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RESUMO 

 

No interior deste relatório caminhamos para uma abordagem constante à 

transversalidade e transferibilidade de competências na ponte entre ciclos, bem como, as 

estradas de modelo de ensino mais adequado entre si. Se o que se preconiza é um ensino 

de sucesso que gere crianças críticas da sociedade em que se inserem, importa investigar, 

quebrar barreiras, apostar na mudança e inovação educativas e aplicar a melhor e mais 

adequada intervenção pedagógica.  

O nosso país tem assistido nos últimos anos a transformações políticas, sociais e 

económicas que, intrinsecamente, alteraram a sociedade e, consequentemente, o sistema 

educativo. As atuais exigências educativas e sociais moveram para a escola tarefas que 

antigamente pertenciam à vida social e às famílias, e com isso a profissão de professor dos 

primeiros ciclos foi afetada, mais propriamente sobrecarregada. Aliada a estas 

transformações encontra-se a falta de condições de trabalho e a perda de estatuto 

socioprofissional.  

Neste enquadramento, este relatório debruça-se em duas partes, uma focada na 

organização/gestão curricular, no papel do currículo voluntário e obrigatório, geral e 

específico da Educação Física nos “três” ciclos do ensino básico e os contributos que dão 

no desenvolvimento das competências essências, específicas e gerais físico motoras do 

aluno nestes ciclos, aludindo ao caso prático da minha docência. Existe assim dentro de 

cada ciclo, uma compilação prática, validada e justificada teoricamente do trabalho 

desenvolvido ao longo dos últimos cinco anos em que exerci várias funções docentes no 

ensino público, nomeadamente, no que diz respeito às tarefas associadas no serviço 

atribuído, bem como à posteriori, os fatores determinantes e condicionantes à atividade, na 

qualidade da sua travessia, fizeram perspetivar o processo nestes níveis.  

Numa segunda parte deste documento, tendo por base a legislação e as ideias atuais 

sobre a escola e a Educação Física, do pré-escolar, passando pelo primeiro ciclo e 

acabando no segundo ciclo, a intervenção educativa e o sucesso educativo, importa, então 

refletir sobre nos modelos de ensino focarmo-nos em algumas estratégias educativas que 

deviam abrir portas para diminuir a monodocência como modelo de prática pedagógica e 

realidade organizacional levada a cabo em Portugal. Como opção pedagógico-didática, a 

docência da disciplina de Educação Física, devia ser de cariz obrigatório por docentes 

especificamente profissionalizados. Este caráter de fim da monodocência e o lecionar de 

disciplinas singulares por professores profissionalizados com essa especificidade em grupos 

de recrutamento para o efeito nestes ciclos de ensino ou em menos seria um meio mais 
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fidedigno e facilitador das aprendizagens dos alunos e vinculador de cumprimento curricular 

obrigatório. Percebendo que o referencial afetivo na relação aluno/professor constrói-se com 

boas práticas seja na docência única ou partilhada. Para além disso, são ainda feitas 

referências ao processo de avaliação aferida das ações desenvolvidas, na perspetiva de 

melhorar esse momento da prática pedagógica junto dos alunos e de estratégias para tornar 

mais adaptado à realidade do ensino. 

No cômputo geral, ambiciono ponderar sobre a tarefa concretizada, na perspetiva de 

aperfeiçoar constantemente a ciência pedagógica. 

 

Palavras-chave  

Educação Física, Experiência Profissional, Atividade Docente, Prática Pedagógico – 

Didática, Ensino / Aprendizagem e Reflexão Critica. 
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ABSTRACT 

 

Within this report we move towards a constant approach to transversality and 

transferability of competences among cycles, as well as, the most appropriate teaching 

strategies and methods. If what is advocated is a successful teaching that generates critical 

children in the society they belong to, it is important to investigate, break down barriers, bet 

on educational change and innovation and apply the best and most appropriate pedagogical 

intervention. 

Over the last years our country has witnessed political, social and economic 

transformations that have intrinsically altered society and, consequently, the educational 

system. The current educational and social demands moved to school tasks that formerly 

belonged to the social life and to the families and that led to a change in the role of the first 

cycles teacher. It is now more overloaded. Allied to these changes is the lack of working 

conditions and the loss of socio-professional status.   

In this context, this report is divided into two parts, one focused on curricular organization, 

in the role of the general and specific voluntary and compulsory curriculum in Physical 

Education in the three cycles of basic education and the contributions they give to the 

development of essential competencies and skills of the students in these cycles, alluding to 

the practical case of my teaching practice. There is thus within each cycle a practical, 

validated and theoretically justified compilation of the work developed during the last five 

years in which I have carried out various teaching functions in public education, namely the 

tasks associated with the assigned service, as well as the determining and conditioning 

factors of the activity that led to see the process in this way.  

In a second part of this document, based on current legislation and ideas about school 

and physical education, from pre-school through the first cycle and ending in the second 

cycle, educational intervention and educational success, it is important to reflect on the 

teaching models, focusing on some educational strategies that should open doors to reduce 

the monodocence (one teacher) as a model of pedagogical practice and organizational 

reality carried out in Portugal. As a pedagogical-didactic option, the teaching of the discipline 

of Physical Education should be compulsory and taught by professionalized teachers. 

Ending monodocence and teaching disciplines by professionalized teachers with this 

specificity in recruitment groups in these cycles would be more reliable and it would facilitate 

students' learning and assure compulsory curriculum. A good student / teacher relationship is 

built with good practices, whether in single or shared teaching. In addition, references are 
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made to the evaluation process of the actions developed, in order to improve pedagogical 

practice with students and strategies to adapt to the reality of teaching. 

In general, I aspire to reflect upon the work I have done, in the perspective of constantly 

improving pedagogical science. 

 

 

Keywords: 

Physical Education, Professional Experience, Teaching Activity, Pedagogical and Didactic 

Practice, Teaching / Learning Process and Critical Reflection. 
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PREÂMBULO 

 

Desde que concluí a formação inicial com a licenciatura em dois mil e cinco, as 

alterações e evolução no sistema educativo têm sido constantes, o que nos desafia 

constantemente e nos motiva fazendo sentir a necessidade de um voltarmos à “escola” para 

formações regulares para enquadrar e aprofundar os conhecimentos na área da Educação 

Física, complementando também com uma valorização pessoal. Foi no sentido de 

atualização de práticas pedagógicas e novos conhecimentos que voltamos novamente, para 

nos inscrevemos no mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. Para minha opção de realização deste ato cientifico, contribuiu decisivamente, o 

facto de, com a Declaração de Bolonha, a maioria dos profissionais concluírem o Ensino 

Superior com a habilitação de Mestrado, como tal, considerámos pertinente e oportuno dar 

continuidade ao processo de melhoria das habilitações, perspetivando sempre futuros 

desafios profissionais. 

Quando incorporei no curso de mestrado em ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, ao abrigo da regulamentação CRUP (Conselho de Reitores das 

Universidades Portuguesas) da UTAD (Universidade de Trás os Montes e Alto Douro), foi-

me dada a possibilidade de apresentar uma dissertação ou, como outra opção, efetuar um 

relatório profissional detalhado. 

Asseguro a minha completa motivação para fornecer o meu tributo à comunidade 

científica em prol do conhecimento na área do ensino da Educação Física e, como tal, 

conjeturo que estou preparado para produzir uma dissertação neste domínio. Contudo, e 

acolhendo ao meu percurso profissional e à experiência adquirida nos mais de 13 anos de 

serviço em Educação Física, considero mais profícuo o meu contributo atestado num 

Relatório Profissional que permite, à comunidade académica e profissional, refletir sobre a 

disciplina de Educação Física desde o Pré-escolar até ao segundo ciclo. Numa outra via, a 

realização deste trabalho é também uma oportunidade sugestiva de se encontrarem 

soluções efetivamente mais viáveis para em termos de currículo, mas também pedagógica e 

didaticamente abrir outros prismas. A nível pessoal, o questionamento e reflexão são o foco 

importante para orientar os muitos anos de atividade profissional vindouros. 

 

Breve resumo de uma história de vida 

A minha carreira profissional como docente tem sido uma experiência multifacetada. 

Iniciei a minha atividade docente em 2004 no agrupamento vertical de escolas da Madalena, 
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Vila Nova de Gaia, ano letivo de estágio curricular pedagógico, durante o qual lecionei a 

disciplina de Educação Física, em coadjuvância com a orientadora do estágio.  

No ano seguinte, não sendo colocado no ensino público, comecei e lecionar Atividade 

Física Desportiva em Atividades de Enriquecimento Curricular através do Município de 

Esposende, ainda antes de o programa ser implementado a nível nacional e lecionei na 

Escola Profissional de Esposende a disciplina de Educação Física a cursos de nível 2. Estas 

funções foram cumpridas paralelamente durante três anos letivos. 

No ano letivo 2008-2009 fui colocado pela primeira vez no ensino público no 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes em Barcelos, que devido ao horário reduzido e à 

proximidade geográfica, deu para conciliar com as duas outras funções exercidas até aqui. 

Esta situação prolongou-se por mais dois anos letivos até 2010-2011 onde passei por mais 

quatro escolas e continuei a Atividade Física Desportiva no âmbito das AEC, tendo saído da 

escola Profissional dado a incompatibilidade da mancha horária para conciliar.  

Do ano letivo de 2011-2012 até 2016-2017 fui um “profissional” das Atividades de 

Enriquecimento Curricular com o lecionar de Atividade Física em quatro agrupamentos 

distintos entre os concelhos de Esposende e Barcelos. Neste período, a partir de 2015-2016 

o município, após várias tentativas e projetos apresentados, por mim inclusive, implementa a 

Expressão e Educação Físico-Motora no Pré-escolar em todo ensino deste nível no 

concelho e eu juntamente com um grupo de professores começamos a lecionar a disciplina 

até aos dias de hoje. 

No ano letivo 2017-2018 voltei a ser colocado no segundo ciclo, após sete anos letivos de 

“jejum”, no Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira e à posteriori no do Viso, no 

Porto. Este meu interregno, deveu-se por um lado, a alterações legislativas e curriculares 

que afunilaram a reduziram a muito poucas entradas aos contratados, mas também à opção 

pessoal de geograficamente concorrer a um raio de 100kms de casa por opção profissional 

e pessoal.  

Pois desde 2002 ininterruptamente que sou treinador de futebol, percorrendo já todos os 

escalões de formação e sénior e tendo experiência em equipas de contexto distrital, 

nacional e profissional. E desde 2005, iniciei um percurso profissional nas piscinas 

municipais de Esposende, na escola de natação “O Ondinhas”, onde tenho vindo a 

desenvolver um trabalho quer em aprendizagem geral, quer em aprendizagem social, na 

área de natação, natação para bebés e natação adaptada a NEE.  

Esta multiplicidade de contextos, ensino e escolas forneceu-me a oportunidade de 

lecionar a disciplina de Educação Física a todos os níveis do ensino básico, desde 

Expressão e Educação Físico-Motora, Atividade Física Desportiva, Educação Física no 

segundo ciclo com Desporto escolar e coordenação, acessórias a grupos NEE, tutorias e 
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Direção de Turma, bem como turmas dos cursos profissionais, na Escola Profissional de 

Esposende. 

Chegámos ao momento desta reflexão com as experiências e conhecimentos adquiridos 

numa carreira que já conta 16 anos, repartida entre o ensino da educação física na escola e 

o ensino nas AEC, pré, natação e futebol. Toda esta experiência que venho acumulando no 

domínio da docência e conhecimentos adquiridos têm sido partilhados com os colegas de 

onde tenho absorvido também as suas vivências e têm sido também transmitidos às novas 

gerações profissionais.  

Hoje, continuo a exercer a minha profissão como professor de educação física.  

Nesta ótica, pretendo aproveitar este trabalho académico como espaço singular de 

reflexão sobre a minha prática profissional que espero resulte em abono dos meus alunos e 

de toda a comunidade escolar. 

A minha experiência profissional ampla e diferenciada permite-me ser atualmente um 

profissional mais formado e completo. No entanto, as constantes alterações curriculares na 

vida escolar não permitem por um lado estabilidade didática e por outro não vão, muitas 

vezes ao encontro do que se passa no “terreno”.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa apresentar a sistematização do nosso pensamento, reflexão e 

investigação à volta da temática da Educação Física, numa perspetiva evolutiva da 

contemporaneidade até ao futuro. Desta forma explanarei a minha experiência mostrando o 

que se passa no campo letivo. É nosso particular foco de interesse determo-nos em 

questões que esta temática levanta na atualidade, propondo-se uma reflexão crítica sobre a 

forma como a Educação Física é ou deve ser encarada pelo legislador, pelos profissionais 

do seu ensino, pelos alunos, pela família e pela comunidade, no sentido de apoiar a estrada 

principal do eixo deste nível do ensino, mas também para encontrarmos outros caminhos 

legislativos positivos dentro do ensino básico e que estes sejam iluminados por ideias 

facilitadoras de um melhor processo inter e intra ciclos do ensino supra citado.  

Currículos adequados, flexibilização de organização escolar, correta utilização de 

recursos e cooperação articulada entre ciclos, mostram-se, a nosso ver, críticos para o 

sucesso do projeto educativo. Aqui chegados, cumpre-nos conduzir o olhar mais 

pormenorizado para a objeto fulcral deste trabalho, a saber a articulação vertical em 

Educação Física, assim como a nossa perspetiva pessoal sobre algumas temáticas em 

debate no presente e outras do nosso particular interesse de investigação. 

Para aí chegar, principiaremos com a contextualização da Educação Física na escola, 

circunstâncias de tendências contemporâneas e problemáticas estruturais. Abordaremos 

articulações horizontais dentro de cada “Educação Física” por etapa de aprendizagem 

escolar. A importância da educação escolar na construção do ser humano ao longo da vida. 

Reconheceremos a área específica da Educação Física no Pré-Escolar, Primeiro e Segundo 

Ciclo. Comprovaremos as orientações do pensamento de alguns autores à volta desta 

temática, até concluirmos à problematização das temáticas que pretendemos colocar sob 

escrutínio e ponderação no presente trabalho com o que passa na transversalidade e a 

qualidade da transferibilidade da articulação vertical que existe.  

Posteriormente enquadraremos profissionalmente, desde a teoria legislativa curricular à 

nossa experiência efetiva prática como forma de contributo para progresso educativo. 

Analisaremos a real ponderação, nem sempre devidamente reconhecida para a educação 

física enquanto saber estar, saber conceptual e saber fazer, na construção e 

desenvolvimento integral da pessoa, e que muitas vezes com visões redutoras leva à 

penhora o harmonioso crescimento global. Entraremos no Auto conceito do aluno e a 

afetividade na relação pedagógica dentro da nossa disciplina expressiva. Rebuscaremos e 

perspetivaremos dinâmicas pedagógicas que deambulam entre mono e polidocências, 
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esmiuçando os referenciais das vantagens e desvantagens pedagógicas, didáticas e 

afetivas de cada forma de ensino. Forneceremos novos caminhos para o lecionar da 

Educação Física quer na parte curricular como de enriquecimento no primeiro ciclo. 

Balizaremos contextos pedagógico - didáticos efetivos dos espaços físicos, materiais e 

tempos letivos e aferiremos avaliações tutelares da abordagem desta disciplina como forma 

de credibilizar a chegar ao destino certo. 

No último capítulo é efetuada essencialmente, uma reflexão global sobre o contexto 

temático, distinguida na atividade profissional que desempenhámos ao longo dos anos, com 

os seus constrangimentos e virtudes, numa perspetiva de valorização e benefícios futuros. 

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

Tendo como cais de partida a nossa prática positivamente acumulada enquanto 

profissionais deste ramo do saber, bem como o trajeto de valorização profissional já pisado, 

com os quais julgamos poder contribuir para aprofundamento de investigação em áreas 

ainda pouco exploradas, como sejam as temáticas das “Transversalidade ou 

Transferibilidade de competências entre ciclos dentro do Ensino Básico”, “o autoconceito e a 

afetividade nas aulas de Educação Física” e a “criação de um grupo disciplinar especifico de 

Educação Física no primeiro ciclo”. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA, CIRCUNSTÂNCIAS DE 

TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS E PROBLEMÁTICAS ESTRUTURAIS 

 

2.1 EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO BÁSICO 

 

Considerei por bem definir este conceito, pois este trabalho, foca o lecionar em escolas a 

disciplinas de Educação e Expressão Físico – Motora e de Educação Física e como tal 

devemos partir sempre da definição do ato que praticamos, ou seja, a EDUCAÇÂO. 

(Do Latim educatióne, «Idem») 

Segundo o dicionário da Porto editora, a Educação é um “processo que visa o pleno 

desenvolvimento intelectual, físico e moral de um indivíduo (sobretudo na infância e na 

juventude) e a sua adequada inserção na sociedade. Um processo, geralmente orientado 

por outrem, de aquisição de conhecimentos e aptidões; instrução. É um conjunto dos 

recursos dedicados à gestão do sistema escolar de um país, região, etc. Conjunto de 

métodos e técnicas desenvolvidas com o objetivo de garantir o sucesso da aprendizagem; 

pedagogia. Uma formação que se recebeu ou ministrou. Aperfeiçoamento de um sentido, de 

uma aptidão”. 

Paulo Freire (2003, p.40) afirma que “A educação é sempre uma certa teoria do 

conhecimento posta em prática […]”. Numa apreciação, podemos entender que, com esta 

afirmação, para o autor existem duas definições de educação: uma geral e outra específica. 

A geral é: educação é uma conceção filosófica e/ou científica acerca do conhecimento 

colocada em prática. A específica encaminha-nos no sentido, que o conhecimento é um 

processo social criado por meio da ação-reflexão transformadora dos humanos sobre a 

realidade. Segundo Freire, há duas espécies gerais de educação: a educação dominadora e 

a educação libertadora. A dominadora apenas descreveria a realidade e transferiria 

conhecimento; a libertadora seria um ato de criação do conhecimento e método de ação-

reflexão para a transformação da realidade.  

Saviani (1991, p. 29) enfatiza o currículo escolar, a escrita e o conhecimento científico, 

colocando a escola como mediadora entre o saber popular e o saber erudito, no sentido de 

sua superação. "Pela mediação da escola, dá-se a passagem do saber espontâneo ao 

saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita". O saber popular seria o ponto de 

partida e o saber científico o ponto de chegada. A igualdade para Saviani (1991) estaria no 

acesso ao saber sistematizado, portanto, pelo ponto de chegada. Segundo o autor, a 

educação é concebida como "produção do saber", pois o homem é capaz de elaborar ideias, 

possíveis atitudes e uma diversidade de conceitos. O ensino como parte da ação educativa 

é vista como processo, no qual o professor é o "produtor" do saber e o aluno "consumidor" 
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do saber. A aula seria produzida pelo professor e consumida pelo aluno. O professor por 

possuir competência técnica é o responsável pela transmissão e socialização do saber 

escolar, cabendo ao aluno aprender os conteúdos para ultrapassar o saber espontâneo. 

Segundo Piaget:  “Educar seria estimular a estruturação de formas de ação (motora, 

verbal e mental) cada vez mais móveis, mais amplas e mais estáveis, com a finalidade de 

extensão progressiva do organismo. [...] a meta da educação é a “abertura para todos os 

possíveis”, isto é, a construção de um homem cujo comportamento é probabilístico. Como 

principais objetivos da educação refere: a formação de homens "criativos, inventivos e 

descobridores", de pessoas críticas e ativas, e na busca constante da construção da 

autonomia. Para Piaget a educação tem importância fundamental no desenvolvimento 

humano e a forma de educar, ou de transmitir conhecimentos por suas imensas variáveis, 

torna-se o ponto chave para a construção ou para a desconstrução de um ser humano.  

Nesta realidade, dentro da Educação e em todas as escolas e níveis de ensino que 

passamos, encontramos diversas vertentes que nos fazem percorrer vários caminhos ao 

andar na estrada correta da procura do conhecimento. Sabendo que o todo da educação é 

muito mais que a mera soma de todas as disciplinas, temos um conjunto de “Educações” 

transversais aos currículos disciplinares que complementam e enriquecem o todo educativo. 

A educação ambiental: o processo educativo que tem por objetivo alertar para a importância 

da proteção do meio ambiente e promover práticas sustentáveis de utilização dos recursos 

naturais. A Educação especial: educação dirigida a alunos portadores de necessidades 

educativas especiais. A Educação inclusiva: sistema segundo o qual as escolas devem 

ajustar-se a todas as crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, 

intelectuais, emocionais. Educação permanente: formação contínua que visa a atualização 

dos conhecimentos de indivíduos já integrados no mercado de trabalho. 

