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Nota Introdutória 

 

Este Relatório foi elaborado com vista à obtenção do grau de Mestre ao abrigo da 

recomendação do CRUP ao 2º Ciclo de Estudos em Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, tendo por base a experiência profissional dos cinco últimos anos 

em que exerci a atividade docente no ensino público, mais concretamente, na Escola 

EB 2, 3 de Celeirós – ano letivo 2004/2005; Escola Básica Integrada de Pedome – ano 

letivo 2005/2006; Escola EB 2, 3 de Cabreiros – anos letivos 2006/2007, 2007/2008 e 

2008/2009. Relativamente ao ano letivo 2009/2010, apenas exerci funções letivas 

durante pouco mais de um mês, na Escola EB 2, 3 de Beiriz, tendo sido requisitado pela 

Câmara Municipal de Esposende para exercer funções de Vereador a tempo inteiro. 

Para além desta abordagem, e em estreita articulação com o Orientador, Professor Dr. 

José Vilaça, decidi fazer uma abordagem ao papel dos municípios na relação com as 

escolas e os contributos que dão no desenvolvimento do Desporto Escolar, aludindo ao 

caso prático de Esposende, onde exerci funções nos últimos 8 anos. 

Conforme referido, a estrutura do relatório tentou cumprir com as indicações do 

Orientador e dar a conhecer as principais funções e tarefas tendo presente o serviço 

distribuído em cada um dos anos letivos da atividade docente e os contributos dados na 

valorização da prática desportiva e do desporto escolar nos estabelecimentos de ensino 

do concelho, enquanto responsável político pela implementação da estratégia municipal 

para o desenvolvimento desportivo de Esposende. 
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Dedicatória 

 

Como diria Sebastião da Gama, “os alunos são a nossa principal fonte inspiradora”. Não 

raras vezes, temos de adequar e modificar o que tínhamos planeado para a aula, tendo 

em conta as suas motivações e interação.  

Porque são eles que nos fazem crescer na profissão, deixo o meu agradecimento aos 

milhares de alunos que já me “passaram pelas mãos” e fizeram com que hoje seja um 

profissional mais experiente e preparado para lidar com as dificuldades que todos os 

dias nos são colocadas. 

Também os colegas de profissão e órgãos executivos das várias escolas que nos 

confiaram as tarefas associadas ao serviço distribuído, merecem o meu reconhecimento 

e agradecimento. 

À minha família que sempre entendeu o valor dado à profissão e como tal, muitas vezes 

ficou para segundo plano. 

Por último, ao meu orientador, Professor Doutor José Vilaça, que com o seu 

conhecimento, experiência e motivação, foi para mim um elemento fundamental para o 

meu crescimento e desenvolvimento profissional. 
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Resumo 

 

O presente relatório está dividido em duas partes: 

A 1ª parte resume-se à compilação do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos cinco 

anos em que exerci funções docentes no ensino público, nomeadamente, as tarefas 

associadas ao serviço distribuído, bem como, referência aos fatores determinantes e 

condicionantes à atividade. 

Para além disso, são ainda feitas referências ao processo de autoavaliação das ações 

desenvolvidas, na perspetiva de melhorar a prática pedagógica junto dos alunos. 

Basicamente, pretende-se REFLECTIR sobre o TRABALHO desenvolvido, na 

perspetiva de MELHORAR a PRÁTICA PEDAGÓGICA. 

Na 2ª parte é feita uma abordagem ao papel dos Municípios na relação com as escolas 

e os contributos que dão no desenvolvimento do Desporto Escolar, aludindo ao caso 

prático de Esposende, onde exerci funções nos últimos 8 anos, na qualidade de 

Vereador a tempo inteiro com a área funcional do Desporto. 

 

 

Abstract 

 
The present report is divided into two parts: 

The first part consists of collection of the work carried out over the last five years when 

I performed tasks such as teaching in public schools, namely, the tasks associated to 

the service delivered, as well as, reference to the determining and conditioning factors 

of the activity. 

In addition to this, references to the process of self-assessment of the actions 

developed are also made, with the goal of improving the pedagogical practice among 

students. 

Basically, it is intended to REFLECT on the WORK developed, aiming the 

IMPROVENT of the PEDAGOGICAL PRACTICE. 

In the second part, it is approached the role of   Municipalities in the relationship with 

schools and the contributions they give to the development of School Sports, referring 

to the practical case of Esposende, where I have held the position for the last 8 years 

as a Municipal councillor, for the Sports area. 
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1ª PARTE 

 

Experiência Profissional na Atividade Docente – Anos letivos 

2004/2005 a 2008/2009 

 

 

I - Introdução 

 

Dados Bibliográficos 

 

Formação Académica 

 

- Licenciatura em ensino de Educação Física, pela Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, concluída em 3 de julho de 1996, com a 

classificação de 15 (quinze) valores. 

- Estágio integrado com a classificação final de 19 (dezanove) valores. 

- Cédula n.º 23290 de Orientação e Condução do Exercício de Atividades Físicas 

Desportivas, pela Secretaria de Estado do Desporto e Juventude – Instituto Português 

do Desporto e Juventude, IP, emitida em 3 de julho de 2012. 

 

Frequência Ações de Formação, Seminários e Outros – nos anos letivos de 2004 a 2009 

 

Braga, 1 de março de 2005 – Ação de Formação “O Voleibol no Clube de Desporto 

Escolar” pela Escola EB 2, 3 de Lamaçães. 

 

Braga, 6 de maio de 2005 – Organização do “1º Encontro Gímnico” da Escola EB 2, 3 

de Celeirós. 

 

Esposende, 20 de maio de 2005 – Ação de Formação “O treino da força na escola” pela 

Escola Secundária Henrique Medina. 

 

Esposende, 18 de novembro de 2005 – Fórum “Rede Social em Esposende” pela 

Câmara Municipal de Esposende. 

 

Forjães, 25 de março de 2006 – Preletor na Conferência Jornadas Culturais – “Terceira 

Idade: Ontem, Hoje e Amanhã” pela ACARF. 
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Esposende, 6 de dezembro de 2005 a 27 de maio de 2006 – Curso de Formação 

profissional de Socorrismo – com a duração de 36 horas, pela GTI 

 

Barcelos, 4 de dezembro de 2006 – Ação de Formação “Desporto Adaptado, uma 

abordagem escolar”, pela Escola Secundária de Barcelos. 

 

Esposende, 5 de abril de 2008 – Organizador e Participante – Ação Formação de 

Natação, com a duração de 8 horas, pela Esposende 2000 e Câmara Municipal de 

Esposende. 

 

Esposende, 10 de abril de 2008 – Preletor no Seminário de “turismo e Conservação da 

Natureza”, pela Escola Profissional de Esposende. 

 

Esposende, 4 a 6 de julho de 2008 – Organizador e Participante – “1ª Convenção da 

Atividade Física para a 3ª idade”, pela Esposende 2000 e Câmara Municipal de 

Esposende. 

 

Esposende, 10 de março a 28 de abril de 2008 – Curso de Formação Profissional 

“Manutenção” com a duração de 24 horas pela Qualitividade Consulting Group 

 

Esposende, 11 de março a 18 de março de 2008 – Curso de Formação Profissional 

“Higiene e Segurança” com a duração de 9 horas pela Qualitividade Consulting Group. 

 

Esposende, 22 de abril a 13 de maio de 2008 – Curso de Formação Profissional 

“Comportamento Organizacional” com a duração de 24 horas pela Qualitividade 

Consulting Group. 

 

Esposende, 5 de maio a 2 de junho de 2008 – Curso de Formação Profissional 

“Sistemas de Gestão da Qualidade” com a duração de 15 horas pela Qualitividade 

Consulting Group 

 

Esposende, 9 de maio a 9 de junho de 2008 – Curso de Formação Profissional 

“Informática Office Word” com a duração de 20 horas pela Qualitividade Consulting 

Group. 
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Braga, 4 de dezembro de 2008 – Seminário “O Novo Código dos Contratos Públicos” 

pela AI Minho. 

 

Esposende, 7 de julho a 22 de julho de 2009 – Curso de Formação Profissional “Regime 

de Contratação Pública” com a duração de 24 horas pela Qualitividade Consulting Group 

 

 

Funções Complementares à Atividade Docente 

 

Coordenação Técnica e Pedagógica 

Ano letivo 2004/2005 – Coordenador Pedagógico das Escolas de Natação “O Ondinhas” 

Piscinas Foz do Cavado e “A Boguinha” – Piscinas Municipais de Forjães. 

 

Ano letivo 2005/2006 – Coordenador Pedagógico das Escolas de Natação “O Ondinhas” 

– Piscinas Foz do Cavado e “A Boguinha” – Piscinas Municipais de Forjães. 

 

Ano letivo 2006/2007 – Coordenador Pedagógico das Escolas de Natação “O Ondinhas” 

– Piscinas Foz do Cavado e “A Boguinha” – Piscinas Municipais de Forjães. 

 

Ano letivo 2007/2008 – Coordenador Pedagógico das Escolas de Natação “O Ondinhas” 

– Piscinas Foz do Cavado e “A Boguinha” – Piscinas Municipais de Forjães. 

 

Ano letivo 2008/2009 – Coordenador Pedagógico das Escolas de Natação “O Ondinhas” 

– Piscinas Foz do Cavado e “A Boguinha” – Piscinas Municipais de Forjães. 

 

Julho de 2009 – Coordenador do Programa “Férias Desportivas 2009” organizadas pela 

Esposende 2000 EEM e Câmara Municipal de Esposende. 

 

1 de setembro de 2006 a 31 de julho de 2009 – Fundador e Coordenador da Escola de 

Futebol da Associação Desportiva de Esposende 

 

Formação Profissional 

 

Formador de Educação Física na ACIB – Associação Comercial e Industrial de Barcelos 

desde 2005 a 2009. 
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Supervisão Pedagógica 

 

Ano letivo 2008/2009 – professor Orientador de Estágio de alunos do 12º ano do Curso 

Tecnológico de Desporto da Escola Secundária Rocha Peixoto – Póvoa de Varzim. 

 

Gestão e Administração 

 

Vogal do Conselho de Administração da empresa municipal Esposende 2000 – 

atividades desportivas e recreativas EM, desde outubro de 1999 até outubro de 2009. 

 

Presidente do Conselho de Administração da entidade empresarial municipal 

Esposende 2000 – atividades desportivas e recreativas EM, desde outubro de 2009 até 

novembro de 2013. 

 

Experiência Pedagógica – últimos 5 anos 

 

Como referido na apresentação, o presente relatório, pretende dar a conhecer o trabalho 

desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos letivos em que exerci atividade docente. 

É principal objetivo demonstrar que a prática letiva e de outras funções pedagógicas 

associadas, permitiu uma melhoria e evolução significativa em termos profissionais. 

Para além disso, é igualmente importante fazer uma reflexão sobre a prática, 

considerando fatores e aspetos de melhoria. 

No ano letivo 2004/2005 exerci funções na Escola EB 2, 3 de Celeirós - Braga, onde 

dispunha de um gimnodesportivo com excelentes condições para a prática. O grupo de 

professores de educação física tinha uma boa dinâmica e revelou um bom espírito de 

entreajuda na concretização do plano anual de atividades da disciplina e no 

cumprimento dos objetivos do plano educativo do estabelecimento de ensino. 

No ano letivo seguinte, 2005/2006, foi a primeira vez que fiquei no quadro de escola, na 

Escola EBI de Pedome – VN Famalicão. O referido estabelecimento de ensino, de 

construção recente, tinha excelentes condições para a atividade docente de Educação 

Física, um pavilhão gimnodesportivo de pequenas dimensões e um espaço exterior 

vedado, com pista de atletismo. O grupo de professores era reduzido, apenas dois, onde 

a articulação funcionou em pleno. 

Em 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, a atividade profissional decorreu na Escola EB 

2, 3 de Cabreiros – Braga, que dispunha de excelentes infraestruturas, nomeadamente 

um pavilhão gimnodesportivo de grandes dimensões e ainda um espaço exterior 

composto por pista de atletismo, campos de jogos e zona relvada. 
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II – Desenvolvimento 

 

De forma a simplificar a apresentação e não tornar repetitivo o seu conteúdo, farei uma 

abordagem com mais profundidade ao ano letivo 2008/2009, o último em que exerci a 

atividade docente, sendo que nos restantes, os pressupostos e metodologias foram 

praticamente os mesmos, com variáveis sem impacto.   

No âmbito deste relatório, o presente trabalho constitui um momento importante de todo 

o processo de ensino pedagógico desenvolvido e apresentado durante este mestrado. 

Assenta numa coerência teórico pedagógica, que se apresenta a partir de 

conhecimentos e experiências adquiridas, tanto ao longo da nossa formação académica 

como nas nossas vivências escolares com as crianças que ajudamos a formar.   

 Neste trabalho, encontrarão uma experiência pedagógica, no qual tento demonstrar 

através da teoria o que se fez na prática. Procurei colocar em prática todo o 

conhecimento e situações criteriosamente selecionadas, no sentido de orientar 

adequadamente todo o processo de ensino e aprendizagem, sempre de acordo com a 

planificação da escola.  

Encarando o ensino como um processo e não como um produto, é importante ter 

sempre presente que toda a formação adquirida, poderá apenas constituir um pequeno 

passo para o longo caminho a percorrer ao longo da nossa profissão.  

 Desta forma a escola aparece como local privilegiado de formação, encontrando na 

Educação Física, no Desporto Escolar e em outras atividades físicas de complemento 

curricular, garantias para uma correta formação desportiva – corporal, criando 

condições favoráveis para a utilização criativa e ativa do tempo livre.  

Bento (1991), refere que a Educação Física na escola é vista como o local ideal de 

promoção de atividade física regular. Isto porque um grande número 

(pressupostamente) de crianças na idade escolar participa frequentemente as aulas de 

Educação Física podendo essa prática influenciar para um empenhamento motor 

extraescolar.  

Procurei, por isso, e como professor de educação física neste ano letivo, dar 

cumprimento a toda a planificação e orientação curricular procurando sempre adequar 

às diferentes necessidades e possibilidades dos alunos. Para tal aproveitei a variedade 

de materiais e equipamentos de forma a possibilitar aos alunos aulas cada vez mais 

ricas e variadas procurando assim promover de forma adequada as suas 

aprendizagens. 
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Preparação e Organização das Atividades Letivas  

  

No início deste ano letivo elaborei o plano de trabalho para este ano letivo de acordo 

com os domínios de avaliação, do serviço distribuído e com a inserção na vida da escola, 

nomeadamente, o Plano Anual de Atividades e o Projeto Educativo da Escola. Neste 

sentido procurei promover o sucesso escolar dos alunos e o seu desenvolvimento 

integral no respetivo processo de ensino-aprendizagem, utilizando sempre o empenho 

e a motivação como ferramentas de trabalho para responder aos seus desafios. Procurei 

adequar com rigor as estratégias de ensino de acordo com o Projeto Educativo e o Plano 

de Turma, a fim de ajudar os meus alunos no seu processo ensino/ aprendizagem. Ao 

mesmo tempo procurei desenvolver o gosto pela prática de atividade física nos alunos; 

promover atividades extracurriculares que vão ao encontro dos interesses e 

necessidades dos alunos; contribuir para otimizar o trabalho entre pares em todas as 

tarefas que foram propostas, e por fim, desenvolver esforços para atualizar e reforçar 

competências profissionais.  

 

 A escola e a relação com a comunidade - Caracterização da escola  

 

O Agrupamento de Escolas de Braga Oeste, assim designado devido à sua situação 

geográfica aquando da sua criação, pois era composto por três freguesias no extremo 

oeste do concelho de Braga - Sequeira, Passos S. Julião e Cabreiros, é formado a partir 

de junho de 2003, por mais três freguesias do concelho de Barcelos - Pousa, Martim e 

Encourados.  

Este agrupamento é composto por um universo de cerca de um milhar e meio de alunos, 

pouco mais de uma centena de professores e meia centena de funcionários distribuídos 

pelo Ensino Pré-Escolar e pelos três ciclos do Ensino Básico, em doze estabelecimentos 

de ensino, nas seis freguesias do agrupamento: uma EB 2e3, seis EB1, uma EB1/JI e 

quatro JI. 

A atual Escola do 2.º e 3.º ciclos de Cabreiros, escola sede do agrupamento, situa-se 

no lugar do Monte das Cruzes, primeiramente designada Escola Preparatória de 

Cabreiros e foi criada em 1975 pela portaria n.º 791 de 31 de dezembro. Iniciou a sua 

atividade no edifício onde atualmente funciona o Jardim-de-infância de Cabreiros. Este 

edifício foi durante muitos anos Escola Primária - a primeira escola da freguesia e em 

tempos residência dos professores que aqui lecionavam. Quando, junto à igreja, foi 

construída, em 1962, a nova Escola Primária, este edifício ficou subaproveitado. Apenas 

funcionava uma sala e essencialmente para os alunos que residiam a sul da freguesia. 

Posteriormente desocupado, foi indicado para instalação da Escola Preparatória. A 
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Escola iniciou o seu funcionamento a 9 de dezembro de 1975. Neste primeiro ano só 

funcionou uma turma do 5º e 6º anos, então 1º e 2º anos, num total de 50 alunos. Entre 

1975 e 1977, os órgãos de gestão da escola são a Direção e a Assembleia de 

Professores. Em reunião de 26 de janeiro de 1977, com base no decreto n.º 769/76, é 

constituído o Conselho Pedagógico, órgão que sucede à Assembleia de Professores.  

Funcionou neste edifício até 1984 e só a partir daí nas instalações atuais definitivas, que 

se localizam em espaço, em tempos, pertencente à Quinta de S. Miguel, uma das 

maiores e mais conceituadas na freguesia. A escola está bem localizada, num local 

airoso no centro da freguesia, junto da igreja e a poucas centenas de metros da E N nº 

103 Braga - Barcelos. É servida por bons transportes públicos, especialmente pelos 

Transportes Urbanos de Braga. Em 1985, passou a ser Escola C+S de Cabreiros e só 

a partir de 1995 é que tomou a designação atual de EB 2e3 de Cabreiros pela portaria 

495/95 de 24 de maio. Atualmente o número de alunos excede o meio milhar. São 

oriundos principalmente de três freguesias do concelho de Braga - Cabreiros, Passos 

S. Julião e Sequeira, e de outras tantas freguesias do concelho de Barcelos - Martim, 

Pousa e Encourados. Cerca de 50% dos alunos demonstram carências a vários níveis: 

económico, social e cultural, mais acentuadamente os alunos oriundos do concelho de 

Barcelos. Um número significativo é acompanhado pelos serviços especializados de 

apoio educativo, por apresentar necessidades educativas especiais. Relativamente ao 

pessoal docente, tem-se verificado uma grande mobilidade, o que não se verifica no 

pessoal não docente. Atualmente, os docentes são cerca de meia centena e o pessoal 

não docente, dividido por categorias (administrativos, auxiliares de ação educativa, 

operários e animadores culturais), ronda as três dezenas. A escola mostrou sempre uma 

preocupação essencial na educação dos alunos, não os desintegrando do meio rural 

onde a escola está inserida. Mesmo na atribuição das direções de turma, deu 

preferência, logo nos primeiros anos de funcionamento, a professores residentes ou 

nascidos no meio. Esta preocupação é notória nos anos subsequentes. Em 1994, a 

escola adota um projeto aberto e coletivo que procura articular e orientar as atividades 

educativas desenvolvidas, para que a escola seja um espaço de formação e de sucesso 

para todos. Depois de uma fase experimental de 3 anos, a escola decide enveredar 

definitivamente por esta forma de organização e trabalho. Fisicamente, a escola, hoje, 

é composta por 6 edifícios: bloco A, onde funcionam os serviços administrativos, a 

direção, a sala de professores, a sala de reuniões, a sala de atendimento dos 

encarregados de educação, a sala de informática, a mediateca, a biblioteca e 5 salas 

de aula incluindo a infoteca; bloco B, com 11 salas de aula; bloco C, a cozinha, o 

refeitório, o bufete, a reprografia, a sala de convívio dos alunos, a sala de estudo e a 

sala do pessoal não docente; bloco A5, com sala de Educação Tecnológica e 
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Laboratório de Física/Química; um bloco pré-fabricado (em muito mau estado) com 4 

salas de aula, A partir de 2000/01 a Escola do 2.º e 3.º ciclos de Cabreiros dispõe de 

um moderno pavilhão desportivo, que partilha com a comunidade envolvente.   

 

 Relação com a comunidade e atividades promovidas  

  

 Neste aspeto participei em todas as reuniões gerais, de departamento curricular, área 

disciplinar, conselhos de turma participando ativamente e contribuindo para o bom 

funcionamento das referidas reuniões, dando a minha opinião e colaborando nas 

propostas apresentadas, tendo elaborado atas que me foram destinadas como 

secretário. Considero que contribuí de forma positiva para a vida da escola.  

Mantive sempre um bom relacionamento, tanto a nível de trabalho, como a nível 

pessoal, com todos elementos da comunidade educativa. Tive a preocupação de 

informar e convocar os encarregados de educação sempre atempadamente. Fui capaz 

de detetar e assim ajudar a encaminhar um aluno da minha direção de turma para os 

serviços especializados de apoio educativo num momento complicado da vida da 

criança.  

 Fui assíduo e pontual tendo cumprido integralmente com rigor todo o serviço que me 

foi destinado, sendo este um dos principais fatores que contribuiu para o cumprimento 

dos programas estabelecidos. Quando foi necessário, por necessidades próprias, da 

turma ou de colegas, fez-se a permuta de aula devidamente autorizada pelos órgãos de 

gestão da escola.  

 Relativamente às atividades dinamizadas e promovidas ao longo do ano letivo 

destacam-se: participação no Corta-mato Escolar, tanto na escola com as minhas 

turmas como na deslocação ao Corta-Mato escolar distrital em Guimarães; Dinamização 

de torneios de Ténis de Mesa e de Futsal; colaborei na organização e dinamização do 

Quadrangular de Futsal; colaborei na planificação das atividades desportivas na 

receção aos alunos do 1º CEB do agrupamento; na planificação do Sarau Gímnico e na 

visita de estudo para o 2º CEB.  

  

A Planificação Anual  

  

Planear em Educação Física é semelhante, no âmbito dos princípios, ao planeamento 

em qualquer outra área do currículo seja qual for a matéria de ensino, o professor 

seleciona os objetivos, escolhe as estratégias, avalia o processo e os resultados.  
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 O ano letivo deve ser perspetivado pelo professor de acordo com as metas 

estabelecidas e ao mesmo tempo de acordo com a ideia geral das suas intenções 

pedagógicas, de forma a especificar e operacionalizar o Plano anual.  

 Todavia, torna-se necessário subdividir em períodos mais reduzidos, etapas, 

constituídas por unidades, articuladas de uma forma coerente. Estas unidades são 

constituídas entre 8 a 12 sessões letivas, de estrutura organizada idêntica, cuja 

coerência reside nas competências visadas.   

 O Programa de Educação Física é como um guião para o professor, uma referência 

para a sua prática pedagógica, um instrumento de trabalho que é necessário conhecer 

bem de forma a poder aproveitar as suas possibilidades de aplicação.  

 Torna-se necessário, contudo e para que haja coerência na sua aplicabilidade, que se 

deva analisar as condições materiais que a escola oferece para aplicação do programa.  

 Para além dos recursos materiais, a organização e gestão dos recursos torna-se 

fundamental na execução dos conteúdos programáticos. É desta forma que compete ao 

Grupo de Educação Física desenhá-lo e adequá-lo às necessidades e prioridades no 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem das crianças.  

Tendo presentes todos estes pressupostos, genericamente, é necessário ter por base 

o projeto educativo do Agrupamento, conhecer o plano anual de atividades e definir o 

planeamento para a disciplina de Educação Física. Este planeamento assenta na 

definição das unidades didáticas a abordar e a sua distribuição no ano letivo, na 

definição dos objetivos e metas a alcançar em cada unidade didática, na forma como 

estruturamos o plano de aula tendo por base a obtenção do objetivo e acima de tudo, 

como somos capazes de avaliar a sua concretização e o adequar aos alunos que temos, 

em resultado daquilo que observamos em termos das respostas motoras. 

Basicamente, planeamos anualmente; definimos o que pretendemos abordar, 

cumprindo naturalmente o que está estabelecido superiormente; planeamos as 

unidades didáticas e definimos objetivos e metas; concretizamos os planos de aulas, 

traduzidos em propostas de atividades; avaliamos e adequamos o planeamento. 

 

 

Coordenador de Clubes – Desporto Escolar e Segurança 

 

Enquanto Coordenador do Clube da Segurança da Escola EB 2, 3 de Cabreiros, 

estabeleci um conjunto de ações, assentes nas seguintes tarefas: 

Atividades de Formação / Informação – “Cidadania e Segurança” e propostas externas. 

Plano de Segurança na Escola – Implementação - dando seguimento ao estipulado na 

Portaria n.º 1444/2002 de 7 de novembro. 
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Professor de Grupo Equipa do Desporto Escolar 

 

Nas escolas onde o Desporto Escolar era um dos projetos que faz parte do Projeto 

Educativo da Escola, sempre manifestei interesse em ter um grupo equipa do Desporto 

Escolar. 

Assim, na Escola EB 2, 3 de Cabreiros as modalidades de Andebol e BTT, esta última 

com grande impacto na comunidade escolar e junto dos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais, onde implementei a criação de uma oficina de mecânica de 

bicicletas, na qual os alunos com mais dificuldades desenvolviam competências e 

atividades nesta área. 

O desporto escolar é um meio por excelência para o desenvolvimento e fomento da 

prática desportiva regular. Na escola todos têm acesso à prática desportiva e como tal, 

esta democratização da oferta, deve constituir uma mais valia, potenciadora da criação 

de hábitos saudáveis e hábitos de prática regular e orientada. 

Neste pressuposto, é muito importante que quem procura o desporto escolar se sinta 

atraído pela prática desportiva, sinta os benefícios dessa mesma prática e acima de 

tudo, transfira para o seu dia a dia esta necessidade e hábito. 
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III – Reflexão 

 

“O que a criança precisa não é um professor especialista em cada uma das áreas, mas 

de um professor capaz de ensinar os fundamentos básicos de cada uma delas e das 

respetivas relações conceptuais e sua aplicação”  

In, Programa 2º ciclo 

 

Boas aulas de educação física proporcionam muito tempo de prática das atividades 

físicas, num ambiente lúdico, em situações de exploração, descoberta, treino e jogo, 

mantendo os alunos empenhados nas tarefas e, portanto, motivados para o seu 

aperfeiçoamento pessoal.  

Os princípios pedagógicos gerais que devem orientar a atividade física educativa são 

os mesmos das outras áreas do currículo. No entanto devem considerar-se as questões 

didáticas e metodológicas próprias do objeto e prática característicos desta área, que é 

a Educação Física.  

Tudo isto exige do professor um pensamento estratégico que lhe permite resolver 

problemas que emanam da necessidade de conjugar de forma coerente uma 

multiplicidade de fatores que influenciam todo o processo de ensino aprendizagem.  

 Por isso, todo o profissional em educação deve assumir o enquadramento da política 

educativa como forma de orientação na sua vida pedagógica e assim procurar contribuir 

ativamente na melhoria do processo de ensino/ aprendizagem com a partilha de saber 

para com os seus alunos.   

Assim, procurei fomentar os princípios pedagógicos gerais de forma a orientar a 

atividade física educativa às diferentes necessidades e capacidades dos jovens. Todo 

o trabalho programado visou o desenvolvimento e autonomia dos alunos aproveitando 

a variedade de materiais e equipamentos ao seu dispor, criando situações de 

aprendizagem diferenciadas, ricas e variadas.   

Procurei ainda promover um ambiente de trabalho seguro e saudável de forma a apelar 

à responsabilização dos alunos no cumprimento de regras de segurança, não só 

enquanto realizavam as tarefas, mas também na manipulação e transporte do material, 

o que exigiu da minha parte ter constantemente um pensamento estratégico que me 

permitiu resolver os problemas que emanam da necessidade de conjugar de forma 

coerente, uma multiplicidade de fatores que influenciam todo o processo ensino-

aprendizagem.   

Desta forma e como melhoria deste processo está toda uma reflexão partilhada não só 

com os alunos, mas com os colegas de profissão acerca da prática desportiva.   
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Com os meus colegas e como reconhecimento da responsabilidade profissional na 

promoção e sucesso das aprendizagens, colaborei na organização e planificação da 

área disciplinar de Educação Física, nas atividades previstas para o ano letivo bem 

como nos documentos de avaliação.  

Na tarefa pedagógica como professor de educação Física, tive em conta 

essencialmente, a organização, planificação e a regulação das condições de 

aprendizagem fazendo-o com rigor e seriedade de acordo com as finalidades e 

aprendizagens previstas no currículo e a rentabilização dos meios e recursos 

disponíveis. A fim de desenvolver com sucesso o processo de ensino/aprendizagem, 

planifiquei de acordo com a heterogeneidade de cada turma, bem como a 

individualidade do aluno com base em conhecimentos atualizados, no quadro das 

melhores opções pedagógicas e didáticas fundamentadas.  

Tive a preocupação pedagógica de no processo de autorregulação dos alunos que estes 

pudessem apreciar melhor os seus desempenhos. Para tal promovi um bom clima nas 

aulas e isso caracterizou-se por uma participação adequada das crianças, no interesse 

pessoal nas atividades que realizaram, na motivação e empenho nas tarefas, mesmo 

quando o professor não intervém diretamente ou não está próximo, numa atitude de 

superação das suas dificuldades sempre num clima agradável na cooperação com os 

colegas e professor.   

Promover o ensino pela descoberta é uma das estratégias de que o professor se pode 

servir para conciliar a novidade (novos desafios) e a repetição (treino/aperfeiçoamento) 

levando a que os alunos tenham sucesso nas suas aprendizagens.   

Procurei dar mais atenção aos alunos com maiores dificuldades, corrigindo, 

incentivando-os nas suas prestações, sem nunca descuidar o trabalho com os mais 

hábeis. Tive necessidade de modificar algumas situações de exercícios de forma a 

prevenir, evitar ou resolver comportamentos de desvio em relação à tarefa proposta.   

Utilizei sempre uma linguagem adequada na apresentação das tarefas de forma a 

explicar de forma clara, concisa e precisa as habilidades a realizarem. Tive o cuidado 

para que os alunos percebessem a organização das atividades assim como das regras 

estabelecidas para um bom funcionamento e introduzir progressivamente aspetos 

críticos, que permitissem aos alunos aperfeiçoar as suas habilidades. A troca de 

feedbacks em determinados momentos da aula com os alunos é relevante para uma 

reflexão sobre o enquadramento de determinada tarefa ou situação na aprendizagem 

durante o exercício. A avaliação é um processo que não termina nem se interrompe. 

Por isso tive a preocupação de acompanhar sempre os alunos, observá-los 

continuamente, nas suas prestações motoras, atendendo quer às suas evoluções, quer 

aos respetivos comportamentos sócio afetivos.  
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Ao longo das unidades didáticas, todas as situações se devem revestir de um caráter 

avaliativo. Desta forma o processo de avaliação foi desenvolvido sobre a componente 

observação/diagnóstica, componente formativa e componente sumativa respeitando 

sempre os parâmetros e critérios estabelecidos e definidos quer pelo departamento da 

área disciplinar quer pelo Conselho Pedagógico. Utilizei as fichas de observação e 

registo para os diferentes domínios bem como testes escritos. Os alunos sempre foram 

informados dos momentos da avaliação. Fomentei a auto e a heteroavaliação. A nota 

final é sempre motivo de ponderação com todos os itens do processo de ensino 

/aprendizagem.   

 Desta forma posso afirmar que todos alunos no final do ano letivo obtiveram sucesso 

no seu processo de ensino aprendizagem em relação às aulas de educação física, bem 

como nos diferentes apoios.   
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IV – Conclusão 

 

Os últimos cinco anos de atividade docente, fruto da experiência e vivências 

acumuladas, foram sem sombra de dúvida os que melhor refletem uma forma de 

atuação construída ao longo dos 13 anos de atividade docente. 

De facto, a experiência permite-nos fazer uma autoavaliação do trabalho desenvolvido, 

das experiências pedagógicas e acima de tudo, de compreender melhor as respostas, 

motoras ou sensoriais, que os nossos alunos nos dão. 

Para além disso, também outros fatores são cada vez mais uma preocupação dos 

Professores de Educação Física, nomeadamente, os fatores associados à alimentação, 

obesidade, saúde e bem-estar das crianças e jovens e a sua relação com a restante 

comunidade. 

Sendo este um documento de reflexão crítica, considero que o meu desempenho teve 

um nível elevado, tendo conseguido alcançar os objetivos pessoais e contribuído para 

o sucesso educativo dos alunos e para o cumprimento dos projetos educativos dos 

agrupamentos de escolas e planos anuais de atividades. 
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2ª Parte  

 

O papel dos Municípios na relação com as escolas e os 

contributos para o desenvolvimento do Desporto Escolar – o 

exemplo de Esposende 

 

 

I - Introdução 

 

Ao longo dos últimos 8 anos a minha atividade profissional teve lugar na Câmara 

Municipal, em regime de exclusividade, no cargo de vereador a tempo inteiro. Uma das 

áreas funcionais pela qual fui responsável foi a do Desporto. 

As Câmaras Municipais têm competências a vários níveis, desde logo a definição 

estratégica das políticas municipais de desenvolvimento desportivo, a promoção e 

fomento da prática desportiva junto da população das várias faixas etárias, através de 

programas regulares ou atividades pontuais.  

Tive necessidade de fazer o ponto de situação das ações, iniciativas e projetos 

realizados até ao ano de 2009, de forma a redefinir o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Desportivo de Esposende - PEDDE em vigor, que assentava 

essencialmente na realização de iniciativas pontuais e na requalificação das 

instalações. Após esta análise swot, onde foram ouvidos diversos agentes – diretores 

clubes e associações, técnicos, diretores das escolas, professores e outros agentes, foi 

preparada e concretizada a revisão do PEDDE. Aproveitamos ainda para atualizar a 

Carta Desportiva Municipal, com o levantamento de todos os espaços de prática 

desportiva formal e informal, respetivas áreas, número de praticantes, atualização de 

contactos, entre outros. 

A este nível, convém referir que o concelho de Esposende tem uma área desportiva por 

habitante superior ao definido pela OMS. Também o n.º de habitantes (crianças, jovens, 

adultos e séniores) do concelho que praticam uma ou mais atividades físicas é superior 

à media regional e nacional. 

Este tema, de grande importância, poderá ser alvo de uma análise mais minuciosa e 

sob a forma de estudo numa outra oportunidade e momento. 

Acima de tudo a ação do Município centrou-se na promoção e fomento da prática 

desportiva junto da população das várias faixas etárias, através de programas, projetos 

e atividades. 
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A relação e apoio ao associativismo desportivo e desporto escolar foram outros âmbitos 

e patamares de intervenção com especial destaque e relevância. 

É precisamente neste âmbito que pretendo fazer uma abordagem mais concreta sobre 

a ação desenvolvida nos últimos anos. Considero que os municípios têm um importante 

papel no apoio e dinamização do Desporto Escolar, mesmo o nível de ensino não sendo 

da sua competência ao nível da decisão e orientação. 

Desde o apoio na rede de transportes para treinos e competições; aquisição de 

equipamentos e outros materiais pedagógicos; organização de iniciativas que 

promovam a interação entre agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

definição das modalidades a promover, em estreita ligação com o associativismo 

desportivo, são aspetos que importa relevar e aos quais o Município de Esposende deu 

enfase nos últimos anos. 
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II – Desenvolvimento 

 

Será importante perceber em cada um destes itens, a visão e o trabalho desenvolvido. 

Assim, passarei a concretizar algumas das ideias que estiveram na base da definição 

das ações concretas e do relacionamento com os agrupamentos de escolas - AE 

António Correia de Oliveira e AE António Rodrigues Sampaio, escola não agrupada – 

Escola Secundária Henrique Medina e Escola Profissional de Esposende. 

 

 

A - Jogos Desportivos Escolares 

 

Justificação e Enquadramento 

 

É inquestionável a importância da prática desportiva para o saudável crescimento das 

crianças e dos jovens. O Desporto, para além de proporcionar um desenvolvimento ao 

nível das capacidades coordenativas e condicionais, apresenta um cenário rico em 

comportamentos sociais, confrontando o jovem com a importância de valores como a 

cooperação e o respeito por princípios e regras. 

É nesta perspetiva que a Escola, como espaço pedagógico por excelência, reúne as 

condições necessárias para que, ao nível do Desporto, se perspetive uma formação 

desportiva a longo prazo. Neste sentido, quisemos, com esta proposta, proporcionar aos 

jovens um espaço desportivo que seja capaz de mobilizar toda a comunidade escolar e 

que se traduza numa atividade apelativa capaz de influenciar positivamente o gosto pela 

prática desportiva. Assim, nos últimos 6 anos, demos inicio a um projeto que 

pretendemos que, futuramente, queremos que se desenvolva e alargue a novas 

modalidades, indo ao encontro das premissas consignadas no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Desportivo de Esposende (PEDDE).  

 

Objetivos 

 

Com a realização dos Jogos Desportivos Escolares pretendemos: 

Promover uma formação desportiva a longo prazo, através de uma proposta 

complementar às atividades já desenvolvidas no âmbito do desporto escolar; 

Fortalecer e fomentar, através das modalidades propostas, a relação entre a prática 

desportiva que é proporcionada pelas escolas e a que é desenvolvida pelo 

associativismo desportivo; 
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Criar um envolvimento entre as várias escolas do concelho, proporcionando um 

intercâmbio entre os alunos dos diferentes estabelecimentos de ensino; 

Promover uma iniciativa capaz de ser apelativa para os jovens e para os Encarregados 

de Educação. Esperamos conseguir notoriedade e visibilidade em torno da prática 

desportiva. 

 

Público Alvo – Escolas Envolvidas 

 

Os Jogos Desportivos Escolares têm como público-alvo as crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 10 e os 15 anos das as seguintes escolas do concelho: 

Escola E. B. 2, 3 de Marinhas; 

Escola Secundária Henrique Medina; 

Escola E. B. 2, 3 António Correia de Oliveira; 

Escola E. B. I. de Apúlia; 

Escola E. B. I. de Forjães. 

Escola Profissional de Esposende 

 

Modalidades  

 

Os Jogos Desportivos Escolares são disputados nas seguintes modalidades:  

Desportos Individuais:  

Atletismo – Prova de Estrada. 

Desportos Coletivos:  

Andebol; 

Basquetebol; 

Futsal; 

Voleibol. 

 

Escalões Etários e Modalidades 

 

ESCALÃO MODALIDADE 

Infantis A Futsal – Atletismo 

Infantis B Andebol - Atletismo 

Iniciados Basquetebol – Atletismo 

Juvenis Voleibol - Atletismo 

 

Forma de Organização do Sistema de Competição 
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Os Jogos Desportivos Escolares são realizados em duas fases: Fase Escola e Fase 

Inter Escolas.  

 

1 - Fase Escola 

A organização do quadro competitivo na Fase Escola será da responsabilidade de cada 

estabelecimento de ensino. O objetivo será apurar os alunos que, em cada modalidade, 

irão representar a escola na Fase Inter Escolas. Pretende-se que os Jogos Desportivos 

Escolares cheguem a toda a comunidade escolar, pelo que os quadros competitivos 

deverão ser abrangentes. 

 

Na Fase Escola, apesar da organização dos quadros competitivos ser da 

responsabilidade das escolas, estas deverão informar a Autarquia da forma como 

pretendem organizar esta Fase e sobre o número de alunos envolvidos. 

 

2 - Fase Inter Escolas 

A organização desta Fase será da responsabilidade da Câmara Municipal de 

Esposende, que se encarregará de assegurar: 

- Organização dos Quadros Competitivos; 

- Disponibilização de técnicos para arbitragem, secretariado e controlo dos quadros 

competitivos; 

- Disponibilizar lanches e água; 

- Transporte das equipas para os locais de competição. 

 

Caberá, no entanto, à escola que recebe a Fase Final: 

Disponibilizar espaços adequados para a realização dos Quadros Competitivos; 

Disponibilizar a cantina para o almoço dos participantes; 

O custo das refeições deverá ser suportado pela escola que recebe a Fase Final. 

 

Calendarização 

 

CALENDARIZAÇÃO ATIVIDADE 

Setembro / outubro  Apresentação do projeto às Escolas 

Novembro a março Realização da Fase Escola 

Abril  Realização da Fase Inter Escolas 
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CALENDARIZAÇÃO MODALIDADE ESCALÃO ESCOLA 

Fevereiro Atletismo Todos Prova de Estrada - 

Esposende Marginal 

Abril Futsal Infantis A EBI de Apúlia 

Abril Andebol Infantis B EB 2,3 A. C. Oliveira 

Abril Basquetebol Iniciados EB 2,3 Marinhas 

Abril Voleibol Juvenis E. S. Henrique Medina 

 

 

Logística / Alimentação 

 

Durante a realização das Fases Finais a alimentação dos participantes (almoço) 

decorrerá na cantina da escola que recebe a competição; 

As refeições serão asseguradas pela escola que recebe a Fase Final; 

Os lanches e a água a fornecer durante a realização dos quadros competitivos serão 

assegurados pela Câmara Municipal. 

Os transportes para a escola onde será realizada a competição é da responsabilidade 

da Câmara Municipal. 

 

Prémios 

 

Serão oferecidos prémios individuais ou coletivos aos vencedores em cada competição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - Apoios ao Associativismo Desportivo – Criação dos Núcleos Escolares 

Federados de Modalidade 
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A Câmara Municipal implementou nos últimos 8 anos um modelo de apoio ao 

associativismo que assenta numa política de apoio direto aos clubes e associações 

desportivas com prática federada. Para além disso, apoia a organização de atividades 

e eventos que fomentam a prática desportiva informal e de lazer, como fator de 

atratividade para a prática desportiva regular, a requalificação das instalações e 

aquisição de viaturas. 

Esta política de apoio teve e tem resultados extraordinários, quer ao nível do aumento 

do n.º de praticantes, quer ao nível da sustentabilidade da prática e dos próprios clubes 

e associações desportivas. 

O apoio, em concreto, contempla o pagamento das taxas de filiação dos clubes, das 

inscrições, seguros e licenças e cartões dos atletas junto das associações e federações 

de modalidade; o apoio na aquisição de equipamentos e outro material pedagógico; a 

realização de exames médicos obrigatórios; os transportes, entre outras formas de 

incentivo. 

Fruto do surgimento de modalidades alternativas no âmbito do Desporto Escolar, com 

resultados excecionais a nível regional e nacional, incentivamos o aparecimento dos 

Núcleos Escolares Federados, beneficiando estes do mesmo tipo de apoio que os 

clubes e associações desportivas do concelho. 

Surgem assim o Núcleo Escolar Federado de badminton na Escola EB 2,3 António 

Correia de Oliveira e perspetiva-se no imediato o surgimento do Núcleo Escolar 

Federado de Orientação nas Escolas EB 2,3 de Apúlia e Forjães. 

O aparecimento desta solução de organização permite que as crianças e jovens que 

praticam as modalidades ao nível do Desporto Escolar tenham uma sequência da 

prática ao nível federado, quando não existe oferta ao nível do associativismo 

desportivo. 

Este modelo, com evidentes resultados desportivos, pode e deve ser replicado a outras 

modalidades sempre que o n.º de praticantes o exija e exista vontade das direções dos 

agrupamentos de escolas e professores envolvidos, sempre com o apoio e 

acompanhamento da autarquia. 

 

 

 

 

 

C - Relação Desporto Escolar / Clubes e Associações Desportivas do Concelho 
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O Desporto Escolar tem uma oferta da responsabilidade dos dois Agrupamentos e 

Escola Não Agrupada do concelho, tendo por base os projetos apresentados e 

aprovados pelo Ministério da Educação, num universo de aproximadamente 2500 

alunos. 

Nos últimos anos temos feito uma articulação entre a oferta neste âmbito por parte das 

escolas e os clubes e associações concelhios, de forma a permitir que haja uma 

sequência entre a oferta escolar e federada. 

São exemplos desta boa articulação o surgimento nos últimos 3 anos das modalidades 

de basquetebol e voleibol ao nível federado, o que significa um incremento de quase 2 

centenas de jovens a praticar uma modalidade federada regular. 

Em sentido inverso e resultado da prática federada, surgiram grupos equipa no âmbito 

do Desporto Escolar de Surf, Canoagem e Andebol. 

No último ano, resultado destas parcerias entre as escolas e os clubes, surgiu o Centro 

de Formação Desportiva de Canoagem no Agrupamento de Escolas António Correia de 

Oliveira em Marinhas. 

Este Centro de Formação Desportiva de Canoagem integra alunos de todos os 

estabelecimentos de educação do concelho e utiliza as instalações e recursos de 2 

centros náuticos concelhios. 

Em suma, esta articulação tem sido fundamental para organizar a oferta, fomentar e dar 

sequência à prática desportiva; “alimentar” os clubes e associações desportivas, 

potenciar o uso das instalações desportivas e criar uma relação entre a escola e o 

associativismo desportivo, com a mais valia que este tipo de relação e sinergia 

representa em termos práticos. 

 

 

D - Apoio ao Desporto Escolar 

 

A relação de proximidade com os agrupamentos de escolas e escola não agrupada do 

concelho de Esposende tem permitido uma aposta cada vez mais clara e consistente 

no Desporto Escolar por parte destas entidades. 

As Direções das Escolas percebem claramente que esta é uma aposta estratégica e 

consolidada por parte do Município, consubstanciada no apoio ao nível dos transportes, 

fornecimento de equipamentos e outro material desportivo. 

Esta aposta e apoio, permite às Escolas direcionar as escassas verbas do desporto 

escolar para o apetrechamento em termos de material desportivo e na valorização da 

atividade prática. 
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Esta aposta estratégica, já com alguns anos de implementação, tem permitido a 

consistência e alicerçar dos projetos, reforçados na aposta que é feita pelas direções 

das escolas e nos resultados alcançados, quer desportivos, quer ao nível do aumento 

de praticantes. 

Para além do apoio direto aos grupos equipa do Desporto Escolar, apoiamos ainda 

bastantes iniciativas que os Agrupamentos de Escolas decidem per si organizar, como 

forma de fomentar e incentivar a prática desportiva. Muitas destas atividades estão já 

enraizadas nas comunidades escolares e fazem parte dos projetos educativos e de 

afirmação local das escolas nas comunidades. 

A relação com os agrupamentos foi ao longo dos anos evoluindo de uma forma muito 

favorável e profícua, tendo presente o objetivo central de contribuir para uma 

comunidade mais ativa e saudável, integrando os seus alunos e recursos no 

envolvimento associativo. 

 

 

E - Plano de Formação dos Agentes Desportivos 

 

A Autarquia tem desenvolvido nos últimos anos um Plano de Formação dos Agentes 

Desportivos, destinado aos vários intervenientes no processo de formação desportiva: 

dirigentes, coordenadores, técnicos, atletas e pais. 

São definidos e abordados temas nas mais variadas áreas de intervenção, sejam a 

organização das entidades, a legislação aplicável, o comportamento dos pais, a 

alimentação dos atletas, a metodologia do treino, a prevenção de lesões, a intervenção 

em caso de acidente, os primeiros socorros, a prevenção da morte súbita, entre tantos 

outros. 

Tem sido uma preocupação alargar esta oferta aos professores e outros intervenientes 

no processo formativo das escolas e instituições de ensino. 

Para o efeito, estabelecemos protocolos com entidades como o Centro de Formação de 

Professores de Barcelos e Esposende, a ACICE, os Bombeiros Voluntários de 

Esposende, as Federações Desportivas de modalidade e o Instituto Português do 

Desporto e Juventude, enquanto entidades certificadas. 

Foram várias as ações desenvolvidas nos últimos anos devidamente creditadas para os 

professores e outros agentes educativos. 

Desta forma, cumprimos com o papel de fomentar a formação dos vários intervenientes 

no processo formativo das nossas crianças e jovens, acreditando que pessoas mais e 

melhor formadas, serão capazes de possibilitar uma formação com mais qualidade e 
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mais ajustada, o que se refletirá a curto e médio prazo em melhores resultados 

desportivos e de constituição da personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – Programa Nacional de Marcha e Corrida – Centro Municipal de Esposende 

 

O Município de Esposende decidiu em boa hora pela integração na rede nacional dos 

centros municipais de marcha e corrida. Cumprindo os objetivos e pressupostos do 

programa nacional, fê-lo em estreita articulação e com os contributos dos grupos de 

corrida formal e informal, bem como, dos estabelecimentos de ensino, que assim 

asseguram o seu funcionamento ao longo de 4 dias da semana – 2ª a 5ª feira. 

Para o efeito, organizamos sessões de formação de 1 dia para os professores e técnicos 

dinamizadores do centro, com a periodicidade trimestral, onde é feita uma avaliação e 

adequação de conhecimentos, colocadas dúvidas e dificuldades.  

As escolas da cidade utilizam as instalações e percursos nas suas aulas de educação 

física e realização do corta mato escolar. 

Para além de disso, integramos no Centro Municipal de Marcha e Corrida de Esposende 

todas as iniciativas levadas a cabo pelo Município – Corridas e Caminhadas, bem como, 

pelos estabelecimentos de ensino. 

Este CMMC funciona em rede, integrando vários parceiros, com a coordenação da 

Federação Portuguesa de Atletismo, Instituto Português do Desporto e Juventude, 



34 
 

Câmara Municipal de Esposende, Esposende 2000, Escolas do concelho e grupos 

formais e informais de corrida. 

 

 

 

 

 

 

 

G – Programa de apoio ao fomento da prática desportiva junto das crianças e 

jovens com necessidades educativas especiais 

 

O Município desenvolve em articulação com os agrupamentos de escolas do concelho 

um programa que possibilita a participação e prática desportiva às crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais, que frequentam esses estabelecimentos de 

ensino, desde o pré-escolar até ao 9.º ano. 

Em parceria com a APPACDM, possibilita igualmente uma prática desportiva orientada 

com os seus tentes. 

Relativamente aos primeiros, a oferta cinge-se à Natação e Hidroginástica, que se 

desenvolve nas Piscinas Foz do Cávado e Municipais de Forjães. Desenvolvemos 

igualmente o Projeto de Equitação Terapêutica, junto de mais de uma centena de 

crianças e jovens em idade escolar. Esta atividade é feita em parceria com os centros 

hípicos locais. A Câmara Municipal assegura o transporte, organização da atividade e 

pagamento do serviço prestado pelos clubes e centros equestres, que fazem o 

enquadramento técnico qualificado e cedem instalações, materiais e meios. 

O envolvimento e relacionamento tem sido excelente e os relatórios de avaliação 

realizados mostram a grande satisfação de todos os intervenientes. 

Relativamente à equitação terapêutica, anualmente, culmina com a realização de um 

encontro que mostra as habilidades de cada criança e jovem aos seus encarregados de 

educação. Esta ação designa-se por EspoEquestre e integra um conjunto mais alargado 

de atividades equestres como concursos de saltos e atrelagem. 
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H – Projeto do Gira Vólei 

 

A Autarquia celebrou com a Federação Portuguesa de Voleibol uma parceria com vista 

à implementação do projeto de Gira Vólei nos estabelecimentos de educação e ensino 

do 1º CEB – 3º e 4º anos de escolaridade. 

A FPV fornece bolas, postes, redes e outro material didático, e como contrapartida, a 

CME implementa a modalidade durante 10 sessões junto das turmas do 3º e 4º anos de 

todos os estabelecimentos de ensino do 1ª CEB, no âmbito das atividades e 

enriquecimento curricular. 

Desta forma, colaboramos com o crescimento da modalidade ao nível local e permitimos 

à FPV a inscrição de um número muito significativo de atletas na sua base de 

praticantes. 

Anualmente realizamos em Esposende um Encontro Regional de Gira Vólei, que 

concentra mais de meio milhar de crianças num local central do concelho. 

Tem sido muito interessante esta parceria, alicerçada na oferta desportiva que existe ao 

nível do associativismo desportivo da modalidade para o sexo feminino, o que tem 

permitido um aumento muito considerável ao nível dos praticantes. 
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I – Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

À exceção do ano letivo 2016/2017, a Câmara Municipal sempre teve o papel de 

coordenar e implementar o programa das Aticidades de Enriquecimento Curricular – 

AEC, dirigido às crianças do 1º CEB, entre as 15.30 e as 17. 30 horas. 

Definidos os horários com os Agrupamentos de Escolas, é a Câmara Municipal que 

define o planeamento anual de cada ano letivo e os objetivos por área e ano de 

escolaridade, tendo em conta os recursos locais e as parcerias estabelecidas com os 

agentes locais, nomeadamente os clubes e associações desportivas. 

São ainda estabelecidos protocolos com as federações que manifestaram interesse e 

disponibilidade de colaboração, no sentido de fomentar a prática desportiva das 

respetivas modalidades. São exemplo disso os protocolos com a Federação Portuguesa 

de Voleibol, Federação Portuguesa de Minigolfe, Federação Portuguesa de Canoagem, 

Associação de Basquetebol de Braga, Associação de Voleibol de Braga, Associação de 

Patinagem do Minho. Celebramos ainda um contrato programa de desenvolvimento 

desportivo com a Esposende 2000, empresa municipal que gere os complexos de 

piscinas Foz do Cávado e Municipais de Forjães, que possibilitam a prática da natação. 

Segue o planeamento anual e os objetivos por área e ano de escolaridade, tendo em 

conta as orientações e emanadas pelas entidades que regulam esta atividade e 

respetiva regulamentação aplicável. 

 

 

Planeamento Anual 

 

ORGANIGRAMA DO PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA 

BLOCOS/ANOS 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

 NIVEL  NIVEL  NIVEL  NIVEL 

BLOCO 1 
Perícia e 

Manipulação 
X I X E     

BLOCO 2 
Deslocamentos e 

Equilíbrios 
X I X E     

BLOCO 3 Ginástica     X I X E 
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Objetivos por Ano de Escolaridade 

 

1º e 2º Anos 

 

BLOCO 1 – PERÍCIA E MANIPULAÇÃO 

 

•. Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura 

rítmica, encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da 

ação própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho. 

 

1.° ANO 

1. Em concurso individual: 

1.1. LANÇAR uma bola em precisão a um alvo fixo, por baixo e por cima, com cada uma 

e ambas as mãos. 

1.2. RECEBER a bola com as duas mãos, após lançamento à parede, evitando que caia 

ou toque outra parte do corpo. 

1.3. RODAR o arco no solo, segundo o eixo vertical, saltando para dentro dele antes 

que finalize a sua rotação. 

1.4. Manter uma bola de espuma no ar, de forma controlada, com TOQUES DE 

RAQUETE, com e sem ressalto da bola no chão. 

1.5. DRIBLAR com cada uma das mãos, em deslocamento, controlando a bola para 

manter a direção desejada. 

 

BLOCO 4 Jogos X I X E X A X A 

BLOCO 5 

Atividades 

Rítmicas e 

Expressivas 

X I X E X A X A 

BLOCO 6 
Percursos na 

Natureza 
X I X E X A X A 

BLOCO 7 
Natação 

(alternativo) 
X I X E     

BLOCO 8 
Minigolfe 

(alternativo) 
X I X E X A X A 

LEGENDA I Introdução E Elementar A Avançado 
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1.° e 2.° ANOS 

2. Em concurso individual: 

2.1. LANÇAR uma bola em distância com a "mão melhor" (a mão mais forte) e com as 

duas mãos, para além de uma marca. 

2.2. LANÇAR para cima (no plano vertical) uma bola (grande) e RECEBÊ-LA com as 

duas mãos acima da cabeça (o mais alto possível) e perto do solo (o mais baixo 

possível). 

2 3. ROLAR a bola, nos membros superiores e nos membros inferiores (deitado) unidos 

e em extensão, controlando o seu movimento pelo ajustamento dos segmentos 

corporais. 

2.4. PONTAPEAR a bola em precisão a um alvo, com um e outro pé, dando continuidade 

ao movimento da perna e mantendo o equilíbrio. 

2.5. PONTAPEAR a bola em distância, para além de uma zona/marca, com um e outro 

pé, dando continuidade ao movimento da perna e mantendo o equilíbrio. 

2.6. Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO de um ''balão", com os membros superiores 

e a cabeça, posicionando-se no ponto de queda da bola. 

 

3. Em concurso a pares: 

3.1. CABECEAR um "balão" (lançado por um companheiro a ''pingar''), posicionando-se 

num ponto de queda da bola, para a agarrar a seguir com o mínimo de deslocamento. 

3.2. PASSAR a bola a um companheiro, com as duas mãos (passe ''picado'', a ''pingar'' 

ou de "peito") consoante a sua posição e ou deslocamento. RECEBER a bola com as 

duas mãos, parado e em deslocamento. 

 

4. Em concurso individual ou estafeta: 

4.1. ROLAR O ARCO com pequenos ''toques'' à esquerda e à direita, controlando-o na 

trajetória pretendida. 

 

2.° ANO 

5. Em concurso individual: 

5.1. LANÇAR uma bola em precisão a um alvo móvel, por baixo e por cima, com cada 

uma e ambas as mãos. 

5.2. Impulsionar uma bola de espuma para a frente e para cima, posicionando-a para a 

"BATER" com a outra mão acima do plano da cabeça, numa direção determinada. 

5.3. Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO de uma bola de espuma com uma e outra das 

faces de uma raquete, a alturas variadas, com e sem ressalto da bola no chão, parado 

e em deslocamento. 
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5.4. SALTAR à corda no lugar e em progressão, com coordenação global e fluidez de 

movimentos. 

5.5. LANÇAR o arco na vertical e RECEBÊ-LO, com as duas mãos. 

5.6. PASSAR por dentro de um arco e rolar no chão, sem o derrubar. 

 

6. Em concurso individual ou estafeta: 

6.1. DRIBLAR "alto e baixo", com a mão esquerda e direita, em deslocamento, sem 

perder o controlo da bola. 

6.2. CONDUZIR a bola dentro dos limites duma zona definida, mantendo-a próximo dos 

pés. 

 

7. Em concurso a pares: 

7.1. RECEBER a bola, controlando-a com o pé direito ou esquerdo, e PASSÁ-LA 

colocando-a ao alcance do companheiro. 

7.2. Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO para o companheiro, com as mãos, 

antebraços e ou cabeça, posicionando-se no ponto de queda da bola, para a devolver. 

 

BLOCO 2 – DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS 

 

•. Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, segundo 

uma estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a 

sua ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação. 

 

1.° ANO 

1. Em percursos que integram várias habilidades: 

1.1. RASTEJAR deitado dorsal e ventral, em todas as direções, movimentando-se com 

o apoio das mãos e ou dos pés. 

1.2. ROLAR sobre si próprio em posições diferentes, nas principais direções e nos dois 

sentidos. 

1.3. Fazer CAMBALHOTA à frente (engrupada), num plano inclinado, mantendo a 

mesma direção durante o enrolamento. 

1.4. SALTAR sobre obstáculos de alturas e comprimentos variados, com chamada a um 

pé e a ''pés juntos", com receção equilibrada no solo. 

1.5. SALTAR para um plano superior (mesa ou plinto), após chamada a pés juntos, 

apoiando as mãos para se sentar, ou apoiar os pés, ou os joelhos. 

1.6. CAIR voluntariamente, no colchão e no solo, partindo de diferentes posições, 

rolando para amortecer a queda (sem apoiar as mãos para travar o movimento). 
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1.7. SALTAR de um plano superior com receção equilibrada no colchão. 

1.8. SUBIR E DESCER o espaldar, percorrendo os degraus alternadamente com um e 

com o outro pé e com uma e outra mão. 

 

1.° e 2.° ANOS 

2. Em concurso individual, com patins: 

2.1. MARCHAR sobre os patins com variações de ritmo e amplitude da passada, 

mantendo o equilíbrio. 

2.2. RECUPERAR O EQUILÍBRIO agachando-se ou, ao desequilibrar-se totalmente, 

baixar-se e ''fechar'' para sentar ou rolar, amortecendo o impacto sem colocar as mãos 

ou braços no solo. 

2.3. DESLIZAR de "cócoras", após impulso de um colega, mantendo os patins paralelos 

e os braços à frente, ELEVANDO-SE (sem perder o equilíbrio) e BAIXANDO-SE para 

se sentar antes de parar. 

2.4. DESLIZAR sobre um patim, apoiando-o um passo à frente e deslocando o peso do 

corpo para esse apoio, mantendo-se em equilíbrio até se imobilizar totalmente. 

2.5. DESLIZAR para a frente com impulso alternado de um e outro pé, colocando o peso 

do corpo sobre o patim de apoio, movimentando os braços em harmonia com o 

deslocamento. 

 

3. Em percursos que integrem várias habilidades: 

3.1. SUBIR para um plano superior (mesa ou plinto), apoiando as mãos e elevando a 

bacia para apoiar um dos joelhos, mantendo os braços em extensão. 

3.2. SUSPENDER E BALANÇAR numa barra, saindo em equilíbrio. 

3.3. DESLOCAR-SE EM SUSPENSÃO, lateralmente e frontalmente, de uma à outra 

extremidade da barra, com pega alternada. 

3.4. DESLOCAR-SE para a frente, para os lados e para trás sobre superfícies reduzidas 

e elevadas, mantendo o equilíbrio. 

 

4. Em concurso individual: 

4.1. DESLIZAR sentado e deitado (ventral), em prancha, sobre o "skate", após impulso 

das mãos ou dos pés, mantendo o equilíbrio. 

 

2.° ANO 

5. Em percursos que integrem várias habilidades: 

5.1. TRANSPOR obstáculos sucessivos, em corrida, colocados a distâncias irregulares, 

sem acentuadas mudanças de velocidade. 
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5.2. SUBIR E DESCER pela tração dos braços, um banco sueco inclinado, deitado em 

posição ventral e dorsal, 

5.3. SALTAR de um plano superior realizando, durante o voo, uma figura à sua escolha, 

ou voltas, com receção em pé e equilibrada. 

5.4. Realizar SALTOS "de coelho'' no solo, com amplitudes variadas, evitando o avanço 

dos ombros no momento do apoio das mãos. 

5.5. Fazer CAMBALHOTA à frente no colchão, terminando a pés juntos, mantendo a 

mesma direção durante o enrolamento. 

5.6. Fazer CAMBALHOTA à retaguarda sobre um colchão num plano inclinado, com 

repulsão dos braços na fase final, terminando com as pernas afastadas. 

5.7. ROLAR à frente numa barra (baixa), sem interrupção do movimento e com receção 

em segurança. 

5.8. SUBIR E DESCER o espaldar percorrendo todos os degraus e DESLOCAR-SE 

para ambos os lados face ao espaldar. 

5.9. SUBIR E DESCER uma corda suspensa, com nós, com a ação coordenada dos 

membros inferiores e superiores. 

 

6. Em concurso individual, com coordenação e fluidez de movimentos: 

6.1. SALTAR em comprimento, após curta corrida de balanço e chamada a um pé numa 

zona elevada, com receção a pés juntos num colchão ou caixa de saltos. 

6.2. SALTAR em altura para tocar num objeto suspenso, após curta corrida de balanço 

e chamada a pés juntos e a um pé, com receção equilibrada. 

 

BLOCO 4 – JOGOS 

 

• Jogos simples de pequena organização, salientando o equilíbrio, deslocamentos em 

corrida com mudanças de direção e velocidade, exercícios variados associados à 

corrida, lançamentos / pontapés de precisão e à distância. 

 

1.° e 2.° ANOS 

1. Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos, 

designadamente: 

• posições de equilíbrio: 

• deslocamentos em corrida com "fintas" e "mudanças de direção" e de velocidade; 

• combinações de apoios variados associados com corrida, marcha e voltas; 

• lançamentos de precisão e à distância; 
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• pontapés de precisão e à distancia. 

 

BLOCO 5 – ACTIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (DANÇA) 

 

• Deslocamentos e movimentos com marcação rítmica, com combinação de 

deslocamentos e paragens, rápido/lento, soltos em deslocamentos/parado, 

combinações locomotoras, com/sem música apelando às diferentes partes do corpo. 

 

1.° e 2.° ANOS 

1. Em situação de exploração individual do movimento, de acordo com a marcação 

rítmica do professor e ou dos colegas: 

1.1. Deslocar-se em toda a área (percorrendo todas as direções, sentidos e zonas), nas 

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

marcação de diferentes compassos simples (binário, ternário e quaternário, combinando 

"lento-rápido", ''forte-fraco" e "pausa-continuo": 

1.1.1. Combinar o andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o cair, o rolar, o rastejar, 

o rodopiar, etc., em todas a direções e sentidos definidos pela orientação corporal. 

1.1.2. Realizar saltos de pequena amplitude, no lugar, a andar e a correr em diferentes 

direções e sentidos definidos pela orientação corporal, variando os apoios (dois-dois, 

um-dois. dois-um, um-mesmo, um-outro). 

1.1.3. Utilizar combinações pessoais de movimentos locomotores e não locomotores 

para expressar a sua sensibilidade a temas sugeridos pelo professor (imagens, 

sensações, emoções, histórias, canções, etc.), que inspirem diferentes modos e 

qualidades de movimento. 

 

2.° ANO 

2. Em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical 

adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos), 

seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica: 

2.1. Realizar equilíbrio associados à dinâmica dos movimentos, definindo uma ''figura 

livre" (à sua escolha), durante cada pausa da música, da marcação ou outro sinal 

combinado. 

2.2. Acentuar determinado estímulo musical com movimentos locomotores e não 

locomotores dissociando a ação das diferentes partes do corpo. 

 

BLOCO 6 – PERCURSOS NA NATUREZA 

 



43 
 

• Escolher e realizar percursos na mata, monte, em marcha, corrida, transposição de 

obstáculos, apelando ao sentido de orientação (de onde vim para onde quero ir). 

 

1.° e 2.° ANOS 

1. Realizar um percurso na mata, bosque, montanha, etc., com o acompanhamento do 

professor, em corrida e em marcha, combinando as seguintes habilidades: correr, 

marchar em espaço limitado, transpor obstáculos, trepar, etc., mantendo a perceção da 

direção do ponto de partida e indicando-a quando solicitado. 

 

BLOCO 7 – NATAÇÃO  

 

NÍVEL INTRODUÇÃO 

 

1. Em piscina com pé, em situação de exercício ou de jogo, utilizando objetos variados 

flutuantes e submersos: 

1.1. Coordenar a inspiração e a expiração em diversas situações simples com e sem 

apoios, fazendo a inspiração curta e a expiração completa ativa e prolongada só pela 

boca, só pelo nariz e simultaneamente pelas duas vias. 

1.2. Flutuar em equilíbrio, em diferentes posições partindo de apoio de pés e mãos para 

a flutuação vertical e horizontal (facial e dorsal). Combinar as posições de flutuação em 

sequências (coordenando essas mudanças com os movimentos da cabeça e 

respiração): vertical-horizontal, horizontal facial-dorsal. 

1.3. Associar o mergulho às diferentes posições de flutuação abrindo os olhos durante 

a imersão para se deslocar com intencionalidade em tarefas simples (apanhar objetos, 

seguir colegas, etc.), a vários níveis de profundidade. 

1.4. Deslocar-se em flutuação, coordenando as ações propulsivas das pernas e braços 

com a respiração em diferentes planos de água e eixos corporais, explorando a 

resistência da água e orientando-se com intencionalidade para transportar, receber e 

passar objetos, seguir colegas, etc. 

1.5. Saltar para a piscina, partindo de posições e apoios variados (pés, pés e mãos, 

joelhos, frontal e lateral), mergulhando para apanhar um objeto no fundo e voltar para 

uma posição de flutuação. 

 

NÍVEL ELEMENTAR 

 

1. Em piscina com pé, em situação de exercício ou de jogo: 
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1.1. Coordenar e combinar a inspiração e a expiração em diversas situações propulsivas 

complexas de pernas e de braços (percursos aquáticos, situações de equilíbrio com 

mudanças de direção e posição e outras situações inabituais). 

1.2. Realizar os modos de respiração dos estilos "crol" e "costas", associado aos 

movimentos propulsivos. 

1.3. Coordenar a expiração com a imersão, em exercícios de orientação, equilíbrio, 

propulsão, respiração e salto realizados nos planos de água superficial, médio e 

profundo. 

1.4. Deslocar-se em posição dorsal e ventral, diferenciando as fases de entrada das 

mãos, trajeto propulsivo e recuperação de acordo com os estilos de "costas" e "crol", 

com ritmo e velocidade adequados aos movimentos propulsivos de braços e pernas e 

posição da cabeça, coordenados com a respiração nos respetivos estilos. 

1.5. Saltar de cabeça a partir da posição de pé (com e sem ajuda) fazendo o impulso 

com extensão do corpo e entrando na água em trajetória oblíqua. 

1.6. Saltar a partir de pé (para zona baixa e profunda), entrando na água o mais longe 

possível, executando diferentes rotações em trajetória aérea, sobre os eixos longitudinal 

e transversal. 

 

BLOCO 8 – MINIGOLFE 

 

REGRAS  

É proibido andar sobre as pistas.  

Em regra, e por questões de limpeza e conservação, deve-se evitar sempre andar sobre 

as pistas; há modelos de minigolfe que é mesmo proibido pisar as pistas. 

A bola é jogada com o taco desde o ponto de partida (que deve estar bem definido no 

inicio da pista) até ao buraco com o menor número de tentativas, cada jogador tem o 

máximo de 6 tentativas por pista. 

A regra base do minigolfe é de 6 tentativas por pista, no entanto esta regra pode ser 

adaptada e o número máximo de tacadas pode ser outro, desde que definido no início 

do jogo e igual para todos os jogadores 

 

Cada tentativa marca 1 ponto, a pontuação deve ser registada  

 

Se à 6ª tentativa não colocar a bola no buraco marca 7 pontos e passa à pista seguinte. 

Se optar por alterar a regra do número máximo de tacadas esta regra deve ser ajustada. 

Nota quem conseguir atingir o objetivo de introduzir a bola no buraco na última tentativa 
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fica com esse número de pontos, para quem não consegue atingir o objetivo tem 1 

tacada de penalização. 

 

A bola deve passar o obstáculo numa só tentativa, se o obstáculo não for ultrapassado 

volta a jogar do ponto de partida. Depois de passar o obstáculo continua a jogar até 

atingir o buraco. Todas as tentativas contam para a pontuação, até ao máximo de 

tentativas definido. 

 

Quando a bola sai da pista: se ultrapassou a linha limite (linha vermelha), é colocada 

dentro da pista no local onde saiu; se não ultrapassou a linha limite (linha vermelha) 

volta ao ponto de partida. 

 

Sempre que a bola sai fora da pista deve ser reposta tendo em consideração o seguinte: 

Se não ultrapassou o obstáculo – volta ao ponto de partida 

Se ultrapassou o obstáculo – é reposta no local onde saiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUMAS NOÇÕES TÉCNICAS DE MINIGOLFE 

 

 

 

O jogador poderá jogar de um lado ou outro da pista, quer seja destro ou canhoto 

 

 

REGRAS DE SEGURANÇA 
1. Só o aluno que está a jogar deve ter taco, todos os outros NÃO deverão ter taco  

2. Os alunos que aguardam a sua vez de jogar devem fazê-lo afastados do aluno que se encontra a jogar, 

sempre na frente ou atrás, NUNCA de lado 

3. Os alunos não deverão levantar o taco acima da cintura nem jogar com demasiada força 
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A bola deve ser sempre manuseada com a mão  

É importante que a base do taco esteja bem assente na pista 

 

          

 

 As mãos não se devem sobrepor                       

A bola deve estar posicionada a meio do corpo      

 

Posição de jogo 

                        Vista Frontal / Frontal View

Vista de Perfil / Side View

 

          ERRADO            ERRADO                        CORRETO 
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Os pés devem posicionar-se a maneira a formar uma linha paralela face à direção da 

bola 

 

3º e 4º Anos 

 

BLOCO 1 – PERÍCIA E MANIPULAÇÃO 

 

BLOCO 2 – DESLOCAMENTOS E EQUILÍBRIOS 

 

Revisão de Perícias e Manipulações / Deslocamentos e Equilíbrios poderão ser 

abordados em simultâneo em situação de ativação geral por exemplo. 

 

BLOCO 3 – GINÁSTICA 

 

• Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em 

aparelhos, encadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de 

movimento. 

 

3.° ANO 

1. Em percursos que integram várias habilidades: 

1.1. Executar a CAMBALHOTA À RECTAGUARDA com repulsão dos braços na parte 

final, terminando com as pernas afastadas e em extensão. 

1.2. SUBIR PARA PINO apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, 

recuando as mãos e subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical 

(mantendo o olhar dirigido para as mãos). Regressar à posição inicial pela ação inversa. 

1.3. PASSAR POR PINO, seguido de cambalhota à frente, partindo da posição de 

deitado ventral no plinto, deslizando para apoio das mãos no colchão (sem avanço dos 

ombros). 
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1.4. SALTAR AO EIXO por cima de um companheiro após corrida de balanço e 

chamada a pés juntos, passando com os membros inferiores bem afastados e chegando 

ao solo em equilíbrio. 

1.5. COMBINAR posições de equilíbrio estático, com marcha lateral, para trás e para a 

frente, e ''meias-voltas". 

1.6. LANÇAR E RECEBER O ARCO na vertical, com cada uma das mãos, evitando que 

toque no solo. 

1.7. LANÇAR O ARCO para a frente, no solo, fazendo-o voltar para trás, seguido de 

salto para que o arco passe por entre as suas pernas, agarrando-o atrás do corpo com 

uma das mãos. 

 

3.° e 4.° ANOS 

2. Em percursos diversificados, realizar as seguintes habilidades: 

2.1. ROLAMENTO À FRENTE num plano inclinado, terminando com as pernas 

afastadas e em extensão. 

2.2. SALTO DE COELHO para o plinto longitudinal, após corrida de balanço e chamada 

a pés juntos, com apoio na extremidade mais próxima, seguida de SALTO DE EIXO 

com o apoio das mãos na outra extremidade. 

2.3. SALTO DE BARREIRA à esquerda e à direita, com apoio das mãos no plinto (baixo), 

após chamada a pés juntos, com receção no solo em equilíbrio. 

2.4. RODA, com apoio alternado das mãos na ''cabeça" do plinto (transversal), passando 

as pernas o mais alto possível, com receção equilibrada do outro lado em apoio 

alternado dos pés. 

2.5. PINO DE CABEÇA aproximando-se da vertical, beneficiando de ajuda de um 

companheiro ou de apoio no espaldar. 

2.6. ROLAMENTO À RECTAGUARDA, suspenso na barra, passando as pernas entre 

os braços, soltando-se com oportunidade para receção em pé no solo. 

2.7. BALANÇOS na barra, realizando com coordenação global e oportunidade, os 

movimentos de fecho e abertura, com saída equilibrada à retaguarda. 

2.8. SUBIR E DESCER o espaldar e DESLOCAR-SE para ambos os lados de costas 

para o espaldar. 

2.9. DESLOCAR-SE ao longo da barra, nos dois sentidos, em suspensão pelas mãos e 

pernas (cruzadas), de costas para o solo. 

2.10. SUBIR E DESCER uma corda suspensa, sem nós, pela ação coordenada dos 

membros inferiores e superiores. 

2.11. SALTAR À CORDA em corrida e no local (a pés juntos e pé coxinho), com 

coordenação e fluidez de movimentos. 
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2.12. SALTAR À CORDA, movimentada pelos companheiros, entrando e saindo sem 

lhe tocar. 

2.13. LANÇAR E RECEBER O ARCO com as duas mãos, no plano horizontal, 

posicionando-se para ficar dentro do arco na receção. 

2.14. ROLAR A BOLA sobre diferentes superfícies do corpo, controlando o seu 

movimento pelo ajustamento dos segmentos corporais. 

 

4.° ANO 

3. Combinar as seguintes habilidades, realizando-as em sequências adequadas: 

3.1. ROLAMENTO À RECTAGUARDA, com repulsão dos braços na parte final 

terminando com os pés juntos na direção do ponto de partida. 

3.2. SUBIDA PARA PINO apoiando as mãos no colchão e os pés num plano vertical, 

recuando as mãos e subindo gradualmente o apoio dos pés, aproximando-se da vertical 

(mantendo o olhar dirigido para as mãos), seguido de cambalhota à frente. 

3.3. SALTAR para o espaldar, apoiando simultaneamente os pés e as mãos, virar-se de 

costas e saltar para o colchão com meia-volta, com receção equilibrada. 

3.4. SALTO DE EIXO no boque, após corrida de balanço e chamada a pés juntos, 

passando com a bacia elevada e os membros inferiores bem afastados, com receção 

equilibrada. 

3.5. COMBINAR posições de equilíbrio estático com marcha lateral, para trás e para a 

frente, voltas e saltos simples com receção equilibrada, na trave baixa ou banco sueco. 

3.6. RODAR O ARCO à volta do corpo, mantendo o movimento por ondulações do 

corpo. 

3.7. POSIÇÕES DE FLEXIBILIDADE variadas (afastamento lateral e frontal das pernas 

em pé e no chão, com máxima inclinação do tronco; ''mata-borrão''; etc.). 

 

BLOCO 4 – JOGOS 

 

• Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na 

prestação, às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, 

realizando habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade 

e correção de movimentos. 

Jogos pré-desportivos com bola (rabia, de passes, bola ao poste, bola ao capitão, etc.) 

solicitar o passe receção e a marcação/desmarcarão. Redefinir a relação EU- BOLA 

com mãos e pés. Começar a utilizar ações táticas simples de ataque e defesa. Abordar 

de forma simplificada o futebol, atletismo, ténis, voleibol, râguebi. 
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3.° ANO 

2. Nos jogos coletivos com bola, tais como: RABIA, JOGO DE PASSES, BOLA AO 

POSTE, BOLA AO CAPITÃO, BOLA NO FUNDO, agir em conformidade com a situação: 

2.1. Se tem a bola, PASSAR a um companheiro que esteja liberto, respeitando o limite 

dos apoios estabelecidos. 

2.2. RECEBER ativamente a bola com as duas mãos, quando esta Ihe é dirigida ou 

quando a intercetar. 

 

3. Em concurso/exercício individual e ou a pares: 

3.1. Fazer TOQUES DE SUSTENTAÇÃO para o companheiro, com as mãos, 

antebraços e ou cabeça, posicionando-se no ponto de queda da bola, para a devolver. 

3.2. Impulsionar uma bola de espuma para a frente e para cima, posicionando-se para 

a "BATER" com a outra mão acima do plano da cabeça, e ao nível dos joelhos, numa 

direção determinada. 

3.3. Realizar BATIMENTOS de bola de espuma com raqueta, contra a parede, à 

esquerda e à direita, num plano à frente do corpo, posicionando-se consoante o lado, 

para devolver a bola após um ressalto no solo. 

 

4. Em situação de exercício de Futebol – contra um guarda-redes: 

4.1. CONDUZIR a bola progredindo para a baliza, com pequenos toques da parte interna 

e externa dos pés, mantendo a bola controlada, e REMATAR acertando na baliza. 

4.2. Com um companheiro, PASSAR E RECEBER a bola com a parte interna dos pés, 

progredindo para a baliza e REMATAR, acertando na baliza. 

 

3.° e 4.° ANOS 

5. Cooperar com os companheiros procurando realizar as ações favoráveis ao 

cumprimento das regras e do objetivo do jogo. Tratar os colegas de equipa e os 

adversários com igual cordialidade e respeito, evitando ações que ponham em risco a 

sua integridade física. 

 

6. No jogo do MATA, com bola ou ringue: 

6.1. Em posse da bola, PASSAR a um companheiro ou REMATAR (para acertar no 

adversário), de acordo com as posições dos jogadores. Criar condições favoráveis a 

estas ações, utilizando fintas de passe ou de remate. 

6.2. CRIAR LINHAS DE PASSE para receber a bola deslocando-se e utilizando fintas, 

se necessário. 
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6.3. Optar por INTERCEPTAR o passe ou ESQUIVAR-SE, quando a sua equipa não 

tem bola, deslocando-se na sua área, com oportunidade, conforme a circulação da bola. 

 

7. Em concurso individual e ou a pares (Futebol): 

7.1. PONTAPEAR a bola, parada e em movimento, com a parte ântero-superior e 

ântero-interna do pé, após duas ou três passadas de balanço, colocando corretamente 

o apoio, imprimindo à bola uma trajetória alta e comprida, na direção de um alvo. 

7.2. Manter a bola no ar, com TOQUES DE SUSTENTAÇÃO com os pés, coxa e ou 

cabeça, posicionando-se de modo a dar continuidade à ação. 

7.3. CABECEAR a bola (com a testa), em posição frontal à baliza, após passe com as 

mãos (lateral) de um companheiro, acertando na baliza. 

 

 

8. No jogo da ROLHA: 

8.1. Na situação de atacante ("caçador"): 

• Escolher e PERSEGUIR um dos fugitivos para o tocar, utilizando mudanças de direção 

e velocidade, procurando desviá-lo para perto das linhas limites do campo. 

• Ao "guardar" um fugitivo já apanhado, enquadrando-se para impedir que outros o 

"salvem". 

8.2. Em situação de defesa: 

• FUGIR E ESQUIVAR-SE do "caçador'', utilizando mudanças de direção e velocidade, 

evitando colocar-se perto das linhas limites do campo. 

• Coordenar a sua ação com um companheiro criando situações de superioridade 

numérica (2 X 1) para "salvar'' um fugitivo "apanhado". 

 

9. No jogo "PUXA-EMPURRA": 

9.1. Respeitar as regras de segurança estabelecidas e a integridade física do parceiro, 

mesmo à custa da sua vantagem. 

9.2. Colocar o parceiro fora dos limites de um quadrado ou círculo, puxando-o ou 

empurrando-o diretamente ou em rotação, pelos braços e ou tronco, aproveitando a 

ação do oponente. 

9.3. Evitar ser colocado fora do quadrado ou círculo "esquivando-se" às ações do 

parceiro, aproveitando-as para passar ao ataque. 

 

10. Em concurso individual: 

10.1. SALTAR EM COMPRIMENTO após corrida de balanço e chamada a um pé numa 

zona, com queda na caixa de saltos ou colchão fixo (receção a dois pés). 
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10.2. SALTAR EM ALTURA após curta corrida de balanço e chamada a um pé, 

passando o elástico com salto de "tesoura", com receção equilibrada. 

10.3. LANÇAR A BOLA (tipo ténis) em distância, após curta corrida de balanço e ter 

"armado" o braço, em extensão, à retaguarda. 

 

11. Em corrida de estafetas, realizar o seu percurso rapidamente, entregando e 

recebendo o testemunho em movimento e com segurança. 

 

12. Em concurso a pares, com uma raqueta e uma bola (tipo ténis), DEVOLVER a bola 

ao companheiro, após ressalto numa zona à frente do corpo, em equilíbrio, dando 

continuidade ao movimento do braço. 

 

13. Em concurso individual de Voleibol SUSTENTAR a bola/balão com toques de dedos 

(com as duas mãos acima da cabeça), com flexão e extensão de braços e pernas, 

posicionando-se no ponto de queda da bola. 

 

4.° ANO 

14. Nos jogos coletivos com bola, tais como: RABIA: JOGO DE PASSES, BOLA AO 

POSTE, BOLA AO CAPITÃO, BOLA NO FUNDO, agir em conformidade com a situação: 

14.1. RECEBER a bola com as duas mãos, ENQUADRAR-SE ofensivamente e 

PASSAR a um companheiro desmarcado utilizando, se necessário, fintas de passe e 

rotações sobre um pé. 

14.2. DESMARCAR-SE para receber a bola, criando linhas de passe, fintando o seu 

adversário direto. 

14.3. MARCAR o adversário escolhido quando a sua equipa perde a bola. 

 

15. Em situação de exercício (com superioridade numérica dos atacantes – 3 X 1 ou 5 

X 2) e de jogo de Futebol 4 X 4 (num espaço amplo), com guarda-redes: 

15.1. Aceitar as decisões da arbitragem e adequar as suas ações às regras do jogo: 

início e recomeço do jogo, marcação de golos, bola fora, lançamento pela linha lateral, 

lançamento da baliza, principais faltas, marcação de livres e de grande penalidade. 

15.2. RECEBER a bola controlando-a e ENQUADRAR-SE ofensivamente, optando, 

conforme a leitura da situação, por: 

• REMATAR, se tem a baliza ao seu alcance; 

• PASSAR a um companheiro desmarcado; 

• CONDUZIR a bola na direção da baliza, para REMATAR (se, entretanto, conseguiu 

posição) ou PASSAR. 
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15.3. DESMARCAR-SE após passe e para se libertar do defensor, criando linhas de 

passe, ofensivas de apoio procurando o espaço livre. ACLARAR o espaço de 

penetração do jogador com a bola. 

15.4. Na defesa, MARCAR o adversário escolhido. 

15.5. Como guarda-redes, ENQUADRAR-SE com a bola para impedir o "golo". Ao 

recuperar a bola, PASSAR a um jogador desmarcado. 

 

16. No jogo ''BITOQUE" RAGUEBI: 

16.1. RECEBER a bola controlando-a e ENQUADRAR-SE ofensivamente, optando, 

conforme a sua leitura da situação de jogo, por: 

• PROGREDIR para finalizar (ensaio), utilizando, se necessário, fintas e mudanças de 

direção; 

• PASSAR a um companheiro em posição favorável. 

16.2. PASSAR a bola a um companheiro ou deixá-la cair na vertical, quando é tocado 

pelo opositor ("bitoque"). 

16.3. CRIAR LINHAS DE PASSE para receber a bola, deslocando-se ao lado ou atrás 

do companheiro com bola. 

16.4. Quando a sua equipa não tem bola, deslocar-se para INTERCEPTAR o passe ou 

TOCAR com as duas mãos ("bitoque'') nas coxas ou cintura do adversário obrigando-o 

a passar ou largar a bola. 

 

17. Com uma raquete e uma bola (tipo ténis), em concurso individual ou a pares, 

impulsionar a bola na vertical e BATÊ-LA acima da cabeça, imprimindo à bola uma 

trajetória tensa, numa direção determinada. 

 

18. Em situação de concurso em grupos de quatro (dois de cada lado da rede), JOGAR 

com os companheiros efetuado TOQUES COM AS DUAS MÃOS (por cima) e/ou 

TOQUES POR BAIXO COM OS ANTEBRAÇOS (estendidos), para manter a bola no ar, 

com número limitado de toques sucessivos de cada lado. 

 

BLOCO 5 – ACTIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS (DANÇA) 

 

• Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à 

expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo 

com a estrutura rítmica e melodia de composições musicais. 

 

3.° e 4.° ANOS 
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1. Em situação de exploração individual do movimento, de acordo com a marcação 

rítmica do professor e ou dos colegas: 

 

1.1. Deslocar-se em toda a área (percorrendo todas as direções, sentidos e zonas), nas 

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

marcação de diferentes compassos simples (binário, ternário e quaternário, combinando 

"lento-rápido", ''forte-fraco" e "pausa-continuo": 

1.1.1. Combinar o andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o cair, o rolar, o rastejar, 

o rodopiar, etc., em todas a direções e sentidos definidos pela orientação corporal. 

1.1.2. Realizar saltos de pequena amplitude, no lugar, a andar e a correr em diferentes 

direções e sentidos definidos pela orientação corporal, variando os apoios (dois-dois, 

um-dois. dois-um, um-mesmo, um-outro). 

1.1.3. Utilizar combinações pessoais de movimentos locomotores e não locomotores 

para expressar a sua sensibilidade a temas sugeridos pelo professor (imagens, 

sensações, emoções, histórias, canções, etc.), que inspirem diferentes modos e 

qualidades de movimento. 

 

2. Em situação de exploração individual do movimento, com ambiente musical 

adequado, a partir de movimentos dados pelo professor (e ou sugeridos pelos alunos), 

seguindo timbres diversificados e a marcação rítmica: 

2.1. Realizar equilíbrio associados à dinâmica dos movimentos, definindo uma ''figura 

livre" (à sua escolha), durante cada pausa da música, da marcação ou outro sinal 

combinado. 

2.2. Acentuar determinado estímulo musical com movimentos locomotores e não 

locomotores dissociando a ação das diferentes partes do corpo. 

 

3.° e 4.° ANOS 

3. Em situação de exploração da movimentação em grupo, com ambiente musical 

adequado e ou de acordo com a marcação rítmica do professor ou dos colegas: 

3.1. Combinar habilidades motoras referidas em 1. e 2., seguindo a evolução do grupo 

em rodas e linhas (simples ou múltiplas), espirais, ziguezague, estrela, quadrado, etc. 

3.2. Ajustar a sua ação às alterações ou mudanças da formação, associadas à dinâmica 

proposta pela música, evoluindo em todas as zonas e níveis do espaço. 

 

4.° ANO 

4. Em situação de exploração do movimento a pares, com ambiente musical adequado: 
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4.1. Utilizar movimentos locomotores e não locomotores, pausas e equilíbrios, e também 

o contacto com o parceiro, ''conduzindo'' a sua ação, "facilitando'' e "esperando'' por ele 

se necessário. 

4.2. Seguir a movimentação do companheiro, realizando as mesmas ações com as 

mesmas qualidades de movimento. 

 

5. Em situação de exercitação, com ambiente/marcação musical adequados, 

aperfeiçoar a execução de frases de movimento, dadas pelo professor, integrando as 

habilidades motoras referidas atrás, com fluidez de movimentos e em sintonia com a 

música. 

 

6. Criar pequenas sequências de movimentos a partir de 1.1.3., individualmente, a pares 

ou grupos, e apresentá-las na turma, com ambiente musical escolhido pelos alunos, 

com o apoio do professor. 

 

BLOCO 6 – PERCURSOS NA NATUREZA 

 

• Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com 

as características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e 

respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente. 

 

3.° e 4.° ANOS 

2. Colaborar com a sua equipa interpretando sinais informativos simples (no percurso e 

no mapa), para que esta, acompanhada pelo professor e colaboradores, cumpra um 

percurso na mata, bosque, montanha, etc., combinando as habilidades aprendidas 

anteriormente, mantendo a perceção da direção do ponto de partida e outros pontos de 

referência. 

 

BLOCO 8 – MINIGOLFE 

REGRAS  

 

É proibido andar sobre as pistas.  

Em regra, e por questões de limpeza e conservação, deve-se evitar sempre andar sobre 

as pistas; há modelos de minigolfe que é mesmo proibido pisar as pistas. 
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A bola é jogada com o taco desde o ponto de partida (que deve estar bem definido no 

inicio da pista) até ao buraco com o menor número de tentativas, cada jogador tem o 

máximo de 6 tentativas por pista. 

A regra base do minigolfe é de 6 tentativas por pista, no entanto esta regra pode ser 

adaptada e o número máximo de tacadas pode ser outro, desde que definido no início 

do jogo e igual para todos os jogadores 

 

Cada tentativa marca 1 ponto, a pontuação deve ser registada  

 

Se à 6ª tentativa não colocar a bola no buraco marca 7 pontos e passa à pista seguinte. 

Se optar por alterar a regra do número máximo de tacadas esta regra deve ser ajustada. 

Nota quem conseguir atingir o objetivo de introduzir a bola no buraco na última tentativa 

fica com esse número de pontos, para quem não consegue atingir o objetivo tem 1 

tacada de penalização. 

 

A bola deve passar o obstáculo numa só tentativa, se o obstáculo não for ultrapassado 

volta a jogar do ponto de partida. Depois de passar o obstáculo continua a jogar até 

atingir o buraco. Todas as tentativas contam para a pontuação, até ao máximo de 

tentativas definido. 

 

Quando a bola sai da pista: se ultrapassou a linha limite (linha vermelha), é colocada 

dentro da pista no local onde saiu; se não ultrapassou a linha limite (linha vermelha) 

volta ao ponto de partida. 

 

Sempre que a bola sai fora da pista deve ser reposta tendo em consideração o seguinte: 

Se não ultrapassou o obstáculo – volta ao ponto de partida 

Se ultrapassou o obstáculo – é reposta no local onde saiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUMAS NOÇÕES TÉCNICAS DE MINIGOLFE 

 

REGRAS DE SEGURANÇA 
1. Só o aluno que está a jogar deve ter taco, todos os outros NÃO deverão ter taco  

2. Os alunos que aguardam a sua vez de jogar devem fazê-lo afastados do aluno que se encontra a jogar, 

sempre na frente ou atrás, NUNCA de lado 

3. Os alunos não deverão levantar o taco acima da cintura nem jogar com demasiada força 
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O jogador poderá jogar de um lado ou outro da pista, quer seja destro ou canhoto 

 

       

A bola deve ser sempre manuseada com a mão  

É importante que a base do taco esteja bem assente na pista 

 

          

  

As mãos não se devem sobrepor                      

A bola deve estar posicionada a meio do corpo      

 

Posição de jogo 
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                       Vista Frontal / Frontal View

Vista de Perfil / Side View

 

           ERRADO           ERRADO              CORRETO 

 

 

            

Os pés devem posicionar-se a maneira a formar uma linha paralela face à direção da 

bola 

 

 

J – Projeto da Atividade Física no Pré-Escolar 

 

Desde o ano letivo 2015/2016 que o Município implementa o programa de generalização 

da prática desportiva junto das crianças dos estabelecimentos de ensino do pré-escolar 

da rede pública. 

A sua implementação é feita no período letivo, em tudo semelhante ao definido para o 

1º CEB e já mencionado no ponto G, pelo que não vamos voltar a referir o modelo de 

concretização. São igualmente elaboradas uma planificação anual e definição dos 

objetivos por áreas e idade das crianças, dos 3 aos 6 anos. 
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Importa ainda referir que pese embora a atividade seja desenvolvida em termos 

curriculares, o Município disponibiliza os recursos técnicos e materiais para a sua 

implementação, para além de toda a logística de transportes e apoio às iniciativas 

desenvolvidas em cooperação. 

Inicialmente surgiram algumas questões relacionadas com o facto de as sessões serem 

orientadas no tempo, espaço e horário curricular por professor externo, no entanto, 

houve da parte dos intervenientes a responsabilidade necessária para perceber a sua 

importância e hoje é um projeto com enorme adesão e sucesso, contribuindo 

decisivamente para criar nas crianças o gosto pela prática desportiva desde tenra idade. 

As sessões são orientadas por professores de educação física, nas instalações onde 

decorrem as atividades regulares, à exceção de algumas vezes em que é possível a 

utilização de espaços específicos para a prática desportiva, como pavilhões e piscinas. 

Preferencialmente ocorrem no período que antecede o almoço, permitindo alguma 

higienização corporal após a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K – Centro Municipal de Medicina Desportiva 

  

O Município de Esposende celebrou com a empresa SPRINTMED SAÚDE um contrato 

de prestação de serviços nas seguintes áreas: 

- Prevenção de morte súbita associada ao desporto; 

- Formação dos Agentes Desportivos; 

- Medicina Desportiva – exame obrigatório para a prática desportiva federada. 

 

Esta prestação consubstancia a criação do CMMDE - CENTRO MUNICIPAL DE 

MEDICINA DESPORTIVA DE ESPOSENDE que funciona desde o mês de abril de 2014 

nas instalações da Casa da Juventude de Esposende. 

O CMMDE é o local onde os atletas dos clubes podem realizar os exames de medicina 

desportiva obrigatórios para a prática desportiva federada. 

Decidimos alargar esta oferta aos praticantes do Desporto Escolar, permitindo assim a 

realização de exames médicos em condições muito vantajosas. 
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O custo atual do exame médico é de 10 euros, sendo que a Câmara Municipal 

comparticipa com 50% do valor e o atleta/aluno, com os restantes 50%. 

A comparticipação do atleta/aluno pode ser feita pelo Município em caso de comprovada 

dificuldade financeira do agregado familiar, após parecer favorável dos serviços de Ação 

Social da Câmara Municipal em resultado de avaliação socioeconómica. 

Esta é mais uma medida de apoio ao desenvolvimento e fomento da prática desportiva 

federada e escolar e ao associativismo desportivo em geral, com o objetivo de criar mais 

e melhores condições à prática desportiva em segurança. Foi muito bem aceite pelos 

clubes e associações desportivas, para além dos agrupamentos de escolas que 

incentivam os frequentadores dos clubes de desporto escolar a realizarem o exame 

médico. 

 

 

L – Gala de Distinção do Mérito Desportivo 

 

A Câmara Municipal de Esposende, no âmbito das suas competências e atribuições e 

de acordo com o definido no Plano Estratégico do Desenvolvimento Desportivo de 

Esposende, pretende valorizar e distinguir o Mérito Desportivo. Com esta ação pretende 

colocar em relevo os valores pedagógicos e promover uma visão que perspetiva o 

desporto como um espaço que transcende o simples desenvolvimento físico, 

apresentando-o, sobretudo, como um espaço de formação moral e social. 

Ao fazer a distinção do vencedor e do campeão, o Município quer realçar a importância 

do sucesso não ser obtido a qualquer preço, mas antes o que resulta da perseverança, 

da disciplina, da dedicação e do trabalho. 

Uma prática desportiva que coloca a criança, o jovem e o adulto em confronto com 

exigências progressivamente acrescidas está a contribuir para uma personalidade forte 

e, simultaneamente, a prepará-lo para os desafios que terá que enfrentar ao longo da 

vida.  

É, por isso, que a Distinção de Mérito Desportivo pretende, não apenas destacar os 

vários atletas que, nas mais diversas modalidades, obtiveram sucesso, mas, sobretudo, 

destacá-los como promotores de uma consciência coletiva que destaque os valores que 

estão subjacentes ao sucesso e que estes passem a nortear não apenas a prática 

desportiva, mas também as suas vidas. 
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Nesta ação, não poderíamos esquecer os técnicos e os dirigentes desportivos que, 

muitas vezes, se sacrificam em torno de um projeto comum. São, por vezes, a parte 

menos visível das estruturas, e que, pela sua eficiência, contribuem decididamente para 

o sucesso dos atletas. Pretendemos, com esta distinção, trazer para a linha da frente 

exemplos de dinamismo e liderança, inspiradores de um dirigismo cada vez mais 

qualificado e preparado para corresponder às exigências dos tempos atuais. 

Para além da prática federada associativa, temos nos últimos anos valorizado o trabalho 

realizado e os resultados evidenciados ao nível do Desporto Escolar e Universitário. 

Cumprem os requisitos de distinção os atletas/alunos vencedores de provas Regionais, 

Nacionais ou Internacionais, no âmbito do Desporto Escolar ou Universitário, de 

reconhecido interesse e valorização desportiva: Campeonatos Regionais, Campeonatos 

Nacionais e Provas Internacionais. 

Nos últimos 8 anos valorizamos os atletas e grupos equipa de Desporto Escolar que 

alcançaram resultados de reconhecido mérito. Modalidades como o Gira Vólei, a 

Orientação, o Basquetebol, o Voleibol e o Boccia têm sido constantemente distinguidos 

e valorizados nesta gala anual. São distinguidos os agrupamentos pelo trabalho 

desenvolvido, os técnicos e os atletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M – Desporto sai à Rua 

 

Trata-se de uma iniciativa realizada num fim de semana de maio, onde os clubes e 

associações desportivas evidenciam a sua atividade ao longo ano, com divulgação da 

sua oferta desportiva, participação em aulas e sessões de demonstração, organização 

de torneios e outras formas de prática. 

A iniciativa desenvolve-se numa zona concentrada do centro da cidade, de forma a 

potenciar a prática e a experimentação por parte do público presente. 

Os estabelecimentos de ensino, enquanto promotores e dinamizadores da prática 

desportiva, integram este projeto de forma ativa e muito participada, através dos seus 

grupos equipa do desporto escolar e dos centros de formação desportiva existentes nas 
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escolas do concelho, para além dos grupos informais de prática, nomeadamente os 

fomentados pela classe docente. 

Ano após ano tem sido crescente a participação e o envolvimento dos agrupamentos de 

escolas, que têm visto nesta iniciativa uma oportunidade de afirmação e mostra da sua 

atividade desportiva, sempre atrativa, num momento de grande concorrência na 

captação de alunos. 

Inclusive, os agrupamentos de escolas têm levado a cabo iniciativas no âmbito do 

desporto escolar que integram esta iniciativa municipal, nomeadamente a canoagem, 

beneficiando de todo o apoio logístico e envolvimento da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N – Plano de Formação das Cantinas Escolares 

 

Pese embora possa ser considerado pouco relevante para o assunto em questão, a 

verdade é que o trabalho que é feito há vários anos junto das cantinas escolares, tem 

em muito contribuído para uma alimentação mais saudável das nossas crianças e 

jovens.  

Do ponto de vista prático, a Câmara Municipal intervém ao nível da definição e validação 

das ementas semanais das cantinas escolares, da análise dos valores nutritivos e da 

verificação e fiscalização das normas de segurança e higiene no manuseamento e 

conservação dos alimentos. 
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Acreditamos que crianças mais bem alimentadas, serão no futuro crianças com 

melhores hábitos e menos problemas de saúde e mais predispostas para a prática 

desportiva. 
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III – Reflexão 

 

Nos dias de hoje é claramente visível o interesse e a intervenção pública no fenómeno 

desportivo. Por um lado, o desporto e a sua prática, afiguram-se cada vez com mais 

importância na sociedade, não só por uma questão de saúde e bem-estar, mas também 

de afirmação pessoal. 

Vivemos hoje e no passado recente, momentos marcantes desta intervenção, com a 

organização de diversos eventos desportivos de cariz nacional e internacional. O estado 

passou a ter uma maior intervenção junto das federações desportivas, e foi criada 

legislação que regula este tipo de elação entre as entidades públicas, as federações, os 

clubes e a sociedade. 

Sendo a Escola um meio educador por excelência, não pode de forma alguma ficar fora 

deste processo de planeamento e concretização. 

Aliás, está dentro das suas atribuições a oferta e promoção da prática desportiva, não 

só em termos curriculares, mas, e sobretudo, ao nível do desporto escolar e de outros 

programas de intervenção com vista ao combate ao sedentarismo e obesidade. 

Os municípios têm assumido este papel de coordenação, relacionamento e apoio 

financeiro e logístico. Se por um lado o apoio financeiro estatal ao desporto escolar é 

proporcional à efetiva importância que lhe é atribuído, ou seja, pouco, cabe aos 

municípios suprir estas debilidades e intervir de forma mais efetiva. 

Foi desta forma que o Município de Esposende viu esta oportunidade de intervenção, 

fomentando e incrementando a prática desportiva, dando mais formação aos agentes 

desportivos, criando mais e melhores condições para a prática e acima de tudo criando 

relações que permitam um crescimento sustentado da oferta desportiva. 

Os resultados foram evidentes: 

a) Os Agrupamentos e a Escola Secundária do concelho apostaram no Desporto 

Escolar como estratégia de desenvolvimento e afirmação local e regional; 

b) O Desporto Escolar cresceu em nº de praticantes, com uma oferta 

diferenciadora, nomeadamente ao nível da náutica, identitária localmente; 

c) Melhorou a qualidade do Desporto Escolar – transportes, equipamentos, exames 

médicos, motivação docentes e atletas; 

d) Surgiram os núcleos escolares federados e os centros de formação desportiva 

como corolário do aumento de praticantes e bons resultados obtidos; 

e) Maior e melhor relação com o associativismo desportivo, possibilitando o 

seguimento da prática desportiva federada; 

f) Aumento do número de praticantes dos clubes e associações; 

g) Crianças mais ativas e saudáveis. 
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IV - Conclusão 

 

Começa a ser lugar comum afirmar que as autarquias locais são das entidades com 

uma intervenção mais assinalável na estrutura global do sistema desportivo e, 

atualmente, as principais financiadoras do associativismo e da própria atividade 

desportiva. 

São as autarquias aquelas que têm uma responsabilidade acrescida em tornar efetivo 

o direito à pratica desportiva, universal e plural, substituindo o poder central e 

transformando o desporto num instrumento de afirmação das comunidades, tendo 

presente a sua proximidade aos cidadãos e o conhecimento das suas expetativas, 

anseios e necessidades.  

(Maria José Carvalho, Carlos Resende, Maria Josefa Garcia Cirac, José Costa. Desporto, política 

e Direito – Do passado e da atualidade, enfoque nas autarquias locais) 

A própria Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto - LBAFD, em vigor desde 

2007, ignorou esta realidade, marginalizou o movimento associativo e esqueceu a 

crescente importância das autarquias locais no desenvolvimento desportivo local, 

regional e nacional. É justamente na coexistência, parceria e colaboração entre o 

estado, o movimento associativo e o desporto escolar que assenta a realidade 

desportiva nacional, de que as escolas e os clubes devem ser a base. 

A LBAFD deve, na minha opinião, ser revista e considerar de forma clara quais as 

competências das autarquias no fenómeno desportivo e quais os mecanismos e forma 

de financiamento. 

O poder local deve ser encarado na lei de bases como agente ativo no sistema 

desportivo, em parceria com o poder central, acompanhado de financiamento que lhe 

permita o exercício e cumprimento das suas competências. 

Hoje, praticamente todos os programas de ação das câmaras municipais referem como 

prioridade as instalações e equipamentos desportivos, o desporto para todos e a 

formação desportiva. Nunca tanto se investiu na prática desportiva ao nível autárquico, 

substituindo muitas vezes o estado central. Vemos hoje as associações e federações 

desportivas serem mantidas financeiramente pelos clubes e praticantes, quando o 

processo deveria ser o contrário. Deveria ser o estado a financiar as federações e 

associações, de forma a que estas implementassem modelos de fomento e prática 

desportiva junto dos clubes e escolas. 

Infelizmente, o modelo vigente privilegia a alta competição e a elite, sobrando para as 

câmaras municipais o papel de apoiar e fomentar a prática desportiva junto das bases, 

nomeadamente a população escolar. 
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No caso do Município de Esposende, foi definido um modelo de sustentação e 

intervenção junto das comunidades escolares, nomeadamente ao nível do fomento da 

prática junto das comunidades escolares, na criação de hábitos desportivos, da relação 

com o associativismo, da segurança, dos transportes, dos materiais e instalações, etc. 

Sendo muitas das instalações desportivas do concelho de propriedade e gestão 

municipal ou delegada, tem a Câmara Municipal um papel determinante no sucesso 

deste processo de intervenção junto das comunidades escolares. 

O município de Esposende tem conseguido levar por diante a sua missão em matéria 

do desporto, nomeadamente na criação, melhoria e aumento na qualidade das 

condições de acesso da população à prática desportiva. O seu papel é hoje 

insubstituível, tal o significado e dimensão atingidos no panorama do desenvolvimento 

desportivo local. O desporto é hoje uma prioridade, e este patamar e importância é o 

resultado de muito trabalho de valorização, mas cima de tudo de reconhecimento por 

parte da população das várias faixas etárias. O investimento em infraestruturas, 

profissionais e programas generalizados de fomento da prática desportiva, alicerçam 

esta ideia e consolidam uma aposta também ao nível turístico e de valorização do 

território. O próprio slogan “Esposende, Privilégio da Natureza”, encerra um si um 

território interessante para a prática desportiva de lazer, de regime informar em contacto 

com a natureza, fruto das apostas recentes ao nível das corridas de montanha, trail, 

orientação, BTT e outras. 

 

Mas existiram e existem desde logo questões que são entraves ao pleno sucesso desta 

intervenção. Desde logo as questões legais. Também a autonomia, ou falta dela, dos 

Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas colocam questões por vezes 

difíceis de ultrapassar. 

Vamos por partes. As constantes alterações e dúvidas entre quem tem atribuições e 

competências para o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular junto 

dos alunos do 1º CEB, criou problemas de relacionamento que levaram ao prejuízo 

efetivo do programa, por via da organização dos tempos letivos, contratação de 

professores e modalidades a abordar. É necessário e urgente criar um modelo de 

autonomia e financiamento, para além da flexibilidade local do currículo. Estas questões 

estão previstas, mas de decisão exclusiva dos diretores, situação que provoca desgaste 

e não concretização das medidas que implicam maior complexidade.  

 

A forma de ultrapassar estas e outras questões, prendeu-se com a corresponsabilização 

entre as partes e definição de obrigações, atribuições e competências. 
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Por um lado, a autarquia assumiu o papel de coordenação dos vários projetos e 

iniciativas que tinham como fim comum uma maior e melhor oferta desportiva; por outro, 

os agrupamentos de escolas e escola não agrupada assumiram estas iniciativas como 

fazendo parte dos seus planos de atividades e ação, conseguindo desta forma uma 

participação ativa de todas as comunidades escolares. 

Naturalmente que o município assumiu responsabilidades ao nível do financiamento 

público, através da celebração de contratos programa de desenvolvimento desportivo 

entre as partes. 

O facto de a autarquia ter na sua estrutura recursos humanos qualificados nas mais 

diversas áreas, constituiu de igual forma um importante apoio às escolas e à 

concretização destes projetos e iniciativas. 

 

Em 1995 o Eng.º Armando Pimentel dizia o seguinte: 

“Hoje sabe-se mais de desporto: 

Treina-se mais e melhor em Portugal. 

Há melhores técnicos e melhores dirigentes. 

Temos bons pensadores e cientistas. 

Temos universidades devotadas ao estudo do desporto. 

Temos por isso melhores resultados. 

Mas, paradoxalmente, temos uma política que não acompanhou esta evolução”. 

(Januário, Carlos. Políticas Públicas Desportivas: discurso e ação dos municípios da Área 

Metropolitana do Porto) 

 

Este pensamento, mais de 20 anos depois, continua a fazer sentido. 

Urge mudar mentalidades e fazer com que os munícipes, independentemente de serem 

o alvo de todas as políticas, sejam simultaneamente os aliados fundamentais na 

construção de uma comunidade fisicamente ativa, uma vez que deve existir uma 

responsabilidade individual na gestão do estilo de vida. Logo o futuro desportivo é uma 

responsabilidade de todos! 

20 anos depois a obesidade é um flagelo; o sedentarismo é um problema; a depressão 

é a doença do século… 

Urge tomar medidas de âmbito nacional, adotadas pelas entidades e comunidades 

locais, através do reforço do desporto escolar e do apoio e incentivo ás autarquias, 

clubes e associações, verdadeiros embaixadores e promotores da prática desportiva. 
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Anexos 

Certificado de Habilitações 

Certificado do Plano Curricular 

Declaração Entidade Patronal 

Apresentação Prova Mestrado 

 

 

  









 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
----- Dr.ª Carla Manuela Brito da Silva Dias, Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Esposende, declara, para os 

devidos efeitos, que Rui Manuel Martins Pereira, portador do cartão de cidadão nº 

10020041, contribuinte fiscal nº 211 203 378, exerceu o cargo de Vereador a 

Tempo Inteiro nesta Câmara Municipal de 30 de outubro de 2009 até 31 de julho 

de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----- Por ser verdade se passa a presente declaração que vai assinada e 

autenticada com o selo branco em uso neste Município. ---------------------------------- 

 

 

Esposende, 9 de outubro de 2017 

 

 

A Chefe da DARH 

 

_________________________________ 
(Carla Manuela Brito da Silva Dias, Dr.ª) 
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Estrutura do relatório
- Introdução, dedicatória, agradecimentos e resumo

- 1ª parte – Experiência Profissional na Atividade Docente – 2004 a 2009

Introdução, Desenvolvimento, Reflexão e Conclusão

Reflexão e melhoria da prática pedagógica

- 2ª parte – O papel dos municípios na relação com as escolas e os contributos para o
desenvolvimento do desporto escolar – o exemplo de Esposende

Introdução, Desenvolvimento, Reflexão e Conclusão

Municípios e Desporto Escolar
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Experiência Profissional Atividade Docente – 2004 a 2009

- Formação académica, ações formação, funções complementares, funções de administração, 
experiência pedagógica: Escola EB 2,3 de Celeirós – Braga; Escola Básica de Pedome – VN 
Famalicão e Escola EB 2,3 de Cabreiros – Braga

- Escola como espaço privilegiado de formação desportiva

- Planeamento e organização – projeto educativo, plano anual de atividades e planeamento 
disciplina – instalações e materiais

- Definição das unidades didáticas, objetivos e estratégias ensino aprendizagem, plano de aula

- Situações ricas e variadas, autonomia dos alunos, ensino pela descoberta, melhoria e 
aperfeiçoamento

- Avaliação e melhoria do processo

- Grupo equipa do desporto escolar

Crianças saudáveis e felizes / adultos ativos
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O papel dos municípios na relação com as escolas e os contributos para o 
desenvolvimento do desporto escolar – o exemplo de Esposende

- Definição estratégica do desenvolvimento desportivo local

- Promoção e fomento da prática desportiva junto da população das várias faixas 
etárias – programas, projetos e atividades

- Apoio ao associativismo desportivo

- Apoio ao desporto escolar – logístico, instalações, materiais, projetos, programas, 
iniciativas, relação com a comunidade e associativismo, estratégia de 
desenvolvimento

- Intervenção e relação com os agrupamentos de escolas e escola secundária do 
concelho – universo de 2500 alunos
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Ações desenvolvidas:
• Jogos desportivos escolares – formação desportiva, fomento da prática, 

relação entre escolas e alunos; relação escolas e associativismo; fase escola; 
fase concelhia nas escolas envolvidas; modalidades individuais e 
coletivas(atletismo, andebol, basquetebol, voleibol e futebol)

• Apoios ao associativismo desportivo - modelo de financiamento aos clubes e 
associações; desporto escolar – núcleos escolares federados; continuidade da 
prática

• Relação desporto escolar / clubes e associações desportivas do concelho –
articulação oferta desporto escolar e oferta associativa; exemplos do 
basquetebol e voleibol; exemplos da canoagem, surf, bodyboard; aumento 
praticantes federados, aproveitamento recursos e instalações
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Ações desenvolvidas:
• Apoio ao desporto escolar – investimento instalações, materiais, 

equipamentos e transportes. Aposta estratégica autarquia; 
investimento agrupamentos escolas; aumento número de grupos 
equipa e alunos envolvidos

• Plano formação agentes desportivos – formação de professores e 
técnicos; parcerias com entidades formadoras certificadas

• Centro municipal de marcha e corrida – FPA, IPDJ, CME, Escolas, 
grupos de corrida - dinamização

• Programa de apoio ao fomento da prática desportiva junto das 
crianças e jovens com NEE – Hidroterapia; natação, hidroginástica, 
atividade física adaptada, equitação terapêutica 
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Ações desenvolvidas:
• Projeto Gira Vólei – protocolo com FPV; implementação 

turmas 3º e 4º ano

• Atividades enriquecimento curricular – Coordenação e 
implementação do projeto; protocolos com federações (Ex. 
Minigolfe); planeamento anual e avaliação

• Programa de atividade física no pré escolar – todas as 
instituições do pré escolar; recursos humanos

• Centro municipal medicina desportiva – realização exames 
médicos obrigatórios aos atletas federados e pelos alunos do 
desporto escolar - facultativo
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Ações desenvolvidas:
• Gala distinção mérito desportivo – alunos e equipas do 

desporto escolar com resultados de destaque 

• Desporto sai à rua – mostra  e experimentação da prática 
desportiva clubes, associações e escolas

• Formação nas cantinas – acompanhamento e 
aconselhamento ementas; alimentação saudável
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Reflexão Final:

• Reduzido apoio e investimento do estado no desporto escolar, leva a uma
necessidade de investimento municipal;

• Os municípios são os principais financiadores e promotores da oferta
desportiva – associações, clubes e escolas

• Necessidade de revisão e adequação da LBAFD – municípios agentes
ativos do sistema desportivo; formas de financiamento

• Federações e associações de modalidade são financiadas pelos clubes e
associações. Inversão das políticas de financiamento

• Investimento na formação; mais e melhores condições para a prática;
logística; articulação com o associativismo desportivo; fomento da prática
de lazer; valorização dos intervenientes

• Dificuldades: constantes alterações legislativas; falta da efetiva
flexibilização curricular;

• Relacionamento autarquia – agrupamentos; planos de atividades;
financiamento público;
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Em 1995 o Eng.º Armando Pimentel dizia o seguinte:

“Hoje sabe-se mais de desporto:

Treina-se mais e melhor em Portugal.

Há melhores técnicos e melhores dirigentes.

Temos bons pensadores e cientistas.

Temos universidades devotadas ao estudo do desporto.

Temos por isso melhores resultados.

Mas, paradoxalmente, temos uma política que não acompanhou esta 
evolução”.

(Januário, Carlos. Políticas Públicas Desportivas: discurso e ação dos 
municípios da Área Metropolitana do Porto)

Obrigado!
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