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Resumo  

 

O objetivo deste relatório é fazer um balanço e uma análise da prática pedagógica e profissional do 

meu percurso ao longo destes dezassete anos de docência, em diferentes áreas, nomeadamente, 

enquanto professor do 1º ciclo; do 2º ciclo, na área da Educação Física; como treinador de Futebol 

(formação) e como monitor de Natação (destinada a todas as faixas etárias), destacando os pontos 

fortes da minha experiência profissional.  

Esta retrospetiva incidirá, essencialmente, sobre os últimos catorze anos de experiência profissional, 

dando particular destaque à Natação. Neste contexto, e após a caraterização da minha situação 

académica e profissional, segue-se um capítulo relativo à Natação como modalidade desportiva, em 

todas as suas vertentes: formativa, lúdica, terapêutica e competitiva e aplicada à realidade da Escola 

Municipal de Natação de Amarante (EMNA), onde farei o relato do trabalho por mim desenvolvido, 

sobretudo enquanto monitor de Natação nas Piscinas Municipais de Vila Meã (PMVM) e nas Piscinas 

Municipais de Amarante (PMA), ambas inseridas no programa da Câmara Municipal de Amarante, 

EMNA. Serão aqui apresentadas, ainda que de forma abstrata, situações genéricas e que envolvem os 

alunos da EMNA, desde bebés, jovens crianças, jovens adultos, adultos, idosos, portadores de 

deficiência motora e/ou mental, num contexto de ensino/aprendizagem, destacando a importância 

do treino na Natação de competição. 

Por último, desenvolve-se um capítulo dedicado a estratégias futuras seguido de uma breve conclusão. 

 

 Palavras-chave – Professor, Ensino, Natação, Alunos, Futebol, Motivação, Formação 
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Abstract  

The objective of this report is to take stock and analyse the educational and professional practice of 

my journey over these seventeen years of teaching in different areas, namely, as a Primary teacher; 

Lower secondary education in the area of Physical Education; as football coach (training) and as a 

swimming instructor (aimed at all age groups), highlighting the strengths of my professional 

experience. This retrospective will focus mainly on the last fourteen years of my professional 

experience, with particular emphasis on Swimming. In this context After characterising my academic 

and professional situation, the following chapter will focus on Swimming in all aspects of its activity: 

as a training, recreational, therapeutic and competitive activity. I will give an account of my work in 

the context of the Escola Municipal de Natação de Amarante (EMNA), where I developed my work as 

a swimming instructor, namely at Piscinas Municipais de Vila Meã (PMVM) and at Piscinas Municipais 

de Amarante (PMA), both of which are local swimming facilities that take part in the Municipality of 

Amarante programme, EMNA. Generic, though abstract, situations involving students from EMNA 

(babies, toddlers, young children, young adults, adults, seniors, people with motor and / or mental 

disabilities ) will be presented in this report within a teaching / learning environment that highlights 

the importance of training in competitive swimming. Finally, a chapter will be dedicated to future 

strategies followed by a brief conclusion.  

 

Keywords - Teacher, Teaching, Swimming, Students, Soccer, Motivation, Training 
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Resumen 

 

La presente memoria de máster tiene como reto hacer un balance y un análisis de mi recorrido 

profesional a lo largo de los diecisiete años que llevo como profesor en distintas áreas de la enseñanza: 

como profesor de primer ciclo; como profesor de Educación Física, en segundo ciclo; como entrenador 

de Fútbol (formación) y como monitor de Natación (todas las edades), poniendo de relieve los puntos 

fuertes de mi currículo profesional. Voy a hablar, esencialmente, de los últimos catorce años de mi 

actividad profesional, resaltando la Natación.  

Después de la caracterización de mi situación académica y profesional, presento un capítulo referente 

a la Natación como actividad deportiva, formativa, lúdica, terapéutica y competitiva, aplicada a la 

realidad da la EMNA (Escola Municipal de Natação de Amarante), donde describiré mi trabajo en 

cuanto monitor de Natación en las PMVM (Piscinas Municipais de Vila Meã) y en las PMA (Piscinas 

Municipais de Amarante), ambas forman parte del programa del Ayuntamiento de Amarante.  

Aunque de modo hipotético se presentarán momentos que involucran a los alumnos de EMNA, desde 

bebés, niños, jóvenes, adultos, personas mayores y discapacitados físicos y mentales, en un entorno 

de enseñanza aprendizaje, resaltando la importancia del entrenamiento en la Natación Competitiva. 

El último capítulo lo dedico a futuras estrategias y a una breve conclusión. 

 

Palabras-clave – Profesor, Enseñanza, Natación, Alumnos, Fútbol, Motivación, Formación. 
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Introdução  

 

O aprender e o ensinar…!  

“Se não sabes, aprende; se já sabes, ensina”  

                                                                                                               Confúcio 

 

A educação física é de fundamental importância ao ser humano, já que pode contribuir para a 

autodisciplina, desenvolver os valores estéticos, os valores cooperativos, o raciocínio, a presteza 

mental e a saúde (Guirardelli, Jr 1988). 

Este trabalho teve como ponto de partida a minha prática profissional, enquanto professor do Ensino 

Básico, no âmbito da Educação Física (EF), e como professor de Natação na Escola Municipal de 

Natação de Amarante (EMNA). O mesmo contempla a dimensão que a modalidade de Natação tem 

vindo a alcançar na atualidade e tece considerações acerca das mais-valias do seu ensino nas escolas, 

como fazendo parte do currículo nacional educativo.  

Consideramos oportuno estruturar esta exposição em três blocos fundamentais, divididos da seguinte 

forma: Percurso pessoal, A Natação e, por último, Estratégias Futuras.  

Deste modo, num primeiro momento, propomo-nos fazer uma retrospetiva das vivências mais 

marcantes, decisivas e que fizeram de mim o profissional que hoje sou. Consideramos que as 

experiências pessoais que um professor (de Educação Física) “carrega” desde a tenra idade, as 

vivências académicas pelas quais passou, as situações que o sensibilizaram durante todo o seu 

percurso, experiências essas ampliadas continuamente pela atividade profissional e através do 

importante exercício da formação contínua, estão na origem das suas opções profissionais e definem 

a sua forma de estar na vida. Este trabalho contemplará, assim, a descrição detalhada de cada etapa, 

bem como a importância da formação contínua e a consequente aplicabilidade do aprendido - o uso 

de métodos técnicos e pedagógicos inovadores, sempre com vista ao aperfeiçoamento profissional. 

Cientes de que a Educação enfrenta novos desafios, devendo integrar as mudanças que estão a 

ocorrer, de modo a cumprir o seu desígnio de educação inclusiva e de socialização, despertar, 

experimentar, orientar, seduzir e desenvolver são premissas importantes da nova mundivisão 

educativa. Destaca-se, neste ponto, a transposição da teoria para a prática educacional, contribuindo 

para a transformação do currículo escolar e a importância da formação dos profissionais e da sua 

colaboração, interação e partilha nas equipas de grupo disciplinar e multidisciplinares. 

Seguidamente, a Natação porque, baluarte no meu currículo profissional enquanto área concreta de 

ensino e disciplina desportiva, sendo lecionada após o meu horário laboral, tem ocupado muito do 

meu tempo e interesse, perfilando-se como uma das minhas paixões. Neste capítulo e no seguinte, 

falaremos de forma plural, uma vez que todo o trabalho a que fazemos referência resulta de um 
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trabalho em equipa, levado a cabo por um grupo coeso e firme de profissionais que se orgulham do 

trabalho que desenvolvem ao serviço da Escola Municipal de Natação de Amarante (EMNA). De entre 

as vertentes da Natação aí praticada, escolhemos a Natação de competição para fazer uma breve 

reflexão sobre a importância do treino e do perfil do treinador, já que é um tema, de certa forma, 

ligado ao meu trabalho enquanto professor, orientador, monitor e treinador.  

Finalmente, o tema “Estratégias Futuras” prende-se com as expectativas pessoais e considerações 

acerca do futuro do ensino da Natação. 
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1. Percurso Pessoal 

1.1 A escolha profissional 

A terra onde vivi desde tenra idade, inserida num ambiente rural onde os campos eram abertos e as 

vedações que existiam entre as propriedades surgiam como um desafio, as corridas, o rebolar, o dar 

cambalhotas pelos campos, a transposição de obstáculos… eram uma constante. Envolta em mistérios, 

encantos, a floresta perfilava-se como um manto sobre as poucas habitações que por lá havia e 

apresentava-se como o cenário ideal para pôr à prova o potencial de meninos ávidos de atividades de 

exploração e de superação de desafios - trepar às árvores, fazer jogos de camuflagem, imitar cenas de 

filmes de cinema, praticar lutas… Lá ao fundo, o riacho, que no verão atravessávamos sem molhar os 

calções, era também fonte de animação e de muita atividade estival (pesca, saltos e mergulhos, 

“nadar”, jogos de apneia…). Isto em tempos de que já não há memória, em que só havia escola de 

manhã ou de tarde e em que cada dia parecia não ter fim, sabendo sempre a pouco. Na altura em que 

os brinquedos eram feitos por nós e pelos nossos pais com a nossa ajuda e sua manufaturação era o 

brincar absoluto. É sem dúvida, este o melhor dos cenários para adquirir destrezas e competências 

motoras (tão uteis e tão necessárias nos dias de hoje), aprender o valor da partilha, os benefícios da 

salutar convivência e a valorização do empenhamento nas tarefas, que foram e me têm sido uteis ao 

longo da vida e foi, com certeza, um dos catalisadores que estiveram na escolha desta minha carreira 

profissional. Em suma e recorrendo à minha experiência pessoal, sustento as afirmações de Bento 

(1991) quando refere que o desporto é uma verdadeira escola de auto-rendimento, adquirindo esta 

actividade pessoal uma importância extraordinariamente séria para o desenvolvimento da 

personalidade. Também ZatsiorsKy, citado por Queiroz (1983, p.25), diz-nos que “em desporto 

aperfeiçoamos a criação mais aperfeiçoada da natureza: o Homem”. Segundo Dufom, igualmente 

citado por Queiroz (1983, p.26), “a criança quer é jogar” e “é no jogo que a criança imita, experimenta 

e enriquece a sua linguagem, a sua curiosidade e as suas capacidades de criatividade e integração” 

(Sousa, 1988).  

http://biblioteca.portalbolsasdeestudo.com.br/?q=Educa%C3%A7%C3%A3o+fisica+para+crian%C3%

A7as+-+Aspectos+psicologicos 

Com o passar do tempo, por volta dos dez anos, comecei a praticar Futebol no clube da terra e a 

participar em torneios realizados no meu concelho e em concelhos limítrofes. Simultaneamente 

também comecei praticar dança folclórica, o que me permitiu conhecer o país e algumas terras no 

estrangeiro. A minha ânsia pela atividade física e pelo conhecimento de novas formas de expressão 

motora cresciam assim de forma surpreendente. Mais tarde e frequentando já o 3º ciclo do ensino 

básico, altura em que a minha irmã mais velha, começou a dar aulas de Educação Física, comecei a 

pensar de forma séria e mais consistente que o meu futuro profissional teria que passar pelo desporto. 
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Assistia à preparação que ela fazia das aulas que frequentava, sempre que possível, na escola em que 

ela lecionava e o entusiasmo foi crescendo até não ter qualquer tipo de dúvida acerca do meu futuro 

profissional. 

Comecei também a frequentar aulas de Natação a vários quilómetros de casa na única piscina que 

havia nas redondezas, Piscinas Municipais de Paredes. A partir daí o meu gosto pela Natação não parou 

de crescer e seria alimentado por mim até ao momento presente. Paralelamente, fui atleta federado 

de Futebol pela AFP (Associação de Futebol do Porto) e posteriormente pela AFCB (Associação de 

Futebol de Castelo Branco), onde participei em inúmeras competições.  

No momento atual, leciono a disciplina de Educação Física a turmas do 2º ciclo, no Agrupamento de 

Escolas do Marco de Canaveses. Aí e para as minhas atividades enquanto docente, tenho ao meu 

dispor um pavilhão gimnodesportivo, espaços exteriores diversos, tendo também acesso às 

instalações e equipamentos desportivos da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, 

nomeadamente à piscina e ao estádio municipal.  

 

1.2 A Natação por paixão 

Nunca deixando de lado o meu profissionalismo, o meu dever pelo trabalho, as solicitações diversas 

inerentes à minha profissão e o meu envolvimento pelo ensino multidisciplinar a que está obrigado 

um professor nos dias que correm, o meu entusiasmo é manifestamente outro quando sinto a 

atmosfera da piscina e me envolvo na atividade de ensinar os outros a nadar ou, pelo menos, a 

sentirem-se melhor num ambiente aquático. Por isso, paralelamente às minhas atividades na escola 

como docente, também ministro aulas de Natação nas PMVM, enquadrado na EMNA, sendo esse 

espaço constituído por uma piscina semiolímpica e um tanque de aprendizagem (16m X 8m). 

O meu primeiro contacto com o ensino da Natação deu-se na Piscina Municipal de Amarante (de 1998 

até 2001). Aí estava enquadrado na Escola de Natação “Os Golfinhos de Amarante”. Ministrava aulas 

a vários escalões etários, desde a tenra à terceira idade, com prevalência de alunos com idade 

compreendida entre os 6 e os 10 anos. Foi uma experiência muito agradável e muito enriquecedora 

quer ao nível pessoal, quer profissional. 

Após um interregno de quase sete anos, voltei à docência na área da Natação, no início de 2008, nas 

PMVM, aí já enquadradas no programa da Câmara Municipal de Amarante - EMNA. Sendo esta uma 

estrutura nova e moderna, a motivação para a prática letiva nesta área foi desde o início enorme. 

Estando envolvido no ensino da Natação em todos os escalões etários, pessoas com limitações a nível 

motor e a nível psicológico, a tarefa torna-se extremamente exigente e árdua, quer ao nível do 

conhecimento dos diversos aspetos técnico-pedagógicos inerentes a esta área desportiva, quer a nível 

físico e mental, mas simultaneamente gratificante pela sensação de ajudar a alterar comportamentos 

motores e a capacitar pessoas nas diversas especialidades aquáticas de acordo com as ambições e 
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anseios de cada um. Entretanto fiz algumas formações nessa área, reciclando conhecimentos e 

continuei, eu próprio, a praticar essa modalidade desportiva. 

A estrutura à qual pertenço atualmente é dotada de infraestruturas e equipamentos adequados às 

exigências do desporto moderno (na área da natação) e de profissionais muito competentes, sendo 

estas duas componentes a chave do sucesso que tem vindo a ser observado pelo crescendo de 

inscrições ano após ano e pela expansão da própria instituição. A EMNA disponibiliza aos seus utentes 

uma vasta área de atividades de piscina: aulas de Hidroginástica para idosos (Amarante Vida Longa - 

AVL); Hidroginástica para níveis de maior exigência física; Hidroterapia; Natação para bebés desde os 

seis meses de idade; Natação para crianças e jovens; Natação para adultos e Polo Aquático. Há cerca 

de três anos e meio, nasceu o Amarantus Aquatic Club, organizado e gerido pelos profissionais da 

EMNA, que potenciam os alunos masculinos e femininos desta escola, canalizando-os para a Natação 

Pura Desportiva Competitiva e para o Polo Aquático, também ao nível competitivo. Este crescimento 

deve-se essencialmente aos fatores acima apresentados combinados com a preocupação de motivar 

os alunos e ir ao encontro das suas expectativas e anseios, sempre de forma muito profissional.  

Deste modo, a identificação dos motivos que levam as pessoas a determinadas práticas desportivas, 

nomeadamente da natação, será um dos caminhos que produz o aumento da participação, da 

melhoria e da manutenção nas práticas desportivas (Nunes, 2011). Por outro lado, Moutão (2005) 

refere que as principais razões que levam as pessoas a envolverem-se na prática física são: o 

divertimento, estar com os amigos, fazer novas amizades, experienciar desafios ou exercitação, atingir 

ou vencer e desenvolver/manter a forma física. De igual modo Gill e al (1983) num estudo realizado 

com jovens entre os 8 e os 18 anos de ambos os sexos, concluiu que os motivos mais relevantes que 

levavam esses jovens à prática desportiva eram o divertimento, melhorar/aprender novas 

competências, ser o fisicamente mais saudável, a amizade, ter sucesso na competição e o desafio. 

Num outro estudo Nunes (2012), concluiu que a prática da Natação para jovens adolescentes de 

ambos os sexos está relacionada com o divertimento, atividades de grupo, aptidão, aperfeiçoamento 

técnico e influência de familiares e amigos. Santana, P (2009) faz referência à família como foco 

nuclear na prática desportiva. Destaca que em determinadas famílias verifica-se que alguns jovens são 

naturalmente mais apoiados, incentivados e orientados do que outros. Cientes deste princípio e das 

causas apontadas como fatores de agregação a esta prática desportiva, temos tido a preocupação de 

tornar o ambiente da piscina familiar, como que uma “terceira casa”, um espaço promotor de 

qualidade de vida, do bem-estar mental, da autoestima e do desenvolvimento das relações sociais e 

interpessoais (Casa-Escola-Piscina).  

As atividades desportivas são, nos dias de hoje, um dos fenómenos de maior impacto na 

sociedade e a sua prática, se bem orientada e desenvolvida, representa uma importante fonte de 

valorização das pessoas e da sua qualidade de vida. Não existe limite de idade ou barreiras 
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socioeconómicas, políticas, religiosas...a prática desportiva destina-se a todos. Para Bento (1993), 

“Praticantes de desporto são hoje os homens e as mulheres na pluralidade e diversidade dos seus 

estados de desenvolvimento, de comportamento e rendimento, são por isso crianças, jovens, adultos, 

idosos, maridos e esposas, pais e mães, avôs e avós, cultos e incultos, formados e não formados, ricos 

e remediados, solteiros, casados e divorciados, saudáveis e doentes, “normais” e “deficientes” (Bento, 

1993, p.34). 

Este mosaico humano representa a exigência de um trabalho extraordinário, exigente mas 

cativante. A experiência de confrontar situações e realidades tão díspares, obriga a uma procura 

constante de conhecimentos e de formação, a qual revoluciona e colide, muitas vezes, com as ideias 

preconcebidas, e que mesmo assim, nem sempre se apresenta suficiente para dar a resposta que mais 

se ajusta à situação. No entanto mune-nos de uma bagagem permanentemente útil. É precisamente 

sobre este universo plural de pessoas e de realidades numa escola de Natação que versa e se sustenta 

o meu trabalho, dedicando uma parte significativa a uma proposta metodológica (Anexo I) elaborada 

pelo coordenador técnico com a colaboração dos restantes professores dessa escola, a qual não passa 

porém, de um mecanismo orientador para determinadas realidades que nos assomam, às quais 

tentamos atender, sempre de forma responsável e atenta aos seus efeitos. Por outro lado, cada aluno 

é um caso singular, com as suas especificidades e limitações e o trabalho com alunos portadores de 

deficiência quer motora, quer psicológica obriga a uma abordagem diferente da metodologia e 

estratégias de ensino aplicadas aos demais.  

