

Codessoso 
 
 

 

Piscina 

 

Codessoso 

Material: Calção, t-shirt e 
sapatilhas 

Calções, T-shirt 
e sapatilhas.  

 
 

Fato de Banho/ 
toalha de 
banho/ 

Chinelos 

Calção, t-shirt 
e sapatilhas 

Calções, T-
shirt e 

sapatilhas. 
 

Fato de 
Banho/ toalha 

de banho/ 
Chinelos 

Calções, T-shirt 
e sapatilhas. 

 
 

Fato de Banho/ 
toalha de 
banho/ 

Chinelos 
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 Horário: 

                14H – 17H30 

 

 

Locais das atividades: 

   _ Estádio Municipal 

   _ Piscina Municipal 

   _ Pavilhão da Escola Secundária  

   _ Parque de Campismo  

   _ Codessoso – Piscina e parque de Lazer 

   _ Zona Verde 

   _ Praia fluvial 

    

Contactos:  

David Pinto  

Artur Bastos  

Prof. Nuno Freitas 

Prof. João Oliveira 

Prof. Paulo Nogueira 

Prof. Nuno Magalhães 

Prof. Helder Carvalho 

Prof. Vera Pereira 

Prof. Domingos Silva 

Prof. Sandra Novais 
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Anexo 3 – Distribuição Animadores 
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Anexo 3 

Distribuição dos Animadores pelas freguesias do Concelho, segundo os dias da semana. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Animador/dias 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Anabela Corgo Codeçoso Gagos Pereira  

Carla Arnóia Moreira Ourilhe Molares  

Célia Vale de Bouro Veade Caçarilhe Canedo  

Hugo Cerdeira Borba da 

Montanha 

Rego Nespereira  

Ana S.Tecla/Infesta Agilde Britelo  

Patrícia Gémeos Carvalho Ribas Fervença  
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Anexo 4 – Plano Anual de Atividades – Idosos  
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Anexo 4 - Plano Anual de Atividades “Celorico Mexer” 

Mês 

 

Dias/ 

calendariz

ação 

Atividades Objetivos Recursos 

 
 
 
Fevereiro 

 
 
 
Dia 11 
 
 
 

 
 
 

 Baile de Carnaval 

- Fomentar o convívio entre os idosos; 
- Proporcionar momentos de 
descontracção; 
- Vivenciar tradições, promoção do bem-
estar físico e psíquico, ao representarem 
as suas máscaras, levando a sua auto-
estima e vontade de continuar a viver; 

 
Recursos materiais: Tecidos; materiais de costura; 
Máscaras; Perucas; Transportes; Som; 
Local: Centro Escolar de Celorico 
Recursos Humanos: Animadores; Motoristas; 
 

 
 
Março 

 
 
Dia 22 

 
 

 Via-sacra 

 
 
- Vivenciar a época 

Local: Zona Verde (em caso de mau tempo escolher 
um local alternativo) 
Recursos materiais: Tecidos; Cruzes; Transportes;  
Som; Materiais de Costura, Tintas 
Recursos Humanos: Animadores; Motoristas; 
Sacerdotes;  

 
 
Junho 

 
 
Dia 23 

 
 

 Marchas 
populares 

 
 
- Vivenciar tradições populares 

Local: Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2e3/s 
de Celorico de Basto 
Recursos materiais: Tecidos; Materiais de costura; 
Arcos; Fitas; Som 
Recursos Humanos: Animadores; Motoristas; 
Professores de Ed. Física; Padrinhos 
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Julho 

 
Dia 22; 23 e 24  
 
 
Dia 29; 30 e 31  

Visitas guiadas: 

 Parque de 
merendas de 
Ermelo; 

 Mosteiro de 
S.Miguel de 
Refojos/Área de 
lazer dos moinhos 
de Rei (Abadim) 

  

- Proporcionar momentos de lazer; 
- Desenvolver a capacidade de observar e 
saber; 
 - Conhecer os espaços; 

 
 
Recursos materiais: Transporte 
Recursos Humanos: Animadores; Motoristas 

 
Agosto 

 
Dia 2 
 
Dia 8,9,10 e 11 

 Picnic anual 
      ( Proposta 1) 
 

 Feira de 
artesanato 

- Proporcionar momentos de lazer; 
- Desenvolver a capacidade de observar e 
saber; 
- Conhecer os espaços; 
 
- Exposição e venda dos trabalhos 
elaborados pelos idosos nas sessões de 
animação 

Recursos materiais: Transporte  
Recursos Humanos: Animadores; Motoristas 
 
 
 
Recursos Materiais: mesas; computador; colunas; 
escada pequena; cadeiras; arame, alicate; stand 
Recursos Humanos: Animadores; carro 
 

 
Setembro 

 
De 16 a 19 

 

 Desfolhada 
(Ver proposta 2) 

- Promover o convívio entre idosos; 
- Vivenciar a época e a tradição; 
 

Recursos materiais: Transportes; Milho; Lanche 
Recursos Humanos: Animadores; Motoristas 

 
Outubro 

 
De 1 a 4 e 7 
 
 

 

