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Resumo 
 

O presente documento tem como intuito dar a conhecer o trabalho que desenvolvemos 

essencialmente, ao longo dos últimos anos, enquanto professores de educação física, e 

sobre o qual foi realizada uma reflexão crítica do trabalho desenvolvido, não só na 

lecionação, mas também no exercício dos cargos que nos foram atribuídos.  

Complementando o relatório foi realizado um levantamento descritivo que objetiva 

mostrar a realidade do Arquipélago dos Açores, no que diz respeito à Educação Física e 

ao Desporto Escolar, no Ensino Regular. 

Aqui demonstramos uma realidade desconhecida e que exporá ideias ou projetos que 

poderão ser aplicados em Portugal Continental ou na Região Autónoma da Madeira. 

Este análise também poderá servir para detetar possíveis falhas ou sugerir situações de 

melhoria, de forma a corrigir e/ou melhorar o ensino da educação física na Região 

Autónoma dos Açores. 

Notoriamente os professores de Educação Física devem, cada vez mais, refletir sobre a 

sua prática letiva, reagindo e atuando sobre ela, adaptando o ensino às necessidades 

dos seus alunos. Os docentes devem estar dispostos para aceitar os desafios futuros, 

evoluindo a sua prática letiva.  

A Educação Física é a única disciplina que é lecionada desde o Pré-Escolar até ao Ensino 

Secundário, no entanto e apesar de ser reconhecida a sua importância, esta nem sempre 

segue as recomendações emanadas pelas principais Organizações Internacionais.  

 

Palavras-chave: Escola, Ensino-Aprendizagem, Educação Física, Desporto Escolar. 
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Abstract 
 

The purpose of this document is to make known the work that we have developed 

essentially during the last years as teachers of physical education, and on which a critical 

reflection of the work developed, not only in teaching but also in the exercise of the 

positions that have been assigned to us. 

Complementing the report was a descriptive survey that aims to show the reality of the 

Archipelago of the Azores, with respect to Physical Education and School Sport, in regular 

education. 

Here we demonstrate an unknown reality and that will expose ideas or projects that can 

be applied in Mainland Portugal or in the Autonomous Region of Madeira. This analysis 

may also serve to detect possible failures or suggest improvement situations in order to 

correct and / or improve the teaching of physical education in the Autonomous Region 

of the Azores. 

Notoriously, Physical Education teachers should increasingly reflect on their learner 

practice, reacting and acting on it, adapting teaching to the needs of their students. 

Teachers must be willing to accept future challenges, evolving their teaching practice. 

Physical Education is the only discipline that is taught from pre-school to high school, 

however, and although its importance is recognized, it does not always follow the 

recommendations issued by the main International Organizations. 

 

Key-words: School, Teaching-Learning, Physical Education, School Sport. 
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Capítulo I – Enquadramento e Estrutura Geral do Relatório de 
Atividade Profissional 
 

Durante toda a sua vida, o homem procurou o conhecimento nas mais diversas áreas do 

saber. Esta permanente busca pelo conhecimento fez do homem um ser mais capaz, 

mais dotado para ultrapassar as adversidades que lhe iam surgindo época após época e, 

permitiu desenvolver ferramentas e metodologias para compreender melhor o que se 

passava à sua volta. (Fialho, 2012) 

O presente documento possui dois intuitos intrínsecos. Numa primeira parte tentamos 

dar a conhecer o trabalho que desenvolvemos, essencialmente ao longo dos últimos 

cinco anos, fazendo uma reflexão sobre o nosso desempenho. Na segunda parte 

pretendemos expor a realidade do Arquipélago dos Açores, no que diz respeito à 

Educação Física (EF) no Ensino Regular, e ao Desporto Escolar (DE). 

Tendo em conta o estabelecido no Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 

apresentamos, na primeira parte, o Relatório de Atividade Profissional do docente Vítor 

Quitério, do Grupo 260 – Educação Física, referente às atividades desenvolvidas na 

Escola Básica e Secundária das Flores, Açores.  

A escolha deste espaço temporal deve-se ao facto de, após cumpridos catorze anos de 

contratos a lecionar por várias escolas do país, termos tido a oportunidade de entrar na 

carreira docente através de um contrato na Escola Básica e Secundária das Flores e por 

julgamos que o ingresso nos quadros, numa qualquer profissão, é um marco a assinalar 

e um objetivo na carreira de todos os trabalhadores. 

A escolha do tema da segunda parte deste documento deveu-se ao facto de nos 

encontrarmos a lecionar a disciplina de EF, na Região Autónoma dos Açores (RAA), ao 

longo dos últimos onze anos. Durante esta década fomos lecionando em várias escolas 

da região, o que nos permitiu ir conhecendo a forma como o ensino estava estruturado 

ao longo dos anos, bem como nos permitiu identificar as atividades físicas em que os 

alunos podem participar ao longo do ano letivo. 

O levantamento das informações aqui presentes deu-se através da análise da Legislação 

Nacional e Regional em matéria de ensino, principalmente, da EF, ao longo da 

escolaridade obrigatória. Também foram analisados os conselhos das grandes 
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Organizações Internacionais, no que diz respeito às suas recomendações relativas ao 

exercício físico. Será feita a confrontação com a aplicação das mesmas e se essas 

recomendações vão ao encontro dos currículos escolares. 

Muitos dos dados foram recolhidos através da observação da situação real usando-se, 

principalmente, a observação participativa direta e o diálogo com outros colegas a 

lecionar na RAA. 

A pesquisa documental deu-se através da recolha, leitura e análise de documentos sobre 

o tema. Esses documentos foram recolhidos de várias instituições oficiais, de arquivos 

privados, de outras teses e projetos, e de documentação “solta” na internet. 

Ao longo deste trabalho várias foram as dificuldades que nos foram surgindo. A principal 

limitação prendeu-se com a falta de bibliografia sobre o DE nos Açores. Mesmo após 

contacto com a Direção Regional do Desporto (DRD) ficamos a saber que os únicos 

documentos referentes ao tema são teses realizadas recentemente. A falta de 

bibliotecas, devidamente apetrechadas, na Ilha de São Miguel, e das Flores, também 

impossibilitaram uma recolha mais profunda sobre os temas aqui analisados. 

Com os conhecimentos adquiridos na realização da segunda parte deste trabalho 

pretendemos melhorar, ainda mais, a nossa lecionação em matéria de EF.  

 

  



Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2018 
 

Vítor Quitério 3 
 

Capítulo II – Relatório de Atividade Profissional 
 

1. Introdução 
 

Para melhor explanar o trabalho desenvolvido essencialmente ao longo dos últimos 

cinco anos letivos e indo de encontro ao que está legislado, através do Decreto 

Regulamentar Regional n.º 8/2016/A, de 28 de julho, em vigor na RAA, que estipula as 

diferentes dimensões em que a avaliação docente deve incidir, dividimos a elaboração 

do Relatório de Atividade Profissional nas quatro dimensões funcionais do perfil de 

desempenho de um docente: (i) dimensão social e ética, (ii) dimensão do 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, (iii) dimensão da participação na escola 

e da relação com a comunidade e (iv) dimensão do desenvolvimento profissional ao 

longo da vida.  

Foi nossa intenção descrever rigorosa e claramente o trabalho por nós desenvolvido ao 

longo do tempo anteriormente referido. 

A escola onde lecionamos durante este período temporal localiza-se, tal como o nome 

indica, na Ilha das Flores que se situa no Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores, 

região autónoma da república portuguesa, sobre a Placa Norte-Americana. Ocupa uma 

área de 141,7 km², na sua maior parte constituída por terreno montanhoso, 

caracterizado por grandes ravinas e gigantescas falésias. A população residente é de 3 

793 habitantes (2011), repartindo-se pelos concelhos de Santa Cruz, local onde está 

sediada a escola e Lajes das Flores. É o ponto mais ocidental de Portugal (no Ilhéu de 

Monchique) e frequentemente considerado como o ponto mais ocidental da Europa. 

Está integrada pela UNESCO - na rede Mundial da Reserva da Biosfera e é uma das mais 

belas ilhas do arquipélago, com qualidades paisagísticas únicas, de recorte acidentado 

rico em diversidade na fauna e flora, cobrindo-se de milhares de hortênsias de cor azul, 

que dividem os campos ao longo das estradas, nas margens das ribeiras e lagoas. 

(Wikipédia, 2018) 

A Escola Unidade Orgânica (UO), designa-se Escola Básica e Secundária das Flores, e 

integra três estabelecimentos de ensino: EB 1,2,3/JI/S Padre Maurício de Freitas, EB 

1,2/JI das Lajes das Flores e EB1/JI de Ponta Delgada. É frequentada por cerca de 500 

alunos divididos por turmas do Pré-Escolar até ao Ensino Secundário.  
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2. Dimensão Social e Ética da Ação Docente 
 

A dimensão denominada vertente social e ética concretiza-se na área da conduta ética 

e profissional. Aqui iremos refletir principalmente sobre o nível de assiduidade, a 

participação nas atividades do departamento curricular e sobre o exercício dos cargos 

atribuídos. 

Foi sempre nossa função ensinar, recorrendo à investigação e reflexão sobre a prática 

educativa, enquadrando as nossas ações numa política educativa para a qual tentamos 

contribui ativamente. 

No exercício da nossa atividade tentamos garantir a todos os alunos um conjunto de 

aprendizagens diversas, consideradas essenciais, para o seu desenvolvimento integral. 

Fomentamos a autonomia dos alunos, promovendo sempre a sua inclusão social, 

promovendo a qualidade dos contextos educativos com vista ao bem-estar dos alunos 

e ao desenvolvimento de todas as componentes da sua identidade individual e cultural, 

identificando e respeitando as diferenças dos alunos, tentando combater a exclusão e a 

discriminação. 

Ao longo deste período e ao nível da assiduidade, apenas nos foram registadas faltas 

equiparadas a serviço efetivo. As faltas registadas, na sua maioria, ocorreram do 

acompanhamento dos alunos em atividades extra letivas. A assiduidade e a 

pontualidade demonstram o nosso compromisso para com os alunos e serve de 

referência ética para os nossos alunos. 

Ao longo destes anos letivos, sempre que solicitados ou por iniciativa própria, 

participamos de forma empenhada nas atividades do departamento curricular no qual 

estávamos inseridos. Tentando contribuir para o sucesso das mesmas procurando o 

envolvimento e motivação de alunos e professores, de modo a que estes participassem 

de forma ativa e empenhada. 

Durante estes anos desempenhamos vários cargos. Entre eles destacam-se a 

Coordenação da Comissão Coordenadora da Avaliação do Desempenho Docente, 

Coordenação do Secretariado de Exames e Coordenação dos Diretores de Turma. 
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Desempenhamos, também, os cargos de Diretor de Turma, Professor Tutor e fiz parte 

da Comissão de Acompanhamento do ProSucesso1. 

Em todos os cargos que desempenhamos, principalmente nos de coordenação, 

tentamos contribuir para uma maior eficácia do órgão pelo qual fomos responsáveis, 

tentando motivar as equipas de trabalho para que desempenhassem as suas funções da 

melhor forma possível, manifestando uma boa capacidade relacional e de comunicação. 

Como Coordenador dos Diretores de Turma também fizemos parte do Conselho 

Pedagógico da escola. Este é um dos principais órgãos de gestão e administração da 

escola e tem como principal função a coordenação e orientação educativa da Escola, 

nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento 

dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. (Flores, 

2014) 

Ao longo das nossas atividades, dentro e fora da escola assumimos sempre as exigências 

éticas e deontológicas associadas à nossa prática profissional. 

 

3. Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem 
 

Neste ponto fazemos referência à preparação e realização/organização das atividades 

letivas, ao cumprimento das orientações curriculares e ao processo de avaliação das 

aprendizagens dos alunos. A dimensão de desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem concretiza-se nas seguintes áreas: competência científica e pedagógica; 

processo de ensino e aprendizagem; relação pedagógica com os alunos; avaliação dos 

alunos. 

A lecionar a área curricular de EF, ao longo dos últimos anos, a turmas do Ensino Pré-

Escolar, do 1.º ciclo, do 2.º ciclo e a programas de recuperação escolar, sempre 

procuramos desenvolver as Competências-chave do Currículo Regional da Educação 

Básica (CREB), desenvolvendo as competências essenciais que o integram, os saberes 

específicos da área da EF e os saberes transversais e multidisciplinares. 

                                                
1 Projeto que tem como principal objetivo a redução da taxa de abandono precoce da educação e 
da formação e o aumento do sucesso escolar em todos os níveis e ciclos de ensino. 
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Tentamos utilizar corretamente a língua portuguesa, nas suas vertentes escrita e oral, 

utilizamos, nas atividades de aprendizagem, linguagens diversificadas e suportes 

variados, nomeadamente as Tecnologias da Informação e da Comunicação, 

promovendo a aquisição de competências básicas neste último domínio. 

Preparamos e organizamos as atividades letivas respeitando os documentos 

orientadores da ação educativa e as orientações do departamento curricular. No início 

dos anos letivos procuramos tomar conhecimento sobre o trabalho realizado 

anteriormente, tendo posteriormente, juntamente com os colegas de grupo, atualizado, 

no caso de necessidade, a planificação anual para os vários anos/ciclos. As planificações 

foram de encontro ao perfil de competências dos alunos, e foram reformuladas sempre 

que necessário, de forma a adequá-las aos alunos. 

Planificamos as aulas, definindo de forma correta os objetivos dos vários domínios 

(Sócio-Afetivo, Psicomotor e Cognitivo), relacionando eficazmente conteúdos, 

competências, estratégias/atividades, material utilizado e avaliação, tendo sempre o 

cuidado para que as estratégias/atividades estivessem de acordo com o nível etário, 

maturidade, interesses e dificuldades dos alunos. Também na planificação das aulas e 

sempre que necessário, atendeu-se aos pré-requisitos, conceitos alternativos e 

experiências anteriores dos alunos. Muitas vezes tivemos de desenvolver estratégias 

pedagógicas diferenciadas, atendendo aos saberes e às experiências dos alunos.  

Asseguramos a realização de atividades de apoio aos alunos e cooperamos na deteção 

e acompanhamento de crianças ou jovens com necessidades educativas especiais. 

Exemplo disso foi o trabalho realizado com um aluno Autista, que frequentava uma 

turma de 3.º ano, e que não conseguia participar no bloco dos jogos com os restantes 

colegas. Foi então necessário criarmos na escola um campo de Boccia para que ele 

pudesse desenvolver outras habilidades. 

Relativamente à realização das atividades letivas procuramos estar sempre atualizados 

científica e pedagogicamente, relativamente aos conteúdos que foram lecionados, de 

modo a transmitir aos discentes as informações com a maior clareza possível. Fez-se uso 

de uma linguagem cientificamente correta e adequada ao nível etário dos alunos, 

tentando relacionar o conhecimento científico com as aplicações práticas do quotidiano. 

Sempre que possível promoveu-se a utilização correta da língua portuguesa. Procurou-
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se promover, também, abordagens conducentes ao desenvolvimento cognitivo, afetivo 

e social dos alunos. 

Foram cumpridas globalmente as orientações curriculares, programáticas e planos 

fixados para os alunos. Em todas as turmas que lecionamos cumprimos na íntegra os 

programas curriculares, procurando sempre que os alunos adquirissem o maior número 

de vivências possíveis dentro de cada bloco/modalidade. 

Ao longo das aulas utilizamos a avaliação como elemento regulador e promotor da 

qualidade do ensino, da aprendizagem e da sua própria formação. 

Os procedimentos de avaliação das aprendizagens seguidos respeitaram os documentos 

orientadores e, julgamos nós, foram adequados às necessidades dos alunos.  

Quanto às metodologias de avaliação a adotar, estas foram sempre de acordo com as 

estabelecidas pelo Departamento. 

Entre as várias formas de avaliação, destacam-se a avaliação diagnóstica, a avaliação 

formativa e a avaliação sumativa, pois é através delas que contribuímos para os 

diferentes tipos de decisões no processo de avaliação (Peric & Silva, 2009). 

Antes de iniciarmos qualquer modalidade realizamos a avaliação diagnóstica de modo a 

aferir o grau de conhecimento e o nível de desempenho dos alunos em cada 

bloco/modalidade. Segundo (Sant'anna, 1995, p. 33), a avaliação diagnóstica “visa 

determinar a presença ou ausência de conhecimentos e habilidades, inclusive buscando 

detetar pré-requisitos para novas experiências de aprendizagem. Permite averiguar as 

causas de repetidas dificuldades de aprendizagem.”. 

A avaliação formativa segundo (Sant'anna, 1995, p. 34) , “é realizada com o propósito 

de informar o professor e o aluno sobre o resultado da aprendizagem, durante o 

desenvolvimento das atividades escolares.”. 

Através deste tipo de avaliação foi-nos possível identificar algumas deficiências durante 

o processo ensino-aprendizagem, permitindo-nos fazer algumas reformulações nas 

planificações de modo a assegurar um maior sucesso por parte dos alunos. 

De acordo com (Sant'anna, 1995, p. 35), a sumativa tem como função: “classificar os 

alunos ao final da unidade, semestre ou ano letivo, segundo níveis de aproveitamento 

apresentados.”. 

Relativamente à esta avaliação sumativa, produzimos instrumentos de avaliação de 

acordo com os critérios de êxito dos blocos/modalidades lecionados durante o período. 
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Deu-se relevo a todos os elementos de avaliação: Competências Sócio-Afetivas 

(comportamento; participação; autonomia; responsabilidade); Competências 

Psicomotoras; Competências Cognitivas e Aptidão Física, de modo a obter dados para 

uma avaliação o mais criteriosa possível. 

Para efetuar o processo de avaliação dos alunos utilizaram-se registos estruturados de 

avaliação, com base na observação direta, de forma a informar, o mais objetivamente 

possível, os alunos, os Professores Titulares ou Diretores de turma e a nós próprios. 

Através deste processo, também nos foi possível analisar o desempenho dos alunos, os 

objetivos e metas a atingir e diagnosticar dificuldades de aprendizagem, que pudessem 

ser corrigidas adequadamente. Tentamos integrar a autoavaliação e/ou a 

heteroavaliação como estratégia reguladora das aprendizagens dos alunos. Este tipo de 

avaliação é importante, pois tal como é referido por (Darido & Rangel, 2005), o aluno 

poderá avaliar-se no início e no término sobre o conhecimento adquirido e através disto 

ele poderá fazer uma análise de si mesmo. 

Procuramos desenvolver práticas conducentes a uma melhoria do desempenho escolar 

dos alunos, tendo em conta o seu contexto socioeducativo. Foram usadas várias 

estratégias promotoras da aprendizagem dos alunos. Sempre tentamos motivá-los para 

a sua melhoria, promovendo a participação de todos os alunos, nomeadamente aqueles 

que revelavam mais dificuldades, tendo em vista a integração e valorização da sua 

participação. 

Ao longo das aulas foram proporcionados aos alunos trabalhos em grupo e em pares, 

atendendo à importância deste tipo de atividade no desenvolvimento da sociabilidade, 

da afetividade e do respeito pelos outros.  

Perante alunos com grandes dificuldades em adquirir as competências específicas, 

empenhamo-nos em aplicar as seguintes medidas: prestar maior atenção ao trabalho 

do aluno; aumentar a frequência de interações verbais estimulantes; dar uma maior 

valorização à sua participação na aula; proporcionar situações de ensino individualizado; 

diferenciar as atividades no tempo e no espaço da aula; dar um maior incremento às 

atividades da avaliação formativa; articular alguns conteúdos com os interesses dos 

alunos e valorizar todo o esforço realizado nas atividades. Após a implementação destas 

estratégias houve melhorias no desempenho escolar dos alunos.  
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Todas as aulas foram lecionadas de acordo com a planificação anual elaborada pelo 

Departamento de Educação Física e Desporto. Quase todas as aulas, de um modo geral, 

decorreram conforme o planeado, não existindo necessidade de grandes alterações ao 

inicialmente planificado. Também não deixa de ser verdade que, em quase todas as 

aulas, houve necessidade de pequenos reajustamentos, de modo a que os alunos 

adquirissem da melhor forma possível os conteúdos lecionados. 

Em todas as aulas tentou-se dar informações claras e suficientes sobre as tarefas 

propostas aos alunos. Procurou-se utilizar recursos adequados às aprendizagens dos 

alunos e houve sempre a tentativa de gerir o tempo de ensino de forma a cumprir os 

objetivos definidos para as aulas. 

Ao longo das várias aulas foram sistematizados procedimentos e tarefas de rotina para 

comprometer os alunos em várias experiências de aprendizagem e possibilitar um maior 

tempo de empenhamento motor. 

Tentamos garantir sempre um clima de aula agradável, incentivando os alunos a 

fazerem uma correta utilização de regras de convivência democrática e gerindo, com 

segurança e flexibilidade, situações problemáticas e conflitos interpessoais, de modo a 

que a aula fosse ao encontro dos interesses dos alunos, de modo a criar um clima 

facilitador da aprendizagem. 

 

4. Participação na vida da escola e na relação com a comunidade 
 

A dimensão de participação na escola e relação com a comunidade escolar concretiza-

se nas seguintes áreas: Projeto Educativo e Plano de Promoção do Sucesso Escolar; 

Relação com os pais, encarregados de educação e comunidade educativa; Componente 

não letiva de estabelecimento e exercício de cargos. 

Perspetivando a escola e a comunidade como espaços de educação inclusiva e de 

intervenção social, no quadro de uma formação integral para a cidadania democrática, 

tentamos participar na construção, desenvolvimento e avaliação do projeto educativo 

da escola e dos respetivos projetos curriculares. 
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Organizamos e/ou participamos nas atividades do plano anual de escola, realizando um 

trabalho com qualidade, no nosso entender, e por vezes, reconhecido pela escola 

através dos seus órgãos. 

Porque julgamos que o trabalho desenvolvido dentro da sala de aula só é bem-sucedido, 

ou é mais facilmente bem-sucedido, quando conseguimos oferecer aos alunos 

motivações dentro e fora da sala e quando lhes fazemos notar que estamos 

absolutamente empenhados, com eles, no sucesso do projeto educativo da escola e no 

seu próprio sucesso educativo. Assim sendo, procuramos marcar presença ativa no 

maior número possível de atividades do plano anual da escola, especialmente naquelas 

que foram dinamizadas pelo nosso Departamento curricular.  

Dando cumprimento às propostas do Departamento, todos os anos participamos no 

Corta-Mato Escolar, Fase Ilha e Fase Regional, no projeto MegaSprinter e MegaSalto 

Fase Escola e Fase Ilha, e nos Jogos Desportivos Escolares (JDE) dos 2.º e 3.º ciclos (quer 

na participação, quer na organização). 

Organizamos, em cada período letivo, um convívio desportivo entre os alunos do 1.º 

ciclo e do Pré-Escolar nas escolas onde lecionamos. 