Desta forma, constatamos que o grande objetivo universal em Educação é incutir nos 

alunos o gosto pelo processo Ensino – Aprendizagem, aprofundando valores, atitudes e 

práticas que preparam intelectualmente e afetivamente os jovens para o desempenho 

consciente dos seus papéis na sociedade. Como experiência prática na nossa educação 

específica, a física, pensamos que se devem criar condições que permitam a consolidação 

da autonomia da pessoa, conducente a uma realização individual e socialmente gratificante. 

No final do ano letivo, o aluno deve mostrar-se empenhado, interessado e motivado, pelas 

tarefas desenvolvidas, da mesma forma como se apresentou no primeiro dia de aulas. 

Propiciar o desenvolver relações inter – pessoais de amizade e cooperação no âmbito das 

atividades desportivas, transpondo-as para o dia-a-dia. Fazer experimentar, pelo jogo e pelo 

desporto sãs exigências de coletividade através de cada individuo. Fazer promover a 

confiança em si próprio, nos colegas e conhecer as possibilidades e limites do seu corpo. 
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Afinar a sensibilidade motora. Satisfazer necessidades de movimento, de alegria no jogo e 

de expressão. Adquirir um interesse pelas atividades físicas que as estenda para além das 

aulas de Educação Física, caracterizando-as numa prática física regular. Adquirir hábitos de 

higiene corporais. Entre Outros. 

O que é a Educação Física? Reduzir-se-á a Educação Física à Instituição Escolar? Qual 

a sua importância na Educação ao longo da vida? A criança inicia, após o seu nascimento, 

um processo de adaptação ao mundo, no seio de uma dada cultura, ou seja, de 

determinados modos de ser e de viver. A educação promove e orienta essa adaptação, 

suscitando assim o próprio desenvolvimento cultural, na medida em que as pessoas possam 

realizar-se plenamente, interpretando essa cultura de maneira original e solidária. Ora, este 

processo é universal, em todas as sociedades, mesmo naquelas em que a escola não 

existe. Com efeito, desde muito cedo a criança efetua aprendizagens com as pessoas com 

quem interage sem que, para isso, tenha de passar pela instituição escolar. Todos sabemos 

que antes de entrar na escola a criança aprende a falar, a andar, a jogar, a relacionar-se 

com os seus semelhantes, a interiorizar valores culturais. Antes da instituição da escola de 

massas, universal e obrigatória, poucos tinham acesso aos benefícios do ensino, de uma 

pedagogia deliberadamente organizada para a promoção do desenvolvimento individual, na 

apropriação dos bens de cultura. Apesar disso, as pessoas eram socializadas, isto é, 

efetuavam as aprendizagens necessárias para participarem na vida social. As 

aprendizagens próprias das diversas áreas da cultura decorriam em condições 

predominantemente não formais, dependendo da condição económica e cultural da família e 

das oportunidades oferecidas pelo contexto social próximo (rua, locais de convívio, grupo de 

amigos, etc.). No entanto, resultam também outros efeitos, prejudiciais ao aperfeiçoamento 

futuro, nomeadamente o insucesso dos menos aptos, comparados com os melhores, e a 

consequente exclusão dos jogos de grupo, decisivos para uma boa socialização. É esse 

insucesso que deve ser relativizado e prevenindo nas situações organizadas nas aulas onde 

a intervenção do educador protege a exclusão e discriminação das crianças com 

dificuldades. A criança, no tempo da aula, está protegida pela intervenção do Educador e as 

aulas constituem, portanto, um espaço de oportunidade e de liberdade de experimentar e de 

aprender, para todos. É bom que se aprenda fora da escola e no recreio mas, o que se 

aprende nessas condições não é equivalente, nem substitui, o currículo escolar, 

principalmente porque o desenvolvimento individual depende de condições que apenas as 

aulas (e não a rua, nem o contexto familiar) podem garantir: A relação de cooperação com 

os colegas da turma, orientada pelo professor. A influência e o apoio do professor, 

harmonizando as oportunidades consoante as características de cada aluno, em particular, 

e da turma, em geral. A utilização dos espaços e equipamentos necessários - polivalente, o 
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campo exterior, os planos elevados (bancos, cadeiras), os alvos, as bolas, os colchões e os 

arcos, os planos verticais (paredes), as cordas de saltar e suspensão. 

Educação física é uma área cujos currículos do pré-escolar e do ensino básico deveriam 

estar muito alinhados. O que define a Educação Física no Currículo Escolar? Considerando 

a discussão dos aspetos referidos, considero cinco características principais da Educação 

Física, no currículo escolar. Trata-se de uma proposta cultural de desenvolvimento, 

entendido quer no âmbito individual, quer no âmbito social. Constitui um compromisso 

social, estabelecido no âmbito da política educativa, concretizado nos planos curriculares e 

nos programas, no horário escolar, no apelo das escolas e na responsabilidade pedagógica 

reconhecida aos professores. É uma área que promove o desenvolvimento global e 

harmonioso dos alunos, no domínio das atividades físicas, ou seja, das atividades cujo 

desempenho e qualidades dependem especialmente das operações ou coordenações 

motoras globais de mobilização integrada das qualidades físicas do sujeito – força, 

resistência, velocidade, flexibilidade, agilidade, ritmo, equilíbrio. É uma formação eclética, 

incluindo experiências de domínio dos diferentes tipos de atividade física – jogos, ginástica, 

atletismo, danças, atividades de exploração da natureza. Este ecletismo de experiência 

justifica-se pelo facto de cada uma das atividades mobilizar o conjunto das qualidades do 

aluno/criança, embora de modos diferentes e com graus de empenhamento e de 

intensidade distintos. Para um efeito global, multilateral e harmonioso é, portanto, 

necessário garantir oportunidades formativas em todas as áreas da atividade física 

educativa. É um processo inclusivo, em que ninguém é excluído, por dificuldades ou aptidão 

insuficiente, nem por exigências gerais que deixem de considerar as possibilidades de cada 

aluno. Também aquelas crianças que se dedicam já à prática vocacional de uma 

determinada atividade física, encontram na Educação Física do currículo escolar 

oportunidade de completar e de, algum modo, compensar essa formação vocacional, 

especializada e seletiva. 

O objetivo da Educação Física tem sido designado como domínio das atividades físicas. 

Trata-se de uma expressão que deve ser interpretada considerando dois sentidos da 

palavra: Domínio como conquista, aperfeiçoamento, superação, apropriação pelo sujeito das 

atividades físicas culturalmente significativas. Domínio de competências, de condutas 

eficazes e intencionais indispensáveis à participação nessas atividades. Domínio como área, 

campo que o sujeito explora, que procura descobrir e abranger. Corresponde ao conjunto de 

atividades (ou tipos de atividade), diferenciadas segundo as suas características, e 

sistematizadas no sentido de ampliar as experiências e possibilidades de realização pessoal 

do sujeito da educação. Resulta daqui que a Educação Física, ao referir-se ao domínio das 

atividades físicas e à mobilidade das qualidades em que se diferencia a pessoa, tendo em 
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vista a aprendizagem dessas práticas (matérias de ensino), assim como também os 

resultados (influência) que advém de tais práticas. Neste sentido, as atividades físicas têm 

de ser entendidas numa dupla perspetiva – como Meio e como Fim. Como Meio, porque 

cada uma das atividades oferece possibilidades de a criança adquirir novas competências, 

novas maneiras de ser, de se descobrir e de encontrar vias de relação e de síntese de 

diferentes conhecimentos e interesses. Como Fim, porque cada atividade é uma matéria de 

ensino (objeto específico) que deve ser considerada e apreendida na sua especificidade. 

Estes aspetos traduzem-se em resultados objetivos que podem ser apreciados em termos 

pedagógicos, isto é, de aperfeiçoamento do aluno. O que está em causa é o 

desenvolvimento da criança em todas as facetas da personalidade, beneficiando da 

apropriação das matérias da Educação Física, sendo estes dois aspetos necessariamente 

complementares e não incompatíveis. 

 

2.1.1. A EXPRESSÃO FÍSICO MOTORA NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

 

As instituições para as crianças mais pequenas, designadas como instituições de 

educação de infância ou instituições de educação pré-escolar, nas quais nos vamos centrar 

e de acordo com a atual Lei de Bases do Sistema Educativo Português, destinam-se às 

crianças de idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico 

(6 anos) (Lei de Bases), “é a primeira etapa da educação básica no processo de educação 

ao longo da vida”, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado 

da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário. 

“A educação Pré-Escolar é a primeira etapa da educação Básica no processo de 

educação ao longo da vida.” (M. Isabel Silva e núcleo de educação pré escolar,1997) 

O Pré-escolar é um dos principais preditores de sucesso escolar e, por isso, começar 

cedo é a melhor maneira de garantir que temos melhores aprendizagens no futuro, é um 

investimento de médio e longo prazo nestas crianças. Sabemos todos, que o 

desenvolvimento e crescimento equilibrado e positivo dos miúdos é fortemente influenciado 

pela qualidade das experiências educativas nos primeiros anos de vida, “de pequenino é 

que torce o pepino”. Uma criança que frequente o Pré-Escolar terá menos probabilidade de 

retenção futura que uma que não frequente.  

Segundo o artigo 5, nº. 1 da Lei n.º  46-86, de 14 de Outubro dentro da área motora 

específica- devemos potencializar no nosso ponto de vista, duas alíneas, a) estimular as 

capacidades de cada criança e favorecer a sua formação e desenvolvimento equilibrado de 
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todas as suas potencialidades e f) desenvolver as capacidades de expressão e 

comunicação da criança, assim como a imaginação criativa, e estimular a atividade lúdica.  

Numa educação ao longo da vida, onde as crianças aprendam a aprender com igualdade 

de oportunidades para ter condições de sucesso na etapa seguinte é importante neste nível, 

segundo a minha experiência, uma pedagogia estruturada com forte caráter lúdico para o 

sucesso na aprendizagem, com vista à formação e desenvolvimento equilibrado da criança. 

Considerando as características da educação pré- escolar, raramente devia ser utilizada a 

expressão didática, que tem um carácter disciplinar, excessivamente compartimentado e 

que muitas vezes é conotada com um tipo de ensino pouco diferenciador. Esta Educação 

Pré-Escolar deve ter uma interligação entre desenvolvimento e aprendizagem, respeitando a 

criança como sujeito do processo educativo, partindo do que a criança sabe até à chegada 

de uma educação para todos. Esse respeito inclusivo é evidenciado com uma planificação 

para o grupo que levam a um bom funcionamento do estabelecimento educativo. A 

Educação Pré-Escolar deve promover o desenvolvimento pessoal e social, numa educação 

para a cidadania, dentro de um ambiente educativo organizado, com formação pessoal e 

social e onde se respire bem estar e segurança. Percebendo que a articulação horizontal de 

conteúdos é uma mais valia, o conhecimento do mundo, a expressão e comunicação, o 

despertar a curiosidade e espirito critico, a participação da família e da comunidade são 

fundamentais para um bom projeto educativo. Para uma intencionalidade no processo 

educativo neste ensino, a observação para planeamento e avaliação têm de ter em conta, o 

conhecimento da criança, estabelecendo uma diferenciação pedagógica positiva, com 

aprendizagens significativas e diversificadas, com constante reflexão sobre as intenções 

educativas, articulação das áreas de conteúdo e a própria criança participar no 

planeamento. No concretizar da ação quanto mais situações imprevistas positivas, 

interações com outros membros, mais enriquecido ficará o processo educativo. Por fim 

devemos constantemente tomar consciência da ação através de uma avaliação das crianças 

como suporte do planeamento. Na linha cronológica da entrada para a educação pré escolar 

e a transição para a escolaridade obrigatória a promoção da continuidade educativa no 

sentido de proporcionar as condições de uma aprendizagem com sucesso na fase seguinte 

só é conseguida com uma colaboração dos agentes educativos articulação com o primeiro 

ciclo.  

“Um modelo educativo supõe a explicitação de quatro componentes fundamentais” 

(Evans, 1982): 

 - Valores e teorias científicas em que se baseia;  

- As características do ambiente institucional em que se desenvolve;  

- Conteúdos e métodos utilizados;  
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- Formas de avaliação. 

Chegamos ao conceito de currículo, segundo a nossa prática, sublinhada em teorias que 

explicam como as crianças se desenvolvem e aprendem e de noções sobre a melhor forma 

de organizar os recursos e oportunidades de aprendizagem, assim como juízos de valor 

sobre o que é mais importante que estas aprendam. A par deste paradigma, procurei 

projetar o modelo curricular para a educação pré-escolar, como um micro sistema, o meio 

imediato que envolve o aluno, como por exemplo a sala de aula, considerando que os 

principais elementos que o definem são o espaço, no qual os seus ocupantes se envolvem 

em determinadas atividades, segundo as características físicas e materiais existentes, ou 

assumindo determinados papéis, como por exemplo o de professor ou de aluno, durante um 

tempo determinado. A par desta conceção, deve-se ter sempre em conta o princípio da 

especificidade de cada contexto educativo, as crianças do grupo, os seus conhecimentos, 

interesses, capacidades, e também das características do meio institucional. Quanto à 

organização do trabalho, foi considerada a importância de reconhecer os seguintes 

elementos: espaço; tempo; atividades e papéis sociais atribuídos às crianças 

(individualmente e em grupo) e ao adulto.  

As orientações curriculares para a Educação Pré Escolar  (Despacho n.º 5220/97, de 4 

de Agosto) identificam três áreas de conteúdo - Área de Formação Pessoal e Social, Área 

de Expressão e de Comunicação e Área de Conhecimento do Mundo: (a) Área de Formação 

Pessoal e Social, (b) Área do Conhecimento do Mundo e (c) Área da Expressão e da 

Comunicação, onde se encontra a que insere o domínio das Expressões e a consequente 

Expressão motora. Na especificidade própria da parte motora, esta expressão 

complementa-se com a dramática, plástica e musical dentro deste domínio. Ora o domínio 

das diferentes formas de expressão, tem como intuito a criança ir dominando e utilizando o 

seu corpo e contatando com diferentes materiais, na manipulação, exploração e 

transformação dos mesmos através de experiências e situações de aprendizagem 

diversificadas. 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. Numa perspetiva de construção articulada do saber em que a criança é 

sujeito da aprendizagem, a Educação Motora facilita a um desenvolvimento evolutivo da 

perceção e do domínio do seu corpo e, ainda, o prazer do movimento numa relação consigo 

própria, com o espaço e com os outros. Esta forma de expressão comporta uma dimensão 

educativa, onde a atividade é desenvolvida para proporcionar oportunidades orientadas para 

a criança. Neste estádio, o corpo constitui o instrumento e o fundamento de todo o processo. 

Com um passado básico motor do desenvolvimento antes da entrada no Pré-Escolar, a 
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educação deste ciclo deve contemplar ocasiões de exercício de motricidade global e fina. A 

diversificação de formas de utilizar e sentir o corpo, com situações de aprendizagem em que 

há um controlo voluntário desse movimento, bem como a inibição desse movimento, fazem 

parte do trabalho da coordenação global. Aprender a manipular diversos objetos vão 

aprimorar a coordenação fina. A expressão motora pode ser ligada à dança e expressão 

musical através do ritmo, de sons produzidos pelo próprio corpo com ou sem 

acompanhamento de música. A expressão motora pode estar ligada à linguagem com o 

identificar e nomear de diferentes partes do corpo e com a Matemática (representação e 

orientação no espaço). Os jogos de movimento, por seu turno, são conjunturas de controlo 

motor e socialização, de perceção e acolhimento de regras e de ampliação da linguagem. 

Estas situações devem ser organizadas de forma aberta para se aprenda a utilizar melhor, 

além da consciencialização para uma vida saudável nesta educação para a saúde. 

 Ora então na idade Pré-escolar é trivial enquadrar-se este género de atividade no 

domínio da Expressão Motora. Como resultado, o processo educativo, sobretudo nesta faixa 

etária, deve facultar às crianças instrumentos que auxiliem a obtenção e o desenvolvimento 

de diversas formas de expressividade, aperfeiçoando o seu domínio de demonstração, 

expressão e comunicação. Só sendo crianças e mergulhando no seu mundo é que 

deciframos a expressão e comunicação singular. Logo propiciar a expressão motora nas 

crianças é uma via de acender a aprendizagem e progresso de aptidões e agilidades 

percetivas e de coordenação que lhe aprimorarão as suas competências cognitivas e de 

socialização. A nossa prova valida que o ensino desta expressão não deve ser uma prática 

desportiva organizada, mas pedagogicamente estruturada como anteriormente destacamos, 

os gestos e exercícios psicomotores são realizados sob a alçada de jogo que facultem às 

crianças o desenvolver da sua expressão motora. Segundo Ágata Aranha & Rui Veloso 

(2015), são dois, os pilares básicos: 1) Técnico – que estimula o conhecimento e a tomada 

de consciência das possibilidades corporais da criança. Desperta a superação e 

perseverança na obtenção de um objetivo. 2) Espontaneidade – que desenvolve a 

criatividade, a libertação, a sensibilidade e a tomada de decisão. Desta forma, o jogo 

oferece às crianças a prática de exercícios físicos, considerando a sua natureza. Que fica 

enriquecido com o estimular a socialização, as regras e espirito coletivo, através da 

interação com outras crianças. Na seleção dos jogos é imperativo e cabe-nos a nós a um 

planeamento minucioso e harmonizado ao escalão etário e o seu cumprimento deve 

considerar o ritmo e a motivação de cada criança, impulsionando a sua desinibição, auto 

confiança e o gosto pela prática física, com o objetivo final de no futuro consolidar como 

regra a prática de desporto. Como experiência particular no lecionar deste grau de ensino ao 

longo dos últimos cinco anos, quer na Escola de Gandra, quer na Escola de Cepães, no 
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concelho de Esposende, denoto a enorme importância do jogo em todo o exercício a 

efetuar, na abordagem lúdica, que deve estar subjacente a toda a Educação Motora, o jogo 

constitui um recurso educativo que deve apresentado de forma atrativa e tem em conta os 

interesses e motivações das crianças. Por vezes até pode ser um exercício de 

desenvolvimento da coordenação óculo manual individual, mas o enredo dessa prática deve 

ser facilitador e levar a criança a de uma forma satisfatória executar o mesmo porque o 

“entretenimento” criado em redor desse gesto tem um paralelismo virtual com um 

conhecimento prévio de uma ideia positiva sobre uma história fictícia. Por exemplo: Na 

comemoração do dia das bruxas, dentro da manipulação de arcos, criei uma história sobre 

as pontes que os iriam levar ao Castelo Assombrado, tinham que em equipas de quatro e 

com cinco arcos pousados no chão, ocuparem quatro e em fila indiana manipular o arco 

solto por cima dos colegas sequencialmente e após a chegada do arco solto à frente 

“subiam” um arco e progrediam no espaço entre as margens até chegar ao Castelo. Com 

este conto criado, os alunos de uma forma motivadora e empenhada executam com perícia, 

a manipulação de um objeto, deslocando-se em equilíbrio com orientação espacial, além de 

desenvolver o espirito coletivo com atrás referimos. Como outro exemplo, podemos 

descrever o do dia internacional da pessoa com deficiência foram planeados caminhos de 

cordas onde os alunos vendados e descalços só de meias, sensorialmente percorriam os 

seus percursos e o jogo da cabra cega em mini grupos e espaços bem delineados, 

estimulando assim outros sentidos e percebendo as dificuldades de crianças especiais. Com 

uma pedagogia assente nesta base, a aprendizagem desejada emerge de uma forma mais 

fluida e satisfatória. Também os jogos com regras, progressivamente mais conjuntas, são 

conjunturas de desenvolvimento da coordenação motora e de socialização, de compreensão 

e aceitação das regras e de alargamento da linguagem, proporcionando, ainda, uma 

atividade agradável que dá prazer às crianças. Na planificação de jogo, todos devem ter a 

oportunidade de participar, e contemplar diferentes tipos de interação, designadamente: 

jogos só com opositores; com opositores e com objetos; com opositores, com objetos e com 

o espaço de jogo, situações que podem ser encontradas em muitos jogos tradicionais. Ainda 

segundo Ágata Aranha & Rui Veloso (2015), as sessões devem desenvolver-se em três 

fases distintas mas de continuidade: 1) Preparação para a participação nos jogos – 

aquecimento do corpo e da mente; 2) Participação ativa nos jogos – estímulo e exercitação; 

3) Relaxamento e retorno à calma. Confirmo e corroboro esta distribuição por fases das 

sessões, pois na prática são as mais ajustadas e equilibradas formas de ligar a prática 

pedagógica dentro do tempo destinado a cada sessão e ao ritmo evolutivamente afirmativo 

que respeita a especificidade individual e coletiva do aluno e seu grupo.  
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Em resumo as orientações curriculares e a prática pedagógica caminham com o nosso 

parecer favorável. As preocupações que defendemos que devem ser defendidas e 

sublinhadas para a Educação Pré-Escolar são assumidas e concretizadas: Existe uma visão 

holística do desenvolvimento da criança e dos processos de aprendizagem, não 

fragmentando esse desenvolvimento em domínios, dimensões ou áreas, nem dissociando o 

desenvolvimento da própria aprendizagem. A diversidade/heterogeneidade como condição 

benéfica de Educação e propiciadora de melhores aprendizagens. A inclusividade como 

princípio fundamental e que obriga necessariamente a práticas pedagógicas diferenciadas. 