Por todas as razões expostas podemos afirmar que longe vão os tempos em que a imagem de um 

profissional de Educação Física se resumia a um professor com um equipamento, um apito e um 

cronómetro. Somos hoje profissionais de saúde, intervimos no processo do desenvolvimento humano, 

somos parte integrante de grupos multidisciplinares que visam a melhoria da qualidade de vida e 

promove o bem-estar do indivíduo. Importa lembrar as repercussões que a Educação Física opera no 

desenvolvimento biopsicossocial dos jovens, na consolidação de atitudes e condutas salutogénicas e 

no fomento da prática desportiva. A responsabilidade de docência na área de desporto é bem mais do 

que um desafio permanente às nossas capacidades enquanto professores, é o acreditar que fazemos 

a diferença na vida do aluno, que se sente feliz e motivado pelo que aprendeu, com a sensação de que 

tudo vale a pena. E na ótica do professor, é entrar, quantas vezes cansado, no espaço sala de aula e, 

perante o entusiasmo da turma, transformar esse cansaço envolvendo-se na viagem fantástica que é 

“ensinar” e “aprender”! 
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1.3 Curriculum  

 1.3.1 Percurso Académico  

Ingressei no Ensino Superior, na Escola Superior de Educação de Castelo Branco – Instituto Politécnico 

de Castelo Branco, onde conclui, em 1998, a Licenciatura em Professores do Ensino Básico - Variante 

de Educação Física, com a média final de 13 valores. Esta licenciatura, apesar de opção de recurso, 

assumiu extrema importância na minha ação enquanto docente, ao proporcionar-me uma formação 

generalista, incorporando várias áreas do saber e fornecendo-me uma bagagem que se viria a tornar 

uma mais-valia, enquanto professor de Educação Física e profissional de desporto. Desta forma, 

permitiu-me trabalhar de uma maneira mais eficaz, a formação integral dos meus alunos. Por outro 

lado, reforçou a minha perspetiva pessoal de valorização de todas as áreas do conhecimento, não 

fazendo qualquer hierarquização piramidal quanto a esta questão, o que, a meu ver e em contexto de 

uma escola com todos e para todos, assume uma mais-valia, para o desenvolvimento de um trabalho 

colaborativo e partilhado.  

Apesar de esta formação académica integrar a vertente profissional que sempre desejei, a Educação 

Física, a mesma impôs limites à minha oportunidade para demonstrar as capacidades ao nível da 

docência na área do desporto, pois em termos escolares não me é dada a oportunidade de lecionar 

aos diversos grupos etários em que está dividido o ensino em Portugal. Ter essa possibilidade, seria 

para mim motivo de enorme satisfação e realização pessoal e profissional. Daí que, para além da 

motivação que sempre me foi intrínseca em querer melhorar e aprofundar os meus conhecimentos 

em Educação Física e Desporto, senti a necessidade de continuar e complementar a minha formação 

nessas áreas. Deste modo, realizei diversas formações creditadas e não creditadas nas mais diversas 

áreas do desporto entre outras, trazendo também, a mim e à minha vontade, os apetrechos 

necessários para dar resposta a eventuais situações futuras. Este caminho foi sendo traçado não só 

para fazer face às necessidades imperativas inerentes à minha prática profissional, mas também com 

pensando a longo prazo, numa atitude proativa. Durante todo o meu percurso, desde a minha 

formação académica até esta parte, tenho tido a persistência, a ousadia e a curiosidade em cultivar o 

saber – saber enquanto docente e enquanto membro de uma comunidade que entende o valor do seu 

papel social e o desempenha de forma construtiva e adicional. É essa a minha forma de estar na vida, 

em qualquer que sejam as minhas funções: professor de natação; treinador/coordenador de Futebol 

das camadas jovens; autarca e novamente professor de natação, algumas vezes acumulando 

modalidades atrás mencionadas juntamente com o papel de professor na escola, no 1º ou 2º ciclo. É 

deste modo que me encontro ao serviço da nossa sociedade e que tenho dado a minha contribuição, 

que considero positiva, pelo meu empenho em formar uma comunidade, em contribuir para o 

desenvolvimento integral dos meus alunos e em promover a sua formação. 
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1.3.2 Percurso Profissional  

      1.3.2.1 Funções docente 

No que concerne ao meu desempenho como professor do 1º ciclo, devo dizer que foi uma experiência 

muito exigente, porém muito enriquecedora. Deste meu papel emergiram novas perspetivas e a 

capacidade de lidar com as mais adversas realidades de um ensino que se quer para todos e de uma 

política educativa que apregoa a igualdade de oportunidades, como sejam, ter de lecionar em 

condições absolutamente deploráveis, pela escassez de recursos de todo o tipo: humanos, físicos e 

materiais, cenário agravado pela situação socioeconómica dos alunos, que por vezes nos faziam sentir 

os mais ricos e privilegiados da Terra. Esses dramas fizeram com que eu adquirisse um outro “olhar” 

sobre o papel do professor e julgo terem feito de mim uma pessoa melhor. 

No que se refere à docência no 2º ciclo, não houve tanta surpresa, mas um enorme prazer. Trabalhei 

em várias escolas, todas elas com ótimas condições, quer físicas quer humanas, felizmente. Tive o 

prazer de trabalhar sempre num clima cordial e de boa camaradagem, tanto ao nível do grupo 

disciplinar, como na relação com os demais colegas de trabalho em geral, assim como das diversas 

direções com que tive o prazer de trabalhar. É sem dúvida, o meu “habitat”. 

Seja como for e em qualquer que tenha sido o ciclo de ensino, considero ter desenvolvido uma 

excelente relação pedagógica e humana com os alunos, promovendo a participação de todos, 

aumentando a autoconfiança e a autoestima e proporcionando a cada um deles segurança, confiança, 

um porto seguro. Promovi a participação social dos alunos no contexto escolar e da comunidade local 

nomeadamente ao nível da interdisciplinaridade, participando, em conjunto com as turmas onde estão 

inseridos, nos projetos constantes no PAA. Saliento ainda, a elevada participação dos meus alunos nas 

atividades da escola, reflexo de uma aposta clara no trabalho e na motivação dos mesmos.  

Estas posturas profissionais em muito contribuíram para uma alteração, de atitudes passivas de recusa 

ao proposto dando lugar à colaboração, interesse, espírito de iniciativa e consequentes resultados 

positivos.  

Para promover o sucesso das aprendizagens de cada aluno e o desenvolvimento pessoal e cívico, ou 

seja, o seu desenvolvimento integral posteriormente à avaliação diagnóstica realizada, adotei 

metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem diversificadas e adequadas aos conteúdos, ao 

ritmo/capacidade de aprendizagem e aos diferentes saberes e culturas dos alunos, reforçando sempre 

os aspetos positivos e tentando motivá-los para o ensino/aprendizagem.   

Trabalhei e adequei o percurso individual dos alunos, promovendo a autonomia das aprendizagens e 

potenciando a envolvência e responsabilização dos alunos no seu percurso educativo, para que estes 

evoluíssem e superassem as suas limitações e dificuldades, fomentando a participação e estimulando 

a cooperação entre todos. Em momento algum me esqueci dos meus alunos NEE, ou aqueles que 

apresentavam maiores dificuldades na minha área de docência.  
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Não esquecendo nunca, que a escola é para todos e tendo sempre presente a noção de inclusão e 

igualdade de oportunidades, empenhei-me em exercer as minhas funções de docente, prestando 

apoio às reais necessidades dos meus alunos, tendo por base as planificações elaboradas em sede dos 

grupos do primeiro ciclo e de EF, o definido em conselho de turma, o qual assenta num trabalho de 

equipa multidisciplinar, da qual fui elemento interveniente, participativo e responsável.   

Constitui um reforço positivo para os alunos, através da atenção, da experiência, da motivação, da 

dedicação e do entusiasmo que lhes dispensei e construí uma relação de respeito mútuo e de 

cooperação nas aprendizagens, através da exigência, do rigor, da criatividade e do empenho no 

trabalho. Exigi o cumprimento das regras de disciplina e funcionamento das aulas. Favoreci o 

desenvolvimento da autonomia dos alunos em situações de aprendizagem, através da aposta no 

trabalho de grupo e pesquisa, diversidade de propostas de trabalho, assim como material pedagógico 

adequado. Adotei, também, regras de convivência e de colaboração que fomentaram a inclusão de 

todos os alunos e proporcionaram a evolução destes, em termos gerais de formação de um cidadão 

ativo, informado e responsável.   

De uma forma geral, posso afirmar que proporcionei aos meus alunos experiências de aprendizagem 

bastante diversificadas, estimulantes potenciadoras de uma aprendizagem abrangente e eficaz. 

Partindo dos seus interesses chegámos aonde devíamos chegar, ao sucesso.   

Apesar dos contextos, nem sempre favoráveis, entendo ter feito tudo o que estava ao meu alcance, 

no contexto de todas as orientações que enformam estes procedimentos. Sendo um profissional 

responsável, exigente, dinâmico, com atitudes inovadoras, procurei em cada momento empenhar-me 

na prossecução dos objetivos e metas estabelecidos, quer pelos agrupamentos de escolas, quer pelas 

outras entidades nas quais presto ou prestei serviços na área do ensino. Investi na igualdade de 

oportunidades, contribuindo para a mudança de atitudes e ideias pré-concebidas mediante uma 

postura profissional, cumpridora e digna. Acredito que é sempre possível observar em cada aluno, 

mesmo naqueles que são aparentemente menos aptos, alterações favoráveis do comportamento e 

das aprendizagens.  

 

        1.3.2.2 Professor de Natação 

Imediatamente após ter concluído a minha licenciatura, frequentei e concluí o curso de Nadador – 

Salvador, ministrado pelo Instituto de Socorros a Náufragos nas Piscinas Municipais de Paredes, com 

a perspetiva de este se vir a tornar uma mais-valia ao nível profissional, isto é, um instrumento útil em 

termos laborais num futuro próximo (para, por exemplo, o Serviço de Nadador-Salvador durante a 

época balnear), o que não viria a suceder, embora tenha sido um acrescento na minha experiência 

profissional e em termos curriculares. 
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Paralelamente à minha atividade profissional, enquanto professor no 1º e/ou 2º ciclo, fui acumulando 

outras funções, sobretudo ao nível desportivo – Em primeiro lugar, como professor de Natação nas 

Piscinas Municipais de Amarante, em que o meu papel incidia no ensino do módulo “Adaptação ao 

Meio Aquático” a alunos das diversas escolas do 1º ciclo do concelho de Amarante e também, já numa 

outra parte do dia à lecionação dos níveis I e II, para crianças, e Aprendizagem e Aperfeiçoamento I e 

II para adultos, de acordo a proposta metodológica a seguir. Mantive-me nestas funções durante cerca 

de três anos. Posteriormente, dediquei-me ao treino de Futebol juvenil, uma vez que possuía formação 

nessa área, a qual viria a complementar com o curso de Treinadores de Futebol do 1º grau, com 

avaliação de “Bom”. Permaneci como treinador e coordenador das camadas jovens do Atlético Clube 

de Vila Meã, durante cinco anos. Nesse período, realizei funções de treinador das Escolinhas, Infantis, 

Iniciados e Juvenis, coordenando simultaneamente o setor da formação. Dois anos depois, voltei a 

ministrar aulas de Natação, aquando da abertura das Piscinas Municipais de Vila Meã, onde me 

mantenho até hoje, com enorme satisfação. Exerço a minha tarefa com seriedade, rigor, e 

profissionalismo, mas sobretudo com um enorme entusiasmo e alegria. Leciono turmas desde os dois 

até aos setenta e seis anos (idade do meu aluno mais “novo” e mais velho, até então). De acordo com 

a organização e a proposta metodológica em vigor na EMNA, existem as seguintes turmas: bebés 1 

(dos 6 aos 12 meses); bebés 2 (dos 12 aos 24 meses); bebés 3 intermédio I (dos 24 aos 36 meses); 

bebés 4 intermédio II (dos 36 aos 48 meses); bebés 4 intermédio III (4 e 5 anos). A partir dos 6 anos, 

os alunos são colocados em turmas de nível (1, 2, 3, 4 e 5), de acordo com a performance de cada um. 

Existem ainda turmas do grupo de formação e competição de Natação Pura Desportiva, nas quais os 

alunos vão sendo integrados em função das suas aspirações, aptidões, destreza e desenvoltura. 

Existem também turmas/escalões (equipas) de Polo Aquático que também vão sendo constituídas com 

alunos da escola de Natação, mais concretamente, oriundos do grupo de formação. Há ainda turmas 

de adultos, divididas em “Aprendizagem” e “Aperfeiçoamento”, sendo estas subdivididas 

respetivamente em “Aprendizagem 1”; “Aprendizagem 2”; “Aperfeiçoamento 1” e “Aperfeiçoamento 

2”. Devo referir que neste espetro, o Polo Aquático é a única experiência que me falta adquirir. Para 

além de todas estas modalidades, a EMNA conta também com as valências de Hidroginástica e 

Hidroterapia. 

    

   1.3.2.3 Outras funções 

Fui também cooperante de estágio de dois alunos do ISCE (Instituto Superior de Ciências Educativas - 

Felgueiras) na área de treino de Futebol juvenil em 2001 e cooperante de estágios de alguns alunos 

do ISCE (Instituto Superior de Ciências Educativas – Penafiel), na área da Natação em 2014 e 2015. 
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   1.3.3 Vida política 

Durante estes últimos catorze anos, houve ainda tempo para me dedicar a uma outra atividade em 

que me envolvi e que ocupou algum do meu tempo, questão de experimentar outras áreas de ação: a 

vida política. Exerci durante doze anos, as funções autárquicas de Vice-Presidente e de Secretário da 

Junta de Freguesia de Travanca, no concelho de Amarante, de onde sou natural e aonde acredito ter 

dado o meu contributo na construção de uma sociedade melhor. Devo referir que foi uma experiência 

que me enriqueceu bastante a nível pessoal, mas e sobretudo, ao nível de conhecimentos de 

organização e gestão, à escala de uma autarquia com 2 300 habitantes. Esta experiência trouxe-me 

ainda outras competências, como por exemplo, um maior à-vontade e autoconfiança perante 

assembleias, junto dos agentes decisores, a capacidade de manter a calma, essencial para a resolução 

imediata das situações mais inesperadas,…aprendizagens essenciais e experiências para o resto da 

vida. Não obstante as minhas funções, não descurei a oportunidade de intervir naquela que é a minha 

área de formação e eleição, o desporto. Como membro da autarquia, senti o dever de intervir, dando 

o meu contributo pela promoção e participação em ações de esclarecimento acerca dos benefícios do 

desporto e da atividade física em geral, coordenando projetos desportivos em parceria com a 

Associação “Crescer Bem”, que, em parceria com a área do Apoio Social, agiliza competências de forma 

a potenciar o bem-estar das famílias mais desfavorecidas, a qual se dedica à prevenção da 

toxicodependência e a outros projetos de cariz desportivo, cultural e social em parceria com várias 

instituições de Travanca. Estas aprendizagens acabaram por complementar muito, não só a minha 

formação académica, mas também e principalmente, a de carácter humano. 

 

1.3.4 Cargos ocupados   

Iniciei funções docente a 3 de novembro de 1998, no 2º Ciclo do Ensino Básico, na área de Educação 

Física, na Escola EB 2/3 de Urgezes - Guimarães. Durante quatro anos, foi nesta área que trabalhei, 

sempre com a máxima dedicação e profissionalismo. Durante esse período exerci funções em diversas 

escolas: E.B. 2/3 de Amarante (onde fui titular de turmas do 2.º e 3º ciclo e responsável pela 

dinamização do clube de desportos radicais); Externato de Vila Meã; Escola EB 2/3 de Gualtar - Braga, 

(onde fui Diretor de turma, titular de uma turma EFA e dinamizador do Desporto Escolar (DE), na área 

da Ginástica Desportiva (GD)).  

No ano letivo 2003/2004, comecei a trabalhar no 1.º Ciclo, no Agrupamento de Escolas de Vila Caiz - 

Amarante, tendo desempenhado funções de professor titular de turma, tendo-se prolongado a 

situação durante dois anos. A partir de 2003, lecionei cumulativamente, “Área de Projeto”, “Formação 

Cívica” e “Atividades de Apoio ao Estudo”.   

No ano letivo 2004/2005 regressei ao 2.º ciclo e novamente à área de EF, na E-B. 2/3 de Lustosa - 

Lousada (onde exerci o cargo de coordenador de disciplina do 2.º ciclo e novamente no DE com um 
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grupo/equipa de GD). No ano seguinte voltei a desempenhar funções no 1.º ciclo, passando por 

diversos agrupamentos de escolas (Miragaia – Porto; Moure – Braga; Montelongo – Fafe; Lousada 

centro – Lousada e Maximinos – Braga) sempre com turma atribuída, até ao ano letivo 2013/2014 

inclusive.  

No ano letivo 2014/2015 voltei a desempenhar funções na área de EF no 2.º ciclo, no Agrupamento de 

Escolas do Marco de Canaveses (com o cargo DT e com grupos/equipas de Futsal masculino Infantil B 

e Basquetebol feminino Infantil B), agrupamento onde me encontro no presente ano letivo. 

Durante estes anos, assumi outras funções e desempenhei diversos cargos. Fiz parte de algumas 

comissões e equipas, nomeadamente, Comissão do Plano Anual de Atividades (PAA), Comissão do Dia 

do Agrupamento, organização de diversos eventos escolares, nomeadamente festas de Natal e de final 

de ano e assumi funções de Diretor de Instalações Desportivas. O serviço acima mencionado refere-se 

exclusivamente ao exercício de funções docente ao serviço do Ministério da Educação e Ciência.  

Não obstante e paralelamente, exerci outras funções e atividades, tanto na área desportiva, como na 

área social. Assim, em 1998 comecei a lecionar a modalidade de Natação nas Piscinas Municipais de 

Amarante, o que fiz durante cerca de três anos consecutivos. Nesse período, participei na organização 

de vários festivais de encerramento e frequentei ações de formação na área da Natação. No setor 

social, fiz parte da Associação “Crescer Bem” no âmbito da prevenção contra a toxicodependência, 

exercendo funções de Coordenador das atividades de âmbito desportivo e recreativo. 

Entre janeiro de 2002 e abril de 2013, exerci os cargos de Secretário e Vice-presidente da Junta de 

Freguesia de Travanca, no concelho de Amarante. Foi uma experiência nova e enriquecedora, 

dotando-me de um conhecimento acerca de aspetos que não me eram familiares, como ter de 

planificar e gerir questões que se relacionam muito concretamente com a vida de uma comunidade, 

respondendo a anseios e solicitações de forma ponderada, assumindo, muitas vezes, o papel de 

confidente junto da população. Também confesso que algumas das vezes senti o sabor da desilusão e 

da descrença na vida política, pois dar sempre resposta às necessidades dos demais nem sempre 

depende apenas da nossa vontade e as decisões hierárquicas são a maioria das vezes tardias, 

insatisfatórias ou desadequadas.  

Segue em anexo uma tabela detalhada, com todo o serviço que me foi atribuído e por mim 

desempenhado, durante estes dezassete anos em que prestei funções docentes, entre outras (Anexo 

III). 

 

            1.3.5 Principais tarefas e atividades realizadas 

Ao longo de todos estes anos, primei, enquanto docente, pelo empenho e dedicação aos alunos e à 

comunidade educativa, em geral. Colaborei e articulei conteúdos curriculares com todos os elementos 

da comunidade educativa, com o objetivo de “construir” uma escola melhor, mais amiga e mais 
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inclusiva, com provas dadas ao longo de todo este abrangente percurso. Assim, dando cumprimento 

ao serviço distribuído e ao proposto nos PAA dos Agrupamentos onde lecionei, promovi e participei 

de forma ativa e empenhada, em diversos e vastos projetos e atividades. No desempenho das minhas 

tarefas e cargos extra-escola, tive também, ao longo destes anos, o cuidado e a vontade em responder 

com elevado grau de profissionalismo aos desafios que se me foram apresentando. Embora, as 

atividades promovidas não sejam estanques em termos de funções ou cargos, farei uma referência às 

mesmas de uma forma mais ou menos setorizada.  

 

                     1.3.5.1 Atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina curricular de Educação Física  

Considero ter desenvolvido uma excelente relação pedagógica e humana com os alunos, promovendo 

a participação de todos, aumentando a autoconfiança e a autoestima e proporcionando a cada um, 

segurança e confiança, ou seja, um porto seguro onde se podem “atracar” quando necessitam. 

Promovi a participação social dos alunos no contexto escolar e na comunidade local, nomeadamente 

ao nível da interdisciplinaridade, participando, nos projetos constantes no PAA, com as turmas de que 

era titular. Será pertinente referir que a participação dos meus alunos nessas atividades foi sempre 

digna de registo, reflexo do seu trabalho, empenho e motivação.  

Colaborei com o grupo na dinamização de diversos torneios desportivos, tais como: torneios 

intraescola (Tag Rugby; Futsal; Ténis de mesa; Voleibol; Basquetebol 3x3; Badminton) torneios 

interescolares, intramunicipais das diversas modalidades (Badminton; Gira Vólei; Voleibol, Atletismo, 

Basquetebol 3X3; Ténis de mesa, Futsal). Tive a meu cargo a dinamização e organização de projetos 

como “Jogos com Fronteiras”; Comemorações do Dia Mundial da Criança com jogos tradicionais; 

Saraus de Desportos Gímnicos; projetos direcionados para a solidariedade e educação cívica; 

Organização e participação em jogos entre professores/alunos, “Marchas de Montanha”, entre outros. 

Promovi, ainda, a participação dos meus alunos nas atividades do DE (Corta-Mato Escolar; Mega 

Sprinter e Mega Salto, a nível de Escola e a nível Distrital). 

 

                 1.3.5.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do grupo disciplinar e outros  

A premissa de que o trabalho de equipa rende mais e traduz-se numa eficácia maior, aplica-se também 

e sobretudo ao ensino. 

Segundo Parrilha, citado por Damiani (2008) o trabalho colaborativo pode ser definido como um grupo 

em que todos os seus elementos partilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade de 

tudo o que é produzido em conjunto. Vygotsky (1989), também citado por Damiani (2008) argumenta 

que as atividades realizadas em grupo, de forma conjunta, apresentam enormes vantagens, que não 

são possíveis de alcançar em ambientes de aprendizagem individualizada.  
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Subscrevendo a máxima de que o trabalho colaborativo para um projeto de escola com futuro em 

articulação com outros grupos disciplinares e comunidade educativa tem uma importância primordial, 

articulei, colaborei e promovi diversas actividades com vários grupos, realçando a 

interdisciplinaridade. Mantive, sempre, estreita colaboração na organização e dinamização de 

actividades/conteúdos, sobretudo com os grupos pertencentes à área das expressões. Colaborei na 

gestão dos recursos e preparação dos espaços e produção e apresentação dos projetos coreográficos 

para aberturas e encerramentos de espetáculos. Em estreita colaboração com a Associação de Pais e 

Direção do Agrupamento, dinamizei várias atividades de cariz desportivo e sociocultural, promovidas 

pela Associação de Pais, participando com organizações coreográficas e de animação.  

 

                1.3.5.3 Atividades desenvolvidas no âmbito do Desporto Escolar  

Sempre que me foram atribuídas funções neste âmbito, desenvolvi diversas e inúmeras atividades: 

promoção do Torneio de Futsal interturmas 2º/3º ciclos; colaboração na organização e preparação de 

saídas para as concentrações do DE, onde participei e para as quais preparei os alunos; dinamização e 

organização das Concentrações de DE quando tinham lugar na escola onde lecionava, nomeadamente, 

concentração de Ginástica Desportiva, Ginástica acrobática, Aeróbica, Futsal e Basquetebol. 

Responsável por grupos/equipas: futsal masculinos nos escalões de Infantis B; responsável por um 

grupo/equipa de desportos radicais (Escalada, Rapel, Skate, BTT e Corrida de Orientação), atividade 

interna, constituída por alunos com idades compreendidas entre os 10 e 15 anos; colaborei na 

organização do corta-mato escolar e participei, com os meus alunos, no corta-mato a nível da fase 

CAE; participação e contribuição na organização de atividades desportivas a nível da escola, 

nomeadamente o interturmas de Atletismo, torneios de captação e divulgação.  

Participei, igualmente, com os grupos/equipas nos encontros e competições do DE. Organizei e 

dinamizei torneios interturmas nas várias modalidades abordadas e trabalhadas no âmbito do DE.  

Organizei ainda outras atividades, tais como:  

• Colaboração e organização de ações de esclarecimento sobre a importância da prevenção da 

toxicodependência, em parceria com outros grupos disciplinares.  

• Sarau gímnico (GD) com coreografia e com o tema “Desculpa Mãe”, saltos de minitrampolim 

e esquemas no solo. 

• Responsável pela Organização de “Marchas de Montanha“.  

• Organização de torneios “Records de Atletismo”, nas vertentes Corrida de velocidade 40m e 

60m; salto em comprimento e salto em altura).   

•  Torneios de Futsal para os diversos anos letivos (5.º; 6.º; 7.º; 8;º e 9.º anos), inseridos na 

Semana Cultural;  

• Colaboração na organização de Encontros de Desportos Gímnicos, a nível do  
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CAE;  

• Colaboração na elaboração dos projetos do DE; elaboração dos relatórios periódicos; apoio 

aos colegas responsáveis por núcleos do DE, tanto a nível logístico, como em termos 

burocráticos; informação e divulgação das atividades existentes e a realizar no âmbito do DE, 

junto da comunidade educativa; organização de Dossiês do DE; divulgação e dinamização das 

modalidades existentes no DE.  

 

               1.3.5.4 Atividades desenvolvidas no âmbito da Direção de turma  

Enquanto DT, procurei executar todas as tarefas burocráticas, inerentes ao cargo, assim como apoiar 

os meus alunos sempre que se afigurou necessário. Assim, mantive o dossiê da Direção de Turma 

sempre organizado e atualizado; o registo de faltas dos alunos em dia; forneci informações aos 

encarregados de educação sobre a situação escolar dos seus educandos, funcionamento da escola e 

legislação em vigor; sensibilização dos mesmos para a importância do contacto regular com a escola; 

preparação das reuniões dos conselhos de turma; fomentação da participação de todos os elementos 

do conselho de turma para a resolução dos problemas dos alunos, procurando encontrar, em estreita 

colaboração, linhas gerais de atuação; forneci aos professores os dados disponíveis referentes à 

caracterização de cada aluno; acompanhei o rendimento escolar de cada aluno; procedi à construção 

do Projeto Curricular de Turma. Dei também primazia a um acompanhamento mais próximo no que 

respeito diz ao aproveitamento/comportamento dos alunos, podendo assim atuar de forma mais 

rápida e eficaz na resolução de qualquer problema que eventualmente viesse a surgir.  

Promovi e participei em visitas de estudo e projetos solidários diversos, contribuindo, desta forma, 

para o desenvolvimento integral dos meus alunos. Posso dizer que, como DT, dediquei-me aos alunos 

de forma a integrá-los e motivá-los para a escola e para as atividades escolares, organizando várias 

atividades durante o ano que permitiram ter a turma sempre interessada pela escola, entre as quais: 

o almoço de Natal e de final de ano; saídas ao cinema; desfile de Carnaval; Marcha de Montanha; 

Corrida de S. Martinho e participação em outras atividades promovidas pela escola.  

É de salientar, igualmente, que a minha função de DT levou-me a uma colaboração constante com a 

CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens), Assistentes Sociais, Psicólogos, Psicóloga do 

Agrupamento, Pais, Professores e Assistentes Operacionais. Tive, sempre, como prioridade a resolução 

dos problemas escolares dos meus alunos, procurando soluções para aqueles que apresentavam 

dificuldades em realizar um percurso escolar satisfatório e criando situações de proximidade e 

cumplicidade entre os alunos e a escola.  

Aos professores da turma, facultei toda a informação que considerei necessária, não só através dos 

Conselhos de Turma que se realizaram ao longo do ano, mas também por contacto direto, sempre que 
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se justificava. Estes contactos serviram para discutir assuntos relativos à turma e possíveis estratégias 

a utilizar para que os problemas existentes fossem colmatados e os conduzisse ao sucesso. 

Promovi um maior envolvimento dos pais e encarregados de educação e/ou outras entidades, 

dinamizando/participando em projetos com impacto para a comunidade.  

 

               1.3.5.5 Atividades desenvolvidas no âmbito do 1º ciclo  

Lecionar no 1.º CEB apresentou-se, inicialmente, uma tarefa extraordinariamente diferente e algo 

complicada de assumir num primeiro momento. Embora a minha formação inicial se prenda com essa 

área, nunca imaginei vir a desempenhar tais funções, o que me dificultou a tarefa num primeiro 

momento. Com o passar do tempo e já com uma vivência mais aprofundada, fui-me interessando e 

envolvendo no papel de professor do 1º ciclo. Sempre desempenhando o cargo de professor titular de 

turma, fui sentindo que era o suporte e o porto de abrigo, durante o tempo letivo, daqueles meninos 

e meninas que pertenciam à minha turma. Com o tempo que se disponibiliza a esses alunos de acordo 

com a inerência do cargo, dota-nos de um conhecimento profundo acerca dos hábitos, capacidades, 

carências, sofrimentos…que os envolve. Obriga-nos também a intervir de forma enérgica sabendo nós 

que somos, por vezes, a única resposta aos seus apelos, por vezes surdos, às suas vivências e anseios. 

As condições materiais e humanas de algumas escolas ficam ainda muito aquém do que é exigido para 

dignificar a pessoa e o próprio ensino. O improviso e a dedicação, às vezes sem limites, criam 

verdadeiros milagres e nessa perspetiva, emergem sentimentos antagónicos - a revolta e tristeza pelas 

condições com que nos deparamos e a paz e a alegria pelo que se vai conquistando, em determinadas 

comunidades escolares. Com o espirito de missão, também aqui, promovi a participação social dos 

alunos no contexto escolar e na comunidade local, nomeadamente ao nível da interdisciplinaridade, 

participando, com as turmas das escolas do agrupamento, nos projetos constantes no PAA e noutros 

mais abrangentes e que ao agrupamento dizem respeito. 

 

                 1.3.5.6 Atividades desenvolvidas no âmbito do Futebol 

Desde tenra idade que a prática desportiva foi uma realidade para mim e o Futebol uma das áreas de 

eleição. Comecei a praticar Futebol em provas organizadas por clubes da minha autarquia, de 

autarquias vizinhas e pela Associação de Futebol do Porto, com apenas 10 anos de idade. Dei 

continuidade a essa prática até aos meus dezanove anos, no clube da minha terra – Grupo Desportivo 

e Recreativo de Travanca. Nessa altura comecei a frequentar o ensino superior na Escola Superior de 

Educação de Castelo Branco, pertencente ao IPCB (Instituto Politécnico de Castelo Branco), sem 

contudo pôr de parte a prática competitiva do Futebol.  

Na Associação de Futebol de Castelo Branco, participei como atleta da primeira divisão distrital, 

durante três épocas, pela Associação Recreativa e Cultural de Salgueiro do Campo. Paralelamente, fiz 
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parte da equipa de Futebol de onze do IPCB que participou nos torneios da FADU (Federação 

Académica do Desporto Universitário). Esta ligação ao Futebol seria determinante na escolha da 

temática do meu trabalho de Seminário, “As espectativas de um atleta de Futebol acerca das 

características do bom treinador - Um estudo no Futebol sénior”. Durante a realização deste trabalho, 

confrontei-me com questões muito pertinentes e diferentes daquelas a que normalmente prestamos 

atenção. Essencialmente os múltiplos aspetos a considerar na organização e condução do treino para 

um grupo considerável de pessoas. Sentir as dinâmicas do funcionamento de um conjunto de pessoas, 

por nós organizado e gerido, envolvidas num objetivo comum é um trabalho deveras fascinante e 

envolvente. Esse sentimento perseguiu-me e desencadeou a vontade de experimentar a condução de 

treino. Foi então que, observando a realidade de um clube próximo da minha residência, o Atlético 

Clube de Vila Meã, com uma história quase centenária e de realce, decidi realizar um projeto para os 

escalões da formação, uma vez que tinham tradição nos escalões de Futebol juvenil e nessa altura o 

clube não tinha nenhuma equipa a competir de forma organizada. Reuni alguns apoios, convidei um 

colega também professor de Educação Física e ligado à área do Futebol, elaborei um documento com 

estratégias para alcançar objetivos de curto, médio e longo prazo e apresentei o projeto à direção do 

clube. A direção do Atlético Clube de Vila Meã aceitou, agradecendo a iniciativa e a ousadia do projeto, 

facultando todas as condições para que este tivesse o melhor êxito. Inicialmente, as mesmas não eram 

muito atrativas, sobretudo as materiais: campos de treino e jogos, balneários, transportes… no 

entanto, foi-nos garantido que daí a um ano, o clube teria à sua disposição uma estrutura 

completamente nova e com boas condições, o que viria a suceder.  

Durante quase seis épocas, trabalhei diretamente (treino) nos mais diversos escalões da formação do 

Atlético Clube de Vila Meã, à exceção dos Juniores, mantendo-me porém atento, como coordenador 

de toda a formação, participando e colaborando com a equipa sénior, de forma a ir integrando 

elementos oriundos dos escalões juvenis e juniores, na equipa principal. Este percurso registou 

diversas conquistas desportivas. Assim, na época 2000/2001, a equipa dos Infantis foi campeã na série 

dos 3.ºs classificados. Na época 2001/2002, a mesma equipa voltou a ser campeã, mas na série dos 

2.ºs classificados, e os Escolinhas participaram em alguns torneios quadrangulares sempre com boas 

prestações, nomeadamente num deles em que participaram as equipas do Amarante F.C., F.C. de 

Penafiel, Boavista F.C. e A.C. de Vila Meã e do qual saíram vencedores. Na época 2002/2003, a equipa 

dos Iniciados foi campeã na sua série, tendo disputado o acesso à primeira divisão com os demais 

campeões das outras séries, tornando-se campeã absoluta e tendo subido à 1ª Divisão. Na época 

2003/2004, os Infantis voltaram a ser campeões na série dos 2.ºs classificados, ficando os Iniciados 

num lugar mais modesto: 12.º classificados e descida de divisão. Na época 2004/2005, os Iniciados 

ganharam 18 jogos consecutivos, tornando-se novamente campeões e subindo à 1ª Divisão. A equipa 

dos Juvenis foi campeã de série e conseguiu o acesso à 1ª Divisão nas provas extras. Apesar de ainda 
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ter iniciado a época 2005/2006, pedi a demissão dos meus cargos no clube, em janeiro de 2006, por 

considerar que já não estava a ser cumprido o que tinha sido garantido pela direção, logo não estavam 

reunidas as condições necessárias para dar continuidade ao meu trabalho de forma a atingir os 

objetivos de longo prazo a que me tinha proposto aquando do início do projeto. 

Para além da sensação extasiante que o treino e sobretudo a competição nos transmite, outras coisas 

há que nos movem e nos deixam plenamente satisfeitos quando assumimos o papel de treinador de 

uma modalidade desportiva cujos praticantes são jovens. Sentir que o nosso trabalho tem 

repercussões, não somente ao nível da eficácia ou performance desportiva, mas principalmente na 

formação do caráter e da personalidade, torna-nos mais responsáveis, sensíveis e obriga-nos a uma 

maior e permanente atenção na lide com os nossos treinandos. 

Durante esse período em que assumi o papel de treinador e coordenador de Futebol juvenil no A.C. de 

Vila Meã, tive sempre em atenção as dificuldades e os problemas (alguns bem dramáticos) dos nossos 

atletas. A preocupação era de saber quais as refeições que faziam e a que horas; o tempo de descanso; 

o tipo de tarefas que realizavam durante a semana; as suas relações de amizade e, fundamentalmente, 

o seu percurso académico. Os atletas tinham de apresentar um percurso académico, pelo menos, 

razoável para poderem continuar a prática de Futebol no clube. Esse era o compromisso assumido por 

eles, pelos respetivos encarregados de educação, diretores do clube e treinadores. O meu papel aí 

transcendia portanto, a vertente desportiva e intervinha de forma bem concreta na formação de 

valores desses jovens, transmitindo-lhes responsabilidade, o sentido de compromisso e a valorização 

pelo seu trabalho noutros domínios para além do desportivo. 

Nota: As provas acima mencionadas, no que se refere ao Atlético Clube de Vila Meã, foram organizadas 

pela Associação de Futebol do Porto e apenas foram mencionadas as classificações obtidas pelas 

equipas por mim diretamente treinadas. 

 

                 1.3.5.7 Atividades desenvolvidas no âmbito da Natação  

Tendo-me dedicado à Natação, desde há vários anos, em regime pós laboral, nunca assumi as minhas 

funções de professor nessa área como algo secundário, bem pelo contrário. Sendo uma atividade que 

me entusiasma, a motivação com que tenho desempenhado tal papel é enorme. Muitas das ações de 

formação que frequento têm por tema esta área, tendo-me dedicando ao conhecimento e à renovação 

de saberes para que o meu desempenho, enquanto professor/monitor, seja sempre cada vez melhor. 

Dado ser uma área de grande exigência e consequentemente de grande estudo, as suas vertentes 

tornam-se cada vez mais complexas e profundas. Daí a necessidade da constante atualização de 

saberes. 

A minha intervenção enquanto professor de Natação é muito vasta, uma vez que leciono a modalidade 

a alunos de faixas etárias que variam entre 2 anos e os 76 anos. Naturalmente, a abordagem 
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pedagógica difere, não só conforme a idade, mas também pelas competências, ambições, 

necessidades, limitações de cada um. Há porém, algo de comum a todos os grupos, a minha dedicação, 

envolvimento e empenho no ensino desta modalidade. Para além das aulas de Natação, tenho 

promovido e participado na organização de várias outras atividades, nomeadamente, conferências; 

ações de formação internas que têm como fundamento o esclarecimento e aperfeiçoamento da 

proposta metodológica em vigor na EMNA; competições internas e externas nas PMVM e PMA; 

festivais de encerramento; festejos de datas comemorativas: Natal, Carnaval e Páscoa e realização de 

algumas viagens pelo país. 

 

                1.3.5.8 Atividades desenvolvidas no âmbito da autarquia  

A minha curiosidade e intromissão na causa autárquica, surge a partir de convites formalizados por 

pessoas conhecidas da minha freguesia e do meu concelho ligadas a partidos políticos. Servir a causa 

pública é algo que me seduz e que considero dignificante. Desse modo, considerei a hipótese e abracei 

o convite que me foi endereçado pelo então candidato à presidência da Câmara Municipal de 

Amarante na área do partido politico subjacente. Considerava, no entanto, não ter ainda a maturidade 

política e o tempo necessário para encarar umas eleições como “cabeça de lista” e desempenhar o 

cargo de Presidente de Junta de freguesia. Logo, enderecei o mesmo convite a quem considerava estar 

mais preparado e mais disponível, com a anuência de quem mo tinha feito, comprometendo-me a com 

ele colaborar estreitamente, na formação de uma lista credível, de pessoas idóneas e, deste modo, 

atingir o objetivo estabelecido – ganhar as eleições na freguesia de Travanca, concelho de Amarante. 

Nas eleições autárquicas de 2002, após a vitória da lista que integrava, fui eleito deputado da 

Assembleia de Freguesia. Na eleição para a composição do executivo, fui empossado como Secretário 

e por consequência da anterior eleição, como Vice-presidente desse mesmo executivo. Foi com grande 

entusiasmo que comecei a desempenhar as minhas funções, mesmo sabendo que a tarefa que se 

avizinhava teria tudo menos facilidades. Senti necessidade de fazer formação na área da contabilidade 

e do planeamento. Assim, realizei uma formação de curta duração no âmbito do POCAL (Plano Oficial 

de Contabilidade das Autarquias Locais), para suprir uma das minhas lacunas e dar resposta adequada 

e responsável à exigência do desempenho das minhas funções. Para além do auxílio prestado na 

elaboração de documentos tão fundamentais para o funcionamento de uma autarquia como o são os 

planos plurianuais devida e coerentemente orçamentados, os relatórios de contas… a minha 

intervenção ia muito para além de tarefas de secretaria. A diversidade das situações surpreendentes e 

inusitadas relativas à vida da autarquia com que nos vamos deparando, é tal que muitas vezes sentimo-

nos incapazes, manietados e até revoltados. Cada vez mais são as autarquias locais que têm de dar 

respostas nas mais diversas áreas, ainda que com recursos escassos ou inexistentes. Pela minha longa 

experiência ao serviço da junta de freguesia de Travanca e por todas as situações em que me vi 
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envolvido, a área mais delicada e que carece de uma intervenção mais urgente, é, sem dúvida, a área 

social. Os problemas das famílias são cada vez mais e de maior complexidade: a desestruturação 

familiar, o desemprego, o alcoolismo e a toxicodependência, com todas as consequências que daí 

advêm, são situações que nunca podem ficar sem resposta e às quais as autarquias locais não podem 

fechar os olhos, quando as instituições competentes se demitem do seu papel. Acontece que os 

recursos económicos das autarquias locais, infelizmente não são os suficientes para solucionar os 

males, pelo que o caminho escolhido é sempre minimizá-los. Obviamente que este tipo de intervenção 

desequilibra o orçamento da própria autarquia, deixando outras áreas de intervenção a descoberto, 

mas ainda assim, consideramos ser a manutenção da dignidade humana, o mais urgente e o mais 

importante.  

Isto para justificar os verdadeiros milagres (orçamentais) ocorridos nas áreas desportiva, cultural e de 

Lazer. Tendo formação em Desporto e Lazer, praticamente todo o trabalho nessas áreas era feito por 

mim, em colaboração com as associações desportivas, culturais e religiosas locais. Também elaborei e 

realizei diversos projetos nessas áreas ao longo desses largos anos de vida autárquica e para além 

deles.  

Numa freguesia tão extensa e com a população tão dispersa como é a de Travanca, as necessidades 

abundam e os meios escasseiam, sobretudo se não houver cumplicidade e compreensão boa 

comunicação boa vontade entre os órgãos da freguesia e do concelho. Ouvir as pessoas, sentir as suas 

angústias e enquadrar as necessidades nas possibilidades de uma autarquia local, é um desafio 

extraordinário. Fazer opções e delinear prioridades nem sempre é consensual e traz, não raras vezes, 

desavenças. Levantam-se interesses aos quais simplesmente, não podemos “bater o pé”. Face a essas 

vicissitudes próprias da vida político-partidária e completamente abandonado por aquele sentimento 

de romantismo que me fez abraçar a causa política: melhorar de forma inequívoca as condições 

estruturais da freguesia e consequentemente da vida das pessoas, decidi pôr termo a esta etapa e não 

mais me candidatar.  

Apraz-me referir e de forma categórica que o desempenho das minhas funções, durante estes doze 

anos, foi sempre feito de forma honesta e com o sentido do dever cívico e considero que a minha 

intervenção foi, ao longo dos três mandatos, bastante positiva. 

 

     1.4 A Formação Contínua  

Quando falamos em Ensino, de preparação para o ensino, de ato de ensinar, processo de ensino e de 

análise do processo de ensino, estamos naturalmente a pensar em sucesso pedagógico. Exige-se hoje 

ao professor que ele seja detentor de conhecimentos científicos, conhecimentos pedagógicos, 

experiencia profissional, qualidade na comunicação educacional, diversidade das atividades letivas, 

utilização de materiais didáticos apelativos, autoformação, … 
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Para Pieron (1984) o estudo do processo de ensino visa o sucesso pedagógico e falar sobre o sucesso 

pedagógico implica definir o que é um bom professor. Subjacentes a esta convicção têm sido 

avançadas diversas tentativas de definição assentes em pressupostos relacionados com as 

características do professor, com os métodos utilizados pelo professor, com o conjunto de 

comportamentos necessários ao professor para que os seus alunos aprendam, ou com o repertório de 

competências do professor e as suas habilidades para as pôr em prática, sendo que a mais consensual 

é a de que “o bom professor é aquele que é capaz de atingir os objetivos educativos específicos, de 

responder com plasticidade às situações educativas encontradas, utilizando soluções apropriadas, 

manifestando uma maleabilidade de conduta, tirando partido das experiências vividas” (Postic 

1979,12) citado por Petrica (1997). Porém e com as constantes mudanças sociais, o conceito do “bom 

professor” continua a ser relativo e a gerar controvérsia. Assente neste pressuposto, Carreiro da Costa 

(1984a) refere que não é possível dar uma resposta inequívoca sobre o que é um bom professor e qual 

é a estratégia de ensino ideal pois, as estratégias de ensino não têm qualquer valor intrínseco, a sua 

importância avalia-se pelas possibilidades em proporcionar elevadas percentagens de tempo potencial 

de aprendizagem, considerando os objetivos e as condições concretas em que o ensino se desenvolve. 

Deste modo, as tentativas de definição concetual do que é um bom professor começaram a apontar 

gradualmente para outro sentido, muito próximo e com uma relação muito estreita com o conceito de 

eficácia, este muito menos controverso e passível de ser observado. 

Como refere Carreira da Costa, “Importa que os professores se tornem cada vez menos eficientes e 

cada vez mais eficazes. O professor eficiente é o tecnocrata do ensino, isto é, um professor zeloso e 

cumpridor, qualquer que seja a ordem social estabelecida. Falar em eficácia no ensino é, ao contrário, 

estar consciente: 

- Que não há ato educativo sem “sabedoria”, isto é, sem uma reflexão sobre as suas finalidades e os 

processos didáticos suscetíveis de as concretizar; 

- Que a escola é sobretudo reflexo mas também pode ser projeto. Projeto que se torna cada dia mais 

urgente e que se concretiza quotidianamente no conselho diretivo, no conselho pedagógico, no 

conselho de turma, no conselho de disciplina;  

- Que a competência pedagógica e didática na sala de aula e no ginásio, além de ser uma forma de 

dignificação pessoal e profissional, é uma das vias de por em evidência as responsabilidades não 

assumidas pelos restante níveis de decisão do sistema de ensino” (Carreiro da Costa, 1984a 26) citado 

por Petrica (1997). 

Baseado em estudos, Siedentop (1983a) resumiu de forma clara os principais resultados obtidos no 

ensino em geral e definiu o professor eficaz como aquele que encontra o meio de manter os alunos 

empenhados de uma forma apropriada, sobre o assunto (a matéria, o conteúdo), durante uma 

percentagem de tempo elevada, sem recorrer a técnicas ou intervenções coercivas, negativas ou 
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punitivas. Por seu lado, Gonçalves (2009, p.25) refere que atualmente parece “inquestionável que a 

formação ao longo da vida é uma resposta necessária aos desafios de inovação e desenvolvimento 

pessoal e profissional”. Para Moreira (2010), a formação contínua é essencial para a melhoria da 

qualidade do ensino ao promover a qualificação e a capacitação dos docentes. Segundo Batalha (2007) 

e para termos sucesso a nível da empregabilidade devemos assumir a necessidade de qualificação 

permanente e de sermos continuadamente aprendizes.  

Ser professor é um processo que se desenvolve no tempo. Inicia-se muito antes do processo de 

formação inicial e prolonga-se ao longo de toda a vida, atravessando múltiplos contextos e diferentes 

dilemas, construindo conhecimento em vários domínios. “ A aprendizagem da profissão docente é um 

processo complexo, que se realiza durante toda a vida profissional e antes mesmo da entrada em curso 

de preparação formal para a docência, envolvendo diversos tipos de influência em diferentes 

contextos” (Carreiro da Costa, Carvalho, Onofre, Diniz & Pestana, 1996, p.7). 

Em Portugal, a problemática da formação contínua só ganhou expressão aquando e através da reforma 

educativa de 1986, com a sua institucionalização na Lei de Bases do Sistema Educativo. Esta lei 

reconhece a formação contínua como um direito de todos os profissionais da educação, visando 

assegurar o aprofundamento e atualização dos conhecimentos e competências profissionais, a 

mobilidade e progressão na carreira. Assim, o Decreto-lei 344/89 de 11 de Outubro define o 

ordenamento Jurídico da Formação dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico 

e Secundário, regulamentando a formação destes profissionais e enuncia os princípios a que a 

formação deve obedecer com algumas reformulações ao artigo 30º, nº1 da Lei 46/86 de 14 de 

Outubro. Este Decreto salienta que a formação contínua é um direito e um dever e define três objetivos 

fundamentais: melhorar a competência profissional dos docentes nos vários domínios da sua 

atividade; incentivar os docentes a participar ativamente na inovação educacional e na melhoria da 

qualidade da educação e do ensino e, por fim, adquirir novas competências relativas à especialização 

exigida pela diferenciação e modernização do sistema educativo. Este Decreto consagra ainda a 

formação contínua como condição necessária à progressão da carreira docente. Posteriormente foi 

legislado o Decreto-lei n.º 249/92 de 9 de Novembro, reformulado pelo Decreto-lei n.º 274/94 de 28 

de Outubro, que define o Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, criando um sistema 

nacional de formação contínua. Através da lei anteriormente referenciada, é criada uma instituição 

original designada por «centros de associações de escolas», em que a formação contínua tem como 

principais objetivos: “conferir aos professores as competências e os conhecimentos profissionais 

necessários à concretização dos novos programas, metodologias e técnicas de ensino” e “preparar os 

professores para o desempenho de novas funções” (Ruela, 1999, p.17).  

Perspetivando a melhoria das condições para desempenhar um papel mais assertivo, com m 
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ais mérito e fundamentalmente potenciador de melhores resultados por parte dos alunos, o professor, 

na nossa perspetiva, deverá, portanto, fundamentar o seu papel nas experiências vividas a 

complementar com uma atualização dos seus conhecimentos acerca dos processos que envolvem o 

ensino na sua globalidade. A formação contínua surge, deste modo, como uma ferramenta 

fundamental para o processo ensino/aprendizagem, e dessa forma, consagra-se o meio mais 

proficiente para o que se pretende: o sucesso dos alunos.  

Partindo desse prossuposto e no que se reporta à minha prática profissional, a atualização científica e 

pedagógica constitui, desde sempre e como se pode observar pelo meu percurso profissional atrás 

descrito, uma exigência/necessidade na construção do meu desenvolvimento enquanto profissional 

da Educação e do Ensino da Educação Física, conduz-me a uma análise/reflexão e a uma autoavaliação 

permanentes com vista à melhoria das minhas práticas profissionais e por conseguinte à evolução 

pretendida. Com esse intuito, realizei diversas formações creditadas e não creditadas que constam do 

Anexo II. 

Os cursos e ações de formação complementaram, aprofundaram e atualizaram os meus 

conhecimentos, tendo vindo a desenvolver estratégias de aquisição e de atualização de 

conhecimentos científicos na área do desporto em geral, da Educação Física e de caráter pedagógico-

didáticos. Por outro lado, a partilha de experiências entre colegas e formadores, nesses encontros, 

abriu novas perspetivas e abordagem de ensino, mostrando realidades e modos de atuar bem 

diferentes. Essas novidades revelaram-se, portanto, uma mais-valia nas aprendizagens enquanto 

professor, contribuindo para uma cultura de qualidade/excelência adequada à aprendizagem. Foi 

também e numa perspetiva de formação global, fator de desenvolvimento de competências pessoais, 

sociais e profissionais. Como refere Batalha (2007, p.13) devemos assumir a necessidade de 

qualificação permanente e de sermos continuadamente aprendizes. Esta consciência traduziu-se 

claramente numa mais-valia quer ao nível do meu conhecimento pessoal quer profissional, refletindo-

se na melhoria das minhas práticas. Esse conhecimento pessoal e profissional que fui adquirindo foi 

ainda desenvolvido a partir do trabalho colaborativo com pares e no âmbito da supervisão pedagógica. 

Realço, mais uma vez, que todo esse novo ou reavivado conhecimento foi por mim mobilizado ao 

serviço do desenvolvimento dos Agrupamentos de Escolas por onde tenho passado.  
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    1.4.1 Formação realizada  

 1.4.1.1 Formação creditada  

    Ao longo dos últimos anos, realizei as seguintes formações creditadas: 

 

• “Cantar Guimarães na Sala de Aula na Escola e na Vida”. Organizada pelo Centro de Formação 

Francisco de Holanda. Realizada de abril 2009 a junho de 2009 com a menção qualitativa de 

Excelente. Contabilizando 4 Unidades de Crédito; 

• “Novas práticas Educativas na Abordagem do novo programa de Português do 1.º CEB”. 

Organizada pelo Centro de Formação de Escolas Sousa Nascente. Realizada de 01/02/2012 A 

18/04/2012 com a menção qualitativa de Excelente. Contabilizando 2 Unidades de Crédito; 

• “O Desenvolvimento Curricular em Artes – Metodologias e Práticas” — de 03/01/2014 a 

14/04/2014; Centro de Formação de Associação de Escolas Braga Sul. Duração de 50 horas, 

obtendo a classificação de Excelente, capitalizando 2 Unidades de Créditos; 

•  “Professores no Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar - PRESSE”. 

Organizada pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Marco de Canaveses e 

Cinfães. De 24/01/2015 a 07/02/2015. Com a duração de 25 horas, obtendo a classificação de 

Excelente e correspondendo a 1 Unidade de Crédito; 

•  “Clinic Polo Aquático para Grau II. Organizada pela APTN em Julho de 20015, contabilizando 

1,2 Unidades de Crédito. 

• “Debates sobre o drama dos refugiados: suas causas e formas de as combater. Importância do 

controlo internacional do comércio de armas e da educação para a paz.” Abril de 2016 

promovida no âmbito dos Novos Paradigmas, Debates e iniciativas na FEUP. 

• XXXIX Congresso APTN, 23 e 24 de abril 2016 – Setúbal. 
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1.4.1.2 Formação não creditada  

Ao longo dos últimos anos, realizei as seguintes formações não creditadas: 

 

• “Natação na escola”. Adaptação ao Meio Aquático e ensino das técnicas alternadas. (18 e 19 

de janeiro de 1999); 

• “Ensino das técnicas simultâneas de Natação Pura Desportiva”. (30 de janeiro de 1999); 

• “O Corfebol na Escola” (5 de março de 1999); 

• “O Hóquei de Sala” — (6 de maio de 1999); 

• Seminário técnico de Natação – Clube de Natação de Felgueiras - “A Adaptação ao Meio 

Aquático. Delimitação conceptual e implicações práticas ao nível do ensino elementar da 

Natação” (novembro de 1999); 

• “Metodologia do Treino e Medicina Desportiva”. (24 de novembro de 2001); 

• “O papel do jogo no desenvolvimento psicomotor do aluno”. (26 de março de 2004); 

• “Escalada na Escola” (2005); 

• Ação de Formação de “Natação para Bebés e Hidroginástica”. Professor Doutor Tiago Barbosa. 

29 e 30 de novembro de 2008; 

• Ação de Formação interna “ Metodologia do Ensino da Natação”. Professor Ricardo Ribeiro. 

21 de março de 2009; 

• 2.ªs Jornadas Técnicas de Natação e Atividades Aquáticas do B.A. – “ Novas Metodologias de 

intervenção em Natação: na adaptação ao meio aquático, no ensino das técnicas alternadas e 

no ensino das técnicas simultâneas.” – Professor Doutor Tiago Barbosa (28 e 29 de novembro 

de 2009); 

• “Metodologia do Ensino da Natação e Hidroginástica – Fundão 2010” – Professores: Ema 

Louro, Ricardo Ribeiro e Tiago Teixeira. 16 de fevereiro de 2010; 

• Ação de formação interna. “ Metodologia do Ensino da Natação para Bebés, Natação Pura e 

Hidroginástica”. Professores; Artur Pereira, Ema Louro, Ricardo Ribeiro e Tiago Teixeira; e a 

Professora Doutora Luísa Novais. – 2013; 

• “Seminário de supervisão pedagógica como instrumento de (auto)regulação” – Centro de 

Formação de Associação de Escolas de Marco de Canaveses e Cinfães. (21 de janeiro de 2015); 

• Palestra -“(Des)construir a Dislexia” (2 de dezembro de 2015).  

• Ação de capacitação intitulada “STRESS E BOURNOUT EM DOCENTES”, 16 abril de 2016. 
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2. A Natação  

        2.1 Origem e evolução histórica  

Desde a pré-história que a Natação é conhecida, havendo registos referindo essa prática em pinturas 

rupestres. Na Grécia antiga, Platão afirmava que o homem que não sabia nadar não era educado, 

sendo este desporto muito popular nos impérios grego e romano, entre os soldados que exerciam essa 

prática, por causa dos movimentos completos, simples e divertidos, passíveis de os auxiliar na 

recuperação terapêutica e atrofia muscular.  

Ao longo do tempo, a Natação foi sendo encarada de diferentes modos, tendo sido a sua evolução 

prejudicada durante alguns séculos, em que se associava esta prática ao aparecimento e 

desenvolvimento de epidemias. Já muito recentemente, olhando à sua história, é que a Natação teve 

uma efetiva progressão como modalidade desportiva, realizando-se as primeiras provas em Londres 

no ano de 1837. Aí existiam, na altura, seis piscinas onde se viriam a realizar várias provas. Em 1844, 

alguns nadadores norte-americanos participaram, na cidade de Londres, nas primeiras provas 

internacionais que se conhecem, sagrando-se vencedores de todas. O estilo utilizado naquela época, 

era a braçada de peito, executada de lado. 

A Natação tem sido referenciada como fator de desenvolvimento de características e capacidades 

humanas de forma ímpar. A educação, a disciplina, a saúde, a segurança, a autonomia, a destreza e a 

recreação são alguns dos elementos que estão sujeitos a alterações de forma positiva através de uma 

prática sistemática da atividade aquática, traduzindo-se no aumento da qualidade de vida do ser 

humano.   

A imposição do contacto diário com a água, por necessidades fisiológicas, por questões estéticas, por 

necessidade de dominar barreiras naturais (lagos, rios, mares… ), liga o homem, desde sempre ao meio 

aquoso. Esta conclusão é observada por estudiosos da Natação que a relacionam com a origem da 

humanidade, uma vez que ela está tão diretamente ligada à própria sobrevivência do Homem.  

Foi em Inglaterra, em meados do séc. XIX, que se deu início à Natação Pura, integrando esta as 

modalidades olímpicas que viriam a competir na primeira edição dos Jogos Olímpicos em 1896. Nesta 

edição apenas tiveram lugar provas de Natação masculina, abrindo espaço à participação feminina só 

nos Jogos Olímpicos de 1912. 

Em Portugal, a Natação desportiva inicia-se no séc. XX, com a criação da primeira escola de Natação 

em 1902, pelo Ginásio Clube Português, na Trafaria. 

A natação, a seguir ao atletismo, é a modalidade que mais medalhas distribui. Tem portanto uma 

relevância enorme no panorama desportivo mundial, traduzindo-se num espetáculo grandioso que 

movimenta diversos interesses. Esta realidade provoca uma procura desenfreada, por vezes pouco 

escrupulosa, pelo primeiro lugar do pódio, na tentativa de obter sempre os melhores tempos e 

resultados. 
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Existe uma série de regulamentos acerca das competições da Natação. A regra básica separa o modo 

pelo qual o atleta ganha impulso na água em quatro estilos diferentes (Crol, Costas, Bruços e 

Mariposa). 

A Natação competitiva é organizada pela FINA (Féderation Internationale de Natation). A Federação 

Internacional de Natação é reconhecida pelo COI (Comité Olímpico Internacional), responsável por 

administrar competições internacionais. A Natação Pura é uma das modalidades dos Jogos Olímpicos 

de Verão. 

 

         2.2 Enquadramento teórico    

Natação é um termo amplo que designa a ação de nadar, seja à superfície, seja sob a água e que 

engloba as diferentes atividades físicas praticadas em meio aquático. Outrora, modalidade olímpica 

destinada exclusivamente aos homens (as mulheres tornam-se praticantes apenas em 1912), a 

Natação é hoje um desporto acessível a todos. Segundo vários autores, “Natação é a capacidade do 

homem se deslocar através de movimentos efectuados sem ajuda artificial. Nadar é uma habilidade 

que permite ao ser humano deslocar-se num meio líquido, graças às forças propulsivas que gera com 

os movimentos dos membros e do corpo permitindo vencer resistências que se opõem ao movimento” 

(Saavedra, Escalante, Rodriguez, 2003). 

O meio aquático e o meio terrestre evidenciam muitas diferenças no que se refere às suas 

características. Pyniol (2001) caracteriza a Natação referindo que todos os movimentos realizados no 

meio terrestre vêm a modificar-se quando realizados no meio aquático, salientando a água como uma 

riqueza na variação das tarefas motrizes. Assim podemos observar que características como o peso 

corporal, a respiração, o equilíbrio, a resistência à água e a temperatura corporal são muito diferentes 

dependendo do meio em que elas se evidenciam (quadro 1). 

 

Quadro 1. Características do meio aquático e terrestre 

MEIO TERRESTRE MEIO AQUÁTICO 

PESO CORPORAL 

A gravidade configura uma postura permanente. 

A musculatura precisa de tono adequado para os 

movimentos. 

As articulações suportam o peso da gravidade. 

 

Os movimentos são limitados. 

A gravidade no sentido de queda reduzida. 

 

As articulações não sofrem os efeitos da 

gravidade. 

Maior capacidade de movimento articular e 

muscular. 

RESPIRAÇÃO 
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Respiração de uma forma consciente. 

Respiração essencialmente pelo nariz. 

O ar não dificulta a respiração. 

Não modifica a postura. 

Respiração pela boca e nariz (essencialmente 

bocal). 

A pressão da água facilita a expiração e dificulta 

a inspiração. 

Modifica a postura. 

Respiração de uma forma consciente. 

EQUILIBRIO 

Vertical (de pé). 

 

Apoio dos pés. 

 

Equilíbrio das extremidades superiores e do 

tronco. 

 

Horizontal. 

Cabeça horizontal. 

Perda dos apoios. 

Aumento do apoio das extremidades superiores. 

Diminuição dos apoios das extremidades 

inferiores. 

Flutuação. 

RESISTÊNCIA DA ÁGUA 

Não há resistência que se oponha ao 

movimento. 

As pernas são as protagonistas do 

deslocamento. 

Os braços equilibram. 

Grande resistência de oposição aos movimentos. 

Os braços são os protagonistas do 

deslocamento. 

 

As pernas equilibram. 

TEMPERATURA 

Relativa influência da temperatura ambiental. 

Proteção com material de agasalho. 

Maior perda de calor corporal, quanto menor a 

temperatura da água. 

Benefícios relaxantes e maior amplitude de 

movimento quando a água é quente. 

Ativação corporal quando a água é fria. 

 

Também ao nível das referências dos órgãos dos sentidos, ocorre um conjunto de transformações que 

normalmente existem em terra, quando o individuo inicia a sua adaptação ao meio aquático (Carvalho, 

1994). 

No quadro abaixo indicado adaptado de Luís Cardoso e Luís Rama do original de Carvalho, (1994) 

verifica-se a existência de alterações nos órgãos dos sentidos. 
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Quadro 2. Alterações nos órgãos dos sentidos 

 MEIO TERRESTRE MEIO AQUÁTICO 

RESPIRAÇÃO Automatismo inato. 

Não condicionado. 

Inicialmente, voluntária. 

Depois, automatizada. 

Condicionada pelos 

movimentos e pela água. 

VISÃO Normal. Limitada pelos fenómenos de 

refração. 

Inicialmente causa mau estar. 

AUDIÇÃO Normal. Distorcida pela diferença de 

propagação do som. 

Limitada pela água nos ouvidos. 

TERMORREGULAÇÃO Contacto normal solicitando os 

mecanismos de termo 

regulação. 

Contacto com água mais fria, 

origina maior solicitação dos 

mecanismos de 

termorregulação. 

ESQUEMA CORPORAL Informações da planta do pé. 

Informações do ouvido interno. 

Informações vindas dos 

músculos.Dificuldade de 

interpretação proporcional à 

complexidade do movimento. 

Desaparecem. 

Alteradas. 

Permanecem. 

 

Maior dificuldade na 

interpretação do movimento. 

 

Apesar das alterações evidenciadas e das adaptações que forçosamente terão que acontecer, a prática 

da Natação é extremamente enriquecedora e abrangente, fazendo parte da vida de muita gente.  

Numa ação, atitude ou comportamento existe associado um motivo. Sawrey e Telfold (1976) definem 

motivo como sendo uma condição interna relativamente duradoura que leva o individuo a persistir 

num comportamento orientado para um objectivo. 

Segundo Anshel, et al. (1991), motivos são “disposições relativamente estáveis que uma pessoa 

apresenta em relação a um determinado grupo de consequências”, ou “uma característica da 

personalidade que envolve um desejo constante de se aproximar ou evitar uma situação. 

Barbanti (1994) refere que motivo é qualquer fator que estimule ou contribua para um esforço 

consistente em direção a uma meta. 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     30                                                                       Sérgio Fonseca  
 

Winterstein (2002) considera que motivos são construções hipotéticas aprendidas ao longo dos anos 

e servem para explicar determinados comportamentos. 

Os motivos apresentados por diversos estudos que levam as pessoas à prática das atividades físicas, 

nomeadamente atividades aquáticas, são algo divergentes e variados.  

De entre todos os benefícios sobejamente conhecidos, pela prática de Natação (coordenação dos 

movimentos dos vários setores do corpo; aumento, fortificação e resistência dos músculos; aumento 

da flexibilidade; desenvolvimento da estabilidade emocional e autoconfiança; alívio e diminuição dos 

níveis de stress; desenvolvimento do aparelho cardiorrespiratório; prevenção de doenças 

respiratórias; desenvolvimento osteo-muscular; estimulação do apetite; tranquilização do sono; …), o 

primeiro é, sem dúvida, a ausência de impactos sobre as articulações e sobre as costas, o que leva 

pessoas de todas as idades a escolher este desporto. Aliás, estudos realizados demonstraram que a 

prática de uma atividade aquática alivia dores ligadas à artrite e à artrose, reforçando as articulações. 

A Natação permite igualmente, preservar e melhorar a saúde óssea nas mulheres em pré-menopausa 

ou em menopausa. 

Há uma panóplia de motivos associados à prática da Natação, originando uma transversalidade 

populacional de praticantes. Desde o nascimento até à morte, o meio aquático está presente na vida 

de muitas pessoas. Os partos dentro de água são disso testemunho, assim como as várias atividades 

hidro direcionadas para a terceira idade. 

Como referido atrás, os motivos que levam os indivíduos à prática de atividades aquáticas, 

nomeadamente da natação, são muitos e variados. Aprender novas habilidades (skills), melhorar 

habilidades (skills), divertimento, desafio, estar fisicamente em forma, saúde física e mental e amizade, 

são alguns dos fatores que impulsionam as pessoas a estas práticas. Assim, a Natação apresenta-se, na 

sociedade contemporânea, como uma forma de atividade física sistematizada bastante procurada por 

pessoas com diferentes perfis e com objetivos diversos. Trata-se de uma área de atuação do 

profissional de Educação Física, na qual, para seu ensino e treino, se fazem presentes diferentes 

métodos e abordagens.  

As PMA e PMVM, dadas as suas valências, permitem uma ilustração semelhante ao que acima foi 

exposto, no que se refere às práticas e motivações das pessoas que frequentam estas estruturas 

desportivas. Desta forma, menciona-se de seguida, mais ou menos detalhadamente, algumas 

vertentes/âmbitos associadas às atividades aquáticas em geral e à Natação em particular na realidade 

da EMNA. 
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         2.3 Natação como atividade desportiva formativa no contexto da EMNA 

Como já referido anteriormente, houve uma época em que o homem que não sabia nadar era 

considerado um individuo que não tinha educação. Apesar de esta ideia ter sido derrubada pelo tempo 

e pelo próprio conceito de educação, podemos dizer que a Natação é um veículo privilegiado e que 

contribui para a formação do individuo de uma maneira ampla e consistente.  

Começando por salientar os aspetos de desenvolvimento cognitivo e moral, Schaffer (2004), menciona 

que o desenvolvimento cognitivo refere-se à aquisição de conhecimentos na infância onde se incluem 

processos como a compreensão, o raciocínio, o pensamento, a resolução de problemas, a 

aprendizagem, a classificação e a recordação. Ou seja, todos os aspetos da inteligência que o ser 

humano utiliza para se adaptar ao mundo e para o compreender. O rigor e a disciplina a que os atletas 

estão sujeitos são determinantes na organização mental do individuo. A responsabilidade de cumprir 

horas de treino, de descanso, de alimentação e o esforço físico e mental, subjacentes às práticas de 

um atleta de Natação, terão necessariamente implicações ao nível da formação do seu carácter e 

consequentemente na sua forma de encarar a vida. Valorizar o esforço e o trabalho e vendo neles a 

tradução de superação de dificuldades e a construção por etapas positivas, será porventura o melhor 

dos alicerces para que um indivíduo possa atingir êxitos pessoais e sentir-se perfeitamente 

enquadrado de forma salutar, na sociedade. Para além das questões do rigor, do esforço e da 

disciplina, levantam-se também os valores da solidariedade, da partilha, da sociabilidade…que a 

Natação também permite a par de outras das disciplinas derivadas, nomeadamente a Hidroginástica e 

o Polo Aquático. 

A Natação também se evidencia como protagonista de vulto na construção e desenvolvimento do ser 

humano em termos fisiológicos. É uma atividade física exigente e que faz uma abordagem transversal 

nos vários aspetos do funcionamento humano. As particularidades do meio aquático exigem por parte 

do praticante, um trabalho bastante diferenciado das outras modalidades, implicando no ser humano, 

resultados e comportamentos de uma maneira muito própria. Segundo Mota (1990), o meio aquático 

proporciona um conjunto de atividades que promovem e melhoram as habilidades motoras. Para Silva 

(1996), a Natação é uma modalidade desportiva em que as particularidades do seu meio detêm um 

papel preponderante na sua técnica. 

Na EMNA os padrões de trabalho relativos a esta vertente (formação da pessoa) estão bem definidos 

e sustentam-se em princípios pelos quais é regida a escola de Natação. As regras de conduta dos 

utentes (alunos) estão balizadas numa carta de princípios elaborada pelos coordenadores das piscinas 

municipais, autarquia e empresa prestadora de serviços em colaboração com todos os docentes da 

EMNA.    
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Para que o funcionamento seja efetivo e de forma a proporcionar o bem-estar de todos, num clima de 

integração e de inclusão, houve a preocupação de criar um limite máximo de alunos por turma e tentar 

integrar da melhor forma, numa primeira fase, os alunos com NEE (alunos com deficiência motora e 

mental) nas diversas turmas, fomentando-se, assim, o respeito pela diferença e a solidariedade entre 

pares.  

Para além da preocupação com a estrutura e formação de turmas, a escola de Natação proporciona 

aos seus alunos atividades diversas nas quais todos participam, tendo como objetivo o reforço dos 

laços entre alunos e entre alunos e professores, numa perspetiva de dinamização e crescimento da 

estrutura. 

Os eventos que ocorrem todos os anos e que proporcionam excelentes momentos de encontro e 

convívio a salientar são a festa de Natal (com jogos dentro de água, aulas de Hidroginástica, jantar e 

baile); a festa de Carnaval (com concursos de máscaras, churrasco e baile); o passeio anual (sem 

destino específico e com piquenique); a festa de encerramento do ano letivo (jogos dentro de água 

com temática associada, Hidroginástica, lanche e baile); as provas internas de Natação Pura e os 

encontros com outras escolas de natação, com provas de Natação Pura. Estas atividades são 

dinamizadas e orientadas pelos professores de natação pertencentes à estrutura da EMNA e estão 

incluídas no PAA da mesma, e têm decorrido de forma bastante positiva e com forte participação dos 

alunos e assistentes. Nesta perspetiva sentimos que o trabalho está a ser feito de forma consciente, 

consistente e concertada, pois o feedback não poderia ser melhor, traduzindo-se no aumento de 

alunos, ano após ano, contribuindo para que esta escola se consagre como um excelente prestador de 

serviços desportivos e sociais à comunidade do concelho de Amarante. 

 

        2.4 A Natação como atividade desportiva lúdica no contexto da EMNA 

Poderá entender-se como o pináculo dos aspetos lúdicos em Natação, a fase de adaptação ao meio 

aquático. Nesta fase, em que os jogos e as brincadeiras são a génese da aula, sobretudo em turmas de 

faixas etárias mais baixas, observa-se uma alegria e uma relação interpessoal ímpar. A multiplicidade 

de tarefas associadas à utilização do material mais diverso é um dos fios condutores que levam a esta 

situação. No entanto nas turmas dos adultos, o aspeto lúdico também é digno de destaque. Os sorrisos 

e a boa disposição que acompanham os alunos nas diversas tarefas tornam-se contagiantes e 

transformam a aula. Segundo Maglischo (1990) a principal ênfase de treino/aula neste período recairá 

na diversão e no domínio da mecânica de nado. O treino/aula deverá continuamente, variar entre o 

excitar inerente ao domínio de uma habilidade e a alegria e jogos de competição e socialização com os 

amigos.  

O conjunto de transformações ao nível dos órgãos dos sentidos que o meio aquático determina, 

nomeadamente o equilíbrio, visão, audição, respiração e do organismo (desde a nível proprioceptivo 
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a regulador), acaba por se revelar como um fator extra na motivação para o desempenho nas tarefas. 

Segundo Abrantes (1979), a adaptação ao meio aquático, é um processo que passa pela integração do 

sujeito com os fatores do meio que o envolvem de modo a facilitar a sua utilização, de acordo com 

objetivos que se resumem no equilibrar-se, respirar e deslocar-se. Segundo Mota (1990), o meio 

aquático proporciona um conjunto de atividades que promovem e melhoram as habilidades motoras. 

O mesmo autor refere ainda que, o equilíbrio sofre perturbações causadas pela ausência dos apoios 

plantares, sublinhando que no meio terrestre, o equilíbrio vertical é condicionado e determinado pelo 

contacto das superfícies plantares sobre o solo. No meio aquático, essas informações praticamente 

não existem devido à ausência dos apoios fixos.  

As particularidades do meio aquático e a relação próxima entre os indivíduos que esse meio 

estabelece, obrigam a uma interação permanente e a uma linguagem muito própria e alargada. A 

comunicação fortemente cinestésico-corporal determinada pelas ações aquáticas e o contacto 

constante dos indivíduos, incutem um elevado grau de satisfação na realização das tarefas e leva a um 

conjunto de aprendizagens e experiências singulares. Os jogos e brincadeiras são um veículo de 

importância capital para a concretização dessas aprendizagens e, nesse sentido, dever-se-á privilegiar 

o aspeto lúdico e integra-lo, de forma sustentada, na abordagem do ensino da Natação, sobretudo na 

fase da adaptação ao meio aquático.  

Na EMNA os jogos e as brincadeiras orientadas são a base do trabalho realizado na adaptação ao meio 

aquático. Em turmas de escalões etários mais baixos (BB1, BB2, BB3, BB4, N1 e N2), essa metodologia 

é permanente, possibilitando uma interação com outras turmas dos mesmos níveis. O resultado desse 

trabalho observa-se nos feedbacks, por parte dos alunos que se traduzem na assiduidade, na alegria, 

no entusiasmo e na superação das metas estabelecidas para esses níveis, nesta escola. Também as 

atividades organizadas e realizadas com vista à integração de alunos com limitações (motora e/ou 

mental), criam uma escola verdadeiramente inclusiva.     

Porém, com a evolução da performance, das capacidades e das técnicas de nado de cada um, os 

aspetos a privilegiar por parte dos alunos vão sendo outros, não descurando a vertente lúdica da 

Natação. O simples prazer de nadar, o facto de o meio em que se enquadra a Natação ser relaxante e 

o estar com amigos, são por si só razões mais que suficientes para prosseguirem as suas aprendizagens 

nesta atividade desportiva. A variação para outras disciplinas da Natação, como por exemplo Polo 

Aquático, saltos ou Hidroginástica são também um fator de entusiasmo, alegria e motivação. 

A EMNA apostou em algumas dessas disciplinas, mediante as condições materiais disponíveis, 

nomeadamente no Polo Aquático e na Hidroginástica, fornecendo a possibilidade aos alunos, de 

experienciar a Natação de uma forma mais vasta e, em certa medida, poder responder aos seus 

anseios. Estas modalidades abarcam um número considerável de alunos, tanto na Piscina Municipal 

de Amarante como na Piscina Municipal de Vila Meã.  
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No que se refere à Hidroginástica, esta encontra-se dividida em AVL, destinada à terceira idade, com 

ritmo menos acelerado e menor intensidade, com a presença de uma forte componente lúdica, com a 

realização de variadas atividades de socialização e confraternização, e a Hidroginástica propriamente 

dita, com intensidade física maior, que, para além de integrar as componentes de socialização e 

confraternização, se dedica também a um forte trabalho coreográfico, desenvolvido em “deep water”.   

Relativamente ao Polo Aquático, este integra alunos de ambos os sexos, de vários escalões, sendo a 

base de trabalho assente na alegria e boa disposição. Apesar de ser uma modalidade desportiva ainda 

em fase inicial nas PMVM, os resultados desportivos conseguidos evidenciam-se promissores.  

 

       2.5 Natação como atividade desportiva terapêutica no contexto da EMNA 

A Natação apresenta-se na sociedade contemporânea como uma forma de atividade física 

sistematizada, bastante procurada por diferentes pessoas, com objetivos diversos. Trata-se de uma 

área de atuação do profissional de Educação Física, na qual, para seu ensino e treino, se fazem 

presentes diferentes métodos e abordagens.  

A prática da Natação caracteriza-se por movimentos cíclicos, onde a execução repetitiva dos 

movimentos nos diferentes estilos de nado, realizados contra a resistência da água, pode ser associada 

a uma maior amplitude de movimento exigida pela melhor técnica, podendo fazer com que os graus 

de flexibilidade sejam modificados a partir da prática regular. Da mesma forma, também a coluna 

vertebral, suas curvaturas e o alinhamento de membros podem sofrer influência da prática regular da 

natação, devido aos movimentos de flexão, extensão, deslizes e movimentos respiratórios constantes.  

Segundo (Maglischo, 1999), a Natação é um dos desportos mais praticados no mundo. A sua prática 

regular como um exercício aeróbico, tende a melhorar a condição cardiorrespiratória do indivíduo 

(Pendergast et al., 1977) e pelo fato de envolver grande número de músculos em seus movimentos, 

especula-se que a natação forneça um alto gasto energético, proporcionando a perda de gordura 

corporal e o ganho da massa corporal magra (MCM). Contudo, na natação desportiva uma 

componente de massa gorda mais expressiva poderá oferecer algumas vantagens, como maior 

flutuabilidade, que leva a um menor gasto energético para um dado trabalho mecânico, além de 

facilitar o posicionamento dos membros inferiores para a manutenção de um correto alinhamento 

horizontal do corpo (Costill et al., 1992), o que pode ser ainda mais expressivo nas mulheres já que 

possui, em termos médios, um percentual de massa gorda superior (Fernandes et al., 2005).  

Para além de alterações posturais e de natureza fisiológica, a natação também produz efeitos a outros 

níveis, nomeadamente na saúde mental: melhoria do autoconceito, melhoria da autoestima, melhoria 

do humor, melhoria da imagem corporal, desenvolvimento da autoeficácia, melhoria da tensão 

muscular e da insónia, diminuição do consumo de medicamentos, melhoria das funções cognitivas e 

da socialização (Matsudo, 2001).  
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Para (Pelesudo, 2005), a prática de atividade física, especialmente para idosos, quando bem orientada 

e realizada regularmente, pode trazer vários benefícios, tais como, o aumento da força muscular, a 

melhoria da capacidade cardiorrespiratória, a redução de gordura, o aumento da densidade óssea, a 

melhoria do humor e da autoestima e a redução da ansiedade e da depressão.   

(Sehl e Yates, 2001), referem que o envelhecimento é acompanhado pela diminuição progressiva da 

capacidade de realizar esforços físicos, devido principalmente ao declínio gradual ao longo da vida 

adulta, no consumo máximo de oxigénio (VO2máx). O principal motivo dessa ocorrência provém das 

alterações fisiológicas que atingem múltiplos sistemas orgânicos e provocam, em casos de alteração 

funcional e estrutural severa, a perda da capacidade funcional e autonomia do idoso. 

A capacidade funcional no idoso é vulgarmente entendida como a capacidade de realizar as atividades 

da vida diária e o esforço associado a essa realização.  

Devido ao impacto sobre vários aspetos da saúde física, a atividade desportiva regular tem uma 

importante influência sobre as capacidades funcionais, qualidade de vida e saúde mental do idoso. 

Embora o hábito de praticar atividade física regular possa estender o ciclo vital de uma pessoa em um 

a dois anos, um benefício de maior relevo é o aumento de seis a dez anos na expectativa de vida 

ajustada ao aumento da qualidade de vida, uma melhoria da autoestima e sensação de autoeficácia, 

bem como uma redução do risco de ansiedade e depressão (Shepard, 1997). 

O envelhecimento é um processo biológico, psicológico e social complexo mas dinâmico, que se inicia 

muito antes da velhice propriamente dita e que não é uma doença, mas um tempo do próprio tempo 

de vida (Mestre, 1999). É uma desarmonia do organismo humano que começa no momento em que a 

homeostasia e o equilíbrio metabólico deixam de ser perfeitos. Não é a idade cronológica que 

determina o estado de saúde de um indivíduo, pois na terceira idade, tal como em qualquer outra faixa 

etária, surgem indivíduos com parâmetros fisiológicos normais, enquanto outros apresentam 

alterações fisiológicas e orgânicas acentuadas, frequentemente associadas a incapacidades e/ou 

dependências (Mestre, 1999). 

A Natação como área da atividade física é um mecanismo de ação privilegiado no sentido de provocar 

resultados positivos nos diversos domínios acima referidos. As particularidades do meio em que a 

Natação é desenvolvida favorecem a execução de ações motoras diversas e com maior 

expressividade.  

Na EMNA temos um universo bastante significativo de alunos que procuram, nas atividades da 

piscina, uma forma de melhorar a sua qualidade de vida. Os utentes que procuram as atividades 

aquáticas nesta perspetiva (forma terapêutica) são muitos e por razões de vária ordem - desde 

problemas ao nível da coluna vertebral (desvios da coluna vertebral: os desvios sagitais, a cifose, a 

lordose, os desvios laterais, a escoliose), doenças coronárias, hipertensão arterial, doenças 

respiratórias, Insuficiência venosa e varizes, envelhecimento, estéticos (obesidade), ansiedade, 
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stresse, necessidade de socialização, melhoria da autoestima,…A Natação terapêutica surge assim 

como meio complementar de compensação de doenças, lesões e alterações posturais. Enquadrada 

com esta realidade a EMNA dispõe de algumas atividades ou disciplinas que permitem trabalhar e 

melhorar esses aspetos, nomeadamente, a Natação Pura Desportiva, a Hidroginástica, a Hidroterapia 

e o Polo Aquático. 

A Natação Pura apresenta-se como a variante mais abrangente pelo número de praticantes quaisquer 

que sejam as idades (atualmente com alunos desde os 6 meses até aos 76 anos). O propósito principal 

da maioria destes alunos é aprender a nadar ou desenvolver/melhorar as suas capacidades técnicas 

nas quatro técnicas de nado. Nesta disciplina (Natação Pura), sobretudo nos alunos adultos, as 

questões de autoestima estão fortemente presentes e são a motivação maior para a frequência das 

aulas e para o atingir das suas próprias metas, para além de outros motivos como os de socialização, 

a melhoria das suas capacidades físico-motoras e o alívio dos níveis de ansiedade e de stresse.  

A Hidroginástica, modalidade muito popular na EMNA, sobretudo pelo seu caracter fortemente 

terapêutico, começou por ser introduzida em clubes e ginásios e, aos poucos, foi ganhando adeptos 

de várias idades. Hoje em dia, é considerada uma das mais completas atividades físicas, por todos os 

benefícios que se lhe conhece. De acordo com Barbosa (2000), a Hidroginástica possibilita protelar o 

processo de envelhecimento e promove benefícios anatomofisiológicos, cognitivos e socioafetivos 

aos idosos, tornando-os mais sadios, independentes, sociáveis e eficientes, traduzindo-se na 

qualidade de vida. Segundo Bonachela (1994) e Rocha (2001), a prática de Hidroginástica proporciona 

uma melhor qualidade de vida, uma vez que oferece benefícios como, por exemplo, o acréscimo 

anatomofisiológico, a melhoria das capacidades físicas, o incremento de aspectos socioafetivos e da 

capacidade cognitiva, salientando que se verifica, ao nível das capacidades físicas, um aumento da 

coordenação, agilidade, cinestesia, percepção, esquema corporal, velocidade de reação, melhoria do 

equilíbrio e da lateralidade. Também e de acordo com Delgado e Delgado (2001), não se deve 

esquecer que o objetivo da Hidroginástica é trabalhar o indivíduo de forma global, aproveitando as 

características e benefícios da água, ao mesmo tempo que se respeitam os objetivos e limitações 

individuais. Assim, a Hidroginástica é indicada como uma atividade física, pura e simples, mas 

também é indicada para aqueles que dela realmente precisam, os portadores de problemas de saúde. 

A Hidroginástica é bastante eficaz nos casos de pessoas que sofrem de problemas articulares, onde 

o impacto nos membros inferiores é sensivelmente diminuído. A resistência aeróbia, força e 

flexibilidade podem ser trabalhadas no ambiente aquático. Estes exercícios são mais fáceis de realizar 

e menos dolorosos, além de promover a interação social que tanto lhes é importante (Ferrugem, 

2008). Segundo Barbosa e Queirós (2000), o exercício físico na água será um meio facilitador da 

prática de atividade física e do estabelecimento de relações intrapessoais em indivíduos com um 

baixo nível de autoestima, devido à insatisfação com o seu corpo, já que estando dentro de água, 
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este não estará tão exposto a terceiros, como nas atividades desenvolvidas no meio terrestre. A 

Hidroginástica é também uma modalidade que utiliza a música como polo motivacional, meio de 

manutenção da sincronização entre os utentes e é um processo para se atingir a intensidade de 

exercitação desejada (Barbosa e Queirós, 2000).  

As visões acima expostas, no que concerne à Hidroginástica, são a chave mestra na orientação do 

panorama da EMNA, que tem como objetivo atender às necessidades de uma população cada vez 

mais preocupada com questões de saúde e bem-estar. Como sabemos, com o aumento da 

expectativa de vida, os problemas ao nível da saúde vão-se acentuando e a necessidade de combater 

essa inevitabilidade torna-se cada vez maior. Conscientes dessa circunstância, foi imperativo criar 

várias turmas de Hidroginástica sobretudo para a terceira idade (AVL) e a adesão tem sido muito 

positiva. Esta variante da Hidroginástica adapta o tipo, a forma e a intensidade dos exercícios 

gímnicos dentro de água, tendo preocupações também a outros níveis, nomeadamente, na 

organização de eventos de caráter socio afetivo e cultural, promovendo o bem-estar das pessoas.   

A Hidroterapia ou também denominada Fisioterapia Aquática é uma atividade terapêutica que 

consiste em utilizar os recursos de uma piscina preparada especificamente para este fim com 

medidas, profundidade, temperatura, ambiente externo e o mais importante, com um profissional 

especializado nesta atividade - o fisioterapeuta. O reconhecimento da Fisioterapia Aquática é hoje, 

cada vez maior por parte da classe médica e a prescrição de sessões com intuito exclusivo de 

reabilitação cresce paralelamente ao reconhecimento dos pacientes. A Hidroterapia melhora a 

qualidade de vida dos seus praticantes, sendo um recurso terapêutico utilizado na fisioterapia para 

obter uma recuperação acelerada e eficaz dos pacientes. Os exercícios utilizados na Hidroterapia são 

personalizados para cada indivíduo, com o objetivo de facilitar a sua reabilitação. Essa terapia é 

indicada para lesões ortopédicas, musculares, neurológicas e respiratórias e é orientada por um 

fisioterapeuta. 

A terapia em ambiente aquático tem grande valor terapêutico, se pensarmos que não necessita de 

nenhuma ou de uma sustentação mínima de peso ou quando há inflamação, dor, retração, espasmo 

muscular, limitação da amplitude de movimento e força, que podem, de maneira isolada ou conjunta, 

alterar as funções hegemónicas do corpo humano, como a respiração, a alimentação, a postura 

estática com o olhar horizontal com o menor gasto energético e a reprodução. 

A Hidroterapia é muito utilizada por gestantes e idosos porque ajuda no tratamento da Artrite, artrose 

ou reumatismo; problemas ortopédicos, como fraturas ou hérnias discais; lesões musculares; dores 

articulares; inchaço nas pernas; dificuldade respiratória; problemas neurológicos. Alguns benefícios da 

Hidroterapia incluem o fortalecimento dos músculos, o aumento da amplitude das articulações, a 

melhoria do funcionamento cardiorrespiratório e da circulação sanguínea, assim como a diminuição 

da dor e do stresse. (http://www.ebah.pt/content/ABAAAAwtEAA/hidroterapia) 

http://www.ebah.pt/content/ABAAAAwtEAA/hidroterapia
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A EMNA possibilita à sua comunidade a prática desta atividade devidamente acompanhada por um 

especialista da área, quatro dias por semana, dois nas PMVM e outros dois nas PMA. A afluência tem 

vindo a aumentar de ano para ano, registando-se uma elevada satisfação por parte dos utentes. O 

número de utentes ronda atualmente os 40 praticantes, com tendência a aumentar num futuro 

próximo.  

O Polo Aquático é um desporto que teve origem nos rios e lagos de Inglaterra na metade do século 

XIX, surgindo em Portugal no ano de 1907 na Baia de Cascais, no decurso de um festival náutico. É um 

desporto coletivo praticado numa piscina, que opõe duas equipas de sete jogadores e cujos princípios 

básicos são semelhantes aos do andebol. Cada equipa deve tentar jogar a bola dentro da baliza da 

equipa adversária, defendida por um guarda-redes.  

Apesar de todos os benefícios associados à prática desportiva, a participação no desporto também traz 

o risco de lesões aos atletas, quer participem em desportos de competição, quer o façam a nível 

recreativo, como referido por Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme & Bahr (2005). Nessa ordem de 

ideias, o Polo Aquático não será porventura a disciplina da Natação mais privilegiada na perspetiva 

terapêutica, uma vez que da sua prática até podem decorrer varias lesões nos seus praticantes, 

nomeadamente ao nível do ombro, pois além de ser um jogo de inteligência, é também de velocidade 

e resistência. Fisiologicamente, o Polo Aquático é extremamente exigente, pois é composto por ações 

rápidas e explosivas o que poderá resultar num maior número de eventos agudos traumáticos, 

podendo provocar ruturas musculares e tendinosas, ou mesmo a síndrome do impacto do ombro. Por 

outro lado existem diversas ações, como os passes, os remates e o treino vigoroso que podem resultar 

em lesões por overuse, como é o caso das tendinopatias e das bursites (Franić, Ivković, & Rudić, Injuries 

in Water Polo, 2007; Massada, Patologia de Overuse.” In Critérios Fundamentais em Fracturas e 

Ortopedia, de L. Serra, 2001). Pela escassez de bibliografia associada ao Polo Aquático, e pelo facto de 

a modalidade na sua prática envolver uma componente acentuada de Natação Franić, Ivković, & Rudić 

(2007), Kagan & Marshall (2002) e McMaster & Troup (1993) referem que se torna útil e adequado o 

paralelismo entre as duas modalidades. 

A EMNA tem na sua oferta desportiva a modalidade de Polo Aquático e incorpora alguns escalões de 

formação e competição, com equipas feminina, masculina e mista. Estes escalões são alimentados pelo 

grupo de formação, onde se dá a possibilidade para a prática e experimentação de várias ações tipicas 

do Polo Aquático e enquadrando-as nessa atividade desportiva, inicialmente de forma adaptada. 

 

          2.6 A Natação como atividade desportiva competitiva no contexto da EMNA. 

“O processo que envolve a iniciação à natação, recorrendo ao domínio do corpo na água, com base 

nos objectivos de cinco domínios: equilíbrio, respiração, imersão, propulsão e salto” é entendido por 

adaptação ao meio aquático. (Campaniço,1988)  
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Campaniço (1997), refere que as escolas de natação, normalmente, possuem modelos pedagógicos 

resultantes de um conjunto de tarefas e estratégias pedagógicas específicas, proporcionando uma 

rápida e eficiente adaptação do individuo ao meio aquático. 

Segundo Carvalho (1994), a adaptação ao meio aquático identifica-se com a primeira etapa de 

formação do nadador. Esta fase engloba uma aquisição de habilidades, cujo desenvolvimento 

possibilitará em fases mais avançadas, diferentes níveis de prestação. O mesmo autor refere ainda 

que, o saber nadar, é saber as técnicas formais de natação. Além disso, é saber estar no meio aquático, 

possuir uma boa relação com este, ajustando-lhe comportamentos adequados. A aprendizagem em 

Natação é um processo interno que visa a alteração duradoura do comportamento motor (Campaniço, 

1998). 

A Natação Pura Desportiva (NPD) é uma modalidade cíclica onde o alcançar da máxima performance 

é o derradeiro objetivo, ou seja, percorrer uma determinada distância no menor tempo possível. 

Assim, o sucesso de um nadador é determinado pela capacidade de gerar força propulsiva, e de 

minimizar a intensidade do arrasto (Ribeiro, 2010). No domínio desportivo, o planeamento é um meio 

que possibilita assegurar a continuidade de progresso do nadador e contribuir para o crescimento e 

desenvolvimento da natação.  

 

 2.6.1 Planeamento e treino 

O planeamento tem como função fixar antecipadamente a estruturação do treino, para que seja 

alcançado um objectivo previamente definido, constituindo-se numa directiva obrigatória para o 

desenvolvimento do estado de preparação. (Pires, 2005) Define o planeamento como o processo 

através do qual se pretende organizar o futuro, estabelecendo os objectivos e implementando as 

estratégias necessárias para os alcançar, tendo em conta o ambiente externo e interno da organização.   

Já para (Garganta, 1991), planear ou planificar, significa descrever e organizar antecipadamente, as 

condições de treino, os objectivos a atingir, os meios e métodos a aplicar, as fases teoricamente mais 

importantes e exigentes da época desportiva, o que exige grande esforço de aplicação e reflexão, mas 

proporciona ao treinador inúmeras vantagens. A planificação deve ser entendida como um método 

que analisa, define e sistematiza as diferentes operações inerentes à construção e desenvolvimento 

de uma equipa (Castelo, 2003). Quando falamos do planeamento do treino, construímos o futuro, 

garantimos o progresso, edificamos as bases em que os atletas irão alicerçar os seus sonhos de vitória, 

fazendo tudo para chegar ao topo (Raposo, 2002).  

Tudo isto deverá ser tido em conta, para se planear a carreira desportiva do atleta de Natação desde 

o início da sua atividade até ao momento da predisposição do seu organismo para a obtenção dos seus 

melhores resultados.  
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Por outro lado, o treino é um processo no qual o atleta melhora a sua forma física para responder às 

exigências da modalidade escolhida. O treino é um processo a longo prazo, progressivo e que 

corresponde ao nível individual do atleta. O treino utiliza exercícios gerais e específicos de uma 

disciplina a fim de fazer progredir o atleta em determinada modalidade. É também um processo cíclico 

que compreende quatro fases: demolição, recuperação, sobrecompensação e adaptação. 

 

2.6.1.1 Metodologia do treino de crianças e jovens nadadores 

Cada vez mais nos apercebemos que o tipo de formação (física e pessoal), concebida em idades jovens, 

constitui um fator primordial para uma longa carreira desportiva, havendo maiores probabilidades de 

se atingirem excelentes marcas, quanto mais desenvolvida a formação.  

    O desenvolvimento gradativo das crianças e jovens dá-se por etapas e essas devem ser consideradas 

no treino. É possível que a diferenciação para cada idade com um treino adequado seja capaz de 

desenvolver grande parte das capacidades responsáveis pelo sucesso na performance desportiva na 

Natação. Há obviamente, a necessidade de o treino da Natação ser diferenciado para cada idade ou 

mais concretamente, para cada etapa de desenvolvimento dos nadadores. 

Relativamente às etapas de formação e quando são referenciadas, sugerem-nos logo à partida, como 

sendo períodos onde deve existir formas e métodos muito próprios e que dependem da idade 

biológica. 

 

Quadro 3: Etapas de desenvolvimento de um nadador e maturação biológica, Soares (2013) 

Idade  Etapa de Formação  Maturação Biológica  FPN  

7/8-10  Formação Técnica  Fase pré-pubertária  3ºAgr.  

11-13  Treino de Base  1ª Fase pubertária  3º-2ºAgr  

13-15  Treino de Orientação  2ª Fase pubertária  1ºAgr  

> 15/16  Treino de Alto Rendimento    Jun/Sem  

 

Para a otimização do desenvolvimento desportivo, é necessário organizar o processo de treino de uma 

forma sistemática, no sentido de possibilitar ao atleta a vivência de situações de aprendizagem, 

devidamente estruturadas, concorrentes para a sua formação. Neste contexto, o processo de treino 

pressupõe uma relação de cumplicidade entre quem ensina (treinador) e quem aprende (nadador), 

consubstanciada na matéria de treino (Mesquita,2000). Para além da cumplicidade que deverá existir 

entre os treinadores e os nadadores, ao discutir sobre o sucesso dos últimos, é preciso considerar 

também o nível de preparação, competência e perceção dos primeiros para que, juntamente à 
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predisposição dos atletas e a uma boa performance, eles possam desenvolver as suas capacidades e 

habilidades no desporto. 

Conforme refere Makarenko (2001), é de fundamental importância a escolha de um treinador para 

preparação de uma equipa, não se devem observar apenas os resultados que ele obteve a partir de 

qualidades profissionais práticas, mas também levar em conta os aspectos de personalidade, aspectos 

psicológicos individuais – como a percepção que é bastante importante ao lidar com atletas de 

performance – e sua capacidade de desenvolvimento de um método pedagógico capaz de suprir as 

demandas do treino de melhoria da performance dos nadadores. Deve salientar-se ainda que, o 

sucesso de uma equipa depende da escolha minuciosa do treinador. É de extrema importância a 

análise profunda desse profissional, da sua personalidade, do seu percurso e do seu potencial. A 

escolha do treinador condiciona a motivação, tanto do grupo como dos atletas individualmente, sem 

a qual não é possível vencer e não raras vezes, os resultados alcançados ficam muito aquém do 

potencial da uma equipa. Não devemos esquecer que "A planificação do treinamento desportivo é 

antes de tudo o resultado do pensamento do treinador" (Forteza, 1999). Este pensamento deve estar 

o mais distanciado possível de toda improvisação, integrar os conhecimentos em um sistema estrutural 

e organizado e mais perto da ciência e tecnologia. 

São vários os fatores que podem interferir, de forma direta ou indireta, no treino de nadadores, 

devemos salientar mais uma vez que cabe ao treinador direcionar atividades específicas considerando 

a idade dos atletas, as suas capacidades físicas, a sua composição corporal, o seu estado psicológico e 

também as adaptações fisiológicas que são capazes de alcançar, entre outros aspetos. 

No que se refere especificamente ao treino dos mais novos, Maglischo (1999) defende quando se 

submete uma criança ou um jovem adolescente a um treino de um desporto em especifico, não se 

deve restringi-lo apenas ao desporto e privá-lo de outras atividades normais e próprias da sua idade. 

Respeitando os princípios de treino dos jovens, nesta fase procurar-se-á no quadro de actividades 

incluídas na Natação oferecer a maior variedade possível nos padrões de movimento, associada a uma 

estimulação metabólica e neuromuscular genérica, Rama (2001) citado por Soares (2013). O que é 

sugerido então para cada faixa etária é um treino que deve, antes de mais, ser agradável, considerando 

o aspeto lúdico e a aquisição de experiência. Contudo, nem sempre é conveniente limitar o treino dos 

jovens apenas à sua idade cronológica, pois isso poderá não surtir o efeito de performance desejado 

já que ele pode apresentar um desenvolvimento biológico diferenciado em relação aos demais colegas 

de equipa com a mesma idade; serão antes, as particularidades corporais de cada atleta que devem 

direcionar o treino de melhoria de seu desempenho. A esse propósito, Makarenko (2001) afirma ainda 

que é aproximadamente dos sete anos em diante que o corpo infantil passa a ter proporções parecidas 

às dos adultos; é percetível também que os músculos responsáveis pela velocidade e flexibilidade – e 
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em menor escala os responsáveis pela força – continuam a aperfeiçoar-se de forma bastante 

significativa. 

Essa seria então a idade apropriada para iniciar o desenvolvimento de exercícios e treinos voltados 

especificamente à performance das crianças, tendo o cuidado para não desenvolver um treino árduo 

demais e que possa trazer desmotivação para a prática da Natação. O treino desgastante em crianças 

e adolescentes, quando não bem direcionado e pensado, pode gerar desmotivação o que prejudica 

não só o desempenho na prática da Natação como também, em casos mais extremos, o abandono da 

prática desportiva. 

Por tais motivos, é de todo o interesse identificar quais são os processos e metodologias fundamentais 

a desenvolver dentro da planificação do treino de jovens, referente ao princípio de formação técnica, 

isto para que seja construída uma base sólida de conhecimentos e experiências (Costa,1984).  

Partindo das investigações centradas na avaliação dos professores, Shulman (1986), distingue três 

categorias relativamente aos conhecimentos específicos que um professor deve possuir: 

conhecimento do conteúdo da matéria (a quantidade de conhecimentos que o treinador possui sobre 

o desporto em causa), conhecimento pedagógico do conteúdo (constitui a dimensão do conhecimento 

relacionada com o ensino da matéria) e conhecimento curricular (permite a articulação horizontal e 

vertical da matéria a lecionar num determinado momento). Esboçando um paralelismo com o processo 

de treino, o conhecimento curricular, sugere edificação, transversal e longitudinal do aporte de 

conhecimento aos estádios de formação do atleta e a forma como estes se devem posicionar de acordo 

com o estado de desenvolvimento atual do atleta.  

Weineck (1986) refere que as funções do treinador são conceber, planificar, executar e avaliar os 

procedimentos de treino, coordenar uma equipa de intervenientes, desenvolver estratégias e 

organizar a descoberta de talentos, cooperar na formação dos quadros, concebendo os programas e 

produzindo documentos didáticos, criar, organizar e promover a atividade desportiva e seguir a 

evolução dos conhecimentos.  

O treinador assume um papel decisor na gestão, orientação e direção de todo o processo: conduz a 

direção e o rumo para o qual os atletas se dirigem, a observação e análise do seu comportamento, em 

termos de relação pedagógica que mantém dentro e através do treino e competição (Bravo, 2008).  

Ensinar primeiro e treinar depois. A atividade do treinador é particularmente complexa, abordando 

quase todos os aspetos que dizem respeito ao aperfeiçoamento do ser humano (Curado, 1991). Pode 

afirmar-se que as tarefas do treinador de crianças e jovens são complexas, exigentes e de 

responsabilidade, pelo impacto que têm na formação do atleta e do ser humano (Serpa, 2003). Nesta 

perspetiva, o cuidado a ter com a forma como se lida com os alunos durante e com o manuseamento 

da matéria do treino/aula é de fundamental importância e deverá ser fruto de profunda reflexão e 

análise para que não haja espaço a interpretações com efeitos perversos.  
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Os princípios e ideias acima referidas no quadro da competição são, de forma genérica, o foco da EMNA 

no trato e potencialização dos seus atletas. A preocupação de formar atletas competitivos, de forma 

responsável, é vocação e motivação dos seus treinadores e agentes desportivos para continuarem um 

trabalho que consideramos bastante positivo até ao momento. Sabendo de antemão que o sucesso 

desportivo depende também de outros fatores, como por exemplo a oferta de praticantes (atletas) 

que existem em determinado momento numa instituição, abre-se espaço à possibilidade de uma 

seriação desses mesmos atletas, tendo em conta questões como a antropometria e, para daí tirar 

vantagem na performance dos nadadores, não fazemos valer esse facto como limitador de sucessos 

que pretendemos atingir, uma vez que o número de atletas a competir de uma escola poderá, num 

determinado momento, não ser significativo em comparação com outras escolas do país.  

Atualmente a estrutura EMNA comporta, na sua vertente competitiva em NPD, os seguintes escalões: 

Cadetes femininos; Cadetes masculinos; Infantis femininos; Juvenis femininos; Juvenis masculinos; 

Juniores femininos e Juniores masculinos, Com cerca de cinquenta atletas. No que respeito diz ao Pólo 

Aquático, a vertente competitiva é composta pelos escalões: Sub13 Mistos; Sub15 masculinos; Sub16 

femininos; Sub18 femininos e Seniores femininos, totalizando cerca de seis dezenas de atletas 

federados. As suas participações a nível competitivo estão inseridas nos campeonatos regionais com 

a perspetiva de participação nos Campeonatos Nacionais e os absolutos femininos estão a disputar o 

Campeonato Nacional da 1.ª divisão. Nesta modalidade, temos presentemente oito atletas masculinos 

na Seleção Nacional de Sub13 e sete femininos na Seleção Nacional de Sub13. De salientar ainda que 

a equipa Infantis feminino (Sub16) obteve o 3º lugar no Campeonato Nacional e a atleta Beatriz 

Magalhães foi considerada a melhor guarda-redes nacional deste escalão. Os juvenis femininos Sub18, 

foram vice-campeões nacionais em 2014/2015, tendo, a atleta Cláudia Costa, sido considerada a 

melhor pivô nacional. A atleta Inês Moreira, nessa mesma época, foi convocada para a Seleção Sub 16 

no campeonato da Europa, em França.  

Embora ainda numa fase embrionária, o objetivo principal da escola/clube, quanto à questão 

competitiva, é aumentar o número de atletas, quer de NPD quer de Pólo Aquático e ter 

representatividade em todos os escalões. Em relação à NPD, há ainda a ambição, a curto prazo, de 

participar em provas de maior relevo no panorama nacional, nomeadamente, nos Campeonatos 

Regionais de Piscina Curta e de Piscina Longa. Por enquanto, a participação restringe-se a encontros e 

torneios de preparação. Quanto ao Pólo Aquático, queremos dar seguimento, de forma sustentada e 

coerente com a nossa realidade, ao percurso que temos vindo a fazer, sempre com a perspetiva de 

melhorar os resultados e as condições das equipas. Na nossa base da competição, existe o grupo de 

formação, atualmente composto por cerca de trinta atletas (entre os 6 e os 9 anos), masculinos e 

femininos que integram a NPD e o Pólo Aquático. Este grupo está dividido em “alevins” (6-7 anos) e 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     44                                                                       Sérgio Fonseca  
 

“golfinhos” (8-9 anos), estes últimos a participar em provas de pré-competição encontros de técnicas 

alternadas, simultâneas e combinadas.  
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3. Estratégias futuras  

 

Dadas as variáveis inerentes à prática da natação, importa referir que nos deparamos com um quadro 

de enorme complexidade pela sua abrangência, e por isso também extremamente rico. 

Contudo, inerentes à prática de atividades aquáticas, serão mais as vantagens do que os riscos, 

nomeadamente na Natação e nas suas variantes. Nesta perspetiva, consideramos que todas as pessoas 

deveriam ter direito à prática da Natação como atividade desportiva, qualquer que seja o âmbito, pela 

sua reconhecida importância na melhoria da vida do ser humano. A sua integração nos hábitos das 

pessoas deveria ser o mais precoce possível para dessa forma os benefícios começarem a ser reflexo 

o quanto antes. A Integração nas escolas de ensino comum, como mais uma disciplina formativa, 

deveria também ser uma prioridade, dando a possibilidade de aprender e praticar uma modalidade 

tão rica e com tantos impactos benéficos na vida pessoal.   

Numa sociedade pouco ativa, pouco motivada para a prática da atividade física e, em muitos casos, 

parca em recursos económicos, as escolas de Natação, através das Câmaras Municipais, assumem um 

papel preponderante na promoção e no acesso de todos a uma prática que lhes possibilita, entre 

outras coisas, um estilo de vida saudável. As suas caraterísticas são únicas enquanto instrumento 

educativo, quer ao nível da formação integral do aluno, quer ao nível desportivo, desenvolvendo as 

suas capacidades motoras e orgânicas. A aposta que tem vindo a ser feita pelas autarquias na dotação 

de equipamentos para a prática de atividades de piscina, tem-se revelado de extrema importância. No 

entanto e infelizmente, o acesso a esta prática ainda não é a realidade de todas as escolas, para que 

as mesmas possam desenvolver os seus programas curriculares neste âmbito e desta forma aumentar 

o número de praticantes. Por outro lado, é igualmente importante que as escolas, exerçam o seu papel 

e valorizem os profissionais que trabalham para o alcance de um programa educativo adequado à 

realidade de cada região e promotor de igualdade de oportunidades. É necessário também que os 

profissionais de EF apostem na sua formação, na área da Natação e a sintam como uma mais-valia 

para si, para as suas aulas e para os seus alunos. São pois vários os fatores que podem comprometer 

o ensino da Natação, na escola: a falta de formação do corpo docente, os poucos recursos materiais e 

financeiros e as instalações inadequadas. Porém a vontade será o motor principal para a realização de 

todas as coisas, as possíveis e as (julgadas) impossíveis! Era bom que essa vontade existisse em todos 

os profissionais do ensino, para que possam “ser parte da solução e não do problema”. 

No meu caso pessoal, através do ensino desta prática (a Natação), pretendo que os meus alunos 

evoluam quanto ao domínio do seu corpo num meio que não é o natural, desenvolvendo a autonomia 

e aperfeiçoando as suas possibilidades de movimento, descobrindo novos espaços, novas formas, 

superando as suas limitações e criando condições para vencer novos desafios quanto aos aspetos 

motores, cognitivos, sociais e afetivos. Pretendo que com o seu carácter educativo e formativo, 
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contribua para a construção da disciplina e da responsabilidade, através de reforços de autocontrolo 

e de comportamentos socialmente aceitáveis. Ou seja, tudo farei para que a Natação seja, para os 

meus alunos, a mais-valia apregoada e defendida por tantos.  

Era desejável que ao nível governamental, se delineasse um programa para o ensino da Natação desde 

o 1º ciclo, à semelhança do que acontece, há largos anos, em outros países. A título de exemplo como 

acontece em França, fixar metas/competências a atingir no final do ciclo (dos 6 aos 9 anos): 

- Fazer um percurso à superfície e em profundidade em situações incomuns, pondo em ação o 

equilíbrio: saltar para a água; ir buscar um objeto no fundo da piscina (piscina grande); passar num aro 

submerso; voltar à tona e flutuar durante 5 segundos; regressar à margem. 

- Mergulhar em grande profundidade e permanecer sob a água o tempo suficiente de apanhar objetos 

submersos e trazê-los à superfície.  

Enquanto professor de Natação de crianças, na EMNA, a intenção pedagógica centra-se na 

PEDAGOGIA: 

P de Prazer; 

E de Espaço(s); 

D de Diversidade; 

A de Ajuda(s), isto é, PEDA de PEDAGOGIA: 

P de Prazer subjacente à ideia de que é importante acabar cada sessão com um sentimento de prazer 

que dá vontade de voltar. Os 10 minutos de situações/atividades variadas, propostos no final de cada 

sessão, estão intimamente ligados a esta ideia; 

E de Espaços, porque é conveniente utilizar e brincar em todos os espaços disponíveis. Nenhum espaço 

é proibido, ele deve é corresponder ao que se pretende aprender ou desenvolver; 

D de Diversidade, uma vez que é essencial diversificar as situações, ainda que repetitivas, para 

assimilar e compreender. Essa diversidade pode estar presente tanto na forma de entrar na água, nos 

jogos, nos exercícios individuais ou de pares, etc; 

A de ajudas. O aluno deve saber quando necessita de uma prancha, de um cinto, … para quê e para 

quem… nem todas as crianças precisam dessas ajudas. É um dos princípios da pedagogia diferenciada. 

A meu ver, o principal objetivo em Natação (lecionada na escola) não é que o aluno adquira um saber 

nadar com técnicas específicas, tal como acontece com o crol, costas bruços e mariposa, mas antes 

fazer com que cada aluno adquira e assuma:  

- “atitude de nadador” (atitude horizontal do corpo e a cabeça como prolongamento do corpo);  

- “ritmo respiratório” (expiração longa e ativa, nasal ou bocal, inspiração breve e passiva); 

- coordenação braços/pernas, sincronizada com a respiração aquática.  

As técnicas de nado codificadas (ou com técnica específica) servem como guia, para orientar confortar 

as aprendizagens adquiridas pelas crianças. 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     47                                                                       Sérgio Fonseca  
 

A imagem que devemos ter em mente é a de uma criança que mergulha de um bloco, nade sem 

dificuldade percorrendo 25 metros, à procura de um corpo submerso a 2 metros de profundidade e 

trazer esse mesmo corpo percorrendo novamente os 25 metros sobre as costas. 

Enquanto professor, o meu compromisso foi e será sempre o sucesso dos meus alunos, sendo este 

fundamental para o meu desempenho e brio profissional.  

Posso afirmar que, ontem, hoje e amanhã, procurei, procuro e procurarei sempre proporcionar-lhes 

situações de aprendizagem estimulantes, diversificadas e inovadoras. Gosto de marcar a diferença 

pelas práticas, pelo trabalho, pela coragem, pela dedicação e pela originalidade. Não quero ser mais 

um entre tantos. Não quero que os meus alunos passem pela escola, sem uma experiência que os 

marque pela positiva, pelo lado bom, pelo lado bonito da vida. Quero que aprendam, que cresçam que 

sintam o valor do esforço, da dedicação e a alegria da recompensa, que aumentem horizontes, que 

acreditem no “Eu sou capaz”.  

No que toca à área específica da Natação, o panorama acima descrito é a imagem que aqui se poderá 

fielmente reproduzir, tanto no conteúdo como na forma no que aos agentes envolvidos diz respeito 

(professor/alunos), muito embora a realidade seja algo peculiar no que se refere a condições 

estruturais e de organização. As escolas de Natação e os clubes surgem como o meio principal na 

promoção/oferta da prática da natação, nas suas diversas disciplinas, enquanto as escolas de ensino 

regular não desempenham um papel que também deveria ser seu. O Ministério da Educação, através 

das suas escolas e em colaboração com as autarquias, deveria apostar firmemente na implantação e 

desenvolvimento das atividades aquáticas, para que estas se tornem cada vez mais acessíveis à 

população, para que a mesma possa usufruir de todas as suas vantagens, quer no plano formativo, 

lúdico, terapêutico e/ou competitivo.  

Se para Saba (2001) o prazer que é obtido na atividade física proporciona efeitos positivos sobre os 

aspetos psicológicos e biológicos e se a atividade física melhora a autoestima e promove afetos 

positivos, principalmente quando associada à interação social, quando temos uma sociedade adoecida 

pela depressão crónica, a promoção do desporto para todos e ao alcance de todos deveria ser uma 

realidade de Norte a Sul do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     48                                                                       Sérgio Fonseca  
 

4. Conclusão 

 

Para mim a atividade física, em geral, e a Natação, em particular, é uma forma de (bem)estar na vida, 

tal como o afirmou Juvenal “Mens sana in corpore sano”. Não deixarei porém, de tecer algumas 

considerações pessoais (sobretudo porque sou professor) acerca do que entendo ser uma mais-valia 

para a Educação em Portugal – o ensino da Natação. 

Considerando que  o afogamento é a principal causa de morte no mundo, de crianças entre os 5 e os 

14 anos de idade e que o número de casos tem vindo a aumentar nos últimos anos, o ensino gratuito 

da Natação nas escolas seria uma estratégia para a prevenção da morte por afogamento. Daí a minha 

predileção da Natação como modalidade a integrar o Currículo Nacional de Educação.  

Outra medida seria, a meu ver, a abertura à população escolar da prática de atividades de lazer e, em 

particular, das múltiplas atividades náuticas (vela, canoagem, kayak, etc.). Estas práticas, hoje 

democratizadas (nas colónias de férias, nos parques temáticos…), inibem a prática dessas atividades 

por parte de quem não sabe nadar. Se queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva, urge criar 

condições nas escolas e formar profissionais de modo a que todos os alunos aprendam a nadar, porque 

disso depende, muitas vezes, a segurança e sobrevivência do individuo.  

Por tudo isso e à semelhança do que acontece em outros países da Europa, as atividades aquáticas e 

a Natação deveriam fazer parte do currículo nacional educativo e ser parte integrante dos programas 

de EF, favorecendo a continuidade dessa aprendizagem desde o 1º ciclo até ao ensino secundário, com 

vista a assegurar competências indispensáveis aos alunos no domínio da sua segurança pessoal, entre 

todos os outros benefícios da prática desta modalidade, sobejamente referenciados atrás.  

Portugal é um país que desperdiça as suas mais-valias históricas e sobretudo geográficas. Somos um 

país com uma tradição marítima e com quase mil kms de costa continental. Somos conhecidos pelo 

país das ondas gigantes, das praias encantadoras…  

Em termos de Educação, mais parece que Portugal anda a reboque dos modelos europeus, dentro do 

que é “possível” fazer com os magros orçamentos que a ela destina, completamente alheado, porém, 

da sua própria realidade social, geográfica e cultural. Afinal, para que há de servir o ensino da Natação 

em Portugal? Ah, se ao menos tivéssemos mar! 
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%C3%A7as+-+Aspectos+psicologicos) 

 

Legislação e Documentos Consultados  

Decreto/Lei nº6/2001 de 18 de Janeiro, Reorganização curricular do ensino básico.  

Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de fevereiro, Regime Jurídico da Educação Física e do Desporto 

Escolar. 

 

Decreto-Lei n.º 344/89, de 11 de outubro de 1989, que veio reconhecer a importância da 

formação contínua nos domínios das competências científica e pedagógica dos docentes referindo que 

a formação contínua constitui uma condição para a progressão dos docentes na sua carreira.  

 

Decreto-Lei 41/2012, de 21 de fevereiro - Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário, décima primeira alteração do Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º139-A/90, de 28 de abril e alterado pelos Decretos-Leis n. º 105/97, de 29 de abril, 1/98, de 2 de 

janeiro, 35/2003, de 27 de fevereiro, 121/2005, de 26 de julho, 229/2005, de 29 de dezembro, 

224/2006, de 13 de novembro, 15/2007, de 19 de janeiro, 35/2007, de 15 de fevereiro, 270/2009, de 

30 de setembro e 75/2010, de 23 de junho.  

 

Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de janeiro - Normativo que define apoios especializados para crianças 

e jovens com necessidades educativas especiais permanentes, pp. 154-164.   

  

Decreto-Lei nº75/2008 de 22 de abril – Regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, pp. 2341-2356.   

  

http://cienciapatodos.webnode.pt/forum/
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=natation-activite-physique-multiples-bienfaits
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=natation-activite-physique-multiples-bienfaits
http://www.ebah.pt/content/ABAAAAwtEAA/hidroterapia
http://www.ebah.pt/content/ABAAAAwtEAA/hidroterapia
http://biblioteca.portalbolsasdeestudo.com.br/?q=Educa%C3%A7%C3%A3o+fisica+para+crian%C3%A7as+-+Aspectos+psicologicos
http://biblioteca.portalbolsasdeestudo.com.br/?q=Educa%C3%A7%C3%A3o+fisica+para+crian%C3%A7as+-+Aspectos+psicologicos
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Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/1986, de 14 de outubro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 115/1997, de 19 de setembro, com as alterações e aditamentos, republicada 

e renumerada, para Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto.  

  

Lei de Bases do Sistema Educativo. Lei Nº115/97 de 19 de Setembro. Diário da República, I Série-

A, número 217.  

  

Lei de Bases do Sistema Educativo. Lei Nº49/2005 de 30 de Agosto. Diário da República, I Série-

A, número 166.  

  

Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro - Regulamenta o sistema de avaliação do 

desempenho do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário.  

  

Educação, M. d. (2013). Programa do Desporto Escolar 2013/2017. Lisboa: Direção de Serviços 

de Projetos Educativos - Divisão de Desporto Escolar.  
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Anexo I – Proposta Metodológica da EMNA 
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Anexo II - Ações não creditadas  

 

1999- 2000 

• “Natação na escola”. Adaptação ao meio aquático e ensino das técnicas alternadas. (18 e 19 de 

janeiro de 1999).  

• “Ensino das técnicas simultâneas de Natação Pura Desportiva”. (30 de janeiro de 1999). 

• “O corfebol na Escola” (5 de março de 1999).  

• “O Hóquei de Sala” — (6 de maio de 1999).  

• Seminário técnico de natação – Clube de Natação de Felgueiras - “A Adaptação ao Meio Aquático. 

Delimitação conceptual e implicações práticas a nível do ensino elementar da natação”.(novembro 

de 1999).  

 

2001-2002  

• “Metodologia do Treino e Medicina Desportiva”. (24 de novembro de 2001).  

 

2004-2005  

• “O papel do jogo no desenvolvimento psicomotor do aluno”. (26 de março de 2004). 

• “Escalada na Escola” (2005). 

 

2008-2009  

• Ação de Formação de “Natação para Bebés e Hidroginástica”. Professor Doutor Tiago Barbosa. 29 e 

30 de Novembro de 2008. 

• Ação de Formação interna “ Metodologia do Ensino da Natação”. Professor Ricardo Ribeiro. 21 de 

março de 2009. 

• 2.ªs Jornadas Técnicas de Natação e Atividades Aquáticas do BA – “ Novas Metodologias de 

intervenção em Natação: na adaptação ao meio aquático, no ensino das técnicas alternadas e no 

ensino das técnicas simultâneas.” – Professor Doutor Tiago Barbosa (28 e 29 de novembro de 2009).  

 

2010-2011  

• “Metodologia do Ensino da Natação e Hidroginástica – Fundão 2010” – Professores: Ema Louro, 

Ricardo Ribeiro e Tiago Teixeira. 16 de fevereiro de 2010. 
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2013-2014  

• Ação de formação interna. “ Metodologia do Ensino da Natação para Bebés, Natação Pura e 

Hidroginástica”. Professores; Artur Pereira, Ema Louro, Ricardo Ribeiro e Tiago Teixeira; e a 

Professora Doutora Luísa Novais. – 2013. 

 

2015 – 2016 

• “Seminário de supervisão pedagógica como instrumento de (Auto) Regulação” – Centro de Formação 

de Associação de Escolas de Marco de Canaveses e Cinfães. (21 de janeiro de 2015).  

• Palestra -“(Des)construir a Dislexia”- 2 de dezembro de 2015.  

• “Stress e Burnout em docentes” – 13 de abril de 2016 

 

 

Anexo III - Serviço atribuído  

Quadro 4 - Serviço atribuído 

Serviço atribuído  

Período  Turmas  Cargos/Desporto Escolar/outras Funções  

1998 - 1999  

Mês de 

novembro 

 Escola E.B.  2/3 de urgeses  

(Guimarães) – Professor Educação 

Física do 2.º Ciclo (4.º , 5.º e 6. Anos. 

(PEETI – Plano para a Eliminação da 

Exploração do Trabalho Infantil)  

- Desporto Escolar – Ginástica Desportiva 

 

- Professor de Natação nas PMA 

1998 - 1999  
Escola EB 2/3 de Amarante – Professor 

de Educação Física do 2.º e 3.º ciclos. 

 

- Desporto Escolar – Ginástica Desportiva 

- Diretor de instalações. 

- Clube dos Desportos Radicais 

- Professor de Natação nas PMA 

1999 - 2000  

Externato de Vila Meã - Amarante  

- Diretor de Turma 

- Professor de Natação nas PMA 

2000 - 2001  

 Sem funções na escola 

- Professor de Natação nas PMA 

- Treinador/ Coordenador do Futebol 

juvenil do Atlético Clube de Vila Meã 

(Escolinhas e Infantis). 
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2001 - 2002  

Escola E. B. 2/3 de Gualtar - Braga 

Professor da disciplina de Educação 

Física em turmas do 5º e 6º ano de 

escolaridade  

 

- Diretor de Turma 

- Desporto Escolar – Ginástica Desportiva 

- Treinador/ Coordenador do Futebol 

juvenil do Atlético Clube de Vila Meã 

(Escolinhas e Infantis). 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca)   

2002 - 2003 

Agrupamento de Escolas de Vila Caiz –

Amarante - Escola E. B. 1. De Vilarinho. 

Professor do 1.º ciclo – 2.º e 4.º ano. 

 - Treinador/ Coordenador do Futebol 

juvenil do Atlético Clube de Vila Meã 

(Escolinhas e Infantis e Iniciados). 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

- Coordenador das atividades desportivas 

da “Associação Sentido Único”.   

2003 - 2004  

Agrupamento de Escolas de Vila Caiz –

Amarante - Escola E. B. 1. De Vilarinho. 

Professor do 1.º ciclo – 1.º e 3.º ano. 

 - Treinador/ Coordenador do Futebol 

juvenil do Atlético Clube de Vila Meã ( 

Infantis e iniciados). 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

- Coordenador das atividades desportivas 

da “Associação Sentido Único”.   

2004 - 2005  
Escola E. B. 2/3 de Lustosa - Lousada 

Professor da disciplina de Educação 

Física em turmas do 5º e 6º ano de 

escolaridade 

- Delegado do grupo de 

Educação Física do 2.º 

ciclo; 

- Desporto Escolar – 

Ginástica Desportiva 

- Treinador/ Coordenador do Futebol 

juvenil do Atlético Clube de Vila Meã ( 

iniciados e Juvenis). 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     109                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

- Coordenador das 

atividades desportivas da 

“Associação Sentido 

Único”.   

 

Serviço atribuído  

Período  Turmas  Cargos/Desporto Escolar/outras Funções  

2005 - 2006  

Agrupamento de Escolas de Miragaia – 

EB 1 de S. Nicolau . Professor do 1.º 

ciclo 4.º ano.  

- Treinador/ Coordenador do Futebol 

juvenil do Atlético Clube de Vila Meã 

(Iniciados e Juvenis). 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

2006 – 2007 - Agrupamento de Escolas de Moure – 

Professor de apoio educativo no 1.º 

ciclo 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

2007-2008  Agrupamento de Escolas de 

Montelongo – EB 1 de golães. Professor 

do 1.º ciclo – 4.º ano.  

- Professor de Natação nas PMVM; 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

2008-2009  

 Agrupamento de Escolas de 

Montelongo – EB 1 de golães. Professor 

do 1.º ciclo – 1.º ano. 

- Professor de Natação nas PMVM; 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

2009-2010  

Agrupamento de Escolas Lousada 

Centro- Escola EB 1 de Pias. Professor 

do 1.º ciclo – 4.º ano 

- Professor de Natação nas PMVM; 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

2010 - 2011  

 Agrupamento de Escolas Lousada 

Centro- Escola EB 1 de Pias. Professor 

do 1.º ciclo – 1.º ano 

- Professor de Natação nas PMVM; 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 
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2011 - 2012   Agrupamento de Escolas Lousada 

Centro- Escola EB 1 de Pias. Professor 

do 1.º ciclo – 2.º ano 

- Professor de Natação nas PMVM; 

- Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

2012 - 2013   Agrupamento de Escolas Lousada - 

Escola EB 1 de Silvares. Professor do 

1.º ciclo – 1.º ano 

- Professor de Natação nas PMVM; 

-  Autarca (secretário e vice- 

Presidente da Junta de Freguesia de 

Travanca). 

 

Serviço atribuído  

Período  Turmas  Cargos/Desporto Escolar/outras Funções  

2013 - 2014  

 Agrupamento de Escolas de 

Maximinos  - Escola EB 1 de Gualtar. 

Professor do 1.º ciclo – 2.º e 3.º ano 

 - Professor de Natação nas PMVM; 

 Autarca (secretário e vice- Presidente da 

Junta de Freguesia de Travanca). 

2014 - 2015 Agrupamento de Escolas de Marco de 

Canaveses – E.B. 2/3 do Marco de 

Canaveses. Professor de Educação 

Física dos 5.º anos. 

- Diretor de turma; 

- Desporto Escolar – Basquetebol ( infantis 

B- feminino) e Futsal ( infantis B – 

masculino). 

- Professor de Natação nas PMVM; 

 

2015 - 2016 Agrupamento de Escolas de Marco de 

Canaveses – E.B. 2/3 do Marco de 

Canaveses. Professor apoio educativo 

de Educação Especial dos 5.º e 6.º anos 

(alunos NEE). 

- Professor de Natação nas PMVM; 
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Anexo IV - Participação em projetos e atividades desenvolvidas no âmbito da comunidade 

educativa  

  

1998/1999  

Organização do Corta-Mato escolar   

Participação no Corta-Mato Distrital  

Organização e participação na Marcha de Montanha 

Organização e participação nos Saraus de Desportos Gímnicos, a nível do CAE  

Organização e participação nos jogos professores/alunos do final do ano  

  

1999/2000  

Organização do Corta-Mato escolar  

Participação no Corta-Mato Distrital  

Organização e participação na Marcha de Montanha 

Colaboração na organização e participação na Semana Cultural 

Participação na festa de Natal com esquemas gímnicos no solo e saltos no mini-trampolim. 

Participação no Desfile de Carnaval com o tema “as profissões”.  

Organização e participação nos jogos professores/alunos do final do ano  

 

2001/2002  

Organização do Corta-Mato escolar  

Colaboração na organização do jantar de Natal da escola  
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Organização e participação na festa de natal com esquemas gímnicos no solo e saltos no 

minitrampolim.  

Participação no Corta-Mato Distrital  

Participação nos encontros ginástica Desportiva a nível do Desporto Escolar   

Organização e participação nos jogos professores/alunos do final do ano  

  

2002/2003  

Organização da Festa “ O Magusto” 

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  _Museu Teixeira de Pascoais; 

   - Navio de Santo André (bacalhoeiro) em Ilhavo. 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 

 

2003/2004  

Organização da Festa “ O Magusto” 

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  - Jardim zoológico da Maia; 

   - Museu do Pão e Museu do Brinquedo em Seia. 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação do Corta-Mato escolar a nível do agrupamento. 

Organização e participação da Semana desportiva inserida na semana cultural.  

 

2004-2005 

Organização do Corta-Mato escolar  

Colaboração na organização do jantar de natal da escola  

Organização e participação na festa de natal com esquemas gímnicos no solo e saltos no 

minitrampolim e coreografia gímnica intitulada “desculpa mãe”.  
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Participação no Corta-Mato Distrital  

Organização do Mega-sprinter e Mega Salto 

Participação nos encontros ginástica Desportiva a nível do Desporto Escolar   

Organização e participação nos jogos professores/alunos do final do ano  

Organização do Torneio inter-turmas 2º/3º ciclo de Futsal 

Organização do Torneio de atletismo: Recordes de atletismo nos 40m e 60m velocidade, salto em 

altura e salto em comprimento. 

 

2005-2006  

Organização da Festa “ O Magusto” 

Desfile de Carnaval - Organização e dinamização   

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  - Jardim zoológico de Lisboa; 

- Cinema no Centro Comercial Parque Nascente visualizar o filme “Crónicas de Narnia” . 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 

Dia Mundial da Criança com actividades no Parque da Cidade do Porto 

 

2006/2007  

Organização da Festa “ O Magusto” 

Desfile de Carnaval - Organização e dinamização   

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  - “Portugal dos pequenitos”; 

- Quinta pedagógica do Seixo 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 

Dia Mundial da Criança com actividades no Estádio 1.º de Maio em Braga. 
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2007-2008    

Organização da Festa “ O Magusto” 

Desfile de Carnaval - Organização e dinamização   

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  - “Parque de Lazer de Vinha de Mouros – Cabeceiras de Basto”; 

- “SeaLife” no Porto 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 

Organização de exposição e encontro com leitor e autor do livro “A terra e a memória de Fafe”- Artur 

Ferreira. 

Dia Mundial da Criança com actividades na Barragem da Queimadela - Fafe 

 

2008-2009  

Desfile de Carnaval - Organização e dinamização   

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  - Parque Biológico de Gaia 

- Castelo de Guimarães 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 

Organização da exposição alusiva ao 25 de abril. 

Dia Mundial da Criança com actividades no Parque de Lazer Vinha de Mouros.  

 

2009-2010 

 Organização da Festa “ O Magusto” 

Desfile de Carnaval pelas ruas da vila de Lousada- Organização e dinamização   

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  - “Parque de Lazer de Vinha de Mouros – Cabeceiras de Basto”; 

- Jardim zoológico da Maia  

Organização e participação no “Dia do Pai” e no “Dia da Mãe” 

Participações em visitas ao teatro implementadas pela Câmara Municipal de Lousada 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 
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Dia Mundial da Criança com atividades desportivas no Centro Desportivo de Lousada 

 

2010-2011 

Organização da Festa “ O Magusto” 

Desfile de Carnaval pelas ruas da vila de Lousada - Organização e dinamização   

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  - Parque de aventuras “Azurara”- Vila do Conde 

- Parque Ecológico Jardim de Santo Inácio – Vila Nova de Gaia  

Organização e participação no “Dia do Pai” e no “Dia da Mãe” 

Participações em visitas ao teatro implementadas pela Câmara Municipal de Lousada 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 

Dia Mundial da Criança com atividades desportivas no Complexo Desportivo de Lousada 

 

2011-2012 

Organização da Festa “ O Magusto” 

Desfile de Carnaval pelas ruas da vila de Lousada - Organização e dinamização   

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 

Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  - Parque das Nações – Oceanário (Lisboa) 

- Centro de tratamento de resíduos sólidos em Lustosa – Lousada, inserido no Dia Mundial do 

Ambiente.  

Organização e participação no “Dia do Pai” e no “Dia da Mãe” 

Participações em visitas ao teatro implementadas pela Câmara Municipal de Lousada 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 

Dia Mundial da Criança com atividades desportivas no Complexo Desportivo de Lousada 

 

2012-2013 

Organização da Festa “ O Magusto” 

Desfile de Carnaval pelas ruas da vila de Lousada - Organização e dinamização   

Organização e participação na festa de Natal com coreografias, canções e poemas. 
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Organização e participação nas Visitas de estudo: 

  - Visionarium em Santa Maria da Feira 

- Magikland - Penafiel  

Organização e participação no “Dia do Pai” e no “Dia da Mãe” 

Participações em visitas ao teatro implementadas pela Câmara Municipal de Lousada 

Organização e participação na festa de Final de ano, com coreografias, canções e poemas. 

Dia Mundial da Criança com atividades desportivas no Complexo Desportivo de Lousada 

 

2013-2014 

Organização da Festa “ O Magusto” 

Organização do Dia Internacional da Pessoa com deficiência ( jogos tradicionais adaptados, Jogos 

para cegos…) 

Encontro com a escritora Rosa Duarte e debate acerca do livro “Bichos com risos, rimas com siso” 

Organização e participação Festa de Natal (jogos entre pais e professores com a colaboração da 

Associação Amigos “Satélite 79” 

Organização da visita à Instituição Social de Ruilhe 

Organização do Dia Mundial da Criança – Jogos radicais no Parque Aventura Diver Lanhoso 

Oranização do II torneio de futebol de 7 com a colaboração da Associação Amigos “Satélite 79” 

Organização da visita ao kartódromo de Palmeira – Braga e participação em atividades de karting. 

Participação no Desfile Braga Romana 

 

2014-2015 

Corta-mato escolar; Mega Sprinter e Mega Salto 

Torneios inter-turmas 2.º/3.º ciclo de futsal 

Ajudei na organização e preparação das saídas para as concentrações de Desporto Escolar 

Como Diretor de turma, promovi e participei na Visita ao Visionarium a Santa Maria da Feira e à Base 

Militar de Maceda em Ovar 

Organizei e participei com as minhas turmas nos torneios de futsal, tag rugby, basquetebol 3x3, Gira 

Vólei 

Participei com alguns alunos da escola nos torneios organizados pelo Município de Marco de 

Canaveses, nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol, ténis de mesa, badminton 
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Anexo V – Organização e participação em projetos e atividades desenvolvidas no âmbito da 

natação 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     118                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     119                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     120                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     121                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     122                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     123                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     124                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     125                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     126                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     127                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     128                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

 

 

 



Relatório profissional em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

UTAD                                                                     129                                                                       Sérgio 
Fonseca  

 

Anexo VI –Organização e participação em projetos e atividades desenvolvidas no âmbito da 

autarquia 
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Anexo VII – Formações creditadas e outros complementos de formação 
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Anexo VIII – Declarações das entidades para as quais prestei serviços fora do âmbito escolar 
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