 Dia Internacional 
do Idoso 

 
- Proporcionar momentos de lazer; 
 

Recursos materiais: Transporte; Bolos; Sumos; 
Copos; Guardanapos; Facas. 
Recursos Humanos: Animadores; Motoristas; 
Instituições de ensino 

 
Novembro 

 
De 11 a 14  
 
 

 

 Magusto s 
 
 

 
- Manter viva a tradição portuguesa; 

Recursos materiais: Castanhas; caruma; 
Transportes 
Recursos Humanos: Animadores; Motoristas;  
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Dezembro 

 
 
Dia 18  

 
 

 Almoço de Natal 

 
 
- Proporcionar um ambiente de festa e de 
convívio nesta época festiva; 

Local: Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2e3/s 
de Celorico de Basto 
Recursos materiais: Lembranças; Transportes; 
Empresa de catering 
Recursos Humanos: Animadores; Motoristas; 
Sacerdote; Grupo Coral 
 

 

 

Nota: Em simultâneo ocorre nas freguesias atividades de expressão plástica (pintura); física ou motora (Ginástica); cognitiva ou 

mental (jogos) 
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Anexo 5 – Distribuição Professores 
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Anexo 5 

Distribuição dos professores pelas freguesias do concelho, segundo os dias da semana. 

 

  

Professores/dias 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Nuno Freitas    Codeçoso 
Infesta / S. 

Tecla 

Paulo Nogueira Gagos  Molares  Arnóia 

Nuno Magalhães Britelo  
Veade / 

Corgo 
 Ribas 

João Oliveira Nespereira    Canedo 

Vera Pereira Fervença   
Gémeos / 

Moreira 
 

Sandra Novais     Agilde 

Helder Carvalho Caçarilhe 
Pereira (S. 

Clemente) 
 

Vale de 

Bouro 
 

Domingos Silva  
Rego / 

Ourilhe 
 Cerdeira  
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Anexo 6 – Horários de funcionamento Celorico a Mexer, incluída hidroginástica 
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 Anexo 6 - Distribuição dos professores e restantes logística 

  

  

Dia da semana 
Freguesia e lugares 

de recolha 

Nº de Utentes 

(aproximadamente) 

Professores e 

Motoristas 

2ª feira 

Canedo 15 

Professores Paulo e 

Sandra 

Motoristas Vítor C. e 

Moisés D. 

Veade 9 

Molares 9 

Agilde 11 

Moreira 13 

Castelo 6 

 

3ª feira 

Corgo 13 

Professores Paulo e 

Sandra 

Motoristas Vítor C., 

Gualter S. e Bernardino 

R. 

Gagos 8 

Vale de Bouro 8 

Ribas 9 

S. Tecla 4 

Infesta 5 

Gémeos 7 

 

4ª feira 

Fervença 17 Professores Vera, 

Hélder e Domingos 

Motoristas Moisés D. e 

José M. 

Arnóia 16 

Britelo 10 

 

5ª feira 

Rego 10 
Professores João e 

Nuno M. 

Motorista Moisés M. 

Caçarilhe 10 

Ourilhe 6 

Borba da Montanha 15 

 

6ª feira 

Codeçoso 13 Professores Vera e 

Domingos 

Motoristas Bernardino 

R. e Virgílio S. 

Cerdeira e Vacaria 17 

Nespereira 7 

Pereira(S.Clemente) 5 

 

Professores/dias 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 
Nuno Freitas      

Paulo Nogueira X X    

Nuno Magalhães    X  

João Oliveira    X  

Vera Pereira   X  X 

Sandra Novais X X    

Helder Carvalho   X   

Domingos Silva   X  X 
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Anexo 7 – Outputs SPSS 
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Anexos 7 

 

Escalão = 1, Sexo = F 
Variável                               N        Média     Desv. Padrão  Min        Máx             

  
    

Idade  13 58,54    3,406   53            63              - 

PesoPre  13          80,8462  13,48979  63,00               105,00      - 

PesoPos  13         79,0000                  13,14661  61,00               103,00                 - 

WalkPre  13       138,0769                138,81370             222,00              693,00      - 

WalkPos  13        564,3077                133,11360             270,00              705,00       - 

TupGoPre 13    5,8854     1,97737                  ,00          8,30        - 

TupGoPos 13            6,3515    1,05979     4,48          7,95      - 

ChairStandPre 13          18,5385    5,45612   12,00         30,00      - 

ChairStandPos 13          20,1538   5,75682   13,00         32,00                   - 

 

Escalão = 1, Sexo = M 
Variável                               Média     Desv. Padrão  Min        Máx             

  
    

Idade  1 56,500    -  56            56              - 

PesoPre  1          86,0000    -  86,00               86,00      - 

PesoPos  1         86,0000                   -  86,00               86,00                   - 

WalkPre  1       200,0000                  -              200,00              200,00     - 

WalkPos  1        227,0000                 -               227,00              227,00                  - 

TupGoPre 1  10,8400   -                10,84          10,84       - 

TupGoPos 1            9,0300  -     9,03          9,03                   - 

ChairStandPre 1          18,0000  -    18,00        18,00     - 

ChairStandPos 1          20,0000  -   20,00        20,00                   -  

 

 

 

 

Escalão = 2, Sexo = F 
Variável                                   N       Média     Desv. Padrão  Min        Máx             

  
    

Idade  18 68,78    2,390  65            74              - 

PesoPre  18          68,5556  5,82310  55,00               77,00      - 

PesoPos  18         67,9444                  6,44864  55,00               79,00                   - 

WalkPre  18       516,6111  162,20689             205,00              700,00      - 

WalkPos  18        554,2222                 142,28205             236,00             750,00                  - 

TupGoPre 18   6,6294                     2,09337                  ,00          9,32        - 

TupGoPos 18            6,8061    1,30811      4,33          8,43                    -  

ChairStandPre 18          16,6111    5,73061   8,00        29,00     - 

ChairStandPos 18          19,0556    5,54630   11,00        32,00                   -  

 

Escalão = 2, Sexo = M 

Escalão = 3, Sexo = F 
Variável                                   N       Média     Desv. Padrão  Min        Máx             

  
    

Idade  7 78,86    2,854  75            82              - 

PesoPre  7          74,4286  14,74061  54,00               97,00      - 

PesoPos  7         74,2857                  14,03228  56,00               94,00                   - 

WalkPre  7       385,7143  98,12189               287,00              535,00      - 

WalkPos  7        410,0000                 118,32300             275,00              600,00                  - 

TupGoPre 7   8,3343                     2,12027                  6,65          11,37        - 
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TupGoPos 7            7,8814    1,79976     6,25          10,59                    -  

ChairStandPre 7          15,4286    6,55381   11,00          30,00     - 

ChairStandPos 7          16,7143    6,87300   13,00          32,00                   -  

 

 

 

Escalão = 3, Sexo = M 
Variável                               N           Média     Desv. Padrão  Min        Máx              

  
    

Idade  6 80,83    3,312  77            84              - 

PesoPre  6          81,3333  8,89194  75,00               98,00      - 

PesoPos  6          79,6667                 9,33095  72,00               97,00                   - 

WalkPre  6       462,0000  46,78889              411,00              540,00      - 

WalkPos  6        521,2222                 69,96690             432,00              619,00                  - 

TupGoPre 6   7,5050                     1,44568                  5,88          9,32        - 

TupGoPos 6            6,9550    1,39698     5,17          8,74                    -  

ChairStandPre 6          16,8333    1,16905   15,00        18,00     - 

ChairStandPos 6          18,1667    1,32916   16,00        20,00                   -  

 

Escalão = 4, Sexo = F 
Variável                                     N       Média     Desv. Padrão  Min        Máx             

  
    

Idade  2 87,00    1,414  86            88              - 

PesoPre  2          60,5000   ,70711  60,00               61,00      - 

PesoPos  2          59,0000                 1,41421  58,00               60,00                   - 

WalkPre  2       293,0000  244,65895              120,00              466,00      - 

WalkPos  2        290,0000                 268,70058              100,00              480,00                  - 

TupGoPre 2 12,1150                     6,05991                  7,83          16,40        - 

TupGoPos 2            12,1900    6,63266     7,50           16,88                    -  

ChairStandPre 2          10,0000    4,24264   7,00          13,00     - 

ChairStandPos 2          11,0000   5,65685      7,00          15,00                   -  

 

 

 

 

Escalão = 4, Sexo = M 

                         
Variável      

Média 
    Desv. Padrão  Min 

       Máx             

pª  

  
    

Idade  2 88,00    4,243  85            91              - 

PesoPre  2          77,5000  2,12132  76,00               79,00      - 

PesoPos  2          77,5000                 2,12132  76,00               79,00                   - 

WalkPre  2       281,0000  222,03153              124,00              438,00      - 

WalkPos  2        303,5000                 263,75083             117,00              490,00                  - 

TupGoPre 2   3,1000                     4,38406                   ,00          6,20        - 

TupGoPos 2            12,4700    8,73984     6,29          18,65                    -  

ChairStandPre 2          11,5000    6,36396   7,00         16,00     - 

ChairStandPos 2          12,5000    6,36396   8,00         17,00                   -  
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Anexo 8 – Ficha de registo individual da bateria de Avaliação da Aptidão Física 

Funcional – Rikli e Jones 1999 a e b; 2001 
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Ficha de Registo individual da bateria de avaliação da Aptidão Física Funcional 

Rikli e Jones (1999 a e b; 2011) 

  

Data:______________________  N Confidencial:___________________ 

Peso:______________________  Grupo:_______________________ 

IMC:______________________ 

 

FRMMI – 30’’ chair stand test 

(levantar e sentar da cadeira)   

Nº de repetições 1ª ava.__________________ 30 seg. 

Nº de repetições 2ª ava.__________________ 30 seg. 

 

 

MF – Timed up and go test 

(levantar, caminhar 2,44m e voltar a sentar)   

1ª Avaliação ___________________________ seg. 

2ª Avaliação ___________________________ seg.   

 

RA – 6’ minuts walk test 

(Caminhar 6 minutos) 

Total de voltas:_______________  

Distancia percorrida na última volta   

 

 

 

 

 