O papel fundamental da escola/grupo e do educador na construção e gestão do currículo. A 

avaliação (formativa) como processo essencial para o plano e para a aprendizagem. A 

importância atribuída ao espaço exterior como espaço educativo que merece ser cuidado 

pois oferece múltiplas oportunidades de Educação. A flexibilidade da gestão dos tempos por 

parte do educador, não comprometendo as necessárias rotinas que se têm que criar, 

respeitando os ritmos e os diferentes tipos de atividade. O reforço da articulação vertical 

com profissionais de outros níveis de ensino. Concluindo, em termos gerais, agrada-nos que 

seja realçada a preocupação numa aquisição de uma cultura motora fundamental, numa 

perspetiva de desenvolvimento da coordenação motora global e segmentar. Sendo, neste 

sentido, valorizados três eixos fundamentais do desenvolvimento infantil: o domínio da 

criança sobre si própria, sobre o seu corpo e o controlo voluntário sobre o movimento 

(equilíbrio, ajustamento e controlo postural, direccionalidade, lateralidade, ritmo, orientação 

espacial). O domínio e relação da criança sobre os objetos (bolas, cordas, arcos, entre 

outros) e o domínio da criança nas relações sociais, em atividade com os seus parceiros.  

No entanto, como reflexão gostava de chamar a atenção para dois aspetos que me 

parecem justificar alguma ponderação. Primeiro e na área que nos “toca”, o de não existirem 

projetos transversais no ensino que especificamente na área motora proporcionem uma 

aprendizagem mais regular desta Expressão. Pois os Educadores de Infância abordam ao 

de leve esta parte do todo, mas uma “ajuda” de profissionais da área em determinados 

períodos semanais permitiria um desenvolvimento mais assertivo das capacidades motoras. 

Projetos como na Câmara Municipal de Esposende, onde Professores de Educação Física 

semanalmente se deslocam a todas as Escolas deste nível de ensino e em coadjuvação 

ministram aulas pedagogicamente balizadas entre o que se deve desenvolver e o 

conhecimento científico específico. Noutro âmbito e a realçar, de uma forma mais geral, tem 

vindo a instalar-se uma pressão crescente para que as crianças realizem aprendizagens 

escolares mais precocemente, logo no jardim-de-infância. A esta pressão para a 

antecipação das aprendizagens escolares adiciona-se a pressão para que atinjam 

desempenhos de excelência em múltiplas áreas, incluindo a da expressão motora. Esta 
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atividade que motiva certas preocupações está igualmente bem presente nas nossas 

comunidades educativas. Na verdade, associada a mudanças nos padrões de vida, nos 

valores e às dificuldades genéricas que enfrentamos, tem vindo a instalar-se de forma 

discreta mas muito sólida em muitos pais, frequentemente acompanhados pelas instituições 

educativas, uma atitude e um discurso de exigência e de pressão para a excelência no 

desempenho das crianças, a começar pelos resultados escolares. Ou seja, as crianças são 

cada vez mais pressionadas para a produção e alto nível de rendimento e cada vez mais 

cedo. Esta visão e as suas virtuais consequências nas práticas desenvolvidas, arriscam 

desde logo o cumprimento dos objetivos e função da educação de infância que não deve ser 

vista como a “preparação para a escola” e, muito menos, como “o primeiro tempo de 

escola”. Esta visão menospreza o verdadeiro papel e contém riscos para o progresso das 

crianças e também para o seu sucesso educativo e escolar. A educação pré-escolar é 

bastante mais que a “preparação” para a escola e não deve enredar-se no sentido de que é 

uma etapa na qual os meninos se preparam para entrar na escola. Na verdade, as crianças 

estão a preparar-se para entrar na vida, para crescer, para ser. A educação pré-escolar 

numa contemporaneidade em que as crianças estão menos tempo no seio familiar, tem um 

papel fundamental no seu desenvolvimento global, em todas as áreas do seu funcionamento 

e na aquisição de competências e promoção de capacidades que têm um valor por si só não 

entendidos como uma etapa preparatória para uma parte da vida futura dos miúdos, a vida 

escolar. Este período, cumprido com qualidade e acessível a todas as crianças numa 

universalidade equitativa, será, de facto, o melhor começo da formação institucional de 

cidadãos. Esta formação é global e essencial para tudo que virão a ser e a fazer no resto da 

sua vida. Serão alunos quando chegarem à escola e vão muito a tempo de se tornarem 

bons alunos. Até lá são crianças, ponto. 

 

2.1.2. A ATIVIDADE FÍSICA E DESPORTIVA NO PRIMEIRO CICLO 

 

A Educação Física, no que concerne ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, está presente na 

Expressão e Educação Físico-Motora no plano curricular e na Atividade Física e Desportiva 

no plano extracurricular, fazendo esta última parte das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC), (Azevedo, 2009). A minha prática pedagógica faz-me acreditar que o 

ensino da Expressão e Educação Físico-Motora dentro do currículo faz a ponte com o Pré-

Escolar, pois as monodocências destes dois níveis fazem cumprir só o essencial e por 

vezes nem isso. E que a Atividade Física e Desportiva no 1º ciclo é a ponte com o 2º Ciclo, 

pois o lecionar da Atividade Física e Educação Física são proporcionadas por docentes 

especializados na área que fazem cumprir o desenvolvimento das diferentes capacidades 
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físicas nos alunos. Melhores resultados poderão ainda ser obtidos com uma adequada 

articulação no trabalho desenvolvido na Expressão e Educação Físico-Motora e na Atividade 

Física e Desportiva, bem como entre o Professor Titular da Turma e o professor de 

Atividade Física e Desportiva, professores que lecionam respetivamente Expressão e 

Educação Físico Motora e Atividade Física e Desportiva. A introdução da Expressão e 

Educação Físico Motora e da Atividade Física e Desportiva no 1º ciclo seduz a criança para 

a escola e para o ensino, porquanto essas aulas permitem-lhe experienciar ritmos e estilos 

próprios das atividades típicas da infância (Ministério da Educação, 2004), tornando-a no 

ator principal das “brincadeiras”. O ensino da Expressão e Educação Física surgiu no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico por via da Reforma do Sistema Educativo de 1986-1996 (Figueiredo, 

1993). Com o Decreto-Lei n.º 286/89, foram aprovados os planos curriculares dos Ensinos 

Básico e Secundário, passando a Educação Física a fazer parte do currículo de formação 

geral de todos. No que ao perfil dos professores de Expressão e Educação Físico Motora 

respeita, o artigo 19.º do Despacho 14460/2008 enuncia que “Os profissionais […] nas áreas 

das expressões, deverão possuir formação profissional ou especializada adequada ao 

desenvolvimento das atividades programadas”, não tendo deste modo de ser licenciados em 

Desporto ou áreas similares. Os docentes que lecionam a Expressão e Educação Físico 

Motora são professores titulares de turma. Daí muitas vezes a disciplina não ser na prática 

efetiva lecionada contrariando a teórica obrigatoriedade curricular. O cumprimento de 

currículos nas disciplinas que eles olham como “principais” em detrimento das expressivas e 

a não formação específica na área que não os coloca à vontade no manusear com perícia 

os conteúdos a abordar, são dois dos principais motivos para que em muitas escolas esta 

disciplina seja mera utopia. Assumindo a importância do desenvolvimento de atividades de 

enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, visando um sucesso escolar futuro, 

foi publicado o Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio, com o intuito de promover o 

desenvolvimento da criança, alargando o seu enriquecimento pessoal num plano 

extracurricular. As denominadas AEC englobam várias atividades, sendo uma delas a 

Atividade Física e Desportiva. De acordo com o artigo 12.º do Despacho referido 

anteriormente, os professores de Atividade Física e Desportiva no âmbito do programa das 

atividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico devem ser licenciados 

em Desporto ou áreas afins ou possuir habilitações profissionais ou próprias para a 

docência da disciplina de Educação Física no Ensino Básico. Estes surgem 

maioritariamente e quase como regra para suprir as debilidades que se deparam com a não 

abordagem quase geral dos professores titulares da expressão motora, combatendo esse 

défice com o intuito de os alunos não caírem num analfabetismo motor e com os tempos 

designados para esta atividade fazerem por conseguir que os conteúdos a abordar na 
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disciplina titular, sejam introduzidos, exercitado e consolidados na disciplina de 

enriquecimento curricular. Como problemas, detemos que a Atividade Física e Desportiva, 

sendo uma AEC, ao contrário da Expressão e Educação Físico Motora, possui um carácter 

facultativo, não sendo, assim, a sua frequência obrigatória, podendo alguns alunos não 

integrarem esta AEC. Assim, a Atividade Física e Desportiva deveria ser encarada como 

enriquecimento curricular e não como substituta da Expressão e Educação Físico Motora, 

como atrás referimos e isso muitas vezes acontece. O programa das atividades de 

enriquecimento curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente a Atividade Física e 

Desportiva, tem como objetivo, essencialmente, ampliar as experiências vivenciadas pelas 

crianças, de modo a estas desenvolverem o seu esquema corporal, as suas capacidades 

motoras (Maria & Nunes, 2007). Mas o paralelismo programático de Expressão e Educação 

Físico Motora e Atividade Física Desportiva é similar. A diferença está em quem o aborda e 

se o aborda.  

Percebendo a diferenciação dentro do currículo e dos agentes desportivos a efetivar quer 

Expressão e Educação Físico Motora, quer a Atividade Física e Desportiva, vamos centrar a 

nossa terminologia na disciplina com o nome de base: Educação Física. 

É reconhecida a grande importância que o movimento assume no 1ºciclo. Também é 

pacífica a ideia experimentada e fundamentada que temos acerca dos períodos críticos das 

qualidades físicas e das aprendizagens psicomotoras fundamentais se situar neste escalão 

etário. A privação de atividade física apropriada é indutora de consequências 

frequentemente irreversíveis. Além disso, a atividade física fornece à criança uma panóplia 

de experiências de forte carácter abstrato e cognitivo capazes de contribuir para o seu 

desenvolvimento multilateral. Também não podemos esquecer o contributo que a prática 

física tem no desenvolvimento social da criança, através de situações de interação 

(cooperação/oposição) com os companheiros e adversários, favorecendo também a 

adaptação da criança à escola pelo equilíbrio sala de aula/espaço aberto. Assim, o conjunto 

de experiências a fornecer à criança deverá ser portador de um forte carácter lúdico, onde é 

permitida e facultada a experiência e a descoberta de novas situações, num envolvimento 

motivante e agradável. 

Como objetivos gerais comuns a todos os blocos programáticos contemos o elevar o 

nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas: Resistência geral; Velocidade 

de reação simples e completa de execução de ações motoras básicas e de 

desenvolvimento; Flexibilidade; Controlo postural; Equilíbrio dinâmico em situações de “voo”, 

de aceleração e de apoio instável e ou limitado; Controlo da orientação espacial, Ritmo, 

Agilidade; Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e 

aplicando as regras combinadas na turma, bem como os princípios de cordialidade e 
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respeito na relação com os colegas e professor; Participar com empenho no 

aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes tipos de atividades, procurando realizar as 

ações adequadas com correção e oportunidade.  

Tendo presente o que se afirmou sobre as vantagens de integrar a Educação Física no 

currículo do 1.º Ciclo e sobre as características das crianças, nas idades em que frequentam 

este ciclo, pretende-se, neste parágrafo, apoiar a interpretação do Programa. Procurar-se-á, 

portanto: clarificar os pressupostos de elaboração do Programa., explicitar a proposta de 

desenvolvimento curricular nele contida e evidenciar de que forma o programa potencia o 

contributo da Educação Física para a formação da criança.  

Primeiro Ciclo significa, obviamente, o início, não se podendo, portanto, construir os 

outros ciclos sem que o primeiro exista e os sustente. É o início de uma escolaridade 

obrigatória. Com efeito, a ausência de desenvolvimento da Educação Física no 1.º Ciclo 

implica deficiências importantes na aptidão física dos alunos, provocando a redução do seu 

interesse pela participação nestas atividades, mesmo no âmbito da recreação. Claro que 

este problema não pode, de forma alguma, ser resolvido por medidas simplistas. Torna-se 

indispensável conseguir a mobilização concertada de todos os que têm responsabilidade na 

educação, pelo que a elaboração do Programa constituiu uma medida prioritária já que, 

através dele, se definem os efeitos desejáveis que se pretendem atingir com a Educação 

Física. Os benefícios da existência de educação física neste ciclo são inúmeros. O primeiro 

aspeto que a nossa prática assinala é o facto das aprendizagens da Educação Física não 

poderem ser alcançadas fora do quadro institucional escolar. Julgar que a criança pode 

compensar a inexistência da sua aula de Educação Física na escola, socorrendo-se – de 

atividades extra – curriculares, é um erro para o qual todos os educadores devem estar 

precavidos. Por exemplo, fazendo ginástica num clube e que isso cobre a lacuna curricular 

da Educação Física. Como já se disse, o espectro dos efeitos educativos que se pretendem 

atingir com a Educação Física é muito mais abrangente, pelo que jamais a prática isolada de 

qualquer das atividades físicas o poderá alcançar. O que a criança pode fazer para além da 

escola, seja em atividades formais ou informais, não dispensa a Educação Física no 

currículo escolar. O que se diz em relação às outras áreas também se aplica em relação à 

Educação Física, não é um caso particular que mereça um tratamento diferenciado. Por 

exemplo, a criança também exercita o uso da língua materna fora da escola e, no entanto, 

esta situação não substitui o ensino da Língua Portuguesa, nem esta se restringe, por 

exemplo, a aspetos específicos de gramática. Não sendo a escola dispensável e estando a 

Educação Física integrada no currículo dos alunos, isto é o mesmo que afirmar que ela não 

é substituível. A razão fundamental para a sua inclusão no currículo é o facto de ela ter valor 

em si própria, já que os objetivos que persegue não podem ser alcançados por nenhuma 
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das outras áreas. Foi compreendido o seu contributo decisivo para o desenvolvimento da 

criança pelas aprendizagens e transformações que induz sobretudo nos domínios motor, 

afetivo e cognitivo, ou seja, foi compreendida a importância formativa enquanto disciplina 

que corporiza as atividades físicas com significado cultural. Segundo Lopes (2006) e tendo 

em conta toda a revisão de literatura, “ atribui à realização de atividade física regular, um 

comportamento que reduz as causas da mortalidade e promove resultados benéficos para a 

saúde e contribui para uma melhor qualidade de vida”. É, assim, a sua especificidade e seu 

estatuto pedagógico.  

Com efeito, todas as áreas do currículo têm em comum o facto de contribuírem para o 

desenvolvimento da criança. Porém, cada uma tem um contributo específico. É esta 

particularidade no processo que marca a especificidade e, por consequência, o valor 

pedagógico de cada. Assim sendo, o projeto educativo é tanto mais rico quanto melhor 

integrar os diferentes aspetos em que assenta o desenvolvimento da criança. Por isso, o 

sentido a dar ao valor de cada uma das áreas não pode ser obtido por cálculo comparativo 

(esta é mais importante que aquela), mas sim pelo seu aspeto complementar (esta vale, 

porque reforça aquela) as diferenças encontradas deverão servir para as valorizar e não 

para as penalizar. Assim, apesar de ser legítimo que o professor possa manifestar 

preferência por certas não é, no entanto, plausível que o desenvolvimento da criança se 

subordine a essa preferência. A limitação do professor, ou gosto por certas áreas, não pode, 

portanto, corresponder limitação do desenvolvimento da criança, sob pena de a prejudicar 

irremediavelmente.  

Os planos curriculares integram hoje a Educação Física do 1º ao 12º ano. Isto significa 

que as aprendizagens se devem iniciar, efetivamente no 1º ano. A não se verificar este 

princípio que está consignado na Lei de Bases do Sistema Educativo, todo o currículo fica 

comprometido, e por consequência, o desenvolvimento da criança é afetado. O 1º ciclo 

corresponde, com efeito, a uma fase crucial. Por um lado, trata-se de um momento crítico da 

maturidade do organismo. Por outro, trata-se da viabilização das aprendizagens 

características das idades. Ora, não se aproveitar, efetivamente, este tempo favorável, para 

se proporcionar a interação desejável entre crescimento, aprendizagem e desenvolvimento 

equivale a menosprezar a oportunidade única de potencializar a formação da criança. Como 

não é possível repetir as fases do crescimento nem aquilo que a criança deve aprender em 

cada momento específico, ficam diminuídas as possibilidades formativas, no caso das 

crianças que não são abrangidas pela Educação Física Escolar.  

A existência da Educação Física no 1º ciclo não só se torna importante pelo seu valor em 

si, ou seja, pela contribuição inestimável para a formação da criança, mas também porque é 

condição indispensável para a preparação de outras etapas. É de realçar também que a 
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formação da criança em Educação Física é, igualmente, uma necessidade social. As 

condições de existência, resultantes da revolução tecnológica, impõem a inclusão da prática 

sistemática das atividades físicas para todos os cidadãos. É por isso que Educação Física 

tem de abarcar toda a população escolar, independentemente das suas aptidões iniciais. 

Não se trata, portanto, de captar os mais hábeis para serem encaminhados para desporto 

de competição. O proveito da Educação Física é para o próprio, seja qual for o nível de 

“performance” que consiga atingir numa determinada atividade física. Assim, não há que 

encorajar uns para o “relvado” e os outros para a “bancada” porque o benefício, antes de 

mais nada, é dirigido para a pessoa, na sua singularidade. Da mesma maneira, quando o 

professor ensina o aluno a ler e a escrever, não tem como preocupação educativa que ele 

venha a ser um grande escritor mas, fundamentalmente, que, enquanto cidadão, 

independentemente da profissão que venha ocupar, possa usufruir dos benefícios dessas 

aprendizagens. A opção de vir a ser um escritor pertence ao aluno, e a eventualidade dessa 

escolha não invalida a formação generalizada de toda a população escolar. A formação da 

criança em Educação Física coloca-se no mesmo plano. A remota possibilidade de uma 

escassa minoria poder vir ocupar uma profissão relacionada com a prática das atividades 

físicas não pode subverter a lógica formativa. A Educação Física deve ser realizada porque 

é útil socialmente. A criança não só obtém ganhos imediatos pelo efeito da prática como, 

num horizonte mais longínquo, pela possibilidade de utilizar essa formação na ocupação dos 

tempos livres. Ora, não é útil apenas aquela aprendizagem que pode levar a uma ocupação 

profissional, como também aquela que eleva o nível cultural da população e enriquece a 

ocupação dos seus tempos livres. Daí que a escola deva garantir, a todos, o benefício da 

atividade física educativa já que as aprendizagens implícitas na Educação Física, do ponto 

de vista da ação intencional, organizada e sistemática, só aí é que existem.  

A criança aprende com mais facilidade do que qualquer adulto, sem passado significativo, 

as atividades físicas. Caso não se efetuem as aprendizagens típicas da infância no tempo 

próprio, mais tarde surgirão barreiras intransponíveis. Por um lado, é o próprio estádio do 

desenvolvimento que dificulta a fluidez da aprendizagem. Por outro, é a sensação de ridículo 

proveniente da realização de habilidades próprias da infância. É, em suma, a inaptidão que, 

cava a desmotivação e, por conseguinte, leva ao abandono. Assim, repete-se, o 

fundamental na proposta cultural da Educação Física, que é conduzir a que cada um se 

aproprie da prática das atividades físicas, de modo a que saiba utilizá-las ao longo da 

escolaridade e da vida. A essência está, efetivamente, no fazer e não no ver. Nesta 

perspetiva, o que importa, antes de mais nada, é formar pessoas que possam vir a ser 

atores e não meros espectadores. Interessa não perder este capital precioso que é a criança 

do 1º ciclo.  
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Para além de ser uma atividade agradável e que deve ser explorada pelo professor, a 

Educação Física oferece a grande vantagem de quebrar o sedentarismo provocado por 

outros trabalhos escolares. A educação não pode viciar a criança no mal-estar que domina o 

estilo de vida atual. Em casa, na rua, na escola, a criança é permanentemente “convidada” a 

ficar quieta. A inexistência do espaço físico e a intolerável atitude mental fabricam, sem que 

se ponderem as consequências, os sedentários de amanhã. A renovação da escola 

apresenta-se hoje como um imperativo. Neste contexto, a inclusão da prática pedagógica da 

Educação Física constitui um fator importante para tomar a escola mais atraente. 