Valorizamos a escola enquanto polo de desenvolvimento social e cultural, cooperando 

com outras instituições da comunidade, nomeadamente com a Câmara Municipal de 

Santa Cruz das Flores e com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco, na 

organização das atividades de comemoração do Dia Mundial da Criança. 

Todas as atividades referidas foram gratificantes e contribuíram para a nossa formação 

pessoal, pois familiarizaram-nos com a organização de eventos e socializaram-nos com 

o meio escolar envolvente. Tiveram também uma grande importância, na medida em 

que sensibilizou a maior parte dos alunos da escola para o valor e interesse que tem a 

disciplina de EF.  

Destacamos o bom relacionamento conseguido com os alunos, professores e restante 

comunidade escolar, o que muito contribui para o nosso desempenho. 

Colaboramos com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação 

e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo entre docentes, alunos, 

encarregados de educação e pessoal não docente, bem como com outras instituições 

da comunidade. Tentamos promover a interação dos alunos com as suas famílias, 
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comemorando o Dia da Família, através da participação conjunta em diversos jogos 

tradicionais. 

Ao longo destes anos procuramos marcar presença ativa no maior número possível de 

atividades da comunidade escolar que constavam, ou não, do Plano Anual de Atividades. 

Propusemos, coordenamos e/ou participamos em grupos de trabalho identificados e 

integrados nos projetos orientadores e de atividades da escola, contribuindo para o seu 

sucesso. 

Acompanhamos os alunos do 1.º ciclo em algumas palestras, festas, visitas de estudo e 

atividades de encerramento dos vários períodos letivos. Como Diretor de Turma 

acompanhamos os alunos nas atividades agendadas e sempre que estes mostravam 

interesse na sua participação. 

Os encarregados de educação e/ou as entidades competentes forma informados das 

ocorrências que, nos termos regulamentares, determinam a sua intervenção, e 

promoveu-se um relacionamento de complementaridade entre a escola e a família 

através do contacto frequente com os encarregados de educação.  

A relação estabelecida com os pais e encarregados de educação dos alunos a cargo 

efetuou-se sempre que foi necessário resolver alguma ocorrência do dia-a-dia escolar 

dos alunos. Para o efeito foram prestadas informações oralmente, via caderneta, ou 

através dos professores titulares com o intuito de melhorar o rendimento escolar dos 

alunos. Como Diretor de Turma estivemos sempre disponíveis para prestar qualquer 

esclarecimento aos encarregados de educação. Muitas vezes, fora das horas de 

atendimento, contactamos os encarregados de educação de forma a mantê-los 

atualizados sobre a situação escolar dos seus educandos. Foi disponibilizado o contacto 

pessoal para que eles pudessem esclarecer alguma dúvida fora do horário de 

atendimento. 

No que diz respeito à dinamização de atividades de apoio aos alunos desenvolvemos, de 

forma sistemática, atividades de apoio aos alunos, recorrendo a algumas estratégias 

bem-sucedidas. 

Ao longo dos anos tentamos apoiar os alunos sempre que eles necessitaram, fosse 

dentro ou fora da sala de aula.  

Aos alunos que revelaram algumas dificuldades na execução dos exercícios foi pedido 

que praticassem fora das aulas alguns exercícios específicos de modo a colmatar as suas 
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lacunas, que frequentassem as Atividades Desportivas Escolares (ADE) e/ou que 

frequentassem os treinos no Clube Desportivo Escolar (CDE) . Apesar de não constar do 

horário de trabalho disponibilizamo-nos para ajudar uma aluna que revelava muitas 

dificuldades na realização dos vários elementos gímnicos, tendo-lhe dado apoio, ao 

longo do último ano letivo, durante 45 minutos semanais.  Este apoio apesar de não 

conseguir eliminar as graves dificuldades e o medo que ela tinha, permitiu-lhe conseguir 

realizar alguns elementos gímnicos e que ela enfrentasse os outros com menos receio. 

 

5. Desenvolvimento profissional ao longo da vida 
 

A dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida, incluindo o percurso no 

domínio da formação contínua, concretiza-se na área desenvolvimento profissional e 

formação contínua. Assim, neste ponto iremos fazer-se referência à participação em 

formações e à partilha de informações. 

Relativamente às ações de formação contínua frequentadas regista-se a participação, 

com aproveitamento, em ações de formação contínua na área específica de docência ou 

centrada na escola e nos contextos profissionais de trabalho, nos termos do Estatuto da 

Carreira Docente na RAA, Decreto Legislativo Regional n.º 25/2015/A de 17 de 

dezembro. 

Incorporamos a formação como elemento constitutivo da prática profissional, 

construindo-a a partir das necessidades que consciencializamos, mediante a análise 

problematizada da nossa prática pedagógica. Assim como forma de superar uma lacuna 

no ensino da ginástica, principalmente nas ajudas, realizamos a formação AJUDAS E 

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM NA GINÁSTICA ARTÍSTICA E TRAMPOLINS – Organizada 

pelo Centro de Formação da Escola Básica Integrada de Arrifes - FORBIA, entre os dias 

01 e 04 de setembro de 2015, num total de 25 horas, tendo obtido a avaliação de MUITO 

BOM, e conferindo 1 unidade de crédito (Anexo I). 

Durante estes três anos participamos em atividades formativas realizadas e validadas 

pelos órgãos da escola ou por outras entidades legalmente certificadas. Assim, 

participamos nas seguintes formações: 
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PRIMEIROS SOCORROS E TRAUMATOLOGIA DO DESPORTISTA – Organizada pela 

Federação Portuguesa de Voleibol, entre nos dias 23 e 24 de outubro de 2015 (Anexo 

II); 

DIREÇÃO E ORIENTAÇÃO DA EQUIPA E SISTEMAS TÁTICOS – Organizada pela Federação 

Portuguesa de Voleibol, entre nos dias 30 e 31 de outubro de 2015 (Anexo III); 

PREPARAÇÃO FÍSICA E TÉCNICA DOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO – Organizada pela 

Federação Portuguesa de Voleibol, entre nos dias 13 e 14 de novembro de 2015 (Anexo 

IV); 

TREINO FÍSICO FUNCIONAL NO VOLEIBOL NOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO – Organizada 

pela Federação Portuguesa de Voleibol, entre nos dias 27 e 28 de novembro de 2015 

(Anexo V). 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS TERRAS DO PRIOLO – Organizada pela Entidade Formadora 

da Escola Básica e Secundária do Nordeste, entre os dias 30 de junho e 03 de julho de 

2015, num total de 25 horas, tendo obtido a avaliação de MUITO BOM, e conferindo 1 

unidade de crédito (Anexo VI); 

BADMINTON PARA TREINADORES – Organizada pela Federação Portuguesa de 

Badminton, entre os dias 1 e 2 de outubro de 2016 (Anexo VI). 

A aquisição de novas competências através de uma formação contínua de qualidade é 

um fator que possibilita a adaptação às novas necessidades. 

Sempre privilegiamos o trabalho de equipa como fator de enriquecimento da nossa 

formação e promotor da partilha de saberes e experiências, tentando desenvolver 

competências pessoais, sociais e profissionais, numa perspetiva de formação ao longo 

da vida. 

Nas reuniões de Departamento/Grupo partilhamos o conhecimento que detemos dos 

alunos, colaborando na definição de estratégias conjuntas para conseguir ajudá-los a 

colmatar as suas dificuldades. Partilhamos as nossas rotinas ou projetos em que nos 

envolvemos, refletindo sobre as nossas práticas, apoiando-nos na experiência, na 

investigação ou em outros recursos importantes para a avaliação do nosso 

desenvolvimento profissional; 

Por iniciativa nossa dispensamos material diversificado aos colegas do Departamento, 

aos Diretores de Turma e a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta nos foram 

solicitando ajuda. 
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Também nos mostramos sempre cooperantes na elaboração e realização de estudos e 

de projetos de intervenção integrados na escola e no seu contexto. 
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6. Discussão Geral 
 

Tendo finalizado o ciclo pedagógico-didático que decorreu ao longo dos últimos anos 

letivos, tentamos aqui refletir sobre os mesmos, fazendo uma análise que pretende 

caracterizar todo um conjunto de aspetos, de uma forma adequada, fidedigna e de 

qualidade, que permitem avaliar adequadamente as atividades por nós desenvolvidas. 

Através deste relatório pudemos aferir a evolução do nosso desempenho docente por 

forma a melhorar as nossas práticas e contribuindo, assim esperamos, para o sucesso 

educativo dos nossos alunos.  

Durante estes anos muitos foram os desafios que nos foram colocados pela frente. Entre 

eles destacaria a mudança para um local novo, deixando para trás a família, uma escola 

diferente e os novos cargos desempenhados. Tudo isto obrigou-nos a pesquisar, a 

estudar e a questionar os colegas, solicitando-lhe ajuda para ultrapassar algumas 

dificuldades e esclarecer algumas dúvidas. É sempre bom ter a sensação do conforto dos 

nossos pares, já que permite a partilha de experiências e o diálogo sobre as nossas 

dificuldades. 

Foram anos muito trabalhosos, não só porque desenvolvemos muitos projetos e 

organizamos muitas atividades, como também fomos postos à prova com a 

implementação de uma nova disciplina denominada de Ensino Especializado em 

Desporto (EED), desconhecida para todos. 

Durante das aulas houve vários os fatores que influenciaram as nossas aulas. As 

instalações, o material específico e, por vezes, o comportamento dos alunos. Apesar 

disso tentamos que eles adquirissem o máximo de conhecimentos possíveis das várias 

modalidades. 

Ao longo dos anos notamos que os alunos, para além de terem menos destreza para 

realizar atividades simples, se magoam com maior frequência, e estão menos motivados 

para a prática da EF, independentemente da modalidade, com exceção do futebol, e no 

caso desta escola, do voleibol. 

Nota-se que as escolas não estão preparadas ainda para os alunos que apresentam 

dificuldades na disciplina de EF. Se existe apoios para os alunos que apresentem 
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dificuldades a português, matemática, e outras, porquê e para quando aulas de apoio 

para a EF? Esta é uma pergunta que gostaríamos de ver respondida nos próximos anos 

porque, cada ano que passa, o “analfabetismo” motor é mais evidente. 

Durante a minha atividade profissional e concretamente ao longo dos anos letivos a que 

se refere este relatório, detetamos algumas lacunas, pelo que necessitamos de atenuá-

las e corrigi-las de forma a evoluir os nossos saberes, elevando a qualidade da nossa 

atividade docente. 
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7. Conclusão 
 

Com o presente relatório procuramos expor o trabalho desenvolvido ao longo dos 

últimos anos na categoria de professor com Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

por Tempo Indeterminado.  

Já somos professores há alguns anos e se neste tempo todo aprendemos alguma coisa, 

é que esta profissão é certamente das mais cansativas, e das que mais consome quem 

a assume, pois não há férias, fins-de-semana, noites ou horas livres em que, de uma 

forma ou de outra, não se pense em questões e problemas profissionais.  

O nosso trabalho na escola vai muito para além do ensino e de todas as questões 

burocráticas.  

Pensamos que os programas de EF deveriam começar a olhar para outras modalidades 

onde os alunos começam a revelar um interesse crescente, pois a motivação dos alunos 

é cada vez menor (são sempre as mesmas modalidades). 

Os alunos necessitam conhecer e explorar o movimento do seu corpo, criar sensações 

positivas e consequentemente possibilitar o sucesso nas suas performances, 

aumentando a sua autoconfiança e, naturalmente, o interesse pela disciplina. É 

necessário estimular e potenciar as capacidades motoras de cada aluno, de modo a que 

estes se apercebam das suas melhorias. 

Os professores de EF têm de estar sempre atentos a cada aluno, avaliando o seu 

desenvolvimento geral, promovendo o gosto pela disciplina, motivando-o, permitindo 

que tenha situações agradáveis em contexto escolar e consequentemente uma 

avaliação positiva. Para isso muito contribuem os reforços positivos no decorrer das 

aulas. 

Esta foi a primeira vez que conseguimos ter estabilidade profissional e dar continuidade 

ao trabalho desenvolvido. Julgamos que isto influenciou positivamente a lecionação das 

aulas, pois como já conhecemos os alunos foi-nos mais fácil saber lidar com eles, para 

além de já sabermos, de forma mais assertiva, as capacidades ou as lacunas dos alunos, 

o que nos permitiu fazer um trabalho mais individualizado. 



Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2018 
 

Vítor Quitério 18 
 

Na nossa profissão, tal como muitas outras, necessitamos de constantes atualizações, 

de modo a mantermo-nos informados e preparados para encarar a realidade escolar 

que parece ser cada vez mais difícil e mais desafiante. Todos os anos surgem novos 

reptos e novos desafios obrigando-nos a estar constantemente atualizados. O facto de 

termos realizado diversas formações permitiu-nos, em alguns casos, superar 

dificuldades evidenciadas, principalmente na modalidade de ginástica.  

Não somos super-heróis, e nenhum professor o é, mas temos consciência que fazemos 

um dos trabalhos mais importantes do Mundo: tentar ajudar as próximas gerações a 

atingirem o seu potencial e a serem o melhor que consigam social, familiar e 

profissionalmente. 
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Capítulo III – Educação Física e Desporto Escolar no 
Arquipélago dos Açores 
 

1. Introdução 
 

A EF na RAA é lecionada em algumas escolas públicas desde o Pré-Escolar até ao Ensino 

Secundário. Iniciou-se no passado ano letivo uma nova disciplina denominada EED, que 

também aqui será analisada, tal como as ADE, os JDE, os CDE e as restantes atividades 

desenvolvidas através do DE Nacional. 

Desde 1952, a “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” 

(UNESCO) tem trabalhado ativamente para promover o poder e o potencial transversal 

da EF e do Desporto. A esse respeito, a Organização tem um mandato claro para facilitar 

o acesso à EF nos sistemas de educação formal e informal. Essa promoção de longa data 

da educação física de qualidade está consagrada na Carta Internacional da Educação 

Física e do Desporto da UNESCO, de 1978, que descreve a EF como um direito 

fundamental de todos, e como um elemento essencial para a educação ao longo da vida. 

(UNESCO, International Yearbook of Education, 1952) 

A Secretaria Regional da Educação e Cultura , através da Direção Regional da Educação 

(DRE), tem como objetivos conceber, orientar, coordenar e avaliar o sistema educativo 

açoriano, promovendo o seu desenvolvimento e assegurando a sua qualidade, equidade 

e democraticidade. A sua autonomia faz com que os currículos, sejam diferentes das 

restantes zonas do país. (SREC, 2016) 

O CREB, enquadrado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 21/2010/A de 24 de junho e 

Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2011/A de 2 de agosto, define o conjunto de 

competências a desenvolver pelos alunos que frequentam o sistema educativo regional 

ao longo da educação básica, o desenho curricular, as orientações metodológicas, os 

possíveis contributos das diferentes áreas curriculares para a abordagem da 

açorianidade e as orientações para a avaliação das competências e aprendizagens dos 

alunos. 

O CREB concretiza-se no respeito pelos objetivos consagrados na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, pelos princípios orientadores do currículo nacional e pelas 
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competências e aprendizagens essenciais estabelecidas a nível nacional para cada ciclo 

de ensino. (CREB, 2018) 

Segundo (Alonso, 2011, p. 6) se por um lado, o mundo constitui uma realidade cada vez 

mais globalizada, com interdependências acentuadas entre países e regiões, por outro, 

este facto coexiste com a afirmação de identidades regionais. Com o CREB pretende -se: 

1. Promover, no essencial, as aprendizagens prescritas pelo currículo nacional do 

Ensino Básico; 

2. Facilitar, quando oportuno, a realização dessas aprendizagens de forma 

adaptada à realidade regional, tornando-as mais significativas; 

3. Enquadrar a generalidade das decisões de política curricular tomada na RAA, 

designadamente as que dizem respeito ao elenco de áreas regimes de docência. 

Na figura 1 é feita uma representação da estrutura do Referencial Curricular para a 

Educação Básica na RAA (CREB), onde se pode verificar que as oito competências chave 

e os temas transversais de educação para o desenvolvimento sustentável e açorianidade 

configuram as traves mestras que organizam e sustentam o edifício curricular, tendo por 

referência o currículo nacional e a matriz curricular dos Açores. 

 

 
Figura 1 – Representação da estrutura do referencial (CREB) 

 

 

Embora as competências-chave sejam de natureza nuclear e transversal, umas 

apresentam um carácter mais globalizante, como é o caso das competências digital e de 

autonomia e gestão da aprendizagem, enquanto a competência social e de cidadania 
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representa um domínio mais abrangente, assumindo-se como síntese e, ao mesmo 

tempo, campo de realização das restantes competências que têm um carácter mais 

instrumental, com uma relação clara aos campos disciplinares. As competências chave 

são: 

• Competência em línguas; 

• Competência matemática; 

• Competência científica e tecnológica; 

• Competência cultural e artística; 

• Competência digital; 

• Competência físico-motora; 

• Competência de autonomia e gestão da aprendizagem; 

• Competência social e de cidadania. 

As competências-chave são desenvolvidas através de temas transversais, relacionados 

com as expressões individuais e coletivas e a criação enquanto processo. 

Relativamente à «Competência físico-motora», que é aquela que aqui mais nos 

interessa, é definida como a “...capacidade de relacionar harmoniosamente o corpo com 

o espaço numa perspectiva pessoal e interpessoal, adoptando estilos de vida saudáveis 

e ambientalmente responsáveis. Esta competência implica a apropriação de 

conhecimentos, habilidades técnicas e atitudes relacionados com a actividade física e 

com a promoção da qualidade de vida.” (Alonso, 2011, p. 10) 

É objetivo mostrar aqui a realidade do Arquipélago dos Açores no que diz respeito à EF 

e ao DE. Procuramos expor, analisar e interpretar o currículo que é proporcionado nas 

escolas da RAA.  

Os termos ensino e aprendizagem estão relacionados diretamente com o conceito de 

didática. O processo de aplicação desta, conhecido também pelo nome de metodologia, 

implica múltiplas atuações e decisões que podem conduzir ao êxito ou ao fracasso na 

intervenção educativa.  

Segundo (Viñaspre, 2000) a didática é o estudo científico da organização das situações 

de aprendizagem que um estudante vive para alcançar um objetivo cognitivo, afetivo ou 

motor. A organização implica que o professor se responsabilize pela planificação, 
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inovação e criação de situações de aprendizagem úteis e necessárias para alcançar os 

objetivos pretendidos.  

A EF apresenta características que conferem ao ensino um carácter genuíno e 

diferencial. Para o mesmo autor, a EF refere-se ao estudo das condutas motrizes 

suscetíveis de possuir conteúdo educativo, ou seja, aproveita-se o conteúdo das 

atividades físicas para educar. Procurando-se o desenvolvimento integral do indivíduo. 

O ensino da EF tem de estar adaptado ao desenvolvimento de uma atividade de ensino 

na qual o movimento corporal e o esforço físico constituem os conteúdos. Assim, a EF 

tem a peculiaridade de operar através do movimento, por isso, trata-se de educação do 

físico por meio da motricidade. 

A necessidade de uma didática específica da EF e do desporto é inquestionável, visto 

que apresenta conteúdos cuja diferenciação e especificidade são sobejamente 

evidentes. Dentro desses conteúdos destacam-se a manifestação de resultados, as 

metodologias de ensino, as relações interpessoais e a estrutura de organização. As aulas 

de EF têm um efeito mais direto e imediato sobre os alunos e os professores do que as 

dadas na aula tradicional. Esta situação diferencial conduz a processos de socialização 

mais ricos. (Viñaspre, 2000) 

As escolas, os sistemas e os movimentos evoluíram e avançaram para a EF do século XXI, 

que tem como principal característica a sua consolidada inclusão no programa educativo 

em todo o mundo, enquanto elemento fundamental de uma educação integral. A EF do 

novo milénio colabora na formação de uma pessoa íntegra, procura o seu 

desenvolvimento psicomotor e fomenta a qualidade de vida através de exercícios físico 

e do desporto; prepara o ser humano para as exigências que a sociedade lhe apresenta 

e desenvolve a sua criatividade e personalidade. Graças à EF atual, democrática e 

integradora, as atividades físico-desportivas irão tornar-se numa forma de ser, em 

companheiras inseparáveis no decorrer de toda a nossa vida. (EFDeportes, 2014) 

A EF, tal como a encontramos hoje nas escolas portuguesas, é uma conquista do 25 de 

Abril de 1974, mas só em 1993 é que apareceram, pela primeira vez, os programas 

nacionais de EF. 

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE, 1986) pode definir-se como 

o “conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela 

garantia de uma permanente ação formativa, orientada para favorecer o 
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desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da 

sociedade”. Esta Lei fixa ainda um quadro preciso de parâmetros ao referir as grandes 

metas educacionais e as orientações básicas que deverão informar a estrutura e a 

organização escolar. 

Os programas de 1991 de EF, elaborados no âmbito da reforma curricular do Sistema 

Educativo, vieram dar a esta disciplina um novo significado e importância enquanto área 

curricular. Surgem na perspetiva de poderem constituir, pelas suas consequências, um 

meio importante gerador de desenvolvimento da disciplina de EF, não se reduzindo 

apenas a um quadro de referência delimitado do campo de atuação dos professores. 

(Vieira, 2015) 

Os programas redigidos em 1991 e os atuais (2001) garantem uma articulação vertical e 

horizontal dos conteúdos, traduzindo-se numa clara especificação dos objetivos a atingir 

por ciclo e ano de escolaridade; ao contrário das orientações curriculares anteriores, 

genéricas e de carácter indicativo. Os programas (1991; 2001) são especificados e 

prescritivos (no que se refere às matérias ditas nucleares), sendo ao mesmo tempo 

sugestivos, no que diz respeito às matérias “alternativas”. (Vieira, 2015)  
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2. Educação Física 
 

A EF é uma disciplina que, através do movimento, contribui para o desenvolvimento 

integral do ser humano. É uma disciplina que tenta melhorar, controlar e manter a saúde 

do corpo e da mente. Esta consiste num conjunto de atividades físicas planeadas e 

estruturadas para promover a condição física de crianças, jovens e adultos através da 

prática de diferentes modalidades desportivas. (Batista, Rêgo, & Azevedo, 2016) 

A intenção da disciplina de EF é que, ao longo das aulas, os alunos consigam conhecer 

melhor o corpo e as suas possibilidades, aprendam a realizar exercícios e jogos, sozinhos 

ou em grupo/equipa, aprendam as habilidades essenciais das várias modalidades 

desportivas e aprendam a aplicar as regras da participação desportiva. São também 

objetivos da EF: melhorar o nível das capacidades motoras, cooperar com os colegas e 

com os professores e criar hábitos de higiene e de prática de exercício físico. (Veloso, et 

al., 2012) 

Desde 1952, a UNESCO tem trabalhado ativamente para promover o poder e o potencial 

transversal da EF e do desporto. A esse respeito, a Organização tem um mandato claro 

para facilitar o acesso à EF nos sistemas de educação formal e informal. Essa promoção 

de longa data da Educação Física de Qualidade está consagrada na Carta Internacional 

da Educação Física e do Desporto da UNESCO, de 1978, que descreve a EF como um 

direito fundamental de todos, e como um elemento essencial para a educação ao longo 

da vida. (UNESCO, Revised International Charter of Physical Education, Physical Activity 

and Sport, 2015) 

Seguidamente iremos esmiuçar a disciplina de EF ao longo de toda a escolaridade 

obrigatória, mas só no que diz respeito às turmas do Ensino Regular. 

 

2.1 Expressão Motora no Pré-Escolar 
 

Segundo o ponto 1 do Artigo 84.º da Portaria n.º 75/2014 de 18 de Novembro de 2014, 

Regulamento de Gestão Administrativa e Pedagógica de Alunos (RGAPA), da 

responsabilidade da Secretaria Regional da Educação e Cultura dos Açores a introdução 

da EF na educação Pré-Escolar é da responsabilidade do educador de infância a quem 

esteja atribuída a sala, competindo-lhe, em execução das orientações curriculares 
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fixadas, desenvolver as ações necessárias à concretização dos objetivos ali 

estabelecidos. 

Na RAA os conselhos executivos, no âmbito da gestão dos recursos humanos, podem 

determinar a prestação de apoio técnico-pedagógico por parte de um professor de EF, 

quando exista disponibilidade de horário para o efeito e sem que resulte necessidade 

de recursos acrescidos para a UO. (RGAPA, 2014) 

A educação Pré-Escolar, tal como está estabelecido na Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 

de fevereiro), destina-se às crianças entre os 3 anos e a entrada na escolaridade 

obrigatória (1.º ciclo), sendo considerada como “a primeira etapa da educação básica 

no processo de educação ao longo da vida”. 

Na RAA são seguidas, as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar emanadas 

pelo Ministério da Educação. De acordo como ao artigo 84.º da Portaria n.º 75/2014 de 

18 de Novembro de 2014, na RAA a introdução à EF na educação Pré-Escolar é da 

responsabilidade do educador de infância, podendo o conselho executivo, no âmbito da 

gestão dos recursos, mediante solicitação do educador de infância titular do grupo, 

determinar a prestação de apoio técnico-pedagógico por parte de um professor de EF. 

As Orientações Curriculares, para a Educação Pré-Escolar, baseiam-se nos objetivos 

globais pedagógicos, definidos pela referida Lei e destinam-se a apoiar a construção e 

gestão do currículo no jardim-de-infância, da responsabilidade de cada educador/a, em 

colaboração com a equipa educativa do estabelecimento educativo/agrupamento de 

escolas. (Alonso, 2011) 

 
Tabela 1 - Matriz Curricular da Educação Pré-Escolar 

25 horas semanais em monodocência 
• Área de Formação Pessoal e Social 
• Área de Expressão/Comunicação 

o Domínio das Expressões: 
Motoras 
Dramática 
Plástica 
Musical 

o Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 
o Domínio da Matemática 

• Área de Conhecimento do Mundo 
 

Na tabela 1 é apresentado o desenho curricular da educação Pré-Escolar, aprovado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2010/A de 24 de junho. A organização das 
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Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar contempla três Áreas em que se 

explicitam as implicações para uma abordagem integrada e globalizante das diferentes 

Áreas de Conteúdo: A Área de Formação Pessoal e Social, Área de Expressão e 

Comunicação e a Área do Conhecimento do Mundo, tal como podemos verificar na 

figura 2. 

 

 
Figura 2 – Áreas de Conteúdo do Ensino Pré-Escolar 

 

Dentro destas vamos olhar mais atentamente para a Área de Expressão e Comunicação, 

pois esta engloba vários domínios, entre os quais destacamos o Domínio da EF. Esta Área 

é considerada como uma área básica, uma vez que engloba diferentes formas de 

linguagem que são indispensáveis para a criança interagir com os outros, dar sentido e 

representar o mundo que a rodeia. (Alonso, 2011) 

Segundo o documento “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar” o 

Domínio da EF constitui uma abordagem específica do desenvolvimento de capacidades 

motoras, em que as crianças terão oportunidade de tomar consciência do seu corpo, na 

relação com os outros e com diversos espaços e materiais. 

O Domínio da EF privilegia “uma abordagem global não especificando componentes. O 

corpo, que a criança vai progressivamente dominando desde o nascimento e de cujas 

potencialidades vai tomando consciência, constitui um meio privilegiado de relação com 

o mundo e o fundamento de todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem”. 

(Alonso, 2011, p. 43) 

ANTERIOR

Preâmbulo
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A EF possibilita à criança um desenvolvimento progressivo da consciência e do domínio 

do seu corpo e, ainda, o prazer do movimento numa relação consigo própria, com o 

espaço, com os outros e com os objetos. 

A EF, no Pré-Escolar, proporciona experiências e oportunidades desafiantes e 

diversificadas, em que a criança aprende: a conhecer e a usar melhor o seu corpo, 

criando uma imagem favorável de si mesma; a participar em formas de cooperação e 

competição saudável; a seguir regras para agir em conjunto; a organizar-se para atingir 

um fim comum aceitando e ultrapassando as dificuldades e os insucessos. 

O domínio da EF relaciona-se com a área de Formação Pessoal e Social, pois contribui 

para o desenvolvimento da independência e autonomia das crianças e das suas relações 

sociais, constituindo ainda uma ocasião de promover estilos de vida saudável, ao 

fomentar a prática regular do exercício físico e o contacto com a natureza. Articula-se 

assim com o Conhecimento do Mundo e também com outros domínios da Área de 

Expressão e Comunicação, estando relacionada com a Educação Artística, 

nomeadamente com a Dança e a Música, pois favorece a vivência de situações 

expressivas e de movimento criativo utilizando imagens, sons, palavras e 

acompanhamento musical. Tem ainda ligação com a Linguagem Oral (identificação e 

designação das diferentes partes do corpo) e com a Matemática (representação e 

orientação no espaço). (Alonso, 2011) 

A EF é um espaço privilegiado de brincar em que o educador/professor pode criar 

condições de exploração livre do espaço e do movimento, permitindo que a criança 

invente os seus movimentos, tire partido dos materiais, coloque os seus próprios 

desafios e corra riscos controlados, que lhe permitam tornar-se mais autónoma e 

responsável pela sua segurança. 

A abordagem lúdica deve estar subjacente nas aulas de EF. O jogo constitui um recurso 

educativo, que sendo apresentado de forma atrativa e tendo em conta os interesses, 

motivações e propostas das crianças, permite a aquisição de um número muito 

significativo de aprendizagens. 

O processo de aprendizagem na EF permite às crianças movimentarem o corpo com 

mais precisão e coordenação, desenvolvendo a resistência, a força, a flexibilidade, a 

velocidade e a destreza geral. Possibilita-lhe ainda aprender a coordenar, alterar e 

diferenciar melhor os seus movimentos, através do controlo do equilíbrio, ritmo, tempo 
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de reação, de forma a desenvolver e aperfeiçoar as suas capacidades motoras em 

situações lúdicas, de expressão, comunicação e interação com os outros. (Silva, 

Marques, Mata, & Rosa, 2016) 

No documento “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar” o processo de 

aprendizagem organiza-se em torno de três eixos com relação entre si, tal como indica 

a tabela 2. 

 
Tabela 2 - Aprendizagens no Pré-Escolar 
Blocos Pré-Escolar 

Perícia e Manipulação ü 
Deslocamentos e equilíbrios ü 

Jogos ü 
 

Deslocamentos e Equilíbrios – Quando a criança inicia a educação Pré-Escolar já deverá 

possuir algumas aquisições motoras básicas, tais como andar, correr, transpor 

obstáculos, manipular objetos. Partindo destas aquisições, serão criadas situações em 

que a diversificação de formas de utilizar e de sentir o corpo deem lugar a situações de 

aprendizagem em que há um controlo voluntário desse movimento. A exploração de 

diferentes formas de movimento permite ainda tomar consciência dos vários segmentos 

do corpo, das suas possibilidades e limitações, facilitando a progressiva interiorização 

do esquema corporal e também a tomada de consciência do corpo em relação ao espaço 

exterior — esquerda, direita, em cima, em baixo, etc. 

Perícias e Manipulações – A criança adapta progressivamente as suas ações a meios 

específicos e a objetos variados, aumentando o seu repertório de movimentos 

pensados, interiorizados e expressos como resposta aos desafios encontrados. A 

realização de ações motoras básicas de exploração e domínio de aparelhos portáteis 

permite à criança explorar a relação do corpo com os objetos em movimento no espaço, 

o controlo dos objetos, utilizando as mãos e os pés, bem como outras partes do corpo.  

Jogos – Ao jogar com os outros, a criança envolve-se numa diversidade de interações 

sociais propiciadas por diferentes formas de organização (individual, a pares, em 

equipas, tais como jogos de perseguição, de precisão, de imitação, etc.), que apelam não 

só à cooperação, mas também à oposição. Estas situações podem ser encontradas em 

muitos jogos tradicionais.  
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Os jogos, da iniciativa da criança ou propostos pelo educador, devem dar a todos a 

possibilidade de participar. O educador deverá estar atento às capacidades e habilidades 

motoras de cada criança e à sua influência nas relações que se estabelecem nos jogos 

Cabendo-lhe não permitir situações de exclusão e dialogar com as crianças sobre as 

competências motoras de cada uma, o modo como podem ser mobilizadas num 

trabalho de equipa, que permita também a interajuda entre os que são mais e menos 

capazes, tirando partido de situações que contribuem para a aceitação da diferença e a 

cooperação entre crianças. (Alonso, 2011) 

A definição das metas finais para a educação Pré-Escolar, considerada “como a primeira 

etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”, contribui para 

esclarecer e explicitar as “condições favoráveis para o sucesso escolar” indicadas nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

No final da Educação Pré-Escolar, e ao nível do domínio da EF, o aluno deverá ser capaz 

de cooperar em situações de jogo, seguindo orientações, aceitando e cumprindo as 

regras, dominar os movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios (trepar, 

correr, saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre 

obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar) e controlar os movimentos de perícia e 

manipulação (lançar, receber, pontapear, lançar em precisão, transportar, driblar e 

agarrar). (Alonso, 2011) 

O desenvolvimento das potencialidades de cada criança no Pré-Escolar deverá criar 

condições para que tenha sucesso na transição para o 1.ºciclo, numa perspetiva de 

continuidade das aprendizagens que já realizou. 

 

2.2  Expressão Físico-Motora no 1.º ciclo 
 

No 1.º ciclo, o ensino é globalizante e o docente titular de turma é diretamente 

responsável pela gestão das áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, 

constantes da matriz curricular do Decreto Legislativo regional n.º 21/2010/A de 24 de 

junho, durante 25 horas semanais e pode ser coadjuvado em algumas áreas 

especializadas, tal como indicado na tabela 3. 
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No 1.º ciclo desenvolvem-se e sistematizam-se aprendizagens, que constituem a base 

estruturante para todas as aquisições futuras, com especial incidência nas literacias que 

visam o domínio e o uso dos vários códigos linguísticos e expressivos: a língua materna, 

a língua estrangeira e as linguagens matemáticas e artísticas, entre outras. É também 

neste ciclo que se estruturam as bases do conhecimento científico, tecnológico e 

cultural para a compreensão do mundo, a inserção na sociedade e a entrada na 

comunidade do saber. 

 

Tabela 3 - Matriz Curricular do 1.º ciclo 

Componentes do Currículo 
Máximo 
de horas 
semanais 

Áreas 
Curriculares 
Disciplinares 

Nucleares……………………………...............……… 

Português …………. 
Matemática …...... 
Estudo do Meio … 
Expressões .......... 

(6) 
(6) 
(4) 

(4,5) 

De enriquecimento 
De oferta obrigatória Língua Estrangeira (2 x 45’) 

De oferta obrigatória e 
frequência facultativa EMRC (45’) 

Áreas 
Curriculares 

Não 
Disciplinares 

 
Nucleares ……………………………………………….  

Cidadania  ………… (1) 

De enriquecimento De oferta e frequência 
facultativa A definir pela UO A definir 

pela UO 
 

A Lei de Bases do Sistema Educativo determina o carácter universal, obrigatório e 

gratuito do Ensino Básico, assinalando, no seu artigo 7.º, que lhe cumpre «assegurar 

uma formação geral comum a todos os portugueses». 

Segundo a Organização Curricular e Programas do Ensino Básico — 1.º ciclo, elaborada 

em 2004, o Ensino Básico prossegue três grandes objetivos gerais: 

• Criar as condições para o desenvolvimento global e harmonioso da 

personalidade, mediante a descoberta progressiva de interesses, aptidões e 

capacidades que proporcionem uma formação pessoal, na sua dupla dimensão 

individual e social. 

• Proporcionar a aquisição e domínio de saberes, instrumentos, capacidades, 

atitudes e valores indispensáveis a uma escolha esclarecida das vias escolares ou 

profissionais subsequentes. 
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• Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de 

cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática.  

Cada um destes objetivos gerais pode ser decomposto em diversos objetivos 

específicos. 

A consecução destes objetivos deve subordinar-se ao desenvolvimento das 

competências essenciais, gerais e específicas definidas no currículo nacional (Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais). (MEC, 2017) 

Contrariamente ao que sucede no Continente, onde a Expressão Físico-Motora (EFM) 

maioritariamente é lecionada nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), na 

RAA esta disciplina encontra-se inserida na carga horária dos alunos do 1.º ciclo, ou seja, 

todos os alunos têm EF durante o 1.º ciclo. 

De acordo com o RGAPA (2014) as aulas de EFM desenvolve-se em três momentos 

semanais, sendo que o docente titular de turma conta com a coadjuvação de um 

professor de EF do 2.º ciclo, em dois momentos semanais de quarenta e cinco minutos 

cada. A carga horária semanal destinada à EFM deverá ser distribuída por três dias, 

podendo, excecionalmente, ser lecionados num dia dois tempos consecutivos.  

Na maioria das vezes, a distribuição da carga horária semanal consta do horário da 

turma e é do conhecimento dos encarregados de educação, de modo a criar o hábito 

nos alunos de virem equipados para a escola, ou para ela trazerem o equipamento 

específico necessário. 

Os conteúdos do Programa de EF no 1.º ciclo asseguram as condições favoráveis ao 

desenvolvimento social da criança, principalmente pelas situações de interação com os 

companheiros, inerentes às atividades próprias da EF e aos respetivos processos de 

aprendizagem. Além disso, este programa proporciona um contraste com a sala de aula 

que pode favorecer a adaptação da criança ao contexto escolar. Nesse contraste, 

restabelece-se o equilíbrio das experiências escolares, aproximando-as do ritmo e estilo 

da atividade própria da infância, tornando a escola e o ensino mais apetecíveis. (Covilhã, 

2012) 

Os programas foram concebidos como uma referência geral que permite garantir a 

coordenação e coerência da atividade dos alunos nos anos seguintes e entre turmas e 

escolas diferentes. Estes admitem outras possibilidades e alternativas, das orientações 

que estabelecem. 
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Do ponto de vista das necessidades de desenvolvimento multilateral das crianças, a 

principal exigência que o currículo real dos alunos deve satisfazer é a continuidade e a 

regularidade de atividade física adequada, pedagogicamente orientada pelo seu 

professor. 

O Programa da disciplina está desenhado para que ocorra um contínuo 

desenvolvimento pessoal, através das experiências dos alunos, que estão indicadas 

pelos seus efeitos desejáveis (competências). Estes efeitos ou benefícios estão 

explicitados em competências gerais, visadas no conjunto dos quatro anos 

(competências gerais da EFM), coerentes com as metas da EF de todo o Ensino Básico. 

O Programa de EF identifica as principais competências psicomotoras, nas matérias de 

cada uma das sete áreas da EFM (Tabela 4), numa progressão harmoniosa e flexível, do 

1.º ao 4.º ano. Estas competências são acessíveis a todas as crianças e admitem 

diferentes modos de execução e aperfeiçoamento. 

 

Tabela 4 - Aprendizagens no 1.º ciclo 
Bloco Atividade 1.º Ano 2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 

1 Perícia e Manipulação ü ü   
2 Deslocamentos e equilíbrios ü ü   
3 Ginástica   ü ü 
4 Jogos ü ü ü ü 
5 Patinagem   ü ü 
6 Atividades Rítmicas e Expressivas ü ü ü ü 
7 Percursos na Natureza ü ü ü ü 
8 Natação (opcional) ü ü ü ü 

 

No 1.º ciclo, o programa de EF está dividido em duas etapas. Uma que integra o 1.º e 2.º 

ano e uma outra que integra o 3.º e 4.º ano. A estruturação do programa refere 

competências de aprendizagem para cada um dos anos e competências a alcançar no 

prazo de dois anos.  

A Natação é apresentada em alternativa pois atualmente não é exequível a garantia dos 

meios necessários na grande maioria das escolas.  

No programa vamos encontrar os Competências Gerais, que são comuns a todos os 

blocos. É objetivo que os alunos elevem o nível funcional das capacidades condicionais 

e coordenativas, ou seja, melhorem a sua resistência geral, a sua velocidade de reação 

simples e complexa de execução de ações motoras básicas, e de deslocamento, a sua 
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flexibilidade, o seu controlo de postura, o seu equilíbrio dinâmico em situações de 

«voo», de aceleração e de apoio instável e/ou limitado, a sua orientação espacial, o seu 

ritmo e a sua agilidade. É também objetivo que os alunos cooperem com os 

companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e aplicando as regras combinadas 

na turma, bem como os princípios de cordialidade e respeito na relação com os colegas 

e o professor e que os alunos participem, com empenho, no aperfeiçoamento da sua 

habilidade nos diferentes tipos de atividades, procurando realizar as ações adequadas 

com correção e oportunidade. (ME, Organização Curricular e Programas Título: Ensino 

Básico — 1.º Ciclo, 2004) 

Na Organização Curricular e Programas do Ensino Básico — 1.º ciclo (2014), para são 

identificadas as seguintes competências de cada bloco:  

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. 

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. 

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. 

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. 

BLOCO 5 — PATINAGEM – Patinar com equilíbrio e segurança, ajustando as suas 

ações para orientar o seu deslocamento com intencionalidade e oportunidade 

na realização de percursos variados. 

BLOCO 6 – ATIVIDADES RÍTMICAS EXPRESSIVAS – Combinar deslocamentos, 

movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à expressão de motivos 
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ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com a estrutura 

rítmica e melodia de composições musicais. 

BLOCO 7 — 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. 

BLOCO 8 — NATAÇÃO (PROGRAMA OPCIONAL) 

Nos blocos de Deslocamentos e Equilíbrios e Perícias e Manipulações encontram-se 

competências representativas das ações motoras fundamentais, cujo domínio permite 

à criança estruturar a sua disponibilidade de adaptação aos principais tipos de atividade 

física. Esta melhoria das qualidades preceptivo-motoras não só culmina uma etapa do 

desenvolvimento da criança, como constitui a base necessária para aprendizagens mais 

complexas, indicadas nas competências dos anos seguintes. 

Na RAA para além do currículo e, podendo ser fora do horário da disciplina, também 

ocorrem, uma vez em cada período, atividades de enriquecimento do currículo no 1.º 

ciclo do Ensino Básico. Estas atividades de enriquecimento do currículo no domínio 

desportivo são ações de animação, pedagogicamente relevantes, com incidência nas 

áreas de aprendizagem específicas da disciplina, e, normalmente, organizam-se sob a 

forma de convívio desportivo nos dois primeiros períodos e de intercâmbio no 3.º 

período. Os convívios são atividades realizadas ao nível do estabelecimento de ensino, 

normalmente com todos os alunos das diferentes turmas e anos de escolaridade, e os 

intercâmbios as que aglutinam pelo menos dois estabelecimentos de ensino, 

pertencentes à mesma UO ou a UO diferentes. Estas atividades estão regulamentadas 

pelo artigo 86.º do RGAPA. 

Na RAA não se aplica, ou aplica-se de uma forma diferente, o Programa das AEC no 1.º 

ciclo do Ensino Básico que se encontra regulamentado pela Portaria n.º 644-A/2015, de 

24 de agosto, na qual se pode ler “… cada estabelecimento de ensino do 1.º ciclo garante 

a oferta de uma diversidade de atividades que considera relevantes para a formação 

integral dos seus alunos e articula com as famílias uma ocupação adequada dos tempos 

não letivos.” Nos termos do artigo 7.º da citada portaria “AEC no 1.º ciclo do Ensino 

Básico são as atividades de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, 

formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, 
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científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e 

voluntariado e da dimensão europeia na educação…”. 

 

2.3 Educação Física no 2.º e 3.º ciclo 
 

No 2.º ciclo do Ensino Básico dá-se sequência às conquistas realizadas no 1.º ciclo, 

iniciando-se a abordagem das matérias de ensino na sua forma característica, com as 

competências a serem demonstradas pela consecução dos objetivos considerados nas 

três áreas de extensão da EF – Atividades Físicas (estruturada em três níveis de 

especificação e complexidade das aprendizagens), Conhecimentos e Aptidão Física. 

No 5.º ano recupera-se o essencial das aprendizagens desenvolvidas no 1.º ciclo, 

aperfeiçoando ou recuperando as competências anteriores, garantindo uma abordagem 

equilibrada no conjunto dos objetivos apresentados para o 2.º ciclo, que são 

consolidados durante o 6.º ano, assegurando as bases do desenvolvimento posterior no 

3.º ciclo. 

Cumprindo o que está legislado através do Artigo 87.º do RGAPA, a carga horária 

semanal destinada à disciplina de EF no 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico deve ser 

distribuída, preferencialmente, por três dias e três tempos de 45 minutos de tempo útil 

de aula, admitindo-se uma distribuição por dois dias, um deles com dois tempos 

consecutivos. As UO que optem pela distribuição da carga horária semanal em dois 

momentos letivos, realizados em um bloco de noventa minutos e mais um segmento de 

45 minutos, devem fazê-lo em dias não consecutivos. O segmento de 45 minutos, na 

distribuição prevista no número anterior, deverá ser inserido no horário dos alunos 

preferencialmente no início da manhã, no termo do dia de trabalho, antes ou a seguir a 

um intervalo de duração adequada, de forma a garantir o tempo útil da aula. As escolas 

devem garantir o tempo necessário à deslocação dos alunos para os espaços onde 

decorrem as aulas de EF e o seu regresso, para se equiparem e desequiparem e para 

higiene pessoal, bem como para a preparação do material didático necessário às 

atividades.  

Na RAA aplica-se o que está legislado a nível nacional, nomeadamente no que à Matriz 

curricular diz respeito, tal como se pode verificar nas tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5 - Matriz curricular do 2.º ciclo 

Componentes do currículo e carga horária 
semanal em blocos de 90’ 

2.º ciclo 

Carga Horária 
Semanal (x90’) / por 
ano de escolaridade 

Carga Horária Semanal 
(x90’) / ciclo de Ensino 

5.º Ano 6.º Ano 2.º ciclo do Ensino Básico 

Línguas e Estudos 
Sociais 

Português 2,5 2,5 5 

11 Língua Estrangeira I 1,5 1,5 3 
História e Geografia de 

Portugal 1,5 1,5 3 

Matemática e 
Ciências 

Matemática 2,5 2,5 5 8 
Ciências da Natureza 1,5 1,5 3 

Educação Artística 
e Tecnológica 

Educação Visual e 
Tecnológica 1 2 

6 
Educação Musical 2 1 

Educação Física Educação Física 1,5 1,5 3 

Formação Pessoal 
e Social 

Cidadania 1 1 2 

3 

Educação Moral e 
Religiosa a) 

0,5 0,5 1 Disciplina ou Área 
Curricular Não Disciplinar 

b) 
Carga Horária Total Semanal 15,5 15,5 31 31 

a) Disciplina de frequência facultativa e alternativa à alínea b); 
b) Disciplina de frequência facultativa e alternativa à alínea a); 

 

Tabela 6 - Matriz curricular do 3.º ciclo 

Componentes do currículo e carga 
horária semanal em blocos de 90’ 

3.º ciclo 

Distribuição Indicativa para o 
total máximo por disciplina da 
carga Horária Semanal / por 
ano de escolaridade (x90’) 

Distribuição Indicativa para 
o total mínimo e máximo, 

por disciplina, da carga 
horária semanal / ciclo de 

Ensino (x90’) 
7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano Mínimo Máximo 

Português Português 2,5 2,5 2,5 7,5 

Língua 
Estrangeira 

Língua Estrangeira 
I 1,5 1,5 1,5 4 

8 
4,5 

9 
Língua Estrangeira 

II 1,5 1,5 1,5 4 4,5 

Ciências Sociais 
e Humanas 

História 1,5 1 1,5 4 7 4 8 
Geografia 1 1,5 1,5 3 4 

Matemática Matemática 2,5 2,5 2,5 7,5 
Ciências Físicas 

e Naturais 
Ciências Naturais 1,5 1 1 3 

6,5 
3,5 

7,5 Físico-Química 1 1,5 1,5 3,5 4 
Educação 
Artística e 

Tecnológica 

Educação Visual 1 1 
1,5 

2 
4 5,5 Educação 

Tecnológica 1 1 2 

Educação Física Educação Física 1,5 1,5 1,5 4,5 

Formação 
Pessoal e Social 

Cidadania 1 1 1 3 
Educação Moral e 

Religiosa a) 
0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 Disciplina ou Área 

Curricular não 
Disciplinar b) 

Carga Horária Total Semanal 18 18 18 51 54 
a) Disciplina de frequência facultativa e alternativa à alínea b); 
b) Disciplina de frequência facultativa e alternativa à alínea a); 
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Os programas nacionais do 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

consideram três áreas de extensão da EF:  

• Atividades Físicas, onde se incluem as diferentes áreas (Atividades Físicas e 

Desportivas, Atividades Rítmicas e Expressivas, Atividades de Exploração da 

Natureza, Jogos Tradicionais), subáreas (como jogos coletivos, ginástica ou 

atletismo) e matérias (como voleibol, ginástica de solo, danças sociais); O 

conteúdo de cada uma das matérias encontra-se especificado em três níveis: 

o «Introdução», onde se incluíram as habilidades, técnicas e 

conhecimentos que representam a aptidão específica ou preparação de 

base («fundamentos»); 

o «Elementar», nível onde se discriminam os conteúdos constituintes do 

domínio (mestria) da matéria nos seus elementos principais e já com 

carácter mais formal, relativamente à modalidade da Cultura Física a que 

se referem; 

o «Avançado», que estabelece os conteúdos e formas de participação nas 

atividades típicas da matéria, correspondentes ao nível superior, que 

poderá ser atingido no quadro da disciplina de EF. 

● Aptidão Física, com a demonstração das capacidades físicas, tendo com 

referência a Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF) na bateria de testes do 

Fitnessgram2 

● Conhecimentos, relativos à aprendizagem dos processos de elevação e 

manutenção da aptidão física e à aprendizagem dos conhecimentos relativos 

interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais no seio dos 

quais se realizam as atividades físicas, definidas no programa nacional. 

Na área da aptidão física, apesar de nas escolas de Portugal Continental já se usar o 

FITescola3, na RAA continua-se a usar a bateria de testes do Fitnessgram, pois as escolas 

da região ainda não estão autorizadas a fazer o uso dessa plataforma. 

                                                
2 O Fitnessgram é um programa de educação da aptidão física para a saúde e destina-se às crianças e 
jovens do Ensino Básico e Secundário. 
3 Plataforma que se destina a todos os alunos com a finalidade de diagnosticar a aptidão física de cada 
um. 
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Nesta base, os programas não desenham um fracionamento de domínios/áreas de 

personalidade, dividindo as metas gerais e específicas da EF como, por exemplo, na 

trilogia domínios cognitivo, psicomotor e sócio-afectivo. Considera-se que a atividade 

do aluno e os seus efeitos integram necessariamente esses domínios. Deste modo as 

competências adquiridas pelo aluno integram indissociavelmente esses domínios. 

No tabela 7 (Extensão da Educação Física) podemos visualizar a forma como as diversas 

modalidades/matérias se encontram organizadas. Estão representadas as subáreas que 

caracterizam os diferentes tipos de atividades, em cada uma das áreas definidas pelas 

finalidades. Identificam-se também as matérias dentro dessas áreas e ou sub-áreas, 

considerando as formas típicas das habilidades e os regulamentos. (Jacinto, Carvalho, 

Comédias, & Mira, 2001) 

As aprendizagens essenciais têm como referência as competências gerais para o 2.º ciclo 

ou para o 3.º ciclo, obrigatórios em todas as escolas, garantindo que os alunos adquirem 

as competências comuns a todas as áreas e que se estruturam através da participação 

ativa em todas as situações e da procura do êxito pessoal e do grupo. 

Embora sejam apresentadas competências por ano de escolaridade, considera-se que 

apenas no final do ciclo podemos garantir o cumprimento das competências gerais.  

Prevê-se que, na gestão do programa em cada ano, o professor estabeleça objetivos 

mais complexos (de anos de curso posteriores), com base na avaliação formativa dos 

alunos, o que certamente acontecerá, se for cumprida a carga horária prevista no 

desenho curricular descrito no Decreto-lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro (três sessões de 

45’ de tempo útil por semana), beneficiando o desenvolvimento do currículo real e o 

sucesso do aluno em EF. 
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No programa vamos encontrar as Competências Gerais, que possuem competências 

comuns a todos os blocos. É objetivo que os alunos: 

• Participem ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo; 

• Se relacionem com cordialidade e respeito com os seus companheiros, quer no 

papel de parceiros quer no de adversários; 

• Que aceitem o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas por eles; 

• Se interessem e apoiem os esforços dos companheiros com oportunidade, 

promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação 

própria e do(s) outro(s); 

• Cooperem nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as 

ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da 

turma; 

• Apresentem iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da atividade 

individual e do grupo, considerando também as que são apresentadas pelos 

companheiros com interesse e objetividade; 

• Assumam compromissos e responsabilidades de organização e preparação das 

atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com empenho e brio as tarefas 

inerentes. 

• Analisem e interpretem a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva, etc. 

• Interpretem crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da Cultura 

Física, compreendendo as atividades físicas e as condições da sua prática e 

aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e da 

comunidade em geral. 

• Identifiquem e interpretem os fenómenos da industrialização, urbanismo e 

poluição como fatores limitativos da Aptidão Física das populações e das 

possibilidades de prática das modalidades da Cultura Física. 
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• Elevem o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente, de Resistência Geral de Longa e Média Durações; da Força 

Resistente; da Força Rápida; da Velocidade de Reação Simples e Complexa, de 

Execução, de Deslocamento e de Resistência; das Destrezas Geral e Específica. 

• Conheçam e apliquem diversos processos de elevação e manutenção da 

Condição Física de uma forma autónoma no seu quotidiano. 

• Conheçam e interpretem fatores de saúde e risco associados à prática das 

atividades físicas e apliquem regras de higiene e de segurança. 

Dentro de cada área temos as seguintes competências: 

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 

técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em cada 

fase do jogo, aplicando as regras, não só como jogador, mas também como 

árbitro. 

• Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de acrobacia, 

dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas individuais e/ou de 

grupo, aplicando os critérios de correção técnica, expressão e combinação, e 

apreciando os esquemas de acordo com esses critérios. 

• Realizar e analisar, do Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, 

cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do regulamento, 

não só como praticante, mas também como juiz. 

• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares dos 

jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações 

«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas 

também como árbitro. 

• Realizar com oportunidade e correção as ações do domínio de oposição em 

atividade de combate, utilizando as técnicas elementares de projeção e 

controlo, com segurança (própria e do opositor) e aplicando as regras, quer 

como executante quer como árbitro. 

• Utilizar adequadamente os patins, em combinações de deslocamentos e 

paragens, com equilíbrio e segurança, realizando as ações técnico-táticas 
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elementares em jogo e as ações de composições rítmicas «individuais» e «a 

pares». 

• Apreciar, compor e realizar sequências de elementos técnicos elementares da 

Dança em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios de 

expressividade, de acordo com os motivos das composições. 

• Praticar e conhecer jogos tradicionais populares de acordo com os padrões 

culturais característicos. 

• Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas de orientação e 

respeitando as regras de organização, participação, e de preservação da 

qualidade do ambiente. 

• Deslocar-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração com as 

ações propulsivas específicas das técnicas selecionadas. 

São finalidades do programa de EF para o Ensino Básico (ME, Programa de Educação 

Física, 2001), na perspetiva da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar: 

• Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso 

e adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno. 

• Promover a aprendizagem de conhecimentos relativos aos processos de 

elevação e manutenção das capacidades físicas. 

• Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das 

diferentes atividades físicas, promovendo o desenvolvimento multilateral e 

harmonioso do aluno, através da prática de: 

o Atividades físicas desportivas nas suas dimensões técnica, tática, 

regulamentar e organizativa; 

o Atividades físicas expressivas (danças), nas suas dimensões técnica, de 

composição e interpretação; 

o Atividades físicas de exploração da Natureza, nas suas dimensões técnica, 

organizativa e ecológica; 

o Jogos tradicionais e populares. 

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

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

na dimensão individual e social. 
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• Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à 

interpretação e participação nas estruturas sociais, no seio dos quais se 

desenvolvem as atividades físicas, valorizando: 

o a iniciativa e a responsabilidade pessoal, a cooperação e a solidariedade; 

o a ética desportiva; 

o a higiene e a segurança pessoal e coletiva; 

o a consciência cívica na preservação de condições de realização das 

atividades físicas, em especial da qualidade do ambiente. 

 

2.4 Educação Física no Ensino Secundário 
 

Na RAA a legislação orientadora, horário semanal e as competências a desenvolver são 

as mesmas que ocorrem nas restantes escolas do território português. 

Seguidamente apresentamos (tabela 8) um exemplo de matriz curricular para o Ensino 

Secundário, neste caso referente ao Curso científico-humanísticos. 

A carga horária semanal destinada à disciplina de EF no Ensino Secundário deve ser 

distribuída por duas sessões semanais de noventa minutos, desejavelmente em dias não 

consecutivos, por motivos que se prendem, entre outros, com a aplicação dos princípios 

do treino e o desenvolvimento da Aptidão Física na perspetiva de Saúde. 

O último programa de EF para o 10.º, 11.º e 12.º Anos resulta da revisão curricular, 

operada em 2001, no Ensino Secundário e a qual apenas realizou pequenos 

ajustamentos ao anterior programa e resulta de um entendimento partilhado por 

diferentes entidades quanto à sua correção e ao seu papel como fator de 

desenvolvimento da EF. (Jacinto, Carvalho, Comédias, & Mira, 2001) 

Com o novo programa da disciplina procura-se que sejam criadas, em todas as escolas, 

as condições materiais e pedagógicas para que os alunos possam usufruir dos benefícios 

da EF.  

A forma de organização, as competências a desenvolver, as modalidades a abordar, são 

muito semelhantes às do 3.º ciclo. Aqui mantém-se as 3 áreas de extensão da EF 

(Atividades Físicas; Aptidão Física; Conhecimentos) e os três níveis para cada atividade 

física (Introdução; Elementar; Avançado), tal como sucede nos ciclos anteriores. 
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Tabela 8 - Matriz curricular do Secundário - Cursos científico-humanísticos 

Componentes de formação 
Carga Horária Semanal  (x90’) 

10.º 11.º 12.º 

Geral 

Português 2 2 2,5 
Língua Estrangeira I, II ou III 

(b) 2 2 - 

Filosofia 2 2 - 
Educação Física 2 2 2 

Específica 
 

Trienal 3 3 3 
Opções (c): 

Bienal 1 
Bienal 2 

 
3 ou 3,5 
3 ou 3,5 

 
3 ou 3,5 
3 ou 3,5 

 
- 
- 

Opções (d) 
Anual 1 - - 2 

Opções (e) 
Anual 2 (f) - - 2 

 Educação Moral e Religiosa 
(g) (1) (1) (1) 

Tempo a cumprir (h) 17 a 18 
(18 a 19) 

17 a 18 
(18 a 19) 11,5  (12,5) 

(b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no 
Ensino Básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no Ensino Secundário. No caso de o 
aluno iniciar uma língua, tomando em conta as disponibilidades da escola, poderá cumulativamente 
dar continuidade à Língua Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do 
acréscimo de carga horária. 
(c) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. 
(d) (e) O aluno escolhe duas disciplinas anuais, sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto de 
opções (d). 
(f) Oferta dependente do projeto educativo da escola — conjunto de disciplinas comum a todos os 
cursos. 
(g) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 19.º, com carga fixa de 2 × 45 minutos. 
(h) Carga máxima em função das opções dos diversos cursos. 

 

No 10.º ano consolidam-se e, eventualmente, completa-se a formação diversificada do 

Ensino Básico. Assim, para este ano mantêm-se os objetivos do 9.º ano. Neste ano faz-

se uma “revisão” das matérias lecionadas, permitindo aos alunos adaptarem-se à 

mudança de escola e/ou à mudança de turma e também permite recuperar/aperfeiçoar 

algum conteúdo em que tenha tido mais dificuldade ao longo do 3.º ciclo. Neste ano de 

escolaridade pretende-se atingir os níveis mais elevados estabelecidos para as matérias 

nucleares. 

No 11.º e 12.º ano pretende-se atingir os níveis avançados das matérias nucleares 

tratadas até ao 10.º ano e todos os níveis (Introdutório, Elementar e Avançado) das 

matérias alternativas. 
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Os programas não se estruturam segundo o fracionamento de domínios/áreas da 

personalidade, dividindo, por exemplo, as competências gerais e específicas na tríade 

de domínios motor, cognitivo e sócio-afectivo. Consideram que a atividade dos alunos e 

os seus efeitos integram necessariamente esses domínios. (Jacinto, Carvalho, Comédias, 

& Mira, 2001) 

Assim, o programa organiza-se em torno dos diferentes tipos de atividades 

característicos da EF (áreas e matérias) tal como se pode verificar na tabela 7 (pag. 39). 

Nessa mesma tabela também estão representadas as subáreas que caracterizam os 

diferentes tipos de atividades, em cada uma das áreas definidas pelas finalidades. 

Os aspetos específicos do desenvolvimento (cognitivo, motor e sócio-afectivo) 

encontram-se relacionados nestas atividades, integrando-se quer nas componentes 

genéricas dos programas (finalidades, objetivos de ciclo e orientação metodológica), 

quer nos elementos mais pormenorizados (objetivos por matéria). 

Do conjunto das matérias especificadas, umas são referência obrigatória para as escolas, 

MATÉRIAS NUCLEARES (obrigatórias), outras são ALTERNATIVAS (opção) a adotar em 

cada escola de acordo com as características e com as condições existentes. 

Na RAA, em algumas escolas, no 11.º e no 12.º ano as turmas têm o mesmo horário, de 

modo que cada aluno possa aperfeiçoar-se nas matérias nucleares (duas de Jogos 

Desportivos Coletivos, uma da Ginástica ou uma do Atletismo e Dança) e duas 

alternativas, a escolher no início do ano pelos alunos. Assim, o currículo nestes anos é 

condicionado pelo desejo de aperfeiçoamento dos alunos nas matérias que mais 

gostam. A realização de atividades comuns a essas turmas possibilita a diferenciação do 

papel dos professores, aproveitando as capacidades próprias dos professores. 

Isto vem de encontro ao que está referenciado no Programa da Disciplina onde se lê: 

“Na construção do currículo do 11.º e 12.º anos admite-se que os alunos/turma 

escolham as matérias em que preferem aperfeiçoar-se, sem perder a variedade e a 

possibilidade de desenvolvimento ou redescoberta de outras atividades, dimensões ou 

áreas da Educação Física.” 

Em alguns casos os docentes preferem não respeitar este modelo e lecionar de forma 

“tradicional”, ou seja, lecionam as matérias todas de uma forma global, justificando a 

escolha com a possibilidade dos alunos terem um maior contacto e conhecimento das 

várias matérias abordadas, e igualmente, elevem a sua aptidão física. 



Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2018 
 

Vítor Quitério 46 
 

Os objetivos da EF do Ensino Secundário (Jacinto, Carvalho, Comédias, & Mira, 2001, p. 

8) estão definidos em quatro princípios fundamentais: 

• A garantia de atividade física corretamente motivada, qualitativamente 

adequada e em quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas 

situações de aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das possibilidades de 

aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros, e numa perspetiva de educação 

para a saúde; 

• A promoção da autonomia, pela atribuição, reconhecimento e exigência das 

responsabilidades que podem ser assumidas pelos alunos, na resolução dos 

problemas de organização das atividades e de tratamento das matérias; 

• A valorização da criatividade, pela promoção e aceitação da iniciativa dos alunos, 

orientando-a para a elevação da qualidade do seu empenho e dos efeitos 

positivos da atividade; 

• A orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva entre os 

alunos, associando-a à melhoria da qualidade das prestações, especialmente nas 

situações de competição entre equipas, e também ao clima relacional favorável 

ao aperfeiçoamento pessoal e ao prazer proporcionado pelas atividades. 

As finalidades do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA para o Ensino Secundário (2001) 

são: 

• Visando a aptidão física, na perspetiva da melhoria da qualidade de vida, saúde 

e bem- estar: 

o Consolidar e aprofundar os conhecimentos e competências práticas 

relativos aos processos de elevação e manutenção das capacidades 

motoras; 

o Alargar os limites dos rendimentos energético-funcional e sensório-

motor, em trabalho muscular diversificado, nas correspondentes 

variações de duração, intensidade e complexidade. 

• Favorecer a compreensão e aplicação dos princípios, processos e problemas de 

organização e participação nos diferentes tipos de atividades físicas, na 

perspetiva da animação cultural e da educação permanente, valorizando, 

designadamente:  
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o A ética e o espírito desportivo;  

o A responsabilidade pessoal e coletiva, a cooperação e a solidariedade;  

o A consciência cívica na preservação das condições de realização das 

atividades físicas, em especial a qualidade do ambiente. 

• Reforçar o gosto pela prática regular das atividades físicas e aprofundar a 

compreensão da sua importância como fator de saúde ao longo da vida e 

componente da cultura, quer na dimensão individual, quer social. 

o Assegurar o aperfeiçoamento dos jovens nas atividades físicas da sua 

preferência, de acordo com as suas características pessoais e motivações, 

através da formação específica e opcional, num conjunto de matérias que 

garanta o desenvolvimento multilateral e harmonioso da aptidão física, 

considerando nesse conjunto os diferentes tipos de atividades físicas: 

§ As atividades físicas desportivas nas suas dimensões técnica, 

tática, regulamentar e organizativa; 

§ As atividades físicas expressivas (danças), nas suas dimensões 

técnica, de composição e interpretação; 

§ As atividades físicas de exploração da Natureza, nas suas 

dimensões técnica, organizativa e ecológica; 

§ Os jogos tradicionais e populares. 

O conjunto dos objetivos de ciclo sintetiza as competências a desenvolver em cada ano 

e aparece organizado em três subconjuntos: um que traduz os objetivos 

transversais/gerais a todas as áreas e atividades da EF, outro que se refere às áreas e 

subáreas que se consideram obrigatórias no currículo do Ensino Secundário, e outro 

relativo às áreas e subáreas de opção dos alunos do 11.º e 12.º ano. 

São objetivos comuns a todas as áreas: 

• Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

o Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiros quer no de adversários; 
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o Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 

por ele(s); 

o Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 

oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 

aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s);  

o Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 

escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 

relacional na atividade da turma;  

o Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 

atividade individual e do grupo, considerando as que são apresentadas 

pelos companheiros com interesse e objetividade;  

o Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e 

preparação das atividades individuais e/ou de grupo, cumprindo com 

empenho e brio as tarefas inerentes;  

o Combinando com os companheiros decisões e tarefas de grupo com 

equidade e respeito pelas exigências e possibilidades individuais. 

• Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, aplicando 

os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética desportiva, 

etc.  

• Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos no universo das atividades 

físicas, interpretando a sua prática e respetivas condições como fatores de 

elevação cultural dos praticantes e da comunidade em geral.  

• Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e poluição 

como fatores limitativos das possibilidades de prática das atividades físicas e da 

aptidão física e da saúde das populações.  

• Conhecer e interpretar os fatores de saúde e risco associados à prática das 

atividades físicas e aplicar as regras de higiene e de segurança.  

• Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da condição 

física de uma forma autónoma no seu quotidiano, na perspetiva da saúde, 

qualidade de vida e bem-estar.  
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• Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente de resistência geral de longa e média durações, da força 

resistente, da força rápida, da flexibilidade, da velocidade de reação simples e 

complexa, de execução, de deslocamento e de resistência, e das destrezas geral 

e específica. 

Os objetivos das áreas obrigatórias são:  

• Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 

técnico-táticas, em todas as funções, conforme a posição em cada fase do jogo, 

aplicando as regras, não só como jogador mas também como árbitro. 

• Compor, realizar e analisar esquemas individuais e em grupo da Ginástica 

(Acrobática, Solo, Aparelhos ou Rítmica), aplicando os critérios de correção 

técnica, expressão e combinação das destrezas, e apreciando os esquemas de 

acordo com esses critérios. 

• Realizar e analisar provas combinadas do Atletismo (saltos, lançamentos, 

corridas e marcha) em equipa, cumprindo corretamente as exigências técnicas e 

do regulamento, não só como praticante mas também como juiz. 

• Apreciar, compor e realizar sequências de elementos técnicos da Dança em 

coreografias individuais e de grupo, correspondendo aos critérios de 

expressividade, de acordo com os motivos das composições. 

Os objetivos das áreas de opção são:  

• Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas de Jogos de 

Raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações individuais e a 

pares, aplicando as regras não só como jogador mas também como árbitro. 

• Realizar com oportunidade e correção as ações do domínio de oposição em Jogo 

formal de Luta ou Judo, utilizando as técnicas de projeção e controlo, com 

oportunidade e segurança (própria e do opositor) e aplicando as regras, quer 

como executante quer como árbitro.  

• Utilizar adequadamente os patins, em combinações de deslocamentos e 

paragens, com equilíbrio e segurança, em composições rítmicas individuais e a 

pares (Patinagem Artística), cooperando com os companheiros nas ações 
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técnico-táticas em jogo de Hóquei em Patins, ou em situação de Corrida de 

Patins.  

• Praticar jogos tradicionais populares de acordo com os padrões culturais 

característicos.  

• Realizar atividades de Exploração da Natureza, aplicando correta e 

adequadamente as técnicas específicas, respeitando as regras de organização, 

participação e especialmente de preservação da qualidade do ambiente.  

• Deslocar-se com segurança no meio aquático, coordenando a respiração com as 

ações propulsivas específicas das técnicas selecionadas. 

 

2.5 Ensino Especializado em Desporto 
 

Desde há cerca de quatro décadas que o sistema educativo se tem vindo a democratizar 

cada vez mais, correspondendo ao ideal constitucional de uma educação para todos. 

Esta alteração de paradigma modificou a realidade das nossas escolas, que se passou a 

constituir mais como um reflexo da mesma, nas suas potencialidades, virtudes e 

problemáticas, criando-se uma população estudantil muito mais heterogénea, com 

expectativas, interesses e capacidades muito mais diversificados. (Despacho Normativo 

n.º 28/2016) 

A RAA tem vindo a utilizar o seu estatuto autonómico, procurando formar as crianças e 

jovens no sentido de estes se transformarem nos melhores alicerces da estrutura social 

açoriana, integrada num mundo globalizado. Muito embora balizada pelas normas 

basilares que estruturam o sistema educativo português, a Região tem desenhado e 

implementado inúmeras iniciativas para responder aos desafios que se colocam no 

ideário de uma Escola para todos, nomeadamente através das experiências de inovação 

pedagógica sustentadas no Regime Jurídico da inovação pedagógica, definido pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 7/2006/A, de 10 de março. 

No sentido de se efetuar um esforço conjunto e articulado para melhorar os indicadores 

de retenção, de insucesso e de abandono precoce de educação e formação, a RAA dos 

Açores criou, por Resolução do Conselho de Governo n.º 133/2015, de 14 de setembro, 

o Plano Integrado para a Promoção do Sucesso Escolar – PROSUCESSO, representando 
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este uma estratégia de mobilização profunda e abrangente de todos os setores no 

incremento da qualidade das aprendizagens, do desenvolvimento profissional dos 

docentes, preferencialmente em contexto de sala de aula e na mobilização da 

comunidade educativa e dos parceiros sociais. 

Como indica o Despacho Normativo n.º 28/2016: “Corporizando o previsto no n.º 4 do 

artigo 8.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de 

outubro, alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de setembro, pela Lei n.º 49/2005, de 30 de 

agosto, e pela Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, a qual prevê que, em escolas 

especializadas do Ensino Básico, possam ser reforçadas componentes de ensino de EF e 

desportiva, e fruto da parceria entre a DRE e a DRD, foi criada uma experiência de 

inovação pedagógica que se pretende constituir como uma oportunidade de valor 

acrescentado, integrada no âmbito do currículo regular, ao qual se adita uma 

componente de aprofundamento ao nível da formação desportiva. Criou-se a 

modalidade de EED, diversificando a oferta formativa à disposição dos alunos, numa 

perspetiva de incremento cultural pelo aprofundamento dos conhecimentos sobre o 

fenómeno desportivo.” 

É objetivo que com esta disciplina os alunos adquiram e dominem as suas competências 

no âmbito da especificidade de uma modalidade desportiva. 

A criação desta modalidade tem como finalidade contribuir para que existam nos Açores 

mais cidadãos com hábitos de atividade física desportiva e de vida saudável. É também 

uma finalidade melhorar a qualidade dos intervenientes desportivos (praticantes, ou 

não). 

De acordo com o Artigo 1.º do Despacho Normativo n.º 28/2016 os objetivos do EED 

são: 

• Contribuir para o sucesso escolar; 

• Incrementar a qualidade e a diversidade da oferta educativa do sistema 

educativo dos Açores; 

• Tornar a Escola mais apelativa para um grupo de alunos cujos interesses se 

centram no desporto; 
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• Promover aprendizagens mais especializadas e aprofundadas na área do 

Desporto, relativamente à matriz curricular do Ensino Regular, nomeadamente 

em relação à disciplina de EF; 

• Promover uma formação desportiva, enquadrada em meio escolar, que permita 

garantir os predicados e a preparação para a entrada num nível de treino mais 

elevado e mais especializado; 

• Aumentar o nível de cultura física e desportiva específica dos alunos; 

• Aumentar a frequência e o volume de prática de atividade física desportiva em 

meio escolar. 

O EED destina-se a alunos do 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, que frequentam o Ensino 

Regular e pretendam aprofundar conhecimentos e competências de componentes 

específicas inerentes à área do desporto, podendo ingressar os alunos em condições de 

frequentar o 5.º e o 7.º ano de escolaridade dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, 

respetivamente. Os alunos no 7.º ano podem candidatar-se à frequência do EED, 

mediante a realização de uma prova que comprove a sua aptidão. 

Os alunos que frequentam outros anos, ou outras modalidades, podem ingressar em 

qualquer dos anos do EED desde que realizem a prova anteriormente referida. Esta 

prova é da responsabilidade da UO. 

Esta modalidade de ensino pode ser frequentada em regime integrado (frequência de 

todas as componentes do currículo do EED no mesmo estabelecimento de ensino), ou 

articulada (frequência da componente de formação vocacional do EED na escola que o 

lecione e as restantes componentes em outra escola de Ensino Regular).  

O plano de estudos do EED inclui todas as componentes curriculares da matriz curricular 

prevista no diploma que estabelece os princípios orientadores da organização e da 

gestão curricular da educação básica para o sistema educativo regional, acrescida de 

uma componente de formação vocacional, que compreende a área e disciplina de 

formação desportiva, composta por um conjunto diferenciado de conteúdos 

relacionados com as competências técnicas e táticas da modalidade desportiva, com os 

regulamentos, regras, arbitragem/ajuizamento e organização desportiva, e com a 

aptidão e condição física, esta última incluindo também a especificidade do 
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desenvolvimento das capacidades motoras específicas e inerentes à dita modalidade. 

(Despacho Normativo n.º32/2016) 

A organização curricular mantém-se desde o 5.º até ao 9.º ano de escolaridade, 

diferenciando-se, porém, a carga horária da componente de formação vocacional. 

No 2.º ciclo do Ensino Básico tem uma carga horária semanal total de 1 bloco de 90 

minutos, em cada ano de escolaridade. Não sendo efetuada qualquer redução da carga 

horária. 

No 3.º ciclo, a componente de formação vocacional tem, em cada ano de escolaridade, 

uma carga horária semanal total de dois blocos de noventa minutos. Aquando do 

processo de matrícula ou de renovação de matrícula, no 3.º ciclo, é concedida dispensa 

de uma das disciplinas da componente da educação artística. 

O plano de estudos e o desenho curricular do EED são os constantes das tabelas 9 e 10 

e integram as componentes do currículo e disciplinas consagradas no plano de estudos 

em vigor para o Ensino Básico Regular. A componente de formação vocacional inclui a 

área e disciplina de Formação Desportiva onde se desenvolvem as competências 

inerentes à especificidade deste curso. 
Tabela 9 - Desenho Curricular - 2.º ciclo do Ensino Básico - EED 

Componentes Curriculares do Ensino 
Especializado em Desporto – 2.º ciclo 

Carga Horária 
Semanal (x90’) / por 
ano de escolaridade 

Carga Horária Semanal 
(x90’) / ciclo de Ensino 

5.º Ano 6.º Ano 2.º ciclo do Ensino Básico 

Línguas e Estudos 
Sociais 

Português 2,5 2,5 5 

11 Língua Estrangeira 1,5 1,5 3 
História e Geografia de 

Portugal 1,5 1,5 3 

Matemática e 
Ciências 

Matemática 2,5 2,5 5 8 
Ciências da Natureza 1,5 1,5 3 

Educação Física Educação Física 1,5 1,5 3 3 
Componente de 

Formação 
Vocacional 

Formação Desportiva 1 1 2 2 

Educação Artística 
e Tecnológica 

Educação Visual e 
Tecnológica 1 2 6 

Educação Musical 2 1 

Formação Pessoal 
e Social 

Cidadania 1 1 2 

3 

Educação Moral e 
Religiosa a) 

0,5 0,5 1 Disciplina ou Área 
Curricular Não Disciplinar 

b) 
Carga Horária Total Semanal 16,5 16,5 33 33 

a) Disciplina de frequência facultativa e alternativa à alínea b); 
b) Disciplina de frequência facultativa e alternativa à alínea a); 
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Tabela 10 - Desenho Curricular – 3.º ciclo do Ensino Básico - EED 

Componentes Curriculares do Ensino 
Especializado em Desporto –  

3.º ciclo 

Distribuição Indicativa 
para o total máximo por 

disciplina da carga Horária 
Semanal / por ano de 

escolaridade (x90’) 

Distribuição Indicativa para o 
total mínimo e máximo, por 
disciplina, da carga horária 

semanal / ciclo de Ensino (x90’) 

7.º 
Ano 

8.º 
Ano 

9.º 
Ano Mínimo Máximo 

Português Português 2,5 2,5 2,5 7,5 7,5 

Língua 
Estrangeira 

Língua Estrangeira 
I 1,5 1,5 1,5 4 

8 
4,5 

9 Língua Estrangeira 
II 1,5 1,5 1,5 4 4,5 

Ciências Sociais 
e Humanas 

História 1,5 1 1,5 4 7 4 8 
Geografia 1 1,5 1,5 3 4 

Matemática Matemática 2,5 2,5 2,5 7,5 7,5 
Ciências Físicas 

e Naturais 
Ciências Naturais 1,5 1 1 3 6,5 3,5 7,5 

Físico-Química 1 1,5 1,5 3,5 4 
Educação Física Educação Física 1,5 1,5 1,5 3 3 
Componente de 

Formação 
Vocacional 

Formação 
Desportiva 2 2 2 6 6 

Educação 
Artística e 

Tecnológica 

Educação Visual c) 1 1 
1,5 

2 
4 5,5 Educação 

Tecnológica c) 1 1 2 

Formação 
Pessoal e Social 

Cidadania 1 1 1 3 3 
Educação Moral e 

Religiosa a) 
0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 Disciplina ou Área 

Curricular não 
Disciplinar b) 

Carga Horária Total Semanal 20 20 20 57 60 
a) Disciplina de frequência facultativa e alternativa à alínea b); 
b) Disciplina de frequência facultativa e alternativa à alínea a); 
c) O aluno pode ser dispensado da frequência de uma das disciplinas da componente de Educação 
Artística e Tecnológica nos termos previstos no n.º11 do artigo 7.º do Despacho Normativo n.º 
28/2016 de 20 de Julho de 2016. 

 
 

Para criar uma turma desta modalidade de ensino é considerando o número de 

referência base o grupo-turma mínimo de 15 alunos. 

A composição do grupo de alunos, por ano de escolaridade, pode ser organizada de 

forma a integrar alunos de diferentes turmas, agrupando-se apenas para a participação 

na componente vocacional, ou em turmas constituídas de raiz pelos alunos do mesmo 

ano de escolaridade inscritos no EED. 

A matrícula, no EED, e a sua renovação regem-se pelas disposições aplicáveis para o 

Ensino Básico Regular, estipuladas no RGAPA. A matrícula em regime de Ensino 
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Articulado é efetuada nos dois estabelecimentos de ensino que ministram o 

correspondente plano de estudos. 

Aos alunos retidos em qualquer ano de escolaridade dos 2.º e 3.º ciclos é permitida a 

frequência da componente vocacional do ano de escolaridade subsequente. 

As aprendizagens a desenvolver, no âmbito das componentes do currículo, têm como 

referência os programas e orientações curriculares das disciplinas em vigor para os 

planos de estudo dos currículos nacional e regional. 

A Formação Desportiva integra como matérias os conteúdos técnicos e táticos inerentes 

à prática de uma modalidade desportiva, conteúdos no âmbito da 

arbitragem/ajuizamento e organização específica dessa mesma modalidade, bem como 

relativos à da aptidão e condição física. 

Os conteúdos curriculares e competências a desenvolver na disciplina de Formação 

Desportiva devem ser propostos e especificados pelas escolas, tendo por base o 

estabelecido no Despacho Normativo n.º 28/2016 e que a seguir se transcreve: 

“Conteúdos técnicos e táticos da modalidade desportiva – No caso da modalidade 

desportiva escolhida estar incluída, no âmbito do previsto nos programas nacionais, da 

disciplina de EF, com especificação e discriminação dos diferentes níveis (Introdução, 

Elementar, Avançado), os referenciais, conteúdos ou metas podem ser definidos com 

base nesses mesmos níveis, desde que representem uma especificação de nível acima 

do aí preconizado para ano de escolaridade e ciclo de ensino. No caso da modalidade ou 

dos conteúdos da modalidade escolhida não estarem especificados nos três níveis 

anteriormente referidos, a UO, no âmbito da proposta a apresentar para homologação 

da DRE, mediante parecer da DRD, e mediante as especificidades do contexto de 

implementação, deve concretizar e justificar a sua opção, não estando obrigada a ter 

como referência os conteúdos inerentes nos programas nacionais de EF. 

Conteúdos de arbitragem/ajuizamento e organização desportiva – Os conteúdos 

relativos à arbitragem/ajuizamento, deverão ter em consideração as regulamentações 

nacionais e internacionais da modalidade em causa, numa perspetiva evolutiva e 

atualizada, podendo ter por base, e sem caráter obrigatório, o curso de arbitragem da 

federação desportiva correspondente, ficando a sua especificação, a respetiva exigência 

e metas à responsabilidade da escola proponente. No que respeita aos conteúdos de 

organização desportiva, para além da possibilidade de se basearem nos regulamentos 
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federativos/associativos, devem ser atendidas as especificidades da organização 

desportiva regional, podendo também ser propostos pelas escolas referenciais, com 

base em outras referências e organizações de cariz desportivo. 

Conteúdos da aptidão e condição física – A abordagem destes conteúdos devem ter em 

consideração a especificidade da modalidade desportiva, quanto ao desenvolvimento 

das capacidades motoras, metodologicamente adequada às idades dos alunos e às 

respetivas etapas de desenvolvimento, garantindo, ainda e no mínimo, a exigência das 

metas definidas para a execução, dentro da zona saudável, dos testes físicos 

denominados “Vai-vem”, “Abdominais”, “Flexões de braços”, “Senta e alcança” e 

“Extensão do tronco”, acrescentando a exigência de competências no âmbito da sua 

aplicação e organização”. 

Os conteúdos curriculares e competências referidas anteriormente aplicam-se ao 2.º e 

ao 3.º ciclo do Ensino Básico, numa lógica de continuidade, de alargamento e 

aprofundamento progressivos, relativamente ao ciclo de ensino anterior. 

As orientações curriculares e metodológicas da componente vocacional são submetidas 

à DRE, para efeitos de homologação por parte desta, mediante parecer da DRD. 

O professor a quem seja atribuída a componente de formação vocacional deverá 

pertencer aos grupos de recrutamento 260 e 620 e possuir, preferencialmente, 

formação específica na modalidade que venha a integrar a disciplina de Formação 

Desportiva. 

Os docentes que lecionem a componente vocacional integram os conselhos de turma. 

Este projeto é acompanhado por uma Equipa pedagógica composta pelo Coordenador 

de curso, que pode acumular o cargo de diretor de turma, pelo Diretor de turma, pelo 

professor da disciplina de EF, que pode ser, simultaneamente, o professor da 

componente de formação vocacional e pelo professor da componente de formação 

vocacional. 

Compete à equipa pedagógica a organização e implementação do curso, 

nomeadamente: A articulação interdisciplinar; a continuidade pedagógica; o 

acompanhamento do percurso formativo dos alunos; a gestão da carga horária; a 

elaboração dos critérios de avaliação da disciplina de Formação Desportiva a sujeitar à 

aprovação do Conselho Pedagógico; a Planificação, formulação/reformulação e 
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adequação de estratégias pedagógicas ajustadas ao grupo turma e funcionamento do 

curso. 

Para a autorização de funcionamento e implementação, as escolas interessadas têm de 

formalizar um pedido, junto da DRE, justificando a sua implementação, 

designadamente: os ciclos de ensino; a informação referente à modalidade desportiva 

que integra o curso e as razões que legitimam a sua oferta; a lista nominal dos elementos 

que integram a equipa pedagógica, por disciplina, acompanhada da informação que 

justifica a sua seleção; as parcerias ou protocolos que eventualmente possam vir a ser 

estabelecidos, no âmbito do desenvolvimento da componente de formação vocacional, 

com outras UO e outras entidades públicas e privadas. Após análise da candidatura pela 

DRE, após escutada a DRD, é comunicada a decisão sobre a implementação dos cursos. 

A avaliação dos alunos do EED acompanha todas as fases e os pressupostos da avaliação, 

determinados para as restantes áreas curriculares e respetivas disciplinas, de acordo 

com as disposições legais em vigor. A avaliação é contínua sendo da responsabilidade 

do professor a quem esteja atribuída a lecionação da disciplina. É expressa em níveis de 

1 a 5. A aprovação implica a obtenção de nível igual ou superior a 3 na disciplina de 

formação desportiva. A avaliação final não releva para efeitos de progressão/retenção 

dos alunos no Ensino Regular, ou de admissão às provas finais nacionais, quando estas 

existam. 

Os alunos que frequentam o EED, independentemente do regime frequentado, serão 

excluídos da sua frequência quando excederem o número de faltas injustificadas, de 

acordo com o previsto na lei, não obtenham aproveitamento em dois anos consecutivos 

do 3.º ciclo ou não obtenham aproveitamento no Ensino Regular em dois anos 

consecutivos do 3.º ciclo. No caso dos alunos do 3.º ciclo, quando, por algum motivo são 

excluídos do EED, são automaticamente reposicionados na disciplina de que estava 

dispensado. 

Os alunos que retenham em qualquer ano de escolaridade podem frequentar a 

componente vocacional do EED correspondente ao ano de escolaridade seguinte. Os 

alunos sujeitos a retenção, no 9.º ano de escolaridade, com aproveitamento na 

Formação Desportiva, é-lhes concedida a possibilidade de se matricularem no 9.º ano 

de escolaridade do EED, repetindo, inclusivamente, a disciplina de formação desportiva 

ou de se matricularem no 9.º ano de escolaridade, sem integrar o EED. 
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Aos alunos que terminem com aproveitamento o 3.º ciclo, aquando da conclusão do 9.º 

ano de escolaridade, é-lhes reconhecida a conclusão do EED. Os alunos que terminem 

com aproveitamento o 3.º ciclo do Ensino Básico, sem aproveitamento na disciplina de 

formação desportiva, não concluem o EED. 

A conclusão com aproveitamento das componentes curriculares do Ensino Regular e da 

componente de formação vocacional do EED, no final do 9.º ano de escolaridade, dá 

lugar à emissão de certificado de conclusão do correspondente EED. Este certificado é 

da responsabilidade da escola onde este foi ministrado. Salienta-se que a emissão da 

certificação do 2.º ou 3.º ciclo do Ensino Básico regular não depende da conclusão da 

componente curricular de formação vocacional. 
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3. Desporto Escolar Açores 
 

Segundo o Website do Governo dos Açores “Entende-se por DE o conjunto das práticas 

lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo quando desenvolvidas como 

complemento curricular e ocupação dos tempos livres dos alunos, num regime de 

participação voluntário, integradas no plano de atividades das escolas e coordenadas no 

âmbito do sistema educativo em articulação com o sistema desportivo.” (Desporto, 

2017) 

As atividades do DE destinam-se a todos os alunos de todos os ciclos, níveis e 

modalidades de ensino das escolas da Região. 

O DE na RAA desenvolve-se em quatro níveis de participação: 

1. No primeiro nível, nas ADE; 

2. No segundo nível, nos JDE; 

3. No terceiro nível, em atividades físicas e desportivas com ou sem 

enquadramento federado, através dos CDE; 

4. No quarto nível, na participação nas atividades do DE Nacional e Internacional. 

Todas as atividades são de carácter facultativo, participando os alunos, em todas elas, 

de forma voluntária. 

 

3.1 Atividades Desportivas Escolares 
 

As ADE constituem-se como o primeiro nível de realização do DE no arquipélago dos 

Açores.  

As ADE inserem-se nas atividades de enriquecimento do currículo e desenvolvem-se 

para além da carga horária semanal global definida nos desenhos curriculares. 

É considerado no horário das turmas um período de, pelo menos, duas horas, 

normalmente comuns aos vários ciclos de ensino, destinado ao desenvolvimento do 

projeto de ADE. 

As características das ADE, a sua abrangência e a sua calendarização são definidas pelo 

departamento curricular onde esteja inserida a área disciplinar de EF, sob a orientação 

do respetivo coordenador, fazendo parte integrante do plano de atividades da escola. 

Os principais objetivos das ADE, tal como refere o (RGAPA, 2014) são: 
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• Contribuir para o desenvolvimento global do aluno, respeitando as etapas de 

formação e os níveis de aptidão motora; 

• Fomentar o hábito e a apetência pela prática regular de atividades físicas; 

• Proporcionar aos alunos a prática de atividades desportivas e expressivas; 

• Proporcionar a realização das atividades desportivas nos contextos de animação 

ou formais específicos de cada modalidade; 

• Promover a confluência de projetos multidisciplinares no seio da escola e da 

comunidade educativa local; 

• Possibilitar a participação da escola nos JDE e noutras atividades do DE. 

As áreas a desenvolver ao longo das ADE são as que estão incluídas nos programas 

curriculares da disciplina de EF e no plano anual de atividades do DE elaborado pela DRD. 

As ADE desenvolvem-se no âmbito do plano anual de atividades da UO e deverão 

contemplar os seguintes aspetos: 

• Objetivos da prática desportiva na escola; 

• Atividades a desenvolver; 

• Formas de organização e gestão; 

• Condições de frequência e participação dos alunos; 

• Recursos humanos e materiais; 

• Formas de acompanhamento e avaliação do projeto. 

Este plano é elaborado, no início do ano letivo, pelos professores da disciplina de EF no 

âmbito do respetivo departamento curricular, pois são eles que terão de acompanhar e 

avaliar essas atividades. 

Normalmente os docentes optam por  

• Realizar torneios de diversas modalidades; 

• Aprofundar os conteúdos lecionados; 

• Apoiar os alunos que revelem mais dificuldades durante as aulas; 

• Treinar para os JDE. 
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3.2 Jogos Desportivos Escolares 
 

“Os JDE são um projeto de valor desportivo e pedagógico comprovado, potenciam uma 

aproximação da Sociedade Civil às escolas e merecem a confiança e o investimento de 

todos, contribuindo, inquestionavelmente, para o desenvolvimento de um “Espírito de 

Escola”, uma vez que os alunos que passam por essa experiência adquirem/reforçam a 

consciência de que estão a representar a sua escola, a sua comunidade escolar e, em 

certos casos, a sua ilha”. (Desporto, 2017) 

Os JDE, segundo alguns professores mais antigos, tiveram o objetivo inicial de “avaliar” 

se os colegas de EF lecionavam os conteúdos programáticos todos, uma vez que, 

durante muitos anos, na RAA esses professores não eram profissionalizados. Muitas 

vezes a disciplina era lecionada por pessoas que apenas possuíam o 12.º ano de 

escolaridade ou menos. Assim a DRD, instituição à qual esteve ligada a EF durante largos 

anos, conseguia aferir o grau de cumprimento dos programas de EF. 

Os JDE tiveram o seu início em 1989 com a participação de comitivas de todas as escolas 

da região (2.º ciclo – escolas preparatórias). Desde a II edição o modelo de organização 

estabelece que, prioritariamente, a arbitragem seja assegurada pelos alunos. Nesta 

evolução, o 3.º ciclo começou a participar em 1992/93 (V edição). Em 2005/06 (XVII 

edição) proporcionou-se a participação dos alunos do Ensino Secundário, nas 

modalidades de Voleibol, Andebol, Basquetebol e Futsal. Finalmente, ainda neste 

processo de evolução, na XXI edição (2009/10) as comitivas apuradas para a fase 

regional do 2.º ciclo passaram a integrar alunos do Regime Educativo Especial. 

Atualmente, deixou de existir uma fase regional, para o 2.º e para o 3.º ciclos, e os alunos 

do REE passaram a fazer parte integrante das comitivas do 2.º ciclo. 

Além dos aspetos relacionados com a atividade física desportiva, no respeito pela 

formação desportiva adequada às faixas etárias a que se destinam, os JDE promover o 

envolvimento de outras áreas disciplinares no cumprimento de determinadas tarefas 

transdisciplinares. 

É caraterística dos JDE premiar questões que se prendem com a formação integral do 

indivíduo, nomeadamente o civismo e a boa educação (Prémio “Espírito Desportivo”), o 

desempenho académico (Prémio “Melhor Aproveitamento Escolar”), as capacidades 
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artísticas e expressivas (Prémio “Valor Artístico”), bem como a competitividade, a 

socialização e a saúde. 

Os JDE sintetizam o ponto de encontro entre o complemento curricular da EF e o 

processo desportivo desenvolvido no contexto da comunidade educativa através de 

uma metodologia de carácter abrangente, integrador e multidisciplinar. (DRD, Jogos 

Desportivos Escolares, 2017) 

Constituindo-se como o segundo nível de realização do DE e destinando-se aos 2.º e 3.º 

ciclos do Ensino Básico e ao Ensino Secundário. Os JDE foram concebidos como: 

• Uma extensão das atividades de enriquecimento do currículo no âmbito da 

disciplina de EF; 

• Uma atividade da responsabilidade de todos os intervenientes do sistema 

educativo, devendo ser encarados como uma realização da comunidade escolar; 

• Um meio de aprofundamento das relações de interdisciplinaridade no seio da 

UO; 

• Uma forma de aproximação da escola à comunidade e de fomento do 

intercâmbio entre escolas de ilhas diferentes. 

Segundo a DRD, são objetivos dos JDE: 

• Permitir um desenvolvimento integral do jovem, respeitando as etapas de 

desenvolvimento pessoal e de formação desportiva; 

• Proporcionar a participação dos jovens em competição formal, integrada num 

processo de formação adequado e orientado para a promoção dos valores 

desportivos; 

• Promover processos de animação socioeducativa na escola; 

• Proporcionar o convívio entre escolas e a aproximação das comunidades onde 

estas se inserem; 

• Prolongar e complementar as aulas de EF; 

• Promover o “espírito de escola”. 

Nos JDE podem participar todas as escolas com 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico ou 

equivalentes (incluindo as Escolas do Ensino Particular e as Escolas Profissionais), onde 

seja ministrada a disciplina de EF e onde se realizem ADE. 
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A inscrição por parte das escolas para a sua participação nos JDE, será feita pelo 

Conselho Executivo, após aprovação por parte do grupo de EF. Cada escola participará 

com uma comitiva podendo, no entanto, participar com duas comitivas, desde que 

mantenham em atividade regular um número de alunos que tal o justifique. 

Os JDE desenvolvem-se de acordo com regulamentos técnicos gerais e específicos, 

elaborados pela DRD. 

A organização das fases zonais JDE para o 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico é da 

responsabilidade dos serviços competentes da DRD, em cooperação com as UO que que 

voluntariamente acedam a cooperar na sua organização e realização. 

As escolas participantes nos JDE são integradas em fases zonais, definidas pela DRD, 

podendo cada uma destas ser composta por um mínimo de três e um máximo de cinco 

escolas. 

Existe um Regulamento dos JDE que tem como principal função ser o elemento 

orientador do desenvolvimento da atividade. A função da DRD é a de dinamizar, 

coordenar e cooperar com os Estabelecimentos de Ensino da Região na 

operacionalização e desenvolvimento dos JDE.  

À DRD, como elemento dinamizador da relação entre todos os Estabelecimentos de 

Ensino da Região no âmbito dos JDE compete-lhe, entre outros:  

• Assegurar a elaboração e atualização do regulamento dos JDE;  

• Promover e dinamizar a atividade junto das escolas e da Comunidade;  

• Definir o tema/lema e o logótipo dos Jogos;  

• Designar os locais de realização dos Jogos bem como as escolas de acolhimento, 

após apreciação das candidaturas;  

• Colaborar com as escolas de acolhimento na definição dos programas de 

atividades;  

• Assegurar prémios para os alunos e escolas;  

• Assegurar camisolas para as equipas/comitivas;  

No âmbito do caráter multidisciplinar dos JDE, serão atribuídos, no Final dos jogos, os 

seguintes prémios: 

• Escolas: “Espírito Desportivo”, “Melhor Organização”, “Melhor Camarata” e 

“Valor Artístico”; 
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• Alunos: “Desporto Escolar Açores ProSucesso”, “Atividades Desportivas 

Escolares” e “Melhor Companheiro”.  

A atribuição do prémio “Espírito Desportivo” é realizada através de votação, em que 

cada um dos professores acompanhantes das comitivas tem direito a 1 voto, não sendo 

permitido votar na própria comitiva. O prémio será atribuído à comitiva que tiver obtido 

o maior número de votos. São critérios a ter em consideração na atribuição deste 

prémio, principalmente, a conduta para com os adversários, os árbitros e todos os 

elementos envolvidos na realização da fase, a forma como as comitivas reagem perante 

os resultados desportivos e outros aspetos que possam ser considerados 

pertinentes/relevantes.  

O prémio “Melhor Organização” será atribuído mediante a avaliação efetuada por um 

grupo de elementos do Secretariado e dos juízes. Os critérios a ter em consideração na 

atribuição deste prémio são: o cumprimento dos prazos estabelecidos para o envio da 

documentação, alterações efetuadas, apresentação da comitiva, cumprimento dos 

horários e organização da comitiva no local da competição. 

O prémio “Melhor Camarata” é atribuído em função da avaliação efetuada por 

elementos do Grupo de Juízes. Para a votação neste prémio será tido em conta a 

decoração, a arrumação, a limpeza/higiene e outros aspetos considerados relevantes do 

“dormitório” de cada escola. 

O prémio “Valor Artístico” será atribuído à escola que obtenha maior pontuação na 

apresentação da Atividade Artística. As atividades artísticas serão avaliadas por um júri 

formado por: 1 elemento da DRD; 1 elemento da escola de acolhimento; 1 elemento 

representante do município onde se realiza a fase; 1 professor de cada uma das 

comitivas participantes. No final de cada apresentação, cada jurado atribuirá uma 

pontuação numa escala de 1 a 5. No final de todas as apresentações, serão mostradas 

ao público as pontuações atribuídas por cada jurado. Os critérios a ter em consideração 

na atribuição do prémio são a ligação ao tema e ao lema da edição dos JDE, o 

envolvimento dos elementos da comitiva (em quantidade e qualidade), a 

interdisciplinaridade (evidenciada pelo envolvimento de outras áreas curriculares), a 

qualidade artística e outros aspetos considerados pertinentes/relevantes.  
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O prémio “Desporto Escolar Açores Prosucesso” é atribuído ao aluno de cada comitiva, 

que tenha melhor aproveitamento escolar, de acordo com a informação prestada pela 

escola.  

O prémio “Atividades Desportivas Escolares” é atribuído a um aluno de cada sexo, de 

cada comitiva, pelo seu desempenho nas ADE.  

O prémio “Melhor Companheiro” é atribuído a um aluno de cada comitiva, eleito pelos 

seus colegas, pelas suas qualidades enquanto companheiro.  

Para além dos prémios referidos anteriormente, será atribuído um prémio à escola 

vencedora dos JDE.  

No âmbito da associação do DE Açores ao ProSucesso, é dada às escolas participantes 

nos JDE a possibilidade de incluírem nas suas comitivas um representante dos 

encarregados de educação. A escolha deste elemento será da responsabilidade de cada 

escola, pretendendo-se que o mesmo tenha um papel ativo na fase em que participar. 

O objetivo desta medida é o de promover um maior envolvimento dos encarregados de 

educação, contribuindo diretamente para um dos eixos de ação prioritária estabelecidos 

no ProSucesso, nomeadamente “Mobilização da comunidade educativa e parceiros 

sociais”. (DRD, Jogos Desportivos Escolares, 2017)  

 

3.2.1 2.º ciclo 
 

Nos JDE do 2.º ciclo, cada escola participante deverá apresentar uma comitiva composta 

do seguinte modo:  

• 24 alunos do Ensino Regular (12 do sexo feminino e 12 do sexo masculino) e 4 

alunos do Regime Educativo Especial; 

• 4 professores, preferencialmente de EF, 1 representante do Conselho Executivo 

ou da Assembleia-Geral de Escola e 2 acompanhantes dos alunos do REE 

(preferencialmente professores ou técnicos de educação especial).  

Podem participar os alunos nascidos até um determinado escalão etário (normalmente 

12 anos). 

Das atividades que integram os JDE, cada aluno participa obrigatoriamente em duas 

Modalidades Coletivas e nas três Modalidades Individuais. É condição geral na 
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constituição das equipas a participação de cada aluno(a) em duas modalidades coletivas, 

devendo ser assegurado da seguinte forma (tabela 11): A escola inscreve 12 alunos(as) 

no Futebol; dos(as) 12 inscritos(as) no Futebol, 6 inscrevem-se no Basquetebol e 6 no 

Voleibol.  

 
Tabela 11 - Modalidades Coletivas – 2.º ciclo 

Modalidades Coletivas Futebol Basquetebol Voleibol 

Nº de inscrições 12 alunos 12 alunas   

Condição Geral 12 6 6 

Total (por sexo) 12 6 6 

 

Nas modalidades coletivas as ações técnico-táticas a utilizar são as contempladas no 

programa de EF do 2.º ciclo e serão aplicadas as regras oficiais de cada modalidade, com 

algumas adaptações. 

A participação de cada aluno nas modalidades individuais deve ser assegurada da forma 

indicada na tabela 12. 

 
Tabela 12 - Modalidades Individuais – 2.º ciclo 

Modalidades Individuais Provas Feminino Masculino 

Atletismo 

Corridas 

60m 3 3 
800m 3 3 

Estafetas 4 4 
Barreiras 2 2 

Saltos 
Altura 6 6 

Comprimento 6 6 

Lançamentos 
Bola 6 6 
Peso 6 6 

Patinagem 
Competição 1 6 6 
Competição 2 6 6 

Ginástica 
Competição 1 6 6 
Competição 2 6 6 

 

Cada aluno(a) realiza: no ATLETISMO um salto, uma corrida e um lançamento, na 

PATINAGEM um percurso ou uma corrida e na GINÁSTICA um salto e uma sequência.  

No Atletismo as escolas inscrevem, por sexo, 3 alunos nos 60m, 3 nos 800m, 4 nas 

estafetas e 2 nas barreiras.  

Na PATINAGEM a prova consta de duas competições. A Competição 1, onde os alunos 

deverão realizar um percurso de 20 metros (ida e volta) em corrida contínua. Na 
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competição 2, os alunos têm de realizar um percurso com várias destrezas (slalom, 

“quatro”, salto, travagem em “T”).  

Na GINÁSTICA a prova consta de duas competições: 

Competição 1 – É composta por duas sequências no solo e dois saltos (4 estações).  

Na competição 1 os saltos abordados são o salto ao “eixo” no boque e o salto “Entre 

mãos” no plinto transversal. A sequência 1 é composta pelos seguintes elementos: 

Tesoura, dois passos de corrida salto enrolamento à frente, pirueta, pino de cabeça, 

ponte. Os elementos que constituem a sequência 2 são o avião, a roda, a cambalhota à 

retaguarda com pernas afastadas e estendidas e o sapo. 

Competição 2 – É composta por duas sequências no solo e dois saltos (4 estações).  

Na competição 2 e ao nível dos saltos temos o salto ao “Eixo” no plinto longitudinal e a 

“Cambalhota à frente” no plinto longitudinal. A sequência 1 é composta pelos seguintes 

elementos: dois passos de corrida cambalhota saltada, tesoura, roda, cambalhota à 

retaguarda pernas unidas e estendidas, sapo. A sequência 2 é composta por: Avião, pino 

de braços seguido de cambalhota, pirueta, cambalhota à frente pernas afastadas e 

estendidas, ponte.  

Na atividade artística o Regulamento define unicamente o seu caráter obrigatório, 

ficando a sua exploração ao critério da escola, preferencialmente no âmbito do tema 

dos JDE. Nesta atividade apenas poderão participar elementos da comitiva e deve 

procurar-se o envolvimento de todos os seus elementos, sendo, no entanto, obrigatória 

a participação, no mínimo, de 10 alunos do Ensino Regular e dos alunos do REE. A 

apresentação deverá estar relacionada com o Tema e o Lema da Edição e deverá, 

preferencialmente, espelhar um trabalho transdisciplinar.  

No 2.º ciclo são integrados em cada comitiva participante 4 alunos do REE. A seleção 

destes alunos será da responsabilidade das respetivas escolas, respeitando os seguintes 

critérios: 

• Os alunos deverão estar sinalizados com deficiência mental, cujo Qualificador 

das Funções Intelectuais indique o nível 2 (deficiência moderada) ou o nível 3 

(deficiência grave), conforme a CIF (Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde);  
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• Os alunos deverão ser enquadrados por 2 adultos, que os acompanharão em 

todos os momentos da sua participação.  

As idades destes alunos deverá estar compreendida entre os 10 e os 14 anos.  

Cada aluno participa obrigatoriamente em duas Modalidades / Atividades de Equipa 

(Boccia e Circuito) e em duas Modalidades Individuais (Atletismo e Ginástica), 

participando ainda na Atividade Artística.  

 

3.2.2 3.º ciclo 
 

Nos JDE do 3.º ciclo cada escola participante deverá apresentar uma comitiva composta 

do seguinte modo:  

• 20 alunos (10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino), cuja seleção obedece a 

critérios de distribuição etária conforme o Regulamento Específico; 

• 3 professores, preferencialmente de EF, e 1 representante do Conselho 

Executivo ou da Assembleia-Geral de Escola.  

No 3.º ciclo os (as) alunos (as) participam em duas modalidades coletivas (Basquetebol 

e Futebol ou Andebol e Voleibol) que vão alternando anualmente e devem estar 

asseguradas da forma que se indica na tabela 13. 

 
Tabela 13 - Modalidades Coletivas – 3.º ciclo 

Modalidades Coletivas 
Períodos de Jogo / Sets 

1ª parte 2ª parte 
1º período /Set 2º período / Set 3º período / Set 4º período 

Andebol 5 5 Livre Livre 
Voleibol 5* 5* Livre --- 

* 4 jogadores de campo + 1 suplente  

 

Nas Modalidades coletivas as ações técnico-táticas a utilizar serão as contempladas no 

programa de EF do 3.º ciclo e serão aplicadas as regras oficiais de cada modalidade, com 

algumas adaptações. 
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A participação nas modalidades individuais é distribuída da forma que está indicada na 

tabela 14: 

 
Tabela 14 - Modalidades Individuais – 3.º ciclo 

Modalidades Individuais Provas Feminino Masculino 

Atletismo 

Corridas 
80m 3 3 

1000m 3 3 
Estafetas 4 4 

Saltos 
Altura 4 4 

Comprimento 3 3 
Lançamentos Peso 3 3 

Ginástica 
Competição 1 5 5 
Competição 2 5 5 

 

Cada aluno(a) realiza no ATLETISMO uma corrida e um salto ou lançamento. Na 

GINÁSTICA terá de realizar dois saltos e uma sequência.  

A prova de GINÁSTICA é composta por duas competições. Na Competição 1 os alunos 

têm de realizar uma sequência obrigatória e dois saltos. Na Competição 2 terão de 

realizar, igualmente dois saltos mas a sequência a apresentar será de escolha livre. 

Os saltos que os alunos terão de obrigatoriamente realizar na Competição 1 são o “Salto 

ao Eixo” no plinto transversal e o “Salto Engrupado” no minitrampolim. A sequência 

obrigatória nestas competições é composta pelos seguintes elementos: Tesoura, alguns 

passos de corrida, rodada, cambalhota à retaguarda com pernas unidas e estendidas, 

pino de braços seguido de cambalhota, espargata (frontal ou lateral).  

Na Competição 2 terão de realizar o “Salto de Eixo” no plinto longitudinal e o “Salto de 

Carpa com pernas afastadas” no minitrampolim. A Sequência Livre a apresentar será 

construída com seis elementos técnicos diferentes, sendo quatro acrobáticos e dois 

gímnicos a escolher dos elementos técnicos constantes do programa do 3.º ciclo, 

estando estes agrupados atendendo ao coeficiente de dificuldade. Cada salto é 

executado duas vezes, não consecutivas. No final de cada salto será apresentada a 

pontuação obtida no mesmo. Na sequência no solo só haverá uma execução e, no final 

da mesma, será apresentada a pontuação obtida  

Nas ATIVIDADES ARTÍSTICAS o regulamento define unicamente o seu caráter 

obrigatório, ficando a sua exploração ao critério da escola mas, preferencialmente, 

deverá estar em consonância com o tema dos JDE. Nesta atividade apenas podem 
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participar os elementos que constituem a comitiva, procurando a comitiva envolver 

todos os seus elementos, sendo obrigatória só a participação, no mínimo, de 10 alunos. 

Esta apresentação deverá estar relacionada com o Tema e o Lema da Edição e deverá 

espelhar, preferencialmente, um trabalho transdisciplinar., tal como sucede nos JDE do 

2.º ciclo. 

 

3.2.3 Ensino Secundário 
 

Apesar de se realizarem também no Ensino Secundário, os JDE não estão abrangidos 

pelas mesmas regras dos seus homónimos do 2.º e 3.º ciclo. 

Estes encontram-se organizados por fases. A primeira, designada por Fase Local, é da 

responsabilidade de cada UO e realiza-se em conformidade com o regulamento 

específico. Posteriormente ocorre a Fase Zonal, que é da responsabilidade dos serviços 

competentes da DRD, em cooperação com as UO que acolhem esta fase. Por último, 

temos a Fase Regional que é da responsabilidade dos serviços competentes da DRD. 

Podem participar nestes jogos os alunos matriculados no Ensino Secundário ou cursos 

equivalentes que tenham idades correspondentes às definidas, de ambos os sexos. 

Podem também participar alunos integrados em programas de recuperação da 

escolaridade, desde que respeitem as idades definidas. 

As escolas que decidam participar deverão fazer a sua inscrição junto da DRD. A 

participação pressupõe a realização de uma fase da responsabilidade da escola (Fase de 

Escola), devendo esta apresentar aos Serviços do Desporto (SD) de ilha o seu projeto de 

organização da Fase de Escola que deve conter, pelo menos, os objetivos, os 

regulamentos e a calendarização. 

Os JDE do Ensino Secundário disputam-se em várias modalidades (embora nos últimos 

anos só se tenha realizado o Futsal e o Voleibol) e desenvolvem-se em 3 fases: 

1º. Fase de Escola: ao nível da escola, para apuramento da equipa que representará 

a escola; 

2º. Fase de Ilha: ao nível da ilha, para apuramento da escola vencedora e 

representante na Fase Interilhas; 

3º. Fase Interilhas: ao nível da Região, para apuramento da escola vencedora. 



Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2018 
 

Vítor Quitério 71 
 

As comitivas das escolas participantes na Fase de Ilha e na Fase Interilhas deverão ser 

assim constituídas:  

• Andebol e Voleibol: 12 alunos/jogadores e 2 professores (treinador e dirigente)  

• Basquetebol e Futsal: 10 alunos/jogadores e 2 professores (treinador e 

dirigente). 

Na Fase de Escola a organização da competição desta fase deve basear-se nos seguintes 

pressupostos: 

• O regime de participação dos alunos é de carácter voluntário; 

• A constituição das equipas deve ter base na turma, sendo no entanto possível 

juntar alunos de 2 ou mais turmas quando o número de participantes seja 

insuficiente para formar uma equipa; 

• Os campeonatos/provas disputam-se com uma periodicidade semanal ou 

quinzenal a partir de outubro, até duas semanas antes do final do 2.º período 

letivo; 

• Os modelos de organização devem ser comunicados aos SD de ilha; 

• Conforme o número de alunos (matriculados neste nível de ensino ou 

equivalente), o número de equipas, por modalidade e sexo, é o seguinte:  

o Até 200 alunos – 3 equipas  

o Entre 201 e 400 alunos – 5 equipas  

o Mais de 400 alunos – 6 equipas 

• Devem ser realizados pelo menos 12 jogos por modalidade e sexo, até à Fase de 

Ilha. Para este efeito, podem ser contabilizados os jogos realizados entre equipas 

de diferentes escolas.  

Os jogos desta Fase devem ser disputados, preferencialmente, nas instalações das 

respetivas escolas. 

Na Fase de Ilha, as comitivas das escolas participantes deverão, para além dos 

elementos acima referidos, incluir um aluno para desempenhar as funções de árbitro. A 

organização desta fase é da responsabilidade dos SD de ilha em colaboração com as 

escolas participantes e de acordo com os seguintes pressupostos: 
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• Sistema de play-off à melhor de 2 ou 3 vitórias (não há empates nestes jogos) ou 

no sistema de todos contra todos a 1 ou 2 voltas, e realiza-se nas 2 últimas 

semanas do 2.º período;  

• Nos jogos, em regra, aplica-se o regulamento específico da respetiva 

modalidade; 

• O enquadramento permanente da representação da escola é da 

responsabilidade da mesma;  

• A arbitragem é garantida por árbitros das respetivas escolas, integrados nas suas 

comitivas.  

Para a Fase de Ilha a representação das escolas pode ser feita por seleção (de entre os 

alunos inscritos nas equipas participantes no campeonato/prova realizado ao nível da 

escola) ou pela equipa vencedora da Fase de Escola.  

As equipas que participam na Fase Interilhas (Regional) são as apuradas para esta fase, 

representantes de cada uma das ilhas. A DRD disponibiliza colaboração técnica e 

logística através dos SD de ilha, assegurando ainda as necessárias instalações 

desportivas para a realização desta fase. A DRD, através de comparticipação financeira, 

apoia as escolas, cujas equipas se desloquem da ilha de origem, em transportes aéreos 

ou marítimos, apoios à deslocação e estadia.  

Na Fase Interilhas, e no âmbito da associação do DE Açores ao ProSucesso, será dada às 

escolas participantes a possibilidade de incluir em cada uma das suas comitivas um 

representante dos encarregados de educação, tal como sucede nos JDE do 2.º e do 3.º 

ciclo. 

A organização desta fase é da responsabilidade da DRD e dos SD de ilha e está 

dependente do número de representações apuradas por modalidade e sexo (pelo 

menos 3 ilhas representadas, por modalidade e sexo). As arbitragens nesta Fase são da 

responsabilidade dos SD de ilha e terão preferencialmente a colaboração de árbitros 

associativos.  

A organização e modelo competitivo desta fase é o seguinte: 

• Os jogos disputam-se em fase concentrada no sistema de todos contra todos a 1 

volta ou por grupos quando o número de equipas for igual ou superior a 6;  
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• Nos jogos, em regra, aplica-se o regulamento específico da respetiva 

modalidade. 

Nota: Dependendo do número de equipas, a Fase Interilhas poderá ser substituída por 

duas subfases.  

Nas Fases Interilhas, e no âmbito do caráter multidisciplinar dos JDE, serão atribuídos 

prémios às escolas (“Espírito Desportivo”) e aos alunos (“Desporto Escolar Açores 

ProSucesso”).  

A atribuição do prémio “Espírito Desportivo” é realizada através de votação, em que 

cada um dos elementos das comitivas (alunos e professores acompanhantes) têm 

direito a 1 voto, não sendo permitido votar na própria comitiva. O prémio será atribuído 

à comitiva que tiver obtido o maior número de votos. Os critérios a ter em consideração 

na atribuição deste prémio são: a conduta para com os adversários, os árbitros e todos 

os elementos envolvidos na realização da fase, a forma como as comitivas reagem 

perante os resultados desportivos e outros aspetos considerados 

pertinentes/relevantes.  

O prémio “Desporto Escolar Açores Prosucesso” é atribuído a um aluno de cada 

comitiva, que se destaca pelo seu aproveitamento escolar, de acordo com a informação 

prestada pela escola.  

Para além dos prémios referidos anteriormente, será atribuído um prémio à escola 

vencedora de cada uma das Fases Interilhas dos JDE do Ensino Secundário.  

 

3.3 Clubes Desportivos Escolares 
 

Os CDE são pessoas coletivas de direito privado, enquadradas no âmbito da Lei de Bases 

da Atividade Física e do Desporto, que têm como objetivo o fomento e a prática direta 

de atividades físicas e desportivas em meio escolar, aberta à participação da 

comunidade educativa em geral (Artigo 101º da Portaria n.º 75/2014 de 18 de 

Novembro de 2014). 

As atividades dos CDE constituem-se como o terceiro nível de realização do DE, podendo 

ser atividades de competição no âmbito federado e atividades de promoção da 

atividade física desportiva sem enquadramento competitivo. 
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Os CDE podem optar pelo modelo de organização que mais se ajuste à sua realidade e à 

da UO onde se inserem e que melhor promova os seus objetivos. 

Para acederem ao regime de apoios da DRD previstos, um CDE deve satisfazer, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

• Estar sedeado numa UO e ser reconhecido pelo seu conselho executivo como 

sendo um CDE dessa UO; 

• Desenvolver atividades, preferencialmente orientadas por docentes da UO, que 

sejam reconhecidas, pelo conselho executivo e pedagógico, como de interesse 

educativo; 

• Os seus associados serem maioritariamente alunos, pessoal docente e não 

docente, pais ou encarregados de educação de alunos da UO. 

• A gestão e acompanhamento do desenvolvimento das atividades físicas e 

desportivas por parte dos CDE são responsabilidade dos seus órgãos diretivos. 

• A manutenção do reconhecimento de um clube como CDE depende da 

aprovação, pelos serviços da direção regional competente em matéria de 

desporto, após o termo de cada ano escolar, do relatório apresentado pela 

direção do clube onde se demonstre a realização de atividades relevantes 

enquadráveis nos objetivos do DE. 

Tal como referido anteriormente, os CDE podem beneficiar de um regime de apoio em 

conformidade com o estabelecido, em cada ano, pela DRD. 

As UO que tenham CDE organizado em conformidade com os pontos anteriormente 

referidos poderão, por solicitação do presidente do clube, atribuir a componente não 

letiva do serviço prestado a nível do estabelecimento de ensino dos horários dos 

professores, ao apoio técnico das atividades do clube, desde que se cumpram alguns 

requisitos. 

Podem frequentar os CDE todos os atletas que estejam interessados, 

independentemente de serem alunos, ou não, na respetivo UO. 
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3.4 Desporto Escolar Nacional 
 

Atualmente no sistema educativo português, em articulação e complementaridade com 

a EF e o DE que no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 95/1991, de 26 de fevereiro, foi definido, 

como sendo: “(...) o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto 

desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e ocupação dos tempos livres, 

num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividade 

da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo”. 

O DE constitui uma das vertentes pedagógicas do Ministério da Educação e Ciência com 

maior transversalidade no sistema educativo, pois desenvolve atividades desportivas de 

complemento curricular, intra e interescolares, com a participação da maioria das 

escolas de ensino público, particular, cooperativo e profissional. (Jacob, s.d.) 

No Website do (Agrupamento Escolas General Serpa Pinto, s.d.), podemos verificar que 

o programa do DE, enquadra-se por vários objetivos, nomeadamente: 

• Melhorar a qualidade da educação; 

• Aumentar as oportunidades de prática desportiva de qualidade; 

• Aumentar o sucesso escolar; 

• Formar mais e melhores praticantes; 

• Garantir a igualdade de oportunidades; 

• Aumentar a visibilidade das boas práticas; 

• Melhorar os métodos de ensino/aprendizagem; 

• Adaptar as ofertas às necessidades; 

• Criar instrumentos facilitadores da inclusão; 

• Melhorar a imagem e divulgação do DE; 

• Valorizar a formação profissional; 

• Potenciar projetos estruturantes em parcerias; 

• Desenvolver tecnologias de apoio; 

• Implementar um sistema de informação e comunicação. 

A prática de DE segue a premissa do “desporto para todos”. Atualizado no Despacho n.º 

9302/2014, onde é mencionado como um programa que fomenta a introdução à prática 
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desportiva e à competição, quer enquanto estratégia de promoção do sucesso 

educativo e de estilos de vida saudáveis.  

Segundo o Despacho n.º 6827/2017 de 8 de agosto de 2017 a oferta desportiva no 

âmbito do programa DE desenvolve-se em 4 níveis: 

• Nível I — conjunto de atividades que visam a promoção e divulgação 

desportivas, organizadas na continuidade dos conteúdos curriculares da 

disciplina de EF;  

• Nível II — atividades de treino desportivo regular de grupos — equipa e de 

competição desportiva interescolar formal de âmbito local, regional, nacional e 

eventualmente internacional;  

• Nível III — atividades de aprofundamento da prática desportiva, treino e 

competição, em modalidades e grupos-equipa de elevado potencial desportivo;  

• Centros de Formação Desportiva — polos de desenvolvimento desportivo, 

dinamizados por agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, em parceria 

com federações, municípios e organizações locais que visam a melhoria do 

desempenho desportivo, através da concentração de recursos humanos e 

materiais em locais para onde possam convergir alunos de vários agrupamentos, 

quer nos períodos letivos, quer em estágios de formação desportiva 

especializada, nas interrupções letivas.  

Os clubes de DE são técnica e pedagogicamente geridos por professores com formação 

em EF da escola ou agrupamento de escolas. Os responsáveis por um grupo-equipa 

também deverão possuir uma formação técnica qualificada, conhecida e certificada pela 

Federação da respetiva modalidade, sendo a carga horária atribuída integrada na sua 

componente letiva e não letiva na escola. 

O DE visa promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o objetivo 

de contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida 

saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania ativa. (Escolar, 2017). 

Dentro do DE também existem Projetos Complementares, como o Basquetebol 3x3, o 

Corta-Mato, a Festa do Futebol Feminino, o MegaSprinter e o Tag Rugby na Escola. 
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Apesar de na RAA não se seguir o modelo de atividades do DE que se realiza a nível 

nacional, existem alguns projetos que também são desenvolvidas por terras açorianas. 

Destes salienta-se o Corta-Mato e o MegaSprinter. 

 

3.4.1 Corta-Mato 
 

O CORTA-MATO ESCOLAR é uma iniciativa do DE Nacional, em colaboração com a 

Federação Portuguesa de Atletismo, à qual a DRD, no âmbito das atividades do DE 

Açores, se associa, com as adaptações ao Regulamento julgadas convenientes em 

função da realidade geográfica da Região. (DRD, CORTA-MATO ESCOLAR, 2016) 

Este projeto visa, entre outros objetivos, aumentar a oferta de Atividade Física 

Desportiva em meio escolar e apurar os representantes da RAA para o Corta-Mato 

Nacional. (DRD, 2016) 

O corta-mato inicia-se com a Fase de Escola. Esta fase é organizada em cada escola que 

pretenda participar neste projeto e deve organizar, pelo menos, uma prova. Nesta 

podem participar todos os alunos interessados, sendo feita a divisão pelos diversos 

escalões etários e pelos sexos. 

Numa segunda fase, Fase de Ilha, participam os alunos que se apuraram na fase escola. 

O número de alunos que cada UO apresenta é sempre da responsabilidade da mesma 

e, normalmente, depende do transporte para o local do evento. A organização desta 

fase é da responsabilidade dos SD de Ilha, em parceria com a Associação de Atletismo 

local, caso exista. A realização desta fase é assegurada, inclusivamente nas ilhas onde 

apenas exista uma escola a participar. Para participar nesta fase os alunos terão de ter 

participado da fase escola. 

Num terceira fase temos a Fase Regional. A organização desta é da responsabilidade da 

DRD/SD de Ilha, em parceria com a Associação de Atletismo local. A DRD suportará as 

despesas com a deslocação aérea/marítima e estadia dos alunos e professores 

participantes. Normalmente são apurados os 2 primeiros atletas de cada sexo e por 

escalão, à exceção dos Infantis. Nos Infantis A e B apenas competem os alunos das 

escolas da ilha onde decorre a fase regional. 
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Por último temos a Fase Nacional. A organização desta é da responsabilidade do DE 

Nacional. A DRD suporta as despesas com as deslocações e com a estadia dos alunos e 

professores.  

O enquadramento é da responsabilidade da DRD em colaboração de professores das 

escolas com alunos apurados. 

 

3.4.2 MegaSprinter 
 

O MEGASPRINTER, tal como o Corta-Mato, é uma iniciativa do DE Nacional, em 

colaboração com a Federação Portuguesa de Atletismo, à qual a DRD no âmbito das 

atividades do DE Açores, se associa, com as adaptações ao Regulamento julgadas 

convenientes, em função da realidade da Região. (DRD, 2016) 

Segundo o Regulamento do Megasprinter 2016/2017 este projeto “visa, entre outros 

objetivos, a deteção de jovens com capacidade ao nível da Velocidade, já que esta é uma 

capacidade motora transversal à grande maioria das modalidades desportivas, 

aumentar a oferta de atividade física desportiva em meio escolar e apurar os 

representantes da RAA para a Fase Nacional do MegaSprinter”. (DRD, MEGASPRINTER, 

2016) 

Ao projeto MegaSprinter está associado o MegaSalto, podendo ainda ser associadas 

outras atividades complementares. 

A primeira fase é a Fase de Escola, ficando a escola responsável por organizar uma 

competição onde todos os alunos inscritos possam participar. Estes serão divididos por 

escalões etários e por sexos. Nesta fase serão apurados os 6 melhores tempos e as 6 

melhores marcas de cada escalão/sexo para participarem na fase posterior. 

Seguidamente ocorre a Fase de Ilha. A organização desta fase é da responsabilidade do 

SD de Ilha em parceria com a Associação de Atletismo. A realização desta fase é 

assegurada, inclusivamente nas ilhas onde apenas exista uma escola a participar. O 

enquadramento dos alunos é da responsabilidade das escolas. Nesta fase apenas 

participam os escalões etários: Infantis (A e B) e Iniciados de ambos os sexos. Nesta 

competição, por escola, participam os 6 melhores tempos (MegaSprinter) e as 6 

melhores marcas (MegaSalto), por escalão e sexo, apurados da Fase de Escola. 
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Após a fase Ilha disputa-se a Fase Regional. Esta decorre numa ilha previamente 

selecionada e é organizada pela DRD/SD de Ilha em parceria com a Associação de 

Atletismo. A DRD suporta as despesas com a deslocação e estadia dos alunos e 

professores participantes.  

Na Fase Regional é realizado um estágio de aperfeiçoamento onde participam, 

obrigatoriamente, todos os alunos que competem na mesma. Tal como na fase anterior, 

nesta fase participam os Infantis (A e B) e Iniciados de ambos os sexos, participando 

apenas os alunos apurados no Ranking Regional e os 6 melhores tempos (MegaSprinter) 

e marcas (MegaSalto), por escalão etário e sexo, do Ranking da Ilha onde se organizar a 

Fase Regional.  

Na Etapa Nacional, última etapa desta competição, que se realiza no Continente 

Português e na qual o DE Nacional tem a responsabilidade da sua organização, 

participam os alunos apurados da Fase Regional. A DRD suporta as despesas com as 

deslocações e com a estadia dos alunos e dos professores. 

Na Fase Nacional, e sempre que as quotas de participação o permitam, os alunos 

apurados apenas numa das provas poderão participar em ambas (MegaSprinter e 

MegaSalto). 
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4. Discussão Geral 
 

Apesar do prestígio do ensino da EF ter vindo a aumentar à medida que a preparação 

profissional dos docentes foi melhorando, ainda é uma disciplina muitas vezes vista pela 

sociedade como “de pouca importância”. Está provado que através dela os alunos 

podem melhorar a capacidade de atenção, aumentar seu controle cognitivo e acelerar 

o seu processamento cognitivo, aumentando o desempenho escolar em todas as outras 

disciplinas. 

A educação psicomotora com apoio em jogos diversos é na verdade, cada vez mais 

encarada como a base do sucesso escolar. Uma criança que não tem consciência do 

próprio corpo, das suas possibilidades motoras, da sua situação e orientação no espaço, 

não tem as bases sólidas para construir todas as condutas motoras necessárias à 

aprendizagem da escrita, da leitura e mesmo da linguagem oral. 

No Ensino Pré-Escolar os educadores podem, e devem, tirar partido dos recursos 

existentes (espaços e materiais) no estabelecimento de ensino, aproveitar as 

potencialidades ao ar livre e os materiais naturais ou reutilizáveis. O problema é que, 

muitas vezes, os educadores não se sentem seguros/confiantes com as atividades, pois 

estas, por vezes, podem apresentar algum risco para os alunos. 

Por outro lado, os pais/famílias têm dificuldades em compreenderem a importância da 

atividade física e da vida ao ar livre no desenvolvimento e aprendizagem das crianças, 

pois estão receosos dos acidentes que possam ocorrer.  

Para além disso, quando analisamos a matriz curricular do Ensino Pré-Escolar, 

apercebemo-nos que não está definido com que frequência se promovem, no tempo 

letivo, momentos dedicados à EF. 

Na RAA não está claramente definido se os educadores lecionam a EF, se sim, quantos 

tempos, e se são coadjuvados por um professor de EF. 

Assim, existem escolas em que os alunos têm contemplado no seu horário duas aulas 

de 45 minutos por semanas, lecionadas pelo educador e pelo professor de EF, escolas 

onde no horário dos alunos constam duas aulas de 45 minutos por semana, ficando uma 

a cargo do educador e outra a cargo do educador e do professor de EF e escolas em que 
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não ocorre qualquer tipo de parceria, por falta de pessoal do quadro, e o educador tem 

no seu horário dois tempos de 45 minutos assinalados, mas temos conhecimento, 

porque já ouvimos cometários do tipo: “ Eles comigo não fazem cambalhotas, porque 

sempre ouvi dizer que isso faz mal à saúde”, que apesar das aulas de EF estarem 

assinaladas no horário da turma, nem sempre são cumpridas. 

Infelizmente a coadjuvação fica sempre dependente do excedente de pessoal docente 

do quadro de escola, e na maior parte dos casos, apesar de toda a gente reconhecer a 

mais-valia da iniciação à EF em idades mais precoces, as turmas do Ensino Pré-Escolar, 

acabam por ficar sem coadjuvação porque a DRE, por razões económicas, não coloca 

nenhum professor para desempenhar essas funções, tal como se pode comprovar 

através do Artigo 84.º do RGAPA. 

Um dos grandes males de que padece a EF prende-se com a forma como é dada a EFM 

no 1.º ciclo, que ainda funciona muito na lógica de ser apenas um professor que leciona 

as disciplinas todas, à exceção do Inglês e da Educação Moral e Religiosa Católica. 

No 1.º ciclo são os professores titulares que dão as aulas de EFM, mas nem todos se 

sentem capacitados para o fazer.  

Sabemos que os professores do 1.º ciclo nem sempre lecionam a disciplina de EFM 

conforme consta no programa e, muitas vezes, reduzem as expressões às atividades de 

desenho e plástica. 

Na RAA já se valoriza o desporto no 1.º ciclo e existe um projeto de coadjuvação, onde 

o docente titular de turma conta com a coadjuvação de um professor de EF, do 2.º ciclo, 

em dois momentos semanais de quarenta e cinco minutos cada. 

Mas nem tudo é um “mar de rosas”, porque se analisarmos mais detalhadamente o que 

ocorre, constatamos que existem uma série de aspetos que poderiam ser melhorados. 

Em algumas (poucas) escolas o docente especializado em EF (2.º ciclo) é que leciona os 

três tempos de 45 minutos por semana, estando o docente titular dispensado dessas 

aulas. Logo, se supostamente as aulas deveriam ser dadas em coadjuvância o docente 

não vai “aprender”. 

Na maioria dos casos o docente de EF leciona uma aula de 90 minutos, ou duas de 45 

minutos e, normalmente, o docente titular não está presente. O docente deverá lecionar 

outra aula de 45 minutos. Muitos são os que cumprem, principalmente se a formação 

base for Ensino Básico, Variante de Educação Física, ou docentes recentemente 
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formados, no entanto em muitos casos os docentes substituem a aula de EFM por outra 

em que estejam mais atrasados no cumprimento do programa. No nosso entender como 

a formação inicial dos professores do 1.º ciclo é muito generalista muitos não se sentem 

à vontade para dar esta parte do currículo, acabando este por não ser lecionado quando 

o docente se encontra só, ou é dado de forma muito inconstante. 

Também a duração das aulas não é consensual. Numas escolas temos uma aula de 90 

minutos e uma de 45, pouco usual, noutras temos três aulas de 45 minutos, a 

recomendada. 

No 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário a organização curricular é 

igual em todas as escolas portuguesas, tendo no horário um bloco de 90 minutos e um 

segmento de 45 minutos nos 2.º e 3.º ciclos e dois blocos de noventa no Secundário. 

No que diz respeito aos conteúdos lecionados podemos referir que durante o Pré-

Escolar e os dois primeiros anos do 1.º ciclo os objetivos limitam-se ao desenvolvimento 

das capacidades de coordenação, perícia e manipulação de objetos, deslocamentos e 

equilíbrios gerais e jogos pouco complexos.  

Nas primeiras idades a EF, permite estabelecer uma articulação entre o 

desenvolvimento global da motricidade realizado na educação de infância, com o 

desenvolvimento motor específico efetuado durante o 1.º ciclo do Ensino Básico, que 

joga num duplo sentido: no contributo positivo para o desenvolvimento multilateral e 

estruturação do comportamento motor da criança e na valorização pedagógica das 

expectativas das crianças. 

A partir do 3.º ano de escolaridade começam-se, progressivamente, a ensinar as várias 

modalidades desportivas, recorrendo muitas vezes ao jogo esporádico e condicionado. 

A partir do 7.º ano o jogo já é mais formal, aperfeiçoa-se a prática e aumenta-se 

progressivamente o desenvolvimento das cargas. 

Apesar de já não haverem dúvida de que a condição física é uma necessidade vital, todos 

reconhecem que existe uma grande preocupação relativamente ao facto da atividade 

física entre as crianças e os jovens ter sido substituída por atividades mais sedentárias, 

nos últimos anos. 

Os benefícios que uma prática de atividade física proporcionam a qualquer individuo em 

geral, e às crianças e jovens em particular, resultam de uma boa adequação do tipo de 

atividades físicas e da forma da sua realização.  
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Atendendo que a EF é uma disciplina que está presente em toda a escolaridade 

obrigatória, dever-se-ia (re)pensar os programas de intervenção físico-motora 

oferecidos nas escolas, de modo a que estes promovam atividades físicas mais 

vigorosas. 

Para além da EF, as restantes atividades desenvolvidas através do DE, apesar de serem 

uma mais-valia, estão longe de permitir aos alunos uma prática continuada de atividade 

física ao longo do ano letivo, excetuando as ADE, ou as práticas em CDE, que, no entanto 

não são de frequência obrigatória ou ocorrem em simultâneo com outras atividades. 

Os professores são um dos elementos mais importantes na promoção da atividade física 

das crianças e dos jovens no ambiente escolar. No entanto, existem outros atores 

importantes, como, por exemplo, os educadores no Ensino Pré-Escolar, os treinadores 

nos clubes desportivos e, em especial para as crianças até aos 12 anos, os seus pais. 

Aos educadores/professores cabe a responsabilidade de fazer com que na escola o 

desenvolvimento motor da criança se construa através dos planos curriculares de ação, 

dos projetos extracurriculares e, fundamentalmente, dos recursos de aprendizagem 

postos à sua disposição. 

No documento “METAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA DE QUALIDADE”, elaborado pela UNESCO 

é sugerido que se desenvolva um marco de ação claro de política educacional, pelo qual 

a EF seja alinhada a outras disciplinas centrais, como o português, a matemática e as 

ciências e que se desenvolva uma legislação que garanta que a EF seja uma parte 

obrigatória dos currículos em todos os níveis escolares, e que garanta acesso a todos os 

alunos.  

Vários organismos internacionais e sociedades científicas têm adotado e publicado 

posições institucionais acerca do doseamento mais apropriado da atividade física para 

diferentes grupos populacionais, apontando à obtenção de efeitos preventivos e o bem-

estar quotidiano. De uma forma genérica, grande parte destes documentos têm uma 

aproximação caracteristicamente fisiológica (UE, 2009). 

Presentemente torna-se indispensável pensar a educação para uma cultura física mais 

ajustada à realidade do cidadão do século XXI e, também, às necessidades de 

desenvolvimento das crianças e jovens, para evitar que ao longo da vida o corpo se vá 

tornando um verdadeiro empecilho. Essa educação deve resultar de ações conjuntas 



Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2018 
 

Vítor Quitério 84 
 

com vários intervenientes sociais, onde o papel da escola se torna fundamental. (Sousa, 

Nascimento, Azevedo, & Pereira, 2015) 

A obesidade é hoje uma doença considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como a epidemia do século XXI, constituindo um dramático problema de saúde pública. 

Face aos níveis assustadores que a obesidade infantil está a atingir, alguns 

investigadores são da opinião que a atual geração de crianças e jovens apresenta uma 

elevada probabilidade de vir a ter menos capacidades físicas e uma esperança de vida 

muito menor do que a dos seus pais. (Sousa, Nascimento, Azevedo, & Pereira, 2015) 

Preocupada com os crescentes níveis de inatividade física, a UNESCO lançou o estudo 

“Quality Physical Education (QPE) Guidelines for Policy-Makers”. Esta publicação é 

voltada para os gestores governamentais e destaca os benefícios de se investir na EF 

desde os primeiros anos escolares. (UNESCO, Quality Physical Education (QPE) 

Guidelines for Policy-Makers, 2014) 

 “A nossa visão é clara – Desporto e EF são essenciais para a nossa juventude, para 

termos vidas mais saudáveis, sociedades resilientes e combatermos a violência. Mas isso 

não acontece por conta própria – é preciso ações dos governos e apoio da comunidade 

internacional”, diz Irina Bokova, diretora-geral da UNESCO. 

Um ponto relevante, tanto do Guia como da Carta Internacional da UNESCO, é o fato de 

alertarem subliminarmente que não basta apenas instigar ou mesmo oferecer 

legalmente a EF e o Desporto, mas que a atividade deve ser ministrada por Professores 

Qualificados. 

A UNESCO aprovou no dia 18 de novembro de 2015 a nova “Carta Internacional da 

Educação Física e do Desporto”, reconhecendo a importância do desporto para o 

desenvolvimento e para a paz durante a 38ª Sessão da Conferência Geral. (UNESCO, 

Revised International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport, 2015) 

Segundo a Diretora-Geral da UNESCO, Irina Bokova, “A adoção de uma nova Carta marca 

uma passagem das palavras aos atos, das intenções à implementação. Marca o tom para 

um novo debate internacional da política desportiva, que deve focar-se na troca de boas 

práticas, educação, programas de treino e capacidade de desenvolvimento. Este é 

também um forte reconhecimento de que a EF é um motor para promover a igualdade 

do género, a inclusão social, a não discriminação e o diálogo sustentado entre as 

sociedades”.  
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A UNESCO, na sua Carta Internacional da Educação Física e do Desporto considera que 

a prática da EF e do desporto é um direito fundamental de todos e que todas as pessoas 

têm direito à EF e ao desporto, indispensáveis ao desenvolvimento da sua 

personalidade. O direito ao desenvolvimento das aptidões físicas, intelectuais e morais, 

através da EF e do desporto, deve ser garantido, através do sistema educativo, como em 

outros aspetos da vida social. (UNESCO, Revised International Charter of Physical 

Education, Physical Activity and Sport, 2015) 

Nessa mesma carta é referido que devem ser dadas condições especiais aos jovens, 

inclusive às crianças em idade pré-escolar, a fim de permitir o desenvolvimento integral 

da sua personalidade, através de programas de EF e de desporto adaptados às suas 

necessidades. Ao nível individual, a EF e o desporto contribuem para a preservação e a 

melhoria da saúde, para uma sã ocupação dos tempos livres e permitem às pessoas 

resistir melhor aos contratempos da vida moderna. Ao nível social, enriquecem as 

relações sociais e desenvolvem o desportivismo (“fair play”), indispensável à vida social, 

para além do próprio desporto. 

Refere-se, também, que qualquer sistema global de educação deve reservar para a EF e 

o desporto o lugar e a importância necessários ao estabelecimento do equilíbrio e 

reforço das relações entre as atividades físicas e os outros elementos de educação. 

A OMS, em 2010, elaborou as “Recomendações Mundiais Sobre Atividade Física Para A 

Saúde”, onde faz uma divisão das pessoas, por idade, em três grupos: de 5 a 17 anos, de 

18 a 64 anos, e mais de 65. (OMS, Global recommendations on physical activity for 

health, 2010) 

Para o primeiro grupo, segundo a (OMS, Global recommendations on physical activity 

for health, 2010), “a atividade física consiste em jogos, desportos, deslocamentos, 

atividades recreativas, EF, exercícios programados, no contexto da família, a escola ou 

as atividades comunitárias. Para melhorar a capacidade cardiorrespiratória e muscular, 

a saúde dos ossos, os biomarcadores de saúde cardiovascular e metabólica e reduzir o 

risco de aparecerem sintomas de ansiedade e depressão são recomendados: 

1. As crianças e os jovens deste grupo de idades deveriam acumular um mínimo de 

60 minutos diários de atividade física moderada ou vigorosa. 
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2. A atividade física por um tempo superior a 60 minutos diários irá trazer um 

benefício ainda maior para a saúde. 

3. A atividade física diária deveria ser, em maior parte, aeróbica. Convinha 

incorporar, no mínimo três vezes por semana, atividades vigorosas que 

reforcem, particularmente, os músculos e ossos. 

Em concreto, seria conveniente participar regularmente em cada um dos seguintes tipos 

de atividade física, três ou mais dias por semana: 

• exercícios de resistência para melhorar a força muscular dos grandes grupos 

musculares do tronco e das extremidades; 

• exercícios aeróbicos vigorosos que melhorem as funções cardiorrespiratórias, os 

fatores de risco cardiovascular e outros fatores de risco metabólicos; atividades 

que envolvem o esforço ósseo, para promover a saúde dos ossos. É possível 

combinar esses tipos de atividade física até 60 minutos por dia ou mais de 

atividade benéfica para a saúde e a forma física”.  

Conforme o documento anteriormente referido a OMS indica que estas diretrizes são 

válidas para as crianças saudáveis de 5 a 17 anos, a não ser que o seu estado médico 

aconselha o contrário. As crianças e os jovens deverão ser motivados a participar nas 

atividades físicas que ajudem o desenvolvimento natural, que sejam agradáveis e 

seguras. 

Os níveis de atividade física recomendados para as crianças e jovens destas idades 

deverá ser adicionado às atividades físicas realizadas durante a atividade diária habitual. 

Todas as crianças e jovens devem realizar diariamente atividades físicas em forma de 

jogos, desportos, deslocamentos, atividade recreativas, EF ou exercícios programados, 

no contexto da família, da escola e das atividades comunitárias. (OMS, Global 

recommendations on physical activity for health, 2010) 

O “Programa Nacional para a Promoção de Atividade Física” da autoria da DGS (Direção-

Geral da Saúde) recomenda-se que “as crianças e adolescentes pratiquem diariamente, 

pelo menos, 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa. Tal 

deve incluir, pelo menos, 3 vezes por semana, 20 a 30 minutos de atividades como 

correr, subir e descer, saltar ou outras atividades que solicitem o sistema 
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musculoesquelético para a melhoria da força muscular, da flexibilidade e resistência 

óssea”. (DGS, 2017) 

Nós concordamos com Pedro Teixeira, responsável pelo Programa Nacional para a 

Promoção da Atividade Física, programa prioritário da Direcção-Geral da Saúde (DGS), 

que recomenda que as escolas deviam ter uma hora diária de EF, o cenário que 

considera ideal e que já acontece nalguns países do norte da Europa. Em Portugal, cerca 

de 80% dos adolescentes não são suficientemente ativos, mas mais do que o número de 

horas ou tempos por semana, está em causa a forma como são organizadas no horário 

escolar. Pedro Teixeira defende que é preferível não concentrar as horas da disciplina, 

mas espalhá-las ao longo da semana. Atualmente há países no norte da Europa que 

estabeleceram uma hora diária de EF nos currículos escolares: "Isso dá uma margem de 

manobra para aquisição de competências e capacidade de literacia física. Seria ideal que 

para lá pudéssemos caminhar". (Teixeira, 2017) 

O papel dos professores de EF na promoção da atividade física, entre as crianças e os 

adolescentes, tem de ser ampliado tendo em conta o aumento dos estilos de vida 

sedentários, do excesso de peso e da obesidade. Para além do tempo reservado à EF 

nos currículos escolares, os professores de EF poderiam desempenhar um papel útil no 

que respeita a matérias mais vastas no âmbito da atividade física, como, por exemplo, 

atividade física durante os intervalos escolares, CDE, a utilização das instalações 

desportivas escolares após o horário escolar e o planeamento de exercício individual.  

Revistas, jornais, livros, programas de televisão, em todo o lado a mesma mensagem: 

combater o sedentarismo é fundamental para a saúde, é importante deixar o sofá e 

praticar atividade física, fazer ginástica, correr, ou, pelo menos, andar. Então, se é uma 

opinião aparentemente tão consensual, porque é que assistimos a um desinvestimento 

cada vez maior nesta disciplina nas escolas? 

É claro que depende muito das escolas e das opções que estas queiram fazer. Mas a 

autonomia das escolas é de certa forma condicionada, pois as escolas são avaliadas pelo 

seu ranking. Esse ranking é feito com base nos resultados a Matemática e Português. 

Não queremos entrar por este debate, mas o que vemos é que tem sido atribuído cada 

vez mais tempo a disciplinas de Português e de Matemática e os resultados escolares 

dos alunos não são compatíveis com esse incremento, o que indica que mais tempo por 

si só não resolver o problema. Os rankings não devem ser o universo das preocupações 
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das escolas. Há toda uma formação que passa pela EF, Educação Visual, Educação 

Musical, áreas que deviam fazer parte do património formativo e que são cada vez mais 

retiradas porque, simplesmente, o tempo não chega para tudo, apesar dos alunos 

passarem cada vez mais horas na escola. 

Outro exemplo de que a prioridade na escola não passa pela EF é o facto de nas mesmas 

horas que decorrem as ADE também se realizam aulas de apoio a outras disciplinas, 

impossibilitando os alunos de frequentarem uma atividade que para muitos deles é 

prazerosa e obrigando-os a estar mais 90 minutos, por semana, sentados a trabalhar nas 

áreas de carácter teórico como por exemplo o Português ou a Matemática. 

Outra evidência que nos permite perceber a pouca importância que a EF tem no sistema 

de ensino regional é a não autorização para a recomendação de adoção de um manual 

para a disciplina, em nenhum dos ciclos.  

Apesar do anteriormente exposto, nem tudo é contestável. A RAA, foi pioneira na 

promoção do DE em idades mais baixas, fora do horário escolar, com o programa de 

Animação e de DE: Projeto Escolinhas do Desporto, nas vertentes de animação e de 

iniciação desportiva, implementado em 2003. Também neste arquipélago de nove ilhas, 

a prática da EF escolar nas primeiras idades, Pré-Escolar e primeiro ciclo do Ensino Básico 

é “suís generis” e, ao contrário do resto do país, esta região oferece uma educação 

escolar na infância reforçada, apesar de alguns constrangimentos, e que revela um 

modelo de boas práticas. Aqui existe uma componente curricular da prática física 

desportiva lecionada por professores especialistas, fortalecida com práticas 

extracurriculares de animação e iniciação desportiva de bom nível educacional. 

Após analisarmos os currículos e as recomendações internacionais para o exercício 

físico, facilmente constatamos que, à exceção do Ensino Secundário, os alunos, mesmo 

participando em todas as atividades desportivas oferecidas pela escola, nunca 

conseguirão realizar a recomendação de praticarem uma hora por dia de atividade física 

moderada ou vigorosa.  

A única forma de tornar isso possível, no nosso entender, é que os alunos tenham uma 

aula, por dia, lecionada por um professor com formação em EF. Esta pode ser uma aula 

“normal”, através de projetos tipo ADE ou EED, ou através dos CDE, mas sendo sempre 

de carácter obrigatório.  
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5. Conclusão 
 

A escola assume um papel essencial na promoção e manutenção de hábitos de vida da 

população, pois todos passamos pela escola e desde o Ensino Pré-Escolar até à entrada 

para universidade a disciplina de EF está presente em todos os anos de escolaridade. A 

EF, enquanto disciplina curricular, é encarada como um local ideal para a promoção da 

saúde e da atividade física regular, uma vez que é na idade escolar que muitos são 

confrontados com a oportunidade de participarem regularmente em atividades de 

natureza físico-motoras. 

A EF faz parte dos planos de estudo mas, normalmente, em inferioridade de condições 

relativamente a outras áreas. As diferenças que se registam afetam geralmente: as 

horas que lhe são atribuídas semanalmente, as instalações, o material com que a escola 

conta, o orçamento anual que lhe é destinado e o tipo de reconhecimento oficial que 

esta matéria merece.  

Infelizmente ainda não está superada uma visão meramente recreacionista da EF, visão 

essa contrária e nociva ao seu desenvolvimento, à assunção cultural da disciplina e aos 

respetivos programas como referência desse padrão cultural. 

As intervenções que incluem EF apenas duas ou três vezes por semana apenas 

evidenciaram pequenas melhorias na saúde. O aumento do tempo dedicado à atividade 

física pode ser alcançado aumentando o tempo curricular ou extracurricular na escola, 

não tendo de ser alcançado em detrimento das restantes disciplinas do curriculum 

escolar. A atividade física pode ser integrada no apoio pós-escolar. 

A EF baseada na escola é o recurso mais amplamente disponível para promover as 

atividades entre os jovens. Por esse motivo, deverão ser desenvolvidos todos os 

esforços possíveis no sentido de incentivar as escolas a proporcionarem atividades 

físicas diariamente em todos os níveis de ensino, dentro ou fora dos programas 

escolares e em cooperação com parceiros da comunidade local, e promover em todos 

os alunos o interesse pela atividade física ao longo de toda a vida.  

O resultado da EF é um jovem instruído fisicamente, com habilidades, confiança e 

compreensão para continuar participando em atividades físicas ao longo de toda a vida. 
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Assim, a EF deve ser reconhecida como a base de uma participação cívica inclusiva e 

contínua ao longo da vida. 

Com a conclusão desta pesquisa podemos observar que nem sempre as recomendações 

das grandes Organizações Mundiais (UNESCO, OMS) são seguidas e que a legislação 

regional atual, apesar de fazer referência à EF em todos os níveis de ensino, lecionada 

por pessoal devidamente qualificado, nem sempre é cumprida porque na maioria das 

vezes a sua aplicação está dependente de questões financeiras, principalmente nos 

casos do Ensino Pré-Escolar e do 1º ciclo. O problema é que os períodos críticos das 

qualidades físicas e das aprendizagens psicomotoras fundamentais se situam até ao final 

do 1.º ciclo. A falta de atividade apropriada traduz-se em carências frequentemente 

irremediáveis. Por outro lado, o desenvolvimento físico da criança atinge estádios 

qualitativos que precedem o desenvolvimento cognitivo e social. Assim, a atividade 

física educativa oferece aos alunos experiências concretas, necessárias às abstrações e 

operações cognitivas inscritas nos programas de outras áreas curriculares, preparando 

os alunos para a sua abordagem ou aplicação. Estas evidências justificam a importância 

crucial da EF como componente inalienável da Educação.  

É reconhecido cientificamente que realizar 60 minutos de atividade física de intensidade 

moderada a vigorosa diariamente é a condição ideal para se obterem efeitos ao nível da 

melhoria da aptidão física, e que a frequência mínima que possibilita esses benefícios é 

de três sessões semanais. A opção por 4 sessões por semana é a que se aproxima do 

quadro mais favorável ao desenvolvimento da aptidão física e promoção da saúde, mas 

esta opção só é possível de ser concretizada no Ensino Secundário. 

"Mente sã em corpo são" parece ainda não ter um impacto profundo no sistema 

educativo. 
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Capítulo IV – Conclusão Geral 
 

Na primeira parte do documento conseguimos dar a conhecer o trabalho que 

desenvolvemos ao longo desses anos, através da reflexão sobre o nosso desempenho. 

O facto de mudar constantemente de escola, permitiu-nos ter um conhecimento de 

diferentes realidades e melhorar o desenvolvimento enquanto docentes. Como 

exercemos atividades escolares em vários locais, com realidades completamente 

distintas, acabamos por estabelecer comparações entre elas, bem como “sugamos” os 

bons exemplos que encontramos, de forma a evoluirmos profissionalmente.  

Observando e refletindo sobre todas as nossas atividades desenvolvidas ao longo deste 

ciclo letivo a que se reporta este relatório, consideramos que os objetivos delineados 

foram alcançados. A elaboração deste trabalho permitiu-nos refletir, ainda mais, sobre 

a nossa a atividade, tomar consciência da realidade, das nossas lacunas e preparar-nos 

para o futuro. Penso que desenvolvemos um trabalho significativo na escola, deixando 

o “terreno lavrado” para os colegas que lhe irão dar continuidade. A elaboração deste 

documento, vai influenciar com toda a certeza, a nossa vida futura na prática letiva. 

Também todo o trabalho desenvolvido contribuiu para o nosso enriquecimento pessoal, 

social e cultural, tornando-nos assim melhores professores e melhores pessoas. 

Através da segunda parte deste documento procuramos, de uma forma detalhada, 

demonstrar como está organizada a EF e o DE na RAA. 

Na RAA, apesar de existirem projetos bastante interessantes, no que diz respeito à EF e 

ao DE, ainda se poderia melhorar, nomeadamente na distribuição das horas destinadas 

à EF, indo de encontro às recomendações emanadas pelas principais Organizações 

Internacionais, ou seja uma hora por dia de atividade física de intensidade moderada a 

vigorosa. 

Os alunos nos nossos dias irão, sem dúvida, enfrentar e sofrer mais adaptações do que 

os alunos de gerações anteriores, terão maior necessidade de desembaraço e 

imaginação. Terão necessidade de ter boas bases, quer físicas quer psíquicas; e são essas 

bases que podem ser desenvolvidas durante as aulas de EF. 
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Sabemos que existem vários estudos internacionais sobre as implicações que a atividade 

física tem para as disciplinas ditas cognitivas, nomeadamente a matemática e a língua 

materna, que associam claramente a prática de atividade física a melhores resultados 

nessas duas áreas. Um desenvolvimento motor mais débil tem consequências no 

cognitivo. Temos cada vez mais crianças e jovens que não conseguem fazer coisas 

simples do ponto de vista motor, como andar de bicicleta, passar por equilíbrios 

instáveis ou simplesmente saltar à corda.  

Sendo a EF a única disciplina curricular cujo foco combina o corpo e a competência física 

com a aprendizagem e a comunicação baseada em valores. A EF, baseada na escola, 

poderá ser eficaz no aumento dos níveis de atividade física e na melhoria da condição 

física. Uma vez que esta área curricular poderá ser um dos recursos privilegiados para 

intervir com os jovens em situações de risco, de forma a prevenir ou diminuir os índices 

de obesidade. No entanto, para alcançar mudanças significativas na saúde, é necessária 

pelo menos 60 minutos diários de atividade física organizada, como, por exemplo, jogos 

no recreio, aulas de EF, ADE, CDE ou EED, mas com presença obrigatória por parte dos 

alunos.  

Uma sugestão de melhoria muito significativa, e tendo em conta a importância das 

aprendizagens motoras nos primeiros anos de escolaridade, seria a de no 1.º ciclo 

termos um docente “generalista” que lecionasse Português, Matemática, Estudo do 

Meio e Cidadania, mas as restantes disciplinas deveriam se dadas por docentes das 

diversas áreas (EF, Educação Musical, Educação Visual, Inglês, Educação Moral e 

Religiosa Católica), podendo estas serem dadas isoladamente pelo docente da área, à 

semelhança dos outros ciclos de ensino, ou em coadjuvância com o docente titular de 

turma. 

Neste contexto entendemos que a escola pode situar-se no centro das preocupações 

com a educação para a saúde. Por diversas razões mas, sobretudo, pelo facto de que 

uma boa parte das crianças e jovens tem acesso à escola e nela participam das aulas de 

EF, o que toma a escola uma instituição privilegiada de intervenção. 

Assim, partindo desse pressuposto podemos colocar um conjunto de questões de 

caráter pedagógico que podem originar futuras investigações. Por exemplo seria 

importante saber qual é, ou qual pode ser, o contributo da escola na promoção da saúde 

das crianças. Seria importante avaliar se um aumento e/ou uma melhoria da EF no 
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sistema educativo originariam melhorias no nível da saúde e do comportamento 

saudável das crianças e dos jovens. Os estudos revelam que a obesidade não está 

relacionada só com a falta de exercício físico, logo podemos questionar-nos de que 

forma podem as aulas de EF influenciar diretamente uma vida saudável ou se os 

professores de EF, devem consagrar o tempo das aulas à promoção da saúde.  

Estas interrogações podem interessar a cientistas, pedagogos e profissionais da saúde 

de vários países, pois este é um tema transversal a todos os países. 

Concluímos, com este levantamento descritivo, que a EF não deve ser sentida apenas 

como uma despesa, deve, antes de mais, ser tida como um investimento económico e 

político, gerador de benefícios a longo prazo, principalmente no que a questões de 

saúde pública diz respeito. 
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Anexo I – Certificado formação: Ajudas e situações de 
aprendizagem na Ginástica Artística e Trampolins 
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Anexo II – Certificado formação: Primeiros Socorros e 
Traumatologia do Desportista 
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Anexo III – Certificado formação: Direção e Orientação da 
Equipa e Sistemas Táticos 
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Anexo IV – Certificado formação: Preparação Física e Técnica 
dos Escalões de Formação 

 
  



Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 2018 
 

Vítor Quitério 103 
 

Anexo V – Certificado formação: Treino Físico Funcional no 
Voleibol nos Escalões de Formação 
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Anexo VI – Certificado formação: Educação Ambiental nas 
Terras do Priolo 
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Anexo VI – Certificado formação: Badminton Para Treinadores 

 
 