Continuando na mesma ótica, pode acrescentar-se que a Educação Física se inscreve 

também na chamada educação para a saúde. E sendo hoje a saúde considerada, não 

apenas como ausência de doença mas, sobretudo, como o pleno desenvolvimento de todas 

as faculdades, a Educação Física fornece um precioso contributo, não só pela repercussão 

que o exercício tem sobre o organismo, mas também porque a prática das atividades físicas 

constitui terreno fértil para o desenvolvimento afetivo e social. Com efeito, embora a 

Educação Física se centre na atividade física, nela se inclui também tudo o que está 

associado à pessoa enquanto a prática. A concretização da diversidade das atividades 

físicas que a integram coloca como condição indispensável, para a sua realização, uma 

multiplicidade de interações que são fundamentais para o desenvolvimento da 

personalidade.  

Além disso, o benefício da existência da Educação Física no 1º ciclo contribui também 

para facilitar a aprendizagem de outras áreas. É sabido que o desenvolvimento motor da 

criança precede o desenvolvimento cognitivo e de acordo com esta lei do desenvolvimento, 

as experiências motoras que a Educação Física proporciona podem ser aproveitadas no 

sentido de promover a aquisição de alguns conceitos. As experiências motoras que fazem 

parte das aprendizagens da Educação Física revelam-se, assim, de grande importância 

para o desenvolvimento cognitivo, dado que a integração das sensações daí resultantes é 

contributo decisivo para a melhoria da perceção, o que facilita toda a aprendizagem 

simbólica que se queira relacionar com a vivência concreta das atividades físicas. A 

ausência de uma visão sistémica, o enfoque fragmentado das diversas áreas do currículo e 

das facetas da personalidade da criança, dificulta os processos de aprendizagem. A 

integração destes diferentes aspetos é fundamental para melhorar o processo educativo e, 

por conseguinte, potencializar o desenvolvimento da criança. 

Por último, temos de perceber a conceção da Educação Física neste escalão etário. 

Recuperando questões já abordadas considera-se que, relativamente às propostas contidas 

no Programa, devem ser tidos em conta os aspetos que a seguir se explicitam e que 

estiveram subjacentes à sua conceção.  
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A Educação Física integra uma diversidade de atividades que se distinguem pelo tipo de 

desenvolvimento que provocam. Cada uma tem interesse pelo que desperta e também pelo 

que complementa. Por exemplo, a Patinagem requer um padrão motor completamente 

diferente daquele que é solicitado pela corrida. São duas atividades que apenas têm em 

comum o facto de serem atividades físicas. É como o caso das Línguas. Entre o Português 

e o Inglês existe uma diferença significativa, e a aprendizagem de uma língua não substitui a 

aprendizagem de outra. Assim, a Educação Física é um processo que visa a apropriação de 

habilidades dos diferentes tipos de blocos do programa, pelo que a atividade física das 

crianças nas aulas de Educação Física, deve caracterizar-se pela variedade.  

A Educação Física no 1.º Ciclo deve basear-se na exploração dos materiais. Com efeito, 

as possibilidades que resultam da utilização dos materiais, constituem um elemento 

fundamental nas aprendizagens essenciais a efetuar neste escalão etário. O próprio material 

encerra um potencial de aprendizagem que não pode ser menosprezado e, por isso, são na 

nossa ótica devem ser considerados materiais de aprendizagem e não materiais didáticos, 

enquanto meios auxiliares de ensino. Quando damos, por exemplo, uns patins a uma 

criança, ela acabará por aprender a equilibrar-se e a deslocar-se, não existindo dúvidas de 

que a utilização do material contém uma possibilidade de promover aprendizagens, 

limitadas a longo prazo, mas significativas nesta fase do desenvolvimento.  

As relações inter individuais são outra fonte de aprendizagem. Não só a criança aprende 

quando explora os materiais, como também quando interage com os seus companheiros. A 

cooperação, a imitação, a competição e a emulação, inerentes aos processos sociais, 

constituem desafios importantes para a criança aceder à sua própria descoberta. A criança 

não só aprende com o que faz, individualmente, mas também pelo que o outro desperta e 

inspira. O desejo de querer fazer tão bem ou melhor do que o outro suscita na criança o 

interesse pela superação das suas capacidades. Assim, se os materiais são indispensáveis 

ao processo de desenvolvimento, a turma não o é menos. A criança tanto beneficia das 

interações com o professor como com os colegas.  

Considere-se ainda a importância dessas interações no quadro da Educação Física, em 

que grande parte dos objetivos são alcançados em grupo (Jogos, Danças, etc.). O 

fundamental nesta fase de desenvolvimento é desencadear um processo que vise o domínio 

das competências básicas que preparem e garantam as aprendizagens futuras. A sequência 

dos objetivos e situações de aprendizagem em que são envolvidos os alunos, neste escalão 

etário, deve considerar como prioridade a aquisição do padrão global da habilidade, 

tratando-se posteriormente do pormenor dessa experiência. A título de exemplo da minha 

atividade profissional, antes das correções relativas a pormenores técnicos da cambalhota, 

próprios do modelo desportivo, é preciso que a criança aprenda a enrolar e experimente 
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segurança e controlo nesse tipo de movimento. Trata-se de um período em que a criança 

precisa que a “deixem errar” e que a levem a repetir muitas vezes a mesma habilidade ou a 

experimentar realizá-la de diferentes maneiras, com movimentos que podem começar no 

rebolar até ao enrolar.  

Neste sentido, a intervenção cientifica do professor não pode ser dispensada. Cabe-lhe 

organizar e escolher as situações e materiais mais úteis em cada momento, apoiando a sua 

exploração por todos os alunos. Dentro das perícias, manipulações, deslocamentos, 

equilíbrios, dos jogos, na ginástica, nas atividades rítmicas e expressivas, na patinagem, nos 

percursos na natureza e na natação além da panóplia de exercícios a desenvolver, devemos 

jogar com o aprender. Jogar com os conteúdos para enriquecer o processo ensino 

aprendizagem.  

 

2.1.3. A EDUCAÇÃO FÍSICA NO SEGUNDO CICLO 

 

A Educação Física na sua essência, tem que ser um veículo para o reconhecimento que 

carece de fazer abolir a noção e visão de catarse emocional, assim sendo, só com 

propostas teórico práticas efetivas de perspetiva de desenvolvimento será possível banir 

essa ideia. Com o Decreto-Lei n.º 286/89, foram aprovados os planos curriculares dos 

Ensinos Básico e Secundário, passando a Educação Física a fazer parte do currículo de 

formação geral de todos. A conceção de Educação Física no segundo ciclo vem sistematizar 

benefícios de valor educativo pedagogicamente dirigidos para a composição de bens de 

globais do aluno. Existe um fio condutor com uma estrutura coerente mas diferenciada de 

organização em sentido vertical do curso de Educação Física, em todos os anos do ensino 

básico na tríade dos domínios cognitivo, psicomotor e sócio afetivo dentro das metas gerais 

e específicas da disciplina. Existem obviamente dentro de cada uma dos ciclos deste ensino 

divisões temporais de ciclo e de ano que organizam a seleção dos processos formativos 

adequados para a prática propícia das matérias a abordar. É reconhecida a 

responsabilidade do Professor da disciplina nas soluções pedagógicas e metodológicas 

mais adequadas, com base na sua formação nesta especialidade. A periodização e gestão 

de modalidades e conteúdo deve ser ao mesmo tempo balizada e desafiante, para garantir 

sempre ser um guia motivacional para os alunos na atividade educativa, para se obter uma 

repercussão positiva, profunda e duradoura.   

Com o 2.º Ciclo do Ensino Básico, dá-se continuidade às aprendizagens praticadas no 1.º 

Ciclo, estreando-se a abordagem das matérias de ensino na sua forma característica, com 

os saberes a serem evidenciadas pela obtenção dos objetivos pensados nas três áreas de 

extensão da Educação Física – Atividades Físicas, Conhecimentos e Aptidão Física. No 5.º 
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ano, restauram-se as aprendizagens desenvolvidas no 1.º Ciclo, aprimorando ou 

recuperando as competências anteriores, acautelando 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. 

A Educação Física no segundo ciclo dá continuidade também à perspetiva de qualidade 

de vida, saúde e bem-estar, na melhoria da aptidão física e suas capacidades de modo 

adequado e harmonioso, na promoção de aprendizagem de conhecimentos de manutenção 

e elevação dessas mesmas capacidades, assegura a aprendizagem de um conjunto variado 

de matérias nas atividades físicas desportivas, expressivas e explorativas, promove o gosto 

pela prática regular e consciencializa para a importância como fator de saúde, promove a 

formação de hábitos, atitudes e conhecimentos valorizando a formação da personalidade. 

Neste ciclo a abordagem a algumas áreas surgem com mais discriminação do que a 

outras. Estas alterações e correções foram introduzidas após se considerarem critérios de 

exequibilidade e desenvolvimento que se constatam a cada escola que se leciona. O peso 

de algumas sub áreas é compreensivelmente maior. Como por exemplo a Ginástica, os 

desportos coletivos ou o Atletismo relativamente à Natação. É dentro deste bloco estratégico 

de áreas e sub áreas que se estabelece o tratamento das matérias na sua forma 

característica. Na sequência das atividades e conquistas realizadas no primeiro ciclo que no 

quinto ano se dedica a uma revisão de matérias, aperfeiçoamento e/ou recuperação dos 

alunos, tendo por referência a realização equilibrada e completa do conjunto dos objetivos 

do segundo ciclo, além de assegurar as bases de desenvolvimento posterior.  

As opções de organização curricular são homogéneas na sua aplicação nas diferentes 

escolas na parte comum, na parte alternativa a adoção cabe ao grupo disciplinar e ao 

professor. A parte nuclear do programa garante a paridade do currículo real a determinado 

nível de desenvolvimento e salvaguarda que essas modalidades são exequívelmente 

abordadas por condições físicas e materiais comuns. A parte alternativa aproveita 

características próprias e condições específicas, de acordo com a otimização dessas 

características, possibilitando experiências enriquecedoras como Natação ou Canoagem. 

Como nos afirma o Departamento da Educação Básica da organização curricular e 

programas do Ministério da Educação (1998) existiram dois critérios de decisão, a 

exequibilidade dos programas e o desenvolvimento da Educação Física a partir dos 

programas.  

Ainda sob a mesma visão, os objetivos gerais comuns a todas as áreas neste segundo 

ciclo definem que o aluno deve participar ativamente em todas as situações e procurar o 

êxito pessoal e do grupo, no relacionamento, na compreensão de dificuldades e aptidões, na 

cooperação e organização das situações de aprendizagem. Deve analisar e interpretar a 
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realização das atividades físicas. Deve conhecer e aplicar cuidados higiénicos, regras de 

segurança e preservação de recursos. Elevar o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas. Conhecer os processos fundamentais das adaptações 

morfológicas, funcionais e psicológicas. Nos objetivos por área a especificidade da 

modalidade aborda o cooperar nos Jogos Desportivos Coletivos, o compor e realizar da 

ginástica, os saltos, corridas e lançamentos do Atletismo, as ações da oposição direta da 

Luta, o equilíbrio e deslize do patinar, o interpretar sequências de habilidades de Dança, o 

praticar atividades lúdicas tradicionais populares, o utilizar habilidades apropriadas em 

percursos da natureza. Mas existe uma sequência lógica da abordagem dos conteúdos. O 

Futebol é introduzido cedo pelas suas características sui generis da modalidade 

relativamente ao seu conhecimento global. O Voleibol também é abordado desde cedo, pois 

exige uma fase de introdução prolongada. Os fundamentos dos jogos de invasão como 

Andebol de Basquetebol devem ser abordados sobre a forma de jogos pré desportivos, com 

vista à aptidão individual necessária para a prática do jogo formal coletivo. Por 

características morfológicas e desenvolvimento motor, a ginástica está num período 

favorável a abordar neste ciclo. O Atletismo pelas suas habilidades fechadas, logo, sob a 

sua forma de provas de performance dependente de níveis de desenvolvimento das 

capacidades condicionais deve ter maior carga horária na fase final do ciclo, embora deverá 

ser abordado nos anos anteriores, mas como centro na dimensão técnica. A patinagem pelo 

seu padrão motor próprio é exercitada cedo devido à facilidade de aprendizagem dos seus 

fundamentos nestas idades. Os objetivos da Luta estão mesmo balizados no 5º e 6º anos 

como etapa de maior complexidade de jogos de oposição, os jogos de raqueta usufruem de 

um paralelismo semelhante de domínio das exigências. A Dança surge sempre ao longo do 

curso e nestes anos também é tratada para permitir uma progressão da qualidade de 

prática.  

A orientação metodológica é variável consoante a escola. O planeamento surge para 

salvaguardar e organizar as modalidades e conteúdos, de maneira que cada turma passe 

por sucessivos conjuntos de aulas, consoante a possibilidade das instalações. Além da 

diferença entre o plano anual de quinto e sexto anos, a sua execução prática ainda 

coordena com turmas dos restantes ciclos e secundário. A seleção das matérias de cada 

ano faz-se, considerando as características dos espaços existentes na escola e seu 

material. Por exemplo: no ano letivo 2017/2018, tive na Escola Básica 2/3 Prof. Doutor 

Carlos Ferreira de Almeida, onde não existia “roulement” de espaços devido a no máximo 

existirem dois professores em simultâneo a lecionar, para três espaços de aula o que 

permitia uma variabilidade de escolha maior das modalidades a abordar dentro do período 

letivo, bem como a possibilidade de intermitência nessa abordagem. No mesmo ano lecionei 
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na Escola Básica 2/3 do Viso, no Porto, com uma realidade diferente, onde por vezes 

eramos três professores a lecionar simultaneamente, o que obrigava a cumprir a rotação de 

ocupação de espaços físicos e a seguir à risca, sem jogo de cintura das modalidades a 

abordar e a obrigatoriedade de serem abordadas de forma sequencial. Assim se estabelece 

uma forma de funcionamento na sequência de abordagem das modalidades variável de 

turma para turma, segundo o esquema de rotação das turmas pelos espaços de aula. Na 

maior parte das vezes, o tratamento de uma matéria da turma esgota-se na unidade de 

aulas que são distribuídas, no espaço correspondente a essa matéria. Contrariamente à 

desejável periodização da atividade, ser da interpretação que os professores fazem das 

características desses alunos, são os horários à priori que definem a circulação das turmas 

pelas instalações. A igualdade de oportunidades com vista à distribuição equitativa da 

presença da turma pelos espaços é a base pedagógica deste sistema, sem a preocupação 

massiva que isso acarreta, quer com o número de aulas, quer com tipo de atividades de 

aprendizagem. Entre as turmas verifica-se apenas na ordem em que as matérias são 

selecionadas a diferenciação da atividade. O princípio da especificidade por turma na sua 

essência não é respeitado. De referir que mesmo os espaços serem construídos com o 

pensamento da polivalência, são reduzidas as possibilidades de prática de atividades de 

modalidades diferentes.  

No que concerne à avaliação da Educação Física, considera-se o reconhecimento do 

sucesso da unidade do segundo ciclo do ensino básico, na representação pelo domínio dos 

conjuntos das competências expressas nos objetivos de cada ano de ciclo, consoante o 

nível de tratamento de cada uma das matérias. Os critérios de avaliação estabelecidos pelo 

grupo de Educação Física e pelo professor estabelecerão em concreto o seu grau de 

sucesso. A interpretação dos resultados da observação devem assegurar uma utilidade e 

validade no sentido do apoio ao aluno na formação de uma representação consistente das 

suas faculdades, motivando o seu contínuo empenhamento nas atividades educativas. 

Estas regras de qualificação da participação e realização dos objetivos têm por meta a 

demonstração das qualidades práticas visadas. Os resultados da avaliação devem ser um 

elemento regular dessas atividades educativas, devem contribuir para o aperfeiçoamento do 

processo do ensino aprendizagem, sendo um instrumento pedagógico de carater formativo 

com a coerência equitativa desejada, mas respeitando o princípio da especificidade 

individual do aluno. Com uma avaliação inicial que determine aptidões e dificuldades para 

definição de prioridades, organização e processos da etapa seguinte, o professor define 

objetivos adequados ao nível dos alunos com o foco mínimo na interpretação prática das 

competências prioritárias. Reajustamentos e o negociamento de graus de desempenho 

consoante os dados do decurso do processo de avaliação devem ser efetuados com vista a 
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uma aprendizagem que seja traduzida basicamente pela representação sintética do domínio 

do programa, mas também a conclusão das etapas de balanço.  

Em suma, as opções e princípios que presidem à elaboração da prática pedagógica de 

Educação Física no segundo ciclo, seguem regra geral uma estrutura coerente de 

especificação e de progressão, entre os ciclos do ensino básico, e respetivos anos de curso, 

no sentido da realização das finalidades da Educação Física do Ensino Básico.  

 

2.1.4. ARTICULAÇÃO VERTICAL CURRICULAR COM A TRANSVERSALIDADE OU 

TRANSFERIBILIDADE DE COMPETÊNCIAS ENTRE CICLOS 

 

Pese embora a transversalidade e transferibilidade tenha como objetivo marcar posição 

na agenda da Educação e da Ciência, como uma correta abordagem no ensino, verifica-se 

ainda na escola e no Ensino Superior, uma excessiva fragmentação vincada do que devia 

ser transversal e transferível entre idades dos diferentes ciclos. O conhecimento não pode 

ser cortado e balizado em compartimentos estanques do Pré-Escolar e Primeiro ciclo ou 

áreas disciplinares nos ciclos subsequentes. A “divisão” de etapas de ensino e consequente 

relação disciplinar apesar de necessária, não tem tido a flexibilidade desejada para 

promover a coordenação e a complementaridade dos conteúdos nas disciplinas entre ciclos 

de ensino. O fenómeno da particularização teima em amarrar a ação educativa dos 

professores ao cumprimento do seu programa disciplinar, menosprezando tudo o resto. 

Temos de perceber que o “centro de gravidade” de cada aluno deve ser progressivamente 

evolutivo e que é importante transportar uma bagagem de conhecimento que seja 

facilitadora na complexidade da aquisição seguinte. A orientação para a unificação do 

processo de ensino deve-se sobrepor à fragmentação e ao parcial. Torna-se necessário 

estabelecer as bases com organização para em vigência se romper e alcançar uma 

totalidade do saber.  

A delimitação do conceito de transversalidade ou transferibilidade não é fácil e isto 

prende-se pelo facto desta palavra ter uma utilização muito ampla e aplicável em muitos 

contextos. É frequente a confusão entre transversalidade e transferibilidade. Deste modo, 

coexistem duas palavras e uma utilização abusiva, demasiado ampla, de uma dessas 

palavras – transversalidade. Estas duas palavras Trans-, versalidade e Trans-, feribilidade 

disputam o mesmo terreno e têm a mesma raiz: travessia. Na educação estes dois 

conceitos almejam a qualidade dessa travessia dentro das idades intra e inter ciclos de 

formação. Entenda-se como algo que supõe o pôr em agregado, ou seja, o estabelecer 

algum tipo de coordenação, numa perspetiva do simples para o mais complexo. Ao 

ultrapassar-se essa dimensão da simplificação para a complexidade, avança-se numa lógica 
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de convergência. Por fim, o caminhar para um ponto de fusão, de unificação e a 

consequente convergência, permitiria alcançar uma percetiva holística. A abordagem a 

estas duas categorias de palavras, deve sustentar-se num contínuo que vai da coordenação 

à combinação e desta à fusão. A análise a este espetro deve associar-se a um crescendo 

de intensidade como atrás referimos, ou seja, do paralelismo da transversalidade com o 

mínimo de coordenação no fio condutor das disciplinas, este conceito deve promover a 

justaposição dentro das disciplinas e “tocam-se, mas não interagem entre si”, ao 

perspetivismo e convergência disciplinar da transferibilidade onde conteúdos comunicam 

entre si e, desta, ao holismo e unificação dos ciclos numa fusão global. 

Conforme tem vindo a ser enaltecido, a transversalidade e transferibilidade podem dar 

um contributo para a melhoria do ensino disciplinar. Por seu lado, as práticas do “trans” 

devem ser extensíveis a todas as disciplinas que compõem o currículo nacional. 

Contextualizando as duas palavras supra citadas, e dando seguimento às ideologias 

programáticas e curriculares da Educação Física nos ciclos anteriormente abordados, 

queremos mostrar a qualidade do transversal e transferível que passa, segue e atravessa na 

direção ascendente nas etapas do ensino. Atendendo à presença da Educação Física em 

todos os ciclos de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário, faz desta disciplina um 

“parceiro privilegiado” para se perceber a articulação intra disciplina e inter ciclos.  

A intervenção pedagógica que a Educação tem de ter junto dos alunos, não pode 

resumir-se ao trabalho com o “corpo”, relegando a mente para as disciplinas consideradas 

fundamentais. Uma escola que defenda uma rutura epistemológica entre a mente e o corpo, 

ou seja, que reserve para as disciplinas académicas a cognição e o corpo para as 

disciplinas “expressivas”, não é uma escola contemporânea. Espera-se da ciência e da 

educação, que compreendam e respeitem a unicidade do corpo-mente. Não existe 

atualmente uma harmonia perfeita entre mente e corpo, pois, na realidade, vive-se cada vez 

mais a hipervalorização do culto da performance e da exacerbação da estética corporal, 

numa vertiginosa procura da perfeição. Este entendimento do corpo como algo apenas físico 

pode ser redutor para o aluno na medida em que este é um ser bio-psico-social. A influência 

das práticas da atividade física e desportiva no desempenho académico dos alunos reforça 

de algum modo a importância que a prática transversal deve ter no contexto escolar, entre a 

Educação Física e as “ciências exatas” e as “humanas”. A Educação Física tem 

legitimamente o seu espaço no currículo nacional e por esse facto seria um erro encarar-se 

esta disciplina como um mero auxílio aos conteúdos de outras matérias. A Educação Física 

justifica-se por si mesma, pelo conteúdo que desenvolve na escola. A relevância da 

integração de conteúdos da disciplina Educação Física obriga à identificação de pontos 

comuns do conhecimento e na dependência para as etapas seguintes. A integração de 
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saberes pode ser potenciada se houver esforço e flexibilidade dos docentes dentro desta 

área disciplinar. Experiências pedagógicas devem abrir mais o livro sobre o âmbito da 

transversalidade e transferibilidade nos ensinos básico e secundário, pouco tem sido 

relatado em periódicos da especialidade. Este facto, reforça a pertinência em desenvolver e 

documentar projetos que façam pontes entre ciclos e igualmente a concretização e 

publicação de investigações aplicadas sobre esta temática. 

Um problema do sistema educativo é que não educa deliberadamente para uma 

aprendizagem ao longo da vida. Dito de outro modo, a contextualização dos saberes 

disciplinares é necessária para explicar e dar sentido aos fenómenos isolados. Logo, o 

professor na abordagem que faz a um determinado conteúdo deve resistir à tentação que os 

seus alunos apenas aprendam, memorizando, mas aprendam a aprender e aprendam em 

contexto. Dentro destes aprenderes, devemos constatar as pontes nos anos finais dos 

ciclos, 4º, 6º, 9º e 12º anos de escolaridade. A recomendação da tutela é para a 

verticalização disciplinar em benefício da horizontalidade do currículo, algo aliás que fica 

claro nos princípios orientadores do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. Apesar dos 

constrangimentos existentes na estrutura dos currículos disciplinares, é possível o diálogo e 

a integração dentro de cada área de forma a atenuar a fragmentação dos saberes.  

A dinâmica escolar de algumas décadas atrás era bastante diferente da contemporânea. 

Regra geral, no primeiro ciclo existiam dois “turnos”, o da manhã ou o da tarde. Aos alunos 

que frequentavam o da manhã tinham as tardes livres e vice-versa. Hoje em dia com o “bi 

horário” de um turno de manhã mais um turno à tarde, onde a carga horária entre ensino 

curricular obrigatório e ensino não obrigatório prende o aluno das 9h até às 17h30m, no 

mínimo, na escola deste ciclo. O Conselho Nacional da Educação (CNE), num estudo 

denominado Organização Escolar: O Tempo (2017), demonstra que relativamente à média 

da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico) Portugal carrega 

em excesso os alunos, em comparação com os restantes países, na carga horária no 

primeiro ciclo de escolaridade. Nos ciclos seguintes, dentro do horário, existiam e hoje em 

dia ainda existem, pelo menos duas a três tardes livres, os tempos letivos para cada 

disciplina eram e são concentrados em manhãs e algumas tardes. Mas queremos ainda 

relembrar que existiam “furos” ou “horas livres” que eram vividas dentro do contexto físico 

escolar de uma forma aberta, não como nos dias de hoje de forma fechada em algumas 

escolas que ainda existem aulas de substituição, onde com sinceridade temos que admitir 

que mesmo com planos de substituição, a aula será sempre qualitativamente, quer pela 

forma, quer pelo conteúdo, muito aquém do desejado. Segundo o mesmo estudo do CNE, a 

média de tempo diário de permanência na escola varia entre 5 horas e 26 minutos e 6 horas 

e 19 minutos nas turmas do 5º ano, e 4 horas e 55 minutos e 5 horas e 57 minutos nas 
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turmas de 9º ano, consoante os dias da semana. Em ambos os anos de escolaridade, os 

alunos poderão permanecer na escola mais de 8 horas num só dia, não contando com o 

tempo que os alunos passam na escola e que não faz parte do seu horário. Também os 

intervalos entre tempos letivos são muito variáveis quanto ao número e quanto à duração. 

Num dia de oito tempos letivos de 45 minutos, a duração total dos intervalos, para a maioria 

das turmas, pode variar entre 25 e 45 minutos, distribuídos por dois a três intervalos. Nestes 

casos existe um défice evidente do tempo de recreio ou de repouso. No cômputo geral, de 

referir ainda que o número médio de dias de aulas ao longo do ano em Portugal, é 180 dias 

para os alunos do primeiro ciclo e 178 para os dos ciclos seguintes, ligeiramente abaixo do 

conjunto dos países da OCDE. Porém, importa a forma como esses dias são distribuídos ao 

longo do ano, nomeadamente a duração das pausas e do período de férias do Verão: 

Portugal está entre os países com maior duração das férias de Verão, mas com pausas 

letivas em menor número e de duração mais reduzida. Os países do norte da Europa 

tendem a começar o ano letivo mais cedo (entre a segunda quinzena de agosto e primeiros 

dias de setembro) e por essa razão adotam uma pausa letiva adicional, na sua maioria 

durante o mês de outubro. Esta disposição de mais tempo entre início de fim de ano letivo, 

mas mais pausas com duração mais equitativa dentro delas, faria com que a época letiva 

fosse repartida mais positivamente de uma forma harmoniosa em termos de ónus horário e 

não num formato massivo e concentrado como acontece na prática. Em suma, mais tempo 

escolar não significa melhor tempo de aprendizagem. Mesmo que a ideia de “escola a 

tempo inteiro” possa corresponder a uma necessidade social a que a escola não poderá 

ficar indiferente, tal não pode transformar-se em “sala de aula a tempo inteiro”, situação que 

poderá ter como consequência menos bem-estar, ambientes adversos à missão da escola, 

mais indisciplina, numa palavra, mais insucesso escolar. 

Estes fatores atrás descritos demonstram então que as crianças passam demasiado 

tempo sentadas, tanto na escola com em casa, pois uma vez chegadas a esta, é fazer os 

deveres, a higiene pessoal, jantar e a conjuntura do horário de inverno não permite grandes 

hipóteses ao movimento e convida ao sedentarismo das novas tecnologias. Esta tendência 

está associada ao aumento de casos de excesso de peso e obesidade na infância e 

adolescência. Os miúdos têm falta de reportório motor e não conseguem reagir a estímulos 

exteriores que não esperam. A agilidade contemporânea contrasta com a antiga, que 

brincavam muito mais em grupo e na rua, sendo verdade que os espaços físicos têm 

perigos que não existiam dantes. Ou seja, além da alteração tremenda registada nas últimas 

décadas ao nível destes hábitos, existe um maior controlo de estímulos e politicas de maior 

segurança, que não deixam as crianças explorar espaços e brincadeiras, alimentando por 

consequência, a falta de ritmo e coordenação. 
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E o que é que as escolas podem fazer para contrariar este fenómeno? Têm de ganhar 

uma maior consciência disso mesmo e lutarem para terem mais condições, materiais e 

espaços para a prática desportiva. A atividade física deve ser considerada um hábito diário e 

serem proporcionados contextos que permitam 60 minutos de prática efetiva diária em 

estado livre de descoberta e vivências diversas e não só de desportos individuais e coletivos 

que deviam ser complementados com essas experiências e não servir unicamente de 

escape para justificar que se faz algo desportivo ou físico, onde muitas vezes as crianças 

cansadas da sobredosagem horária escolar não tiram o verdadeiro prazer, nem têm a 

mesma frescura física desejada para uma correta abordagem. As vantagens no escalão 

etário do Pré-Escolar ao Primeiro ciclo são uma maior adesão a essas atividades 

desportivas nos tempos livres como atrás referimos, que podem levar a uma menor adesão 

ao sedentarismo, mas nos dias de hoje todas as atividades têm um custo inerente e a 

oportunidade real e igual a todos não é a mesma. 

O incremento da Atividade Física e Desportiva nas Atividades de Enriquecimento 

Curricular no primeiro ciclo, veio colmatar parcialmente esta lacuna estrutural, mas a não 

obrigatoriedade, o carácter optativo da frequência da Atividade Física Desportiva, leva a 

alunos a não frequentarem e desta forma, apesar de existir uma igualdade de 

oportunidades, estamos presos ao bom senso da sua frequência ou não. É ainda uma 

condição que “sabota” e torna improdutiva qualquer tentativa de construção de uma efetiva 

articulação entre os currículos do 1º e 2º ciclos – organizado como se sabe por disciplinas 

de frequência obrigatória. Incongruência que está na origem de muitas das dúvidas 

levantadas pelos docentes e na maioria das situações, legitima que a articulação “vertical” 

ainda não tenha passado do plano da “intenção louvável”, ou seja, não tenha sido fácil de 

construir e/ou implementar. O “calcanhar de Aquiles” é a justaposição de atividades 

curriculares e de enriquecimento curricular, ou extras curriculares, no espaço-tempo da 

escola básica que demonstram ser “pontos críticos” e estão a “contaminar” o programa AEC, 

pois o institucionalizar o acesso a atividades educativas de carácter não-formal, sobrepôs 

num mesmo espaço duas realidades muito distintas entre si quanto às práticas e 

experiências, às lógicas de ação/intervenção, mas sobretudo, às suas finalidades. Contribui, 

assim, de forma significativa para ampliar a dificuldade da tarefa de integração e articulação 

entre as diferentes áreas disciplinares e não disciplinares - que como sabemos não se 

confinam aos espaços-tempos escolares, nem fazem depender a sua validade, ou 

legitimidade, do facto de ocorrerem em contexto intrainstitucional. Como solução inicial deve 

existir uma clara separação das águas entre os espaços e o tempo de educação formal e os 

espaços e o tempo da educação não-formal, com tudo o que esta reconfiguração implica. A 

iniciativa «escola a tempo inteiro» – e as medidas que em torno dela gravitam – comprovam, 
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a educação não é um processo nem pré-definido nem estático, mas evolutivo e capaz de se 

adaptar e dar resposta a novas realidades culturais e sociais. Assim, o conhecimento que 

temos do programa e da necessidade de reajustes e/ou melhorias por muitos identificadas, 

permite concluir a necessidade premente de uma nova mudança ou, se preferirmos 

reconfiguração e atendendo à municipalização do ensino que a tutela quer instituir, o retorno 

das entidades promotoras das AEC, no panorama nacional, para as autarquias criava 

algumas das condições estruturais essenciais, para uma aproximação do desenho original 

do programa AEC à ideia alternativa da “cidade educadora”. Na parte curricular partilho a 

minha visão, sublinhada pelo Conselho Nacional dos Profissionais de Educação Física e 

Desporto (CNAPEF) e a Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) onde se 

considera que a monodocência coadjuvada no 1º CEB está prevista na Lei de Bases de 

1986, na alínea a) do nº 1 do artigo 8º: “no 1º ciclo, o ensino é globalizante, da 

responsabilidade de um professor único, que pode ser coadjuvado em áreas 

especializadas.” Logo, está mais que evidente a necessidade de garantir a coadjuvação na 

Educação Física do Primeiro Ciclo do Ensino Básico através dos professores especialistas 

em Educação Física. O Ministério da Educação tem vindo a reconhecer a importância e a 

inevitabilidade da coadjuvação, através dos despachos de organização do ano letivo dos 

últimos anos, em que possibilita a atribuição de horas letivas para esse efeito, conforme 

reafirmado no Despacho Normativo n.º 10-B/2018, publicado em 6 de julho, mas não têm 

sido tomadas todas medidas necessárias e suficientes para que a generalização da 

Educação Física a todos os alunos do Primeiro Ciclo, sem exceção, seja uma realidade. As 

provas de aferição despoletaram uma atenção especial em relação à lecionação desta área. 

A mesma posição do Conselho Nacional e da Sociedade Portuguesa de Educação Física: 

afirma que “muitas escolas, em que as direções, através do seu crédito horário, garantem 

um processo generalizado e continuado da possibilidade de coadjuvação aos professores 

titulares de turma por parte de professores do agrupamento.” Este tipo de práticas devia ser 

mais generalizado a nível nacional para que todos os alunos pudessem beneficiar de uma 

Educação Física consistente no tempo e devidamente enquadrada curricularmente. O retirar 

a Educação Física do núcleo central das áreas de formação (uma vez que é uma área da 

responsabilidade de intervenção do professor titular da turma) têm criado muita confusão 

sobre quem tem essa responsabilidade. Concomitantemente, este combinado de situações 

tem contribuído para uma disposição de ruído institucional que, no limite, tem dirigido à 

desresponsabilização do professor do Primeiro Ciclo por esta área obrigatória do currículo. 

Face a estes considerandos, demonstro com o destacar da posição do CNAPEF e a SPEF, 

que reafirmam a necessidade de “distinguir claramente a Educação Física no Primeiro Ciclo, 

que é uma área curricular obrigatória dos anos deste Ciclo do Ensino Básico a que todos os 
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alunos têm direito, das denominadas AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) ou AFD 

(Atividade Física Desportiva), que são de caráter facultativo e, por isso, chegam não só a 

um menor número de alunos, como estão integradas em projetos exteriores à escola e 

protagonizados por um número muito diversificado de entidades. Promover a mobilização 

dos atores que devem protagonizar o desenvolvimento da EF no 1º CEB, nomeadamente as 

direções, os professores titulares e os professores de Educação Física de cada 

agrupamento. O ponto de partida desta mobilização é o assumir de que a existência de AEC 

ou AFD, como dimensões do programa de ocupação de tempos livres, nunca poderá 

substituir a necessidade de existência de uma EF curricular e profissionalmente 

enquadrada. Generalizar a coadjuvação em Educação Física no Primeiro Ciclo a todas as 

escolas do Ensino Público, através da atribuição de um crédito de horas letivas aos 

professores de Educação Física da Especialidade, sejam neste momento de grupos de 

recrutamento de outros ciclos, seja com a criação de um grupo de recrutamento específico, 

para que todos os alunos possam beneficiar de condições similares no cumprimento do 

currículo nesta disciplina, procurando ainda que se garantam as condições físicas e 

materiais para que a lecionação desta área seja possível.” 

A entrada nos 2º e 3º ciclos pelos jovens implica mais aulas de Educação Física, mais 

atividades realizadas na escola em que a componente desportiva está presente como 

provas de corta mato, torneios, desporto escolar, a possibilidade de uma maior adesão a 

clubes e grupos desportivos conjuntamente com os colegas e amigos, fatores que podem 

determinar uma oferta maior e mais verdadeira. No caso específico das raparigas, acrescem 

ainda as preocupações de ordem estética que se evidenciam nestas fases. As influências 

supracitadas sobre a Atividade Física vão de fatores interpessoais a institucionais que se 

constituem determinantes na sua prática. Convém também referir que dentro do Segundo 

Ciclo da escola em Portugal, Festas et al (2014) afirmam num estudo comparativo da carga 

horária em Portugal e noutros países, que o número total de horas de Educação Física fica 

aquém de países como Espanha e França. A percentagem de tempo de Educação Física, 

em relação ao total de tempo letivo nos 5 e 6º Anos é um pouco mais de metade dos países 

supra citados. No aspeto geral, segundo o estudo efetuado por Vasconcelos e Maia (2001), 

não se verifica a existência de declínio nos níveis de atividade física das raparigas e rapazes 

com idades compreendidas entre os 10-17 anos, mas constata-se este fenómeno dos 18 

para os 19 anos. Esta fase de declínio é mais acentuada nas raparigas do que nos rapazes. 

As raparigas apresentam um incremento da atividade física até aos 16 anos e os rapazes 

até aos 13. Deteta-se uma fase de estabilização entre os 17-18 anos nas raparigas e entre 

os 13-18 anos nos rapazes. Constata-se ainda que os rapazes apresentam valores médios 

da atividade física superiores aos das raparigas em todas as idades, à exceção dos 10 anos 
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de idade. O declínio de Atividade Física evidenciado aos 19 anos, em ambos os sexos, pode 

ser consequência de um aumento dos comportamentos sedentários que não deixam de 

estar mais presentes, nomeadamente, de um aumento do tempo despendido a assistir 

televisão, a jogar no computador, a “viajar” na internet, mas após os 19 anos de outros 

comportamentos, como o de uma maior responsabilidade resultante da entrada na 

Faculdade, da aquisição de novos papeis e funções familiares ou da entrada no mundo do 

trabalho para alguns dos jovens. Uma das estratégias possivelmente eficazes para 

encorajar o aumento do exercício nos dois géneros sexuais durante a infância e 

adolescência consiste numa maior exposição a modelos fisicamente ativos, que 

estabeleçam regras para se exercitarem e que forneçam um apoio emocional e material 

para se ser ativo. A articulação vertical entre segundo e terceiro ciclos é então mais 

exequível devido à disciplina além de curricular, programada ser efetivamente abordada daí 

o unir num mesmo olhar os aspetos operacionais do currículo e da avaliação, seja ela inicial, 

formativa ou sumativa. Depois do trabalho académico que tem vindo a ser desenvolvido 

nesta área nos últimos anos, depois de promulgados os Programas Nacionais de Educação 

Física que expressam uma conceção de Educação Física inclusiva, emancipadora, eclética 

e orientada para o desenvolvimento multilateral do aluno, torna-se agora ainda mais 

necessário intensificar a troca de experiências entre professores e a divulgação de formas 

de trabalhar que se alicercem nesses princípios. Com base nos dados do Plano Plurianual, 

mesmo antes de procedermos à sua aferição, em função dos dados resultantes da 

Avaliação inicial, e tomando como referência os Programas Nacional de Educação Física 

(PNEF), Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) – Competências Essenciais é possível 

esquematizar, de uma forma sintética, mas clara, qual vai ser o Currículo dos alunos num 

determinado ano letivo. Poder-se-á partir de um quadro de composição curricular, onde se 

explicitem as matérias e os níveis a trabalhar num determinado ano/ciclo de escolaridade 

para, depois, especificar as competências que os alunos deverão desenvolver em cada uma 

das matérias trabalhadas. A comunidade escolar deverá ficar esclarecida sobre as matérias 

que serão trabalhadas, sobre os níveis que poderão ser concretizados (nível introdutório, 

elementar e avançado de cada uma das matérias), para além dos objetivos das outras 

áreas, nomeadamente da aptidão física e dos conhecimentos. Ao ser divulgado o currículo, 

articulado verticalmente para o conjunto dos anos de escolaridade, está também a ser 

formalizado o compromisso do Departamento de EF, as suas decisões estratégicas, com 

vista ao desenvolvimento desse mesmo currículo. 

Foi sobre esta interdependência entre as estratégias de desenvolvimento curricular e não 

curricular e a prática de atividade física intra escola, que tentamos aqui refletir, retomando 

alguns dos seus aspetos operacionais, como são as normas de referência para a definição 
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do sucesso em Educação Física expressas nos Programas de Educação Física, que 

paralelamente são alicerçadas pelo caminho da prática quotidiana físico desportiva que as 

escolas reclamam. Basicamente os novos contextos escolares e sociais não são 

facilitadores da transversalidade e transferibilidade de competências quer entre ciclo, quer 

entre estádios de desenvolvimento. Desde o superficial essencial do Pré- Escolar, até ao 

confuso caos instalado da Expressão Físico Motora versus Atividade Física Desportiva no 

primeiro ciclo, até ao reducionismo excessivamente balizado do segundo ciclo, é importante 

mostrar que a articulação vertical é quimérica. O tempo de atividade física, nem por 

sombras, se aproxima do recomendado. As competências não são equitativa e 

sequencialmente nem abordadas, nem assimiladas. Num ensino que deveria ser 

generalizado, temos umas “freguesias” educativas onde a diversidade de opções dita o 

caminho a tomar, existindo caminhos de maior qualidade, com estradas alcatroadas com 

flexibilizações e reconfigurações frutíferas e caminhos em terra batida cheios de buracos e 

pedras sinuosas que são estéreis e sem saída.  
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3. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL: DA TEORIA LEGISLATIVA CURRICULAR À 

NOSSA EXPERIÊNCIA EFETIVA PRÁTICA COMO FORMA DE CONTRIBUTO PARA 

PROGRESSO EDUCATIVO 

 

3.1. VISÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA COM A CRISE DE IDENTIDADE NA 

COMUNIDADE SOCIAL 

 

A Educação Física surgiu em 1766, com Marquês de Pombal, no Real Colégio dos 

Nobres, sendo esta a primeira instituição onde esta disciplina foi entendida numa perspetiva 

educativa (Brás, s.d.), de que apenas um pequena elite poderia beneficiar, logo aqui existiu 

na sua base uma ideia elitista no acesso à disciplina. A história da Educação Física em 

Portugal teve a sua repercussão nas várias visões, questões e interrogações quanto à 

definição e finalidade.  

Em Portugal a linha cronológica desta disciplina, integra tempos singulares, diferentes 

orientações educativas e contextualizados em quadros influenciados por convicções, 

conceções e ideologias diversas que de uma forma resumida provocaram mitos teóricos e 

práticos.  

Na atualidade, o direito à educação física e ao desporto gozam de dignidade 

constitucional, plasmada na alínea d) do número 1 do artigo 70º da Constituição da 

República Portuguesa (CRP), que assegura a proteção e efetivação desses direitos, 

garantindo-se no seu artigo 79º a universalidade do direito à cultura física e ao desporto, 

aflorado ainda no nº 1 do artigo 64º, enquanto via de realização do direito à proteção da 

saúde. Ao nível da legislação ordinária, que dá consequência ao postulado constitucional, a 

educação física e o desporto escolar estão desde logo enquadrados pela Lei de Bases do 

Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, e pela Lei de Bases do Sistema 

Desportivo, Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro. O respetivo quadro geral vem regulamentado pelo 

Decreto-lei nº 95/91, de 26 de fevereiro. Ali se situa a educação física no quadro das 

atividades curriculares.  

Mas, mesmo com esta regulamentação efetivamente teórico prática, nos dias de hoje 

ainda se sente uma crise de identidade na comunicação global social quanto à disciplina de 

Educação Física. Começando na crítica de representações parciais ou incorretas desta 

Educação, como a nomenclatura que usam para a denominar, bem como a forma como 

representam verbalmente sobre o seu conteúdo.  

É normal ouvirmos ainda hoje, no senso comum, expressões que classificam níveis de 

pensamento e as ordens de aprendizagem sobre Educação Física. Várias taxionomias 
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abrangem uma larga população que com teorias correlatas, afirmam, grosso modo, que 

teorias e significados podem ser reduzidos e expressos em unidades diferentes, explicando 

e nomeando de forma reducionista. 

Dentro da nossa prática pedagógica surgem-nos agentes educativos extra e intra escola 

que cognominam a Educação Física das mais sortidas formas. A confusão constante de 

Ginástica com Educação Física, como se fossem dois conceitos e práticas equivalentes. Tal 

facto deve-se à importância que a Ginástica teve na história da Educação Física. A confusão 

entre a Ginástica e Educação Física caracteriza um determinado período de 

desenvolvimento internacional da Educação Física, que também se verificou em Portugal. 

Quer por força de tradições militaristas, disciplinadoras do indivíduo através do exercício 

corporal, quer por interesses de saúde pública, valorizando uma pedagogia do exercício 

higiénico, a redução da Educação Física a uma “Ginástica Educativa”, mais tarde 

considerada “mecanicista”, vigorou desde o século passado até às primeiras décadas do 

século XX. Em defesa desta posição, os Desportos e as Danças foram muitas vezes 

colocados em oposição à “Ginástica Educativa”, tendo mesmo a prática dos Jogos 

Desportivos sido considerada contra indicada, por vários pedagogos e filósofos, nesse 

período. A evolução do conhecimento científico, a crescente importância social concedida à 

recreação através dos desportos, das danças, e de outras atividades e, ainda, o próprio 

desenvolvimento dos sistemas educativos, conduziram a uma renovação e ampliação das 

perspetivas pedagógicas. Verificou-se, assim, que não só a própria Ginástica evoluiu para 

novas formas, inclusive para formas de prática desportiva (Ginástica Desportiva Masculina e 

Ginástica Desportiva Feminina, Ginástica Rítmica Desportiva, etc.), mas também se 

confirmou o reconhecimento do potencial educativo dos jogos coletivos, das danças, do 

atletismo, das atividades de exploração da natureza, etc. Atualmente, sendo a Educação 

entendida como desenvolvimento integral do indivíduo, não pode a Educação Física deixar 

de integrar a diversidade de experiências, saberes e práticas que são significativas para a 

formação da personalidade do sujeito. Deste modo, a Ginástica constitui uma das áreas, 

entre outras, que devem compor o currículo da Educação Física, em cada ciclo de 

escolaridade, as quais, pelo seu valor específico, não se podem excluir ou substituir entre si. 

De facto, as oportunidades e benefícios educativos proporcionados pelas atividades 

gímnicas não podem ser colocados em alternativa, por exemplo, aos que as Danças ou 

Jogos oferecem, e visto que interessa promover o desenvolvimento multilateral e 

harmonioso da criança. 

Outra visão da Educação Física chega-nos como animação desportiva. Esta perspetiva, 

que restringe o âmbito da Educação Física à participação do aluno em iniciativas de 

animação desportiva junto da população escolar, revela-se limitada por duas razões: Por um 
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lado, tende a eliminar as atividades que não se revestem de padrões desportivos, 

implicando que se venha a privar a criança do usufruto do potencial educativo das danças, 

dos jogos infantis ou de certas formas de atividade gímnica (a “ginástica rítmica de grupo” 

por exemplo). Por outro lado, o desenvolvimento da criança ficaria assim subordinado 

desportivo, padronizado e institucionalizado, cuja vocação é a captação de praticantes e a 

seleção dos melhores para a modalidade em que se revelam mais dotados o que, sendo 

aceitável, não pode substituir os fins e processos próprios da Educação Física do currículo 

escolar. Esta ideia de reduzir a atividade física educativa à animação/promoção dos 

desportos institucionalizados é especialmente prejudicial no 1ºciclo, sabendo-se que as 

experiências propostas às crianças não devem ser decalcadas dos modelos de organização 

social dos adultos, o que faria tábua rasa, quer de características próprias do 

desenvolvimento da criança, quer dos tributos das atividades não desportivas. O que está 

em causa não é apenas a animação ou mobilização das crianças para as captar para a 

prática das atividades desportivas. Esta mobilização será, sim, um efeito indireto para a 

prática da Educação Física Escolar, não podendo com ela ser confundida. Na verdade, além 

de se verificar que as crianças já se apresentam, geralmente, motivadas para a atividade 

física, a Educação Física tem objetivos específicos de aprendizagem e de aperfeiçoamento 

que não se podem reduzir à simples animação de determinado desporto. Tratando-se de 

Educação, pretende-se uma atividade personalizada, cujo prazer resulte do 

aperfeiçoamento individual, efetivo e continuado, em inter-relação com os outros. Em 

Educação Física, como se estabelece nos Programas desta Área, devem considerar-se as 

modalidades de referência desportiva, e também de outras referências (como a dança, os 

jogos infantis, atividades de exploração da natureza, etc.). Devem, pois, ser utilizadas essas 

modalidades (“matérias” dos Programas) como referências culturais e conteúdos de 

atividade educativa do currículo escolar, sem que isso signifique, obrigatoriamente, a 

adoção das características institucionais do treino e competição desportivos, as quais 

devem corresponder a uma opção vocacional na ocupação dos tempos livres, exigindo 

aptidões atléticas próprias. Em síntese, pode afirmar-se que em Educação Física se trata 

não só de despertar interesses (animação), numa atividade centrada na matéria (desportos), 

mas de utilizar as atividades físicas desportivas e não desportivas como conteúdos de 

experiência educativa (Formação centrada no sujeito), com objetivos de exploração, 

consolidação e aprofundamento, cultivando essa experiência na infância (e ao longo da 

vida), em proveito do desenvolvimento pessoal (Educação). 

Frequentemente também se ouve dizer que a Educação Física é Movimento. Esta 

expressão, considerada literalmente, pode distorcer o significado da Educação Física, 

conduzindo a duas interpretações incorretas: À de que o movimento está presente na 
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Educação, na área de Educação Física, estando esta vocacionada apenas para o domínio 

psicomotor e a de que se faz Educação Física, ensinando e aprendendo apenas 

movimentos, gestos, coleções de habilidades motoras ou técnicas isoladas. Na primeira, 

Movimento é um termo genérico. Chama-se Movimento à deslocação de um corpo no 

espaço. No que se refere ao corpo humano, a expressão abrange qualquer possibilidade de 

mobilizar cada um dos segmentos por si, ou o corpo na totalidade. É um termo que designa, 

igualmente, quer os movimentos que resultam de aprendizagem quer os inatos; os que não 

têm significados culturais (reflexos) e os que se identificam com determinado estilo de vida; 

os que exigem, uma intenção do sujeito. Como é evidente, esta perspetiva é demasiado 

genérica e abstrata não basta que as crianças se movimentem para que a sua Educação 

Física se realize. Tal como no domínio da Língua Portuguesa não basta que as crianças 

comuniquem, nem na Matemática é suficiente que se usem números ou apreciem 

quantidades. As faculdades de realizar cálculos, operar com representações quantitativas, 

ou de comunicar com outros, através da Língua Materna, são inerentes ao ser humano, tal 

como o movimento, o que não significa que se possa assim definir, de maneira tão simples, 

qualquer uma dessas áreas da Educação. Importa ainda referir que a participação das 

crianças nas situações educativas (em Educação Física) não se pode reduzir a uma 

experiência psicomotora. Como é sabido, a dimensão psicomotora e o Movimento estão 

presentes noutros modos de atividade educativa (expressão verbal e escrita na Língua 

Portuguesa, drama, desenho, música, etc.) e em todos os aspetos da existência humana, 

não sendo um exclusivo da Educação Física. Em Educação Física, por seu turno, não se 

podem ignorar as componentes, afetivas, emocionais e cognitivas da participação do sujeito 

nas atividades físicas, em especial se essa atividade organizada para promover o 

desenvolvimento global e harmonioso da sua personalidade, ou seja, se trata de uma 

atividade educativa. A segunda interpretação também não é correta, pois se é verdade que 

o desenvolvimento efetivo e potencial da criança depende do conteúdo, processo e alcance 

da aprendizagem de habilidades físicas, sabe-se que esses processos (de aprendizagem) 

não devem ser vividos pela criança como simples aquisições de gestos ou movimentos 

isolados, como fragmentos, com valor em si mesmos. Pelo contrário, as habilidades devem 

ser consideradas e apresentadas em conjuntos (jogos, exercícios), em situações de relação 

interpessoal e motivadas por efeitos que ultrapassem esses fragmentos (gestos, 

movimentos singulares) e lhes deem significado. Aliás, é desse modo que se identificam as 

matérias da Educação Física, como objetivos de educação culturalmente significativos, 

constituindo atividades características (a dança, o jogo, a ginástica). Assim, cada tipo de 

movimento, como o salto ou a extensão, têm significados e formas diferentes, conforme se 

realizem em situações de dança, de jogo com bola, ou num circuito de ginástica em 
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aparelhos. É também a partir da sua compreensão e experiência em atividades motivadas, 

que as habilidades singulares (movimentos, habilidades, técnicas) podem ganhar significado 

para a criança e assim serem bem aprendidas e aperfeiçoadas. 

Outro conceito muito usual é denominar Educação Física como crescimento. Durante a 

infância e a adolescência, o crescimento processa-se naturalmente desde que sejam 

asseguradas as condições essenciais ao equilíbrio das funções vitais (alimentação, repouso, 

atividade física, etc.). O desenvolvimento pessoal, esse é, marcado pela qualidade da 

atividade do sujeito, em relação com os outros e em interação com o mundo material 

subjetivo. A ideia de crescimento representa fenómenos como por exemplo, o aumento da 

estrutura corporal, ao passo que o desenvolvimento representa não só a dinâmica, 

complexidade e evolução do crescimento, mas também o conjunto da personalidade e a 

elevação das possibilidades de realização pessoal e social. Na realidade, crescimento e 

desenvolvimento não estão desligados. Os processos biológicos de crescimento e a 

maturação tornam possíveis certos níveis de desenvolvimento e este por sua vez, atualiza 

as aptidões básicas que esses processos suscitam. É a educação que possibilita ao sujeito 

a exploração, a elevação e a diferenciação, dessas aptidões, progressivamente mais 

complexas e elaboradas (desenvolvimento). Educar implica intervir e influenciar as 

experiências da pessoa, experiências que é necessário cultivar, para que a pessoa possa 

aceder à plenitude das suas potencialidades. O papel dos educadores é de intervenção 

mais ou menos direta, e não a passividade perante o crescimento da criança. Educação 

Física deixaria de cumprir a sua função, com prejuízo para o aluno, caso o educador se 

restringisse a simples constatação das novas possibilidades de movimentação, que 

decorrem do processo de crescimento. Claro que compreender essa evolução, no caso 

concreto de cada aluno e de cada turma, é a base da decisão pedagógica. Uma base que é 

necessária para o professor escolher e organizar a atividade educativa e o modo de se 

relacionar com os alunos, mas que não é suficiente para definir a atuação pedagógica. A 

análise do crescimento não se traduz em benefícios para os alunos da turma, se se limitar à 

observação e comparação do que fazem, por si mesmos, em determinados intervalos de 

tempo. É ao investigador especializado que compete concentrar-se nestas tarefas, propondo 

teoria útil, ao passo que a responsabilidade pedagógica do professor consiste em influenciar 

positivamente a elevação das possibilidades efetivas dos seus alunos. Nesta aceção, as 

pessoas são bem-educadas fisicamente, não porque vão crescendo, o que é o próprio dos 

períodos infantil e juvenil da vida, mas porque se desenvolvem, beneficiando da influência 

do professor (entre outras influências), nas aprendizagens específicas da Educação Física, 

com interesse imediato e futuro, na relação com os outros e na apropriação dos modos de 

ser e de fazer que a nossa cultura propõe. 
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Outra máxima usada para expressar Educação Física é denomina-la de exercício. O 

exercício é uma condição fundamental para as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças, sem a qual não existe possibilidade alguma de se consumar o processo de 

aprendizagem e /ou aperfeiçoamento. Exercita-se não só aquele que pretende aprender 

algo de novo, como também aquele que quer melhorar ou diversificar a sua competência no 

desempenho de uma habilidade que já é do seu domínio. Na Educação Física, tal como nas 

outras disciplinas, utiliza-se a prática sistemática de exercícios para que os alunos 

aprendam, consolidem as aprendizagens e as aperfeiçoem. O mesmo exercício pode servir 

para cumprir objetivos diferentes e, para o mesmo objetivo, podem utilizar-se exercícios 

diferentes. O exercício em Educação Física não é só condicionamento, repetição, 

memorização, apesar destes processos serem imprescindíveis. Deve incluir também 

situações de descoberta, exploração, prova e jogo. Tal como as crianças, quando copiam 

frases, não esgotam, de modo algum, as possibilidades da escrita, também quando se 

exercitam, de maneira repetitiva, em determinado período aula de Educação Física, não 

realizam a totalidade das intenções educativas. Genericamente, o exercício tem um sentido 

instrumental e é limitado utilizar essa expressão para definir as experiências de 

aprendizagem e descoberta, em Educação Física. Os exercícios, embora importantes, são 

meios operativos para promover adaptações específicas do sujeito. Não valem por si, mas 

pelo seu efeito e também pelo agrado da criança na sua execução. Este último aspeto é 

determinante, pois dele depende o empenhamento do sujeito e, portanto, o alcance do 

benefício que é visado quando se escolhe a situação. É certo que o valor real dos exercícios 

depende da compreensão ou, melhor, dos interesses da criança mas, principalmente da sua 

sensibilidade (prazer, enfado) quanto à forma e duração dessas situações. Aplica-se 

também aqui o que se referi anteriormente sobre a importância da relação e investimento 

das diferentes dimensões da personalidade (afetiva, emocional e cognitiva) durante o 

exercício, no contexto das relações interpessoais na aula. 

A Educação Física é vista muitas vezes também como recreação. Como é sabido, as 

atividades físicas estão intimamente associadas à satisfação das necessidades lúdicas da 

criança. Por isso esta manifesta grande entusiasmo quando se lhe dá possibilidade de as 

praticar. Todavia, o facto de ser, em geral, uma atividade agradável e de a criança revelar 

interesse pela sua prática, sempre que o professor tem uma atitude pedagógica correta, não 

significa que a função educativa da Educação Física seja a diversão, o entretenimento, a 

compensação de rotinas escolares. Essa é uma realidade e uma filosofia que, em geral os 

professores já conseguiram ultrapassar nas nossas escolas. Nem a Educação Física existe 

para aumentar o tempo de recreio e compensar o aborrecimento que possa advir de outras 

atividades escolares nem as restantes atividades, na sala de aula ou fora dela, podem 



Da Educação Físico-Motora no Pré-Escolar até à Educação Física no 2º Ciclo. 
A Transversalidade ou Transferibilidade de competências entre ciclos dentro do Ensino Básico 

 

 

40  

 

apresentar-se como fastidiosas e constrangedoras. O que justifica a inclusão da Educação 

Física no currículo é o facto de os seus benefícios, conteúdos e processos específicos 

serem aspetos essenciais do sucesso educativo, da saúde presente e futura e da elevação 

cultural do indivíduo e da sociedade, aspetos que não podem ser garantidos por nenhuma 

das outras áreas do currículo, nem substituídos pelo recreio. São dois tempos com 

características diferentes, não existindo, por isso, qualquer sobreposição. Na aula de 

Educação Física, pode-se (e deve-se) aprender brincando mas, como se sabe, a atitude 

lúdica e o entusiasmo da maioria dos alunos, especialmente em Educação Física, não pode 

levar na uma atividade “menor”, dispensável ou complementar. Essa característica 

representa a sensibilidade própria da criança, ao sentir-se e descobrir-se em ação, na 

experiência nova, na situação de prova, de si para si, com os parceiros, num contexto de 

oportunidades de relações interpessoais e de utilização de equipamentos que apenas a 

influência, direta ou indireta, do professor, na aula, pode proporcionar. Essa característica 

representa, no fundo, a extraordinária potencialidade das pessoas, durante a infância, para 

aprender e se adaptarem. Não é a componente lúdica de certas matérias do Programa e do 

clima das aulas de Educação Física que nega a seriedade com que a Escola deve valorizar 

e apreciar o empenhamento das crianças na atividade física educativa. Pelo contrário, é 

essa característica que lhe confere autenticidade e alcance educativo, mesmo porque o jogo 

é uma via privilegiada para a criança compreender e dominar o valor da regra e da 

apreciação moral. 

Outro termo usado para Educação Física é psicomotricidade. A psicomotricidade é um 

termo oriundo do foro médico, tendo sido deslocado para o campo educativo. A influência da 

psicomotricidade, em Educação Física, foi devida à crítica acérrima, na década de 60, quer 

à perspetiva de instrução técnica que dominava até então, quer ao correspondente modelo 

ou interpretação mecanicista da atividade física (Gehres, A. et al, 2011). Seguindo esse 

modelo, surge um movimento no INEF, em Lisboa, onde se confrontam as perspetivas no 

qual se baseava o modelo tradicional de formação mais mecanicista, defendido pelos 

professores mais antigos, no qual predominava a ideia de condicionamento de um corpo 

governado pelas leis da mecânica e da energia, valorizando-se a análise da organização 

muscular na estrutura segmento-articulação-segmento, movimento por movimento e em 

conjuntos programados de movimentos eficientes e económicos. A nova corrente, em 

Portugal, acentuou a recusa de representação do corpo como uma simples máquina, 

chamando a atenção para a unidade que existe entre a atividade psicológica do sujeito e a 

sua manifestação motora, fazendo evidenciar que a perturbação motora está relacionada 

com as funções mentais e com os estados afetivos e emocionais. Esta contribuição veio 

enriquecer o debate teórico sobre a formação académica em Educação Física, 
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especialmente no âmbito da análise das condutas e do controlo motor, das teorias da 

aprendizagem e da reflexão sobre os modos de instrução. Enquanto proposta global, 

acabou por enveredar por opções que podemos considerar tecnicistas, no campo das 

tendências educacionais. Na verdade, a psicomotricidade constitui uma corrente teórica e 

metodológica que se diferencia da Educação Física, embora o estudo das suas 

interpretações e propostas possa ser útil para o professor compreender a atuação e 

dificuldades dos seus alunos. Enquanto a Educação Física diz respeito à exploração 

educativa e apropriação das atividades culturalmente significativas, tendo em vista o 

desenvolvimento de todas as facetas da personalidade, na psicomotricidade o que está em 

causa são os processos íntimos de relação estados, psicológicos, as estruturas motoras e 

os distúrbios ou perturbações psicológicas procurando a sua resolução. 

A visão de Educação Física como expressão corporal. A expressão corporal, tal como a 

psicomotricidade, assenta numa visão psicológica de encarar o corpo. Ligada ao teatro e a 

uma corrente ou proposta que unia a dança encontrou terreno fértil no campo de Educação 

Física, nos anos 60, porque (como já foi referido) eclodiu então a crítica ao modelo 

anatómico e mecanicista em que se sustentava a execução das técnicas das atividades 

físicas e, também, porque a dimensão subjetiva não tinha, até então, grande importância na 

prática pedagógica da Educação Física. Esta nova perspetiva foi ainda reforçada porque 

surgiu no momento em que a pedagogia não diretiva ganhou um grande número de adeptos 

no campo educativo. A aprendizagem de atividades sistematizadas foi, assim, considerada 

uma robotização, uma coação, fonte de inibição da criatividade, entendendo-se a 

criatividade como espontânea essencial do movimento, própria de uma pessoa livre de 

modelos culturais. Da ênfase na repetição de movimentos estereotipados, passou-se a outro 

extremo: a defesa da livre expressão do ser, através do movimento, porque a tónica foi 

colocada na contestação da modelação, procurando-se assim, recuperar a espontaneidade 

perdida. Na expressão corporal, renuncia-se às matérias de ensino para os seus adeptos e 

libertação, através do movimento e da sensibilidade corporal. Por isso, a aprendizagem 

orientada pelo ensino é contestada, percebida como uma imposição das técnicas, porque 

bloqueia a livre expressão de sentimentos e interesses autênticos das pessoas. Esta 

perspetiva extremista considera o processo educativo apenas como uma revelação de uma 

essência do ser, que se supõe ferido e bloqueado pelas relações sociais e pelas condições 

concretas de prática e de apoio pedagógico. Quando, na verdade, deste apoio dependem 

também experiências de descoberta e desenvolvimento individual. Uma tal opção, em nome 

da defesa da autenticidade do ser, leva o educador a definir-se apenas como um facilitador 

e a privar os alunos da sua influência pedagógica e, em última análise, das oportunidades 

(vistas como pressões, condicionamentos) da Educação Física formal. Na prática, esta 
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atitude inviabiliza o apoio que o desenvolvimento pessoal carece para se realizar, deixando 

os alunos entregues às limitações e dificuldades concretas que não podem ser 

ultrapassadas sem a ação do educador. Obviamente que a dimensão expressiva deve ser 

considerada em Educação Física (tal como no domínio da Língua Portuguesa, por exemplo) 

mas não pode ser entendida em oposição ou negação da necessidade de apropriação das 

matérias, isto é, das atividades físicas – jogos coletivos (com ou sem bola), ginástica, 

danças, atletismo, atividades de exploração da natureza, etc. A dimensão expressiva pode 

então ser entendida como a possibilidade, reconhecida à criança, de manifestar as suas 

características, estilos e iniciativas pessoais, o que implica o admitir das diferenças 

individuais, na interpretação prática e subjetiva daquelas atividades. Isto não constitui uma 

recusa do valor do ensino e das matérias mas, pelo contrário, corresponde às condições de 

bom ensino no contexto de equilíbrio emocional e de satisfação, nas aulas. 

Em suma, as várias correntes, modelos e tendências tiveram implicações na identidade 

da Educação Física. Essas visões dividiram empobrecendo a real importância da disciplina, 

levando ao reducionismo da mesma comparativamente a outras disciplinas consideradas de 

“Educação de base”. Mas a visão da Educação Física na minha convicção está a sair da 

crise de identidade e está a assumir-se como o futuro no presente dentro de aspetos físicos, 

de saúde e sociais.  

 

3.2. DOMINAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE “APRENDIZAGEM” SOBRE A DISCIPLINA 

“EXPRESSIVA” 

 

Como Paradigma instalado, temos a dominação das disciplinas de “aprendizagem”, sobre 

as chamadas disciplinas “expressivas”, onde se insere a Educação Física. Não querendo 

ser radical, mas o que vemos é que tem sido atribuído cada vez mais tempo a disciplinas 

como o Português e a Matemática e os resultados dos alunos não são compatíveis com 

esse incremento, o que poderá indicar que mais tempo por si só não vai resolver o 

problema. Regra geral a Educação Física é o elo mais fraco. 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, jogar futebol, correr, ou, pelo menos, andar. Então, interrogam-se os professores 

de Educação Física (EF), se é uma opinião aparentemente tão consensual, porque é que 

assistimos a um investimento pouco vincado nesta disciplina nas escolas? Não é possível a 

um aluno de 19 e 20 noutras disciplinas ser fraco a EF se a tiver, como está previsto pela lei, 

desde o 1.º ao 12.º ano. Isto porque a exigência classificativa da EF não tem nada a ver com 

criar talentos desportivos, o que nós queremos é criar nos alunos o desenvolvimento de uma 
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capacidade de desempenho motora que lhes permita, de forma eclética, abarcar várias 

áreas, da desportiva às atividades de exploração da natureza, passando pelas rítmicas e 

expressivas. E o que se valoriza na EF? As mesmas características que fazem um bom 

aluno em qualquer disciplina: tem que ser um aluno que cumpra, que seja aplicado e que 

procure o seu desenvolvimento. Um aluno que só lá vai mostrar aquilo que já sabe não 

satisfaz as exigências da EF, ou seja, aquela ideia de que um aluno que é muito bom no 

futebol no clube da terra só por isso vai ter boa nota não é verdade, porque ele tem que ser 

bom também a dançar, por exemplo. A EF pretende também desenvolver o trabalho em 

equipa. Por exemplo: O aluno que pensa que é tão bom que pode pegar na bola e fintar 

todos, está a ter um comportamento que não é valorizado. A finta é tão importante como a 

capacidade de cooperar com os outros, o ter espírito de equipa, ajudar o outro, e a até a 

capacidade de demonstrar dificuldades perante os outros.  

Um problema que começa a aparecer com mais frequência, é os alunos chegarem ao 3.º 

ciclo ou ao secundário sem a tal formação básica que deviam ter tido desde o 1.º ano. Um 

dos grandes males de que padece a nossa área prende-se com a forma como é dada a EF 

no 1.º ciclo, que ainda funciona muito na lógica de ser apenas um professor que leciona 

tudo. As áreas de expressão podiam ser dadas por um professor coadjuvante, num grupo de 

recrutamento específico, mas em muitos casos nunca surgiram condições para que 

houvesse esses professores. Só em AEC e na Atividade Física Desportiva é que muitos 

alunos, mas não todos, devido ao seu grau optativo, desenvolvem as suas competências 

motoras. É claramente uma área em défice, o que faz com que, por hipótese, possa haver 

miúdos entre os 6 e os 10 anos que não têm acesso a qualquer tipo de atividade física 

organizada, o que é um elemento muito negativo para todo o percurso deles. É muito 

importante começar cedo. No fim do pré-escolar e início do 1.º ciclo os miúdos estão em 

idades críticas para alguns dos padrões motores fundamentais, que são a base para que 

possam ser pessoas fisicamente bem educadas. Começarmos esse processo de educação 

motora no 2.º ciclo é tarde. Apanhamos miúdos que já perderam muito do que eram as suas 

possibilidades, e vão estar sempre com algum atraso em relação aos que começaram no 1.º 

ciclo. 

Outro aspeto a considerar no meu ponto de vista, que vinha sendo cada vez mais 

consolidada a depreciação da avaliação sumativa da educação física, assim como na 

redução do seu número de horas letivas. Esta orientação legislativa vinha menosprezando a 

Educação Física no quadro do ensino em Portugal, colaborando para marcar a carência de 

perceção da sua utilidade no quadro da formação holística do sujeito, no momento decisivo 

da sua formação. Foi importante, pelejar para que a avaliação sumativa em educação física 

fosse novamente qualificada, no final dos anos letivos e dos ciclos. E não ser relegada para 
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um conjunto de notas vagas informais e facultativas. Na verdade, deve existir a avaliação 

sumativa, seja em Educação Física, em português ou matemática. Não nos parecia fazer 

sentido limitar a avaliação sumativa em Educação Física aos alunos que declarem interesse 

futuro nesta área, tal como não o faria reduzir a referida avaliação da Matemática ou de 

Português aos que declarassem interesse em profissões atinentes a tais disciplinas. O 

decreto de lei n.º 55 de 2018 de 6 de Julho, veio sublinhar e reforçar o significado da 

avaliação pedagógica em educação física, especialmente da avaliação sumativa, 

garantindo-se que as notas escolares nesta disciplina tenham o mesmo estatuto formal das 

outras disciplinas do curriculum, nos 12 anos de escolaridade e que esta passe a ser 

considerada, a par das demais disciplinas, para o apuramento da classificação final de todos 

os cursos do secundário.  

Uma pergunta que fazemos é se a especificidade da Educação Física não deve ser 

encarada de outra forma, dando a real importância que ele merece fazendo perceber que a 

“nossa” disciplina não exclui a participação das restantes dimensões da personalidade? 

Obviamente que a atividade física, pelo facto de se chamar física, não exclui a solicitação 

das outras dimensões da personalidade, porque o ser humano não atua de forma 

compartimentada, embora seja capaz de se empenhar de maneira diferenciada, mobilizando 

qualidades especiais para determinado efeito. Para ilustrar esta globalidade da atuação do 

ser humano, tomei como exemplo prático efetivo com a realização de uma atividade do 

Programa de Educação Física do 1ºciclo um jogo pré desportivo coletivo – Bola ao Capitão 

fazendo-se uma análise para indicar a faceta do sujeito jogador mais importante, na situação 

em que se desenvolve esta atividade: Serão os processos cognitivos, implícitos no 

pensamento tático, que são solicitados a todo o momento, para a leitura do jogo e escolha 

da ação a compreender? Serão emoções que animam (ou perturbam) e absorvem a criança 

no jogo? Serão as deslocações no espaço, os ritmos, o domínio da bola? Serão as 

capacidades físicas (orgânicas, musculares, preceptivas) que sustentam atuação do sujeito? 

Qual delas a mais importante? Serão os aspetos afetivos, nas complexas relações de 

cooperação com os parceiros em oposição aos adversários, todos eles companheiros do 

mesmo jogo, respeitando as mesmas regras? Efetivamente, sentimo-nos embaraçados para 

responder à questão colocada porque, na realidade, não é possível isolar estes elementos 

na atividade mencionada. Do ponto de vista educativo, o mais importante será talvez a 

satisfação e proveito de cada criança, as suas descobertas e dúvidas, as suas conquistas 

sobre si próprio, o apetite de continuar, a oportunidade segura de arriscar perder ou ganhar, 

da próxima vez, talvez a sensação cansaço e a recuperação do fôlego, a expectativa da 

pontaria (certeira), a revelação inesperada do parceiro, numa ocasião difícil, o apoio e a 

responsabilidade que lhe foi concedida, os pontos que marcou e os que passaram ao lado 
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sem marcar, o passe que acertou. Tudo isto e tanto mais a descoberta de si e do que pode 

ser, nesse jogo. Quando falamos de atividade física não reduzimos este caleidoscópio a 

uma linha abstrata de representação de um corpo, um físico humano independente da 

pessoa, o que seria um absurdo. Enfatiza-se, isso sim, o tipo de qualidades humanas que 

não sendo mais importantes, em absoluto, caracterizam na especialidade, o tipo de 

empenhamento objetivo, (de qualquer pessoa) nessa atividade, sendo condições para a sua 

realização. Da mesma forma, também atividades ditas intelectuais implicam a afetividade, as 

preferências ou a disposição física do sujeito. Assim, uma atividade como a Matemática que, 

no currículo escolar e nas formas concretas de aplicação, aparece como uma atividade 

intelectual implica, também do ponto de vista do empenhamento do sujeito, os aspetos 

acima referidos. É certo que o Desenho é, para a criança que se empenha a desenhar, uma 

atividade de expressão gráfica (uma espécie de escrita) das suas representações de formas 

e de espaços, e isso define o desenho e não o comportamento motor (riscos com a mão, 

utilizando um lápis sobre um papel) sem o qual, aliás, o desenho não se produziria. O 

conceito de atividade física, em que se mobilizam especialmente as qualidades físicas é 

contraditório com o facto de a criança realizar operações de cálculo relativamente 

complexas na apreciação das pontuações do jogo (será Matemática?), jogo em que também 

é, determinante a representação ou “figuração” preceptiva do espaço do jogo, cujas linhas 

são, por vezes riscadas a giz no chão ou marcadas com sinalizadores balizadores (será 

desenho?), riscos e marcas que são referências para a deslocação do jogador no espaço, 

sem que essa deslocação se possa considerar uma representação gráfica. Reconhecendo 

que todas essas qualidades e operações estão presentes na atuação do sujeito aquele jogo 

(bola do capitão) deve ser considerado no âmbito das atividades físicas e como uma 

expressão corporal do cálculo ou de representação do espaço. O “esquema corporal”, 

noutro exemplo relevante na nossa ação pedagógica, constituirá uma representação gráfica, 

que se pode expressar por desenho, ou mesmo por palavras? Não será frequente que o 

aluno que consegue “nomear” e apontar a dedo três partes do pé, seja incapaz de o fixar, de 

o sentir, de perceber o ajustamento que convém, quando procura pontapear a bola? 

Dificilmente a tarefa de desenhar o próprio corpo pode ser confundida com a 

“representação” do próprio corpo, pois exigiria que a execução desse desenho fosse 

“transparente”, deixasse passar com exatidão a perceção subconsciente do “próprio corpo” 

sem que existisse interferência da maneira de pegar no lápis, nem da tensão da mão e do 

braço, da imagem do livro, nem da densidade do papel, nem da consistência do lápis, ou do 

“boneco” que aprendemos a fazer e de que se ouviu dizer que estava parecido. Aqui temos, 

como por exemplo significativo, uma representação (esquema corporal) tipicamente 

propriocetiva (perceção do próprio corpo) em que a especificidade da Educação Física é 
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determinante, pela riqueza que oferece de experiências de sensibilidade do sujeito à sua 

própria ação. 

Convém então desmistificar o reducionismo da parte expressiva e fazer um todo com as 

disciplinas de “aprendizagem” para assim não se omitir uma parte fulcral do 

desenvolvimento e abrir o espaço à inclusão total de todas as disciplinas em busca do 

inteiro. 

 

3.3. O AUTO CONCEITO E A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA 

DISCIPLINA EXPRESSIVA COMO INFLUÊNCIA NO SUCESSO EDUCATIVO 

 

Na sociedade atual, a escola representa um dos principais espaços educacionais. Para 

alcançar os seus objetivos, os alunos necessitam, além de compreender a sua importância, 

de se motivar na procura pela aprendizagem. Sobre o assunto, Guimarães e Boruchovitch 

(2004) salientam que um aluno motivado apresenta interesse durante o processo de ensino 

aprendizagem, envolve‐se de forma persistente em tarefas desafiadoras. Daí a componente 

relacional dos alunos ter mesmo que ser valorizada. É importante recuperar espaço no 

ensino para aspetos menos curriculares. Alunos exaustos, que não gostam da escola são 

problemas para os quais todos devemos arranjar respostas. A escola não se pode centrar 

só nos indicadores académicos. A troca à volta das matérias é redutora. Deve abrir-se 

espaço a troca de relacionamento e de conversa. A escola é onde os miúdos passam a vida 

“toda”, logo se se sentirem maus alunos, não existe prazer, mas sim sofrimento. Por tudo 

isto pode afirmar-se que é pedagogicamente contraproducente não se aproveitar a 

componente motivacional que existe nas crianças destas idades para a prática das 

atividades físicas. Importa saber tirar partido educativo desta motivação, encorajando-a a 

aderir a outras experiências e a manter o gosto pela prática permanente ao longo da vida. A 

escola tem, por vezes, funcionado em sentido inverso. Na verdade, quando a criança 

manifesta grande entusiasmo por este tipo de práticas, existem situações em que a escola 

inibe o seu comportamento, privando-a daquilo de que ela gosta. O mesmo é dizer que a 

ensinar a não gostar é-lhe diminuir o nível de expectativas. Esta opção tem consequências 

gravosas porque é um convite para se cultivar o desinteresse. Mas assegurada, à partida, a 

superação de um dos problemas basilares da pedagogia – a motivação – apenas há que ter 

o cuidado de não deixar cair aquilo que a criança é fonte de prazer. 

Nesse sentido, na minha ótica, a Educação Física como componente curricular da escola 

necessita ser provocadora de desejos, despertar nos alunos o interesse em aprender. De 

acordo com Snyders (1988, p.14) “trata‐se de conhecer alegrias diferentes que as da vida 

diária; coisas que sacodem, interpelam, a partir do que os alunos mudarão algo em sua 
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vida, darão um novo sentido a ela”. Mas a própria Educação Física segunda a nossa 

vivência prática, já foi mais unanime nas sensações criadas. Na contemporaneidade 

deparamos com um gerar de emoções díspares nos nossos alunos relativamente à “nossa” 

disciplina. Para muitos ainda é a alegria e um prazer ir para a escola no dia de Educação 

Física. Para outros é mais um dia em que terão de realizar exercícios entediantes, onde o 

êxito por vezes não será alcançado e onde os mais competentes passarão por eles com ar 

de arrogância e desprezo. Preocupando-se com todos com igualdade como norma, é para 

estes que o professor de Educação Física deve olhar, para os quais eu me preocupo de 

maneira diferente, para estabelecer uma equidade e motivação durante as práticas 

pedagógicas. Penso que as atividades propostas nas aulas de educação física precisam ter 

um grau ótimo de desafio para não provocar a frustração nos alunos e consequentemente o 

desinteresse pela tarefa. A organização do planeamento deve reger-se pelo currículo, mas a 

repetição das estratégias pedagógicas, ano após ano, como se os alunos fossem 

“máquinas”, não podem acontecer. Ainda para mais, quando nos dias de hoje a real 

mudança do Professor de escola é tipo saltimbanco nómada, devemos contextualizar 

adequadamente seja em que circunstâncias se nos deparem as turmas. Tendo em vista o 

exposto, sei que o professor influencia de forma positiva ou negativa a motivação do aluno, 

o que é determinante para o sucesso ou insucesso da aprendizagem. Isto porque o 

comportamento adotado pelos alunos tem relação direta com as estratégias de 

ensino‐aprendizagem mais abertas ou fechadas estabelecidas pelo professor. Esta 

adequação prática é o primeiro passo para os alunos se sintam úteis e sejam 

compreendidos durante aquele momento de atividade física e desportiva. As dificuldades 

podem e devem ser minimizadas pela relação com o Professor e clima positivo de aula. 

Deste modo, devemos ter em conta a preocupação com três necessidades psicológicas 

inatas (autonomia, competência e relacionamento) baseadas na teoria da melhoria do 

autoconceito. 

Existe uma autonomia escolar para flexibilização que pode ser a luz ao fundo do túnel. A 

possibilidade de os professores especialistas em grupo disciplinar poderem diminuir a carga 

curricular para metade da matéria e em vez de aprenderem coisas menos uteis, os alunos 

aprenderem o necessariamente essencial e chegarem ao fim do currículo desejado com as 

competências principais e com mais tempo para a componente relacional é um aspeto 

bastante positivo. A autonomia flexível escolar deve propiciar sequências de autonomia 

progressiva dentro dos estádios dos alunos na sua individualidade dentro da sua turma no 

geral. Apesar reconhecer que a disciplina de Educação Física e o seu currículo ainda 

estarem virados para o desporto, a organização das aulas deve começar a ser pensada 

para ir ao encontro das necessidades dos alunos e menos ao encontro dos currículos do 
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ensino básico e secundário. Neste sentido, e como acima já falei no geral, em Educação 

Física também seria muito importante uma reflexão profunda sobre os currículos desta 

disciplina e compreender a sua adequabilidade para um dos objetivos fundamentais da 

disciplina: “Promover e motivar os alunos para a prática do exercício físico”. Quando assim 

for, a meta de deixarmos de ser um país em que, cada 3 crianças, uma é obesa (segundo 

dados da Associação Portuguesa de Crianças com Obesidade Infantil – APCOI) poderá ser 

uma realidade. Desta forma, segundo estes dados, importa compreender que o aumento 

dos trabalhos extra escolares por exemplo tiram tempo para a prática do exercício físico e 

prática desportiva por parte de crianças e jovens. Fica então só o alerta para a classe 

politica, a classe docente e os pais sobre a importância para a prática de atividade física 

dentro e fora do contexto escolar no combate a esta temática da obesidade infantil e à 

melhoria do autoconceito.  

É importante indagar indicadores de experiência que demonstram que regra geral, as 

atitudes dos alunos nas aulas de Educação Física vão sendo cada vez menos positivas com 

o avançar da idade. A motivação para a prática do exercício físico vai diminuindo com o 

passar do tempo. O conhecimento do Professor é a competência mais valorizada pelos 

alunos. A motivação para as aulas de Educação Física é um dos fatores psicológicos 

fundamentais no sucesso dos alunos. Os alunos que praticam exercício físico extraescolar 

são os que muitas vezes têm melhor média nas restantes disciplinas. A influência parental 

nas atividades desportivas é fundamental para a prática do exercício físico regular. As 

atividades de desafio, superação e prazer são as mais motivadoras para os alunos.   

Para muitos é difícil imaginar como este processo de ensino, dito obrigatório, permeado 

por estímulos que visam à produção e a aprendizagem por aproximadamente 12 anos, 

possa ser agradável e envolvente. Em síntese, a escola aqui idealizada, que tem como foco 

as aulas de Educação Física, deve orientar‐se com emancipação para educar e exaltar a 

autonomia, descobrir a motivação com o extrair alegria do obrigatório, ter a participação 

intensa dos alunos na aventura do aprender e não frequentar as aulas apenas por motivos 

externos, como a obtenção de notas e elogios. 

 

3.4. DINÂMICAS PEDAGÓGICAS: DA MONODOCÊNCIA À POLIDOCÊNCIA, 

PASSANDO PELA MONODOCÊNCIA COADJUVADA 

 

O 1º ciclo, em conjunto com o pré-escolar, sempre teve uma especificidade única, a 

monodocência. Ao longo de décadas os professores do Pré-Escolar e 1º ciclo lecionam em 

regime de professor único. Fazem-no a turmas com um número elevadíssimo de alunos e 

em muitos casos com os quatro anos de escolaridade na mesma sala, uns heróis. Pois na 
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minha ótica experienciada, educar na Pré a três anos de idade (3,4 e 5 anos) na mesma 

turma é heterogéneo e não tão positivo como a homogeneidade de uma turma limpa de ano 

de idade onde os ritmos de progressão equitativa são mais parecidos dentro da 

especificidade de cada criança. A correta introdução da inclusão nessas turmas já apresenta 

uma adaptação ao especial, logo a discrepância entre anos só sublinha a dificuldade e não 

ajuda o processo. No primeiro ciclo, por exemplo na Escola Básica de Balugães, no 

Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso no qual me encontro a lecionar, constato que 

a Professora titular tem 12 alunos, quatro do primeiro, quatro do segundo e quatro do quarto 

ano, o ensino nestas circunstâncias nunca é tão focado e direcionado em tempo como um 

Professor na Escola de Fragoso, dentro das sede que tem uma turma limpa, que não tem 

misto de anos e pode abordar o tempo que tem em prol do ensino de um ano de 

aprendizagem. Na parte que me toca, a Expressão Físico-Motora no Pré-Escolar e na 

Atividade Física e Desportiva no primeiro ciclo o lecionar a turmas mescladas não é 

facilitador, é divisor e obrigatoriamente empobrecedor, pois para além da planificação 

distinta, a sua aplicação na prática por muito bem efetuada que se torne, subtrai muito do 

que deveria somar. A titulo de exemplo uma turma mista de primeiro e quarto ano no 

primeiro ciclo é disjuntora, o primeiro ano por exemplo, ao explicar do Professor ao quarto 

um exercício, o aluno funciona como um “aparelho” que interrompe automaticamente um 

circuito de concentração, no momento em que ele fica sobrecarregado entre o fazer o seu 

exercício/jogo e ter a capacidade de se abstrair de outros fatores externos dentro do clima 

da sala de aula. Em suma, estas dinâmicas pedagógicas intra turmas por si só já 

sobrecarregam a monodocência. 

Esta monodocência, que é cada vez mais uma “raça” em vias de extinção. Decorrem 

estudos e experiências nesse sentido, a criação do grupo de Inglês no primeiro ciclo (120) é 

um exemplo disso. A perspetiva de se alargar este ciclo de estudos para seis anos, como 

acontece noutros países da Europa, eliminaria este tipo de docência, pois os professores 

não teriam capacidade para lecionar todas as disciplinas, Português, Matemática, Geografia, 

História, Ciências da Natureza e tudo o que viesse. Impossível serem os “superdocentes”.  

As ideias e experiências têm sido muitas, mas o modelo mantém-se até hoje, na 

generalidade das escolas. Já se idealizou a “especialização” de professores, um dá 

matemática outro dá português… Experimenta-se introduzir docentes das áreas de 

Expressões lecionando Expressão plástica, Expressão Musical e Expressão Físico Motora 

enquanto o professor titular se desloca para outra sala de aula para dar apoio educativo. 

E, ainda há a monodocência coadjuvada, onde professores de áreas específicas apoiam o 

professor titular nessas áreas. Mas será isto o fim da monodocência?  
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A monodocência tem as suas vantagens, mas a excessiva carga de trabalho a que são 

expostos prejudica os professores. A principal característica vantajosa desta forma de 

ensinar a meu ver, para as crianças, começa pela relação afetiva entre alunos e professor 

que garante um melhor relacionamento e reconhecimento, por parte do mesmo, das suas 

dificuldades. Um professor titular arranja a gestão do tempo de forma muito mais segura à 

individualidade estruturando mais facilmente os saberes entre disciplinas. E na sociedade 

atual, como as crianças estão a crescer, a desenvolverem-se afetivamente, têm 

necessidade de um acompanhamento próximo, os alunos devem de ter um adulto docente 

de referência.  

O professor generalista assume o principal papel na educação escolar do primeiro ciclo. 

Em janeiro de 2008, o Conselho Nacional de Educação publica um estudo sobre a educação 

das crianças dos 0 aos 12 anos, estabelecendo uma comparação entre vários países da 

Europa. Nesse estudo, Roldão (2008) refere ser importante aproximar o primeiro ciclo ao 

segundo, não em legislar, mas em cumprir o que já está legislado na Lei de Bases do 

Sistema Educativo (LBSE). Para Afonso (2008) que alude às políticas públicas da educação 

das crianças dos 0 aos 12 anos, existe uma grande rutura na passagem do primeiro ciclo 

para o segundo que se acentua com o número de salas que os alunos frequentam, com a 

especificidade de cada disciplina e com a forma como os docentes de cada ciclo encaram o 

ensino nesse ciclo. Enquanto que para os professores do primeiro ciclo, o importante é as 

crianças aprenderem, existindo uma notória preocupação com os alunos, com o seu pleno 

desenvolvimento e com o mundo infantil que ainda os regula, já os segundos estão 

intrinsecamente ligados à sua área científica, sendo o âmago do ensino, a disciplina de cada 

docente e que a mesma seja aprendida. Deve existir uma preocupação em tornar a 

passagem dos alunos do primeiro ciclo (em regime de monodocência coadjuvada) para o 

segundo ciclo, onde existe ema equipa de professores que leciona por áreas. São poucos 

os países da União Europeia que ainda praticam simplesmente a monodocência. Países 

como a Bélgica, a Finlândia, a Suécia, a Espanha e a Itália utilizam o sistema da 

coadjuvação, em que existe um professor generalista apoiado por outros de acordo com as 

áreas. Pode-se inferir que a maioria dos sistemas educativos europeus se baseia na 

estratégia pedagógica de coadjuvação ou equipas pedagógicas. Nesse mesmo estudo, 

Gaspar (2008) em «Organização da educação das crianças dos 0 aos 12 anos em seis 

países», indica a organização do ensino primário em Espanha, França, Irlanda, Finlândia, 

República Checa e Austrália. A autora refere que nestes países está instituído o regime de 

monodocência ou bidocência, podendo os professores do primeiro ciclo ser coadjuvados em 

disciplinas como Educação Física, Música ou línguas estrangeiras, sendo que 
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particularmente em Espanha, o professor da turma é usualmente substituído por outros que 

lecionam áreas específicas.  

A monodocência é defendida sob a égide do facilitismo das relações entre professor 

único e alunos. É encarada como facilitadora das aprendizagens no primeiro ciclo, mas não 

significa que a existência de dois, três ou mais professores não fosse também, ou melhor, 

facilitador da ação ensino e aprendizagem. A avaliar pelo que acontece nos países 

europeus, que já evidenciam esta prática há algum tempo, e que permanece instituída, é 

promotora de sucesso educativo, no qual as relações interpessoais não sofreram alterações. 

Importa refletir sobre a forma como atualmente os professores do primeiro ciclo ainda se 

sentem presos a uma prática com mais de 100 anos e se sentem relutantes em abandoná-la 

quando, na realidade, não existe uma base científica que a suporte. Mais uma vez voltamos 

à ideia de que é difícil mudar mentalidades, ainda mais uma que está enraizada há um 

século. Mas deve-se acreditar que o que o que poderia ser implementado constituiria uma 

melhoria das práticas educativas e visaria o sucesso escolar das nossas crianças. 

Atualmente, no primeiro ciclo, já não se assiste a uma escola, em que o professor se 

encontra fechado na sua sala com a sua turma, alheio ao que se passa à sua volta, ou seja, 

isolado do resto da escola. Existem vários programas específicos que dão voz a projetos 

escolares que são exemplos de situações em que se pratica a polidocência e se agrupa os 

alunos pretendendo facilitar as aprendizagens. Os “protagonistas” admitem que o futuro 

educacional do primeiro ciclo passa pela adoção de um modelo educativo com vários 

professores (e que já acontece), devido também às exigências a que estes profissionais 

estão sujeitos e pelo facto de que qualquer professor que preze o trabalho que realiza, 

necessitar de tempo para preparar as suas aulas condignamente e que surtam efeito nos 

alunos, os verdadeiros agentes do processo de ensino e aprendizagem. A coadjuvação ou a 

permuta de professores minimiza o confinamento sentido pelos professores na sala de aula 

e proporciona uma planificação de aulas e procedimentos baseada no trabalho de 

colaboração. O contributo dos docentes intervenientes na turma é valioso para o 

desenvolvimento da identidade profissional e auxiliador no bem-estar docente. Sob esta 

perspetiva, é possível realçar as aprendizagens significativas de parte a parte: tanto para os 

alunos que beneficiam do conhecimento de vários professores, como para os professores 

que discutem ideias com o objetivo de selecionar as melhores estratégias e metodologias a 

aplicar na turma. 

A possibilidade de transformar o ensino no primeiro ciclo de uma metodologia tradicional 

de professor generalista para uma metodologia de polidocência suscitou uma modificação 

neste nível de ensino tendo em atenção o sucesso educativo. Ambos os docentes 

generalistas e especialistas visam a aplicação de estratégias e metodologias que permitam 
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o sucesso educativo de uma forma cada vez mais eficaz, considerando as obrigações que 

complementam o sistema educativo. A abordagem educativa baseada no professor 

generalista nem sempre se adequa com o sistema educativo atual.  

Outro exemplo a ter bastante em conta e que reforça a ideia, são as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) que surgiram há alguns anos, a fim de preconizar o ideal 

político de “escola a tempo inteiro”. Estas atividades surgiram no primeiro ciclo, em horário 

pós letivo e são ministradas por professores específicos para cada uma das várias 

disciplinas (atividades), existindo um professor para cada uma. Portanto, os alunos do 

primeiro ciclo já contatam com diversos professores, não se colocando a questão do único 

professor. Além disso, o professor titular de turma é responsável pela supervisão destas 

atividades e pela planificação conjunta das aulas. Neste aspeto, o professor do primeiro 

ciclo assume uma função semelhante à de diretor de turma, pois é o veículo transmissor do 

desenvolvimento, assiduidade, pontualidade e comportamento dos discentes, junto dos pais 

e encarregados de educação.  

Face ao acima descrito, o professor do primeiro ciclo não perdeu o seu estatuto de 

professor da turma. Este eixo de conduta de articulação pedagógica, com os retoques 

necessários para uma obrigatoriedade positiva curricular de outras disciplinas dentro do 

tempo que existe definido para elas no curriculo, sem canalização para as disciplinas de 

“aprendizagem”, onde as áreas de expressões e a língua estrangeira deveriam ser 

ministradas por docentes dessas áreas, de acordo com as especificidades e competências a 

atingir – apesar de compreender a dificuldade sentida por esses docentes na relação 

didático-pedagógica, tendo em conta as idades das crianças, seria um bom fio condutor 

para a efetivação da monodocência verdadeiramente coadjuvada por docentes específicos. 

A disciplinarização do 1.º ciclo seria bem acolhida pelas escolas em benefício claro do 

sucesso dos alunos. 

 

3.4.1. REFERENCIAL CENTRAL DAS RELAÇÕES AFETIVAS DA 

MONODOCÊNCIA NO SUCESSO EDUCATIVO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 

NO PRIMEIRO CICLO 

 

A importância dada aos laços afetivos e a relação entre o Educador/Professor e o aluno e 

vice-versa é o ponto fulcral no processo de intervenção educativa. Como professor que vivo 

realidades na Expressão Físico Motora do Pré-Escolar e nos dois ciclos subsequentes, quer 

a lecionar Atividade Física Desportiva no primeiro ciclo, quer a lecionar Educação Física no 

segundo ciclo constato diariamente que o êxito das aprendizagens encontra-se intimamente 

ligado à relação que o professor mantém com os alunos (na sala de aula e não só). As 
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relações socio afetivas e pedagógico didáticas assumem uma importância idêntica no 

desenvolvimento das aprendizagens. Esta relação entre os laços afetivos e o 

desenvolvimento das aprendizagens, demonstra que um não pode existir sem o outro, em 

qualquer nível de ensino. O professor que proporciona momentos enriquecedores no seu 

espaço de aula e que ouve os seus alunos e se interessa pelas suas opiniões, ideias e 

ideais já conquistou e proporcionou o interesse necessário para que a disciplina resulte em 

sucesso. O empreendimento do professor face à disciplina e aos seus alunos é fundamental 

e atua como facilitador das aprendizagens. Questiona-se muitas vezes, se é possível 

ensinar sem entusiasmo, sem subjetividade e sem personalizar o aluno.  

Segundo a minha experiência e no meu ponto de vista, considero os laços afetivos 

criados entre crianças e educador no Pré- Escolar e alunos e o professor nos outros ciclos e 

vice-versa fundamentais para o desenvolvimento pleno das aprendizagens, logo é imperioso 

dizer que ajuda, só que antigamente criavam-se mais esses laços. Eu lembro-me dos 

professores que se lembravam de mim, lembro-me de vários professores que deixaram 

marca. Professores que sorriam e talvez esses sorrisos nos conquistavam logo de inicio, até 

ao fim e no após. Mas acima de tudo lembro-me da Professora do Primeiro Ciclo. Eu ainda 

verde ao vento, ainda receoso do chão pisado na escola primária e a imagem da professora 

a acolher-nos em seu regaço, ao seu cuidado. E o tempo? A Professora tinha sempre 

tempo, tinha a porta da vontade e do carinho sempre aberta, escutando os nossos anseios, 

dando conselhos, ajudando e confortando no medo ou na inocência.   

Antigamente lá está, um professor primário levava uma turma da primeira à quarta 

classe. Hoje em dia com aumento da idade da reforma, onde os professores estafados, no 

limite das suas capacidades de bem-estar profissional, ficam em estado de sobredosagem 

de tempo e auxiliam-se em artigos de ausência de componente letiva, outros ultrapassam o 

seu limite colocando em risco a sua saúde e só têm como boia de salvação a baixa médica. 

As constantes reformas educativas da tutela, que ora tiram, ora tiram, fazem com que as 

substituições sejam uma regra e não uma exceção. Existem turmas que num ano têm dois, 

três ou quatro professores substitutos, imaginemos nos quatro anos de formação do 

primeiro ciclo. Que laços e vínculos são criados com esta constante repartição de 

relacionamentos? Com esta porta de vai e vem, com esta entrada e saída, com este puxa e 

empurra de professores que se adaptam, mas que têm o seu ser, que têm a sua 

individualidade, a sua especificidade? Ou seja, o referencial central afetivo da relação 

Educador/criança/grupo no Pré-Escolar e Professor/aluno/turma no primeiro ciclo está a 

esgueirar-se, a esfumar-se, a desvanecer. Antigamente eles pegavam-se mais ao educador 

do jardim de infância e ao docente do primeiro ciclo. Hoje esse apego esta em vias de 



Da Educação Físico-Motora no Pré-Escolar até à Educação Física no 2º Ciclo. 
A Transversalidade ou Transferibilidade de competências entre ciclos dentro do Ensino Básico 

 

 

54  

 

extinção, está a dissipar-se entre empurrões de fadiga para artigos de salvação, está a 

desaparecer entre substituições constantes que empobrecem.  

O ato de educar e o seu ator principal, segundo Nóvoa (1987), teve evolutivamente 

mudanças relevantes operadas ao longo dos séculos no estatuto profissional e no papel 

social dos professores, estas são ilustradas através das diferentes designações por que 

foram sendo conhecidos: mestre-escola ou mestre de ler (século-XVI- -XVII) - mestre régio 

de ler, escrever e contar (finais do século XVIII) - mestre ou professor das primeiras letras 

(princípios do século XIX) - professor de instrução primária ou professor primário (finais do 

século XIX-princípios do século XX) - professor do ensino primário (finais do século XX). 

Assume nos tempos de hoje uma constituição de professores como “profissionais do ensino” 

diretamente relacionados com a produção do modelo escolar (Era Moderna) e com a 

estatização do sistema de ensino (Época Contemporânea). Existe uma complexidade que 

exige novas abordagens por parte do docente. Os estudantes de agora requerem ser 

educados para a diversidade, pois tudo muda, tudo se divide e com base em metodologias 

de ensino orientadas para a resolução de problemas, para o decifrar soluções. Ainda para 

mais, futuramente as aulas no primeiro ciclo passarão na certa pela prática da polidocência, 

uma vez que as exigências que grassam o ensino público, concretamente no ciclo 

mencionado, são cada vez maiores, tornando-se incompatíveis com a lecionação de nove 

disciplinas que não são estanques, pois impera a interdisciplinaridade e que devem ser 

transversais com outras áreas como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Esta evolução social e educativa faz com que se perceba que a adaptabilidade e 

variabilidade seja o caminho.  

Resumindo do antigamente para contemporaneidade numa abordagem sócio-histórica, 

existiram circunstâncias e contextos que fizeram com que as realidades sejam diferentes, 

mas existem ainda percursos de ciclo que são levados progressiva e corretamente. Ai os 

alunos ainda são vinculados à referência e colados ao afeto de um relacionamento típico do 

escalão etário. Mas a direção leva-nos ao próximo ciclo. A diferença estará que no primeiro, 

independentemente de vários docentes, existirá sempre um “Professor titular de turma” que 

estará e bem sempre mais tempo com os seus alunos/turma. No 2.º ciclo, os docentes, nos 

quais me incluo, dizem que não criam tanta relação com os alunos porque estão 45 ou 90 

minutos com eles e entra um e sai outro. Mas na certa isso também tem a ver com a idade. 

Os miúdos vão crescendo e querem tornar-se mais independentes e desapegados. No 1.º 

ciclo, não. A ligação ao Professor, a afeição ao modo de ser, o apego para combater a 

frustração ao errar, a dependência na execução das tarefas, o tempo que empurra para um 

crescimento positivo deve e tem que ter uma referência principal que aglomere todas as 

partes num todo indissociável e frutífero no que exige este processo ensino aprendizagem 
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até ao início da pré adolescência. Independentemente de todos estes processos, o 

primordial é perceber que em circunstâncias normais ou conjunturas dispares o sucesso 

educativo, seja na mono, na coadjuvação ou na polidocência é mais proveitoso com afeto, é 

mais lucrativo com vivências de relação positiva, é mais profícuo com verdadeiros 

sentimentos, é mais vantajoso com sensações afirmativas, que ajudem no carater cada vez 

mais ativo na educação da criança/aluno, onde existe uma inflação das tarefas cometidas 

aos professores: deteção de problemas de saúde e do foro psicológico, combate à droga, 

prevenção contra a delinquência, educação rodoviária, educação alimentar, etc. Os 

professores não são os “salvadores do mundo”, mas também não são “meros agentes”, de 

um poder que os ultrapassa. Só reencontrando um equilíbrio e uma identidade profissional, 

os professores poderão definir estratégias de ação, que não mudam tudo, mas mudam 

alguma coisa, pois o amanhã da função docente, organiza-se hoje. 

 

3.4.2. ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ESPECÍFICO COMO ESTÍMULO DE 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS E METODOLOGIAS COM ORGANIZAÇÃO E 

TRANSDISCIPLINARIDADE NA POLIDOCÊNCIA 

 

Os novos programas, os currículos vastos, as componentes letiva e não letiva, a 

burocracia, as provas nacionais com o ranking das escolas são apresentadas como 

exigências que os professores têm de cumprir a par com a preparação de aulas e 

lecionação. O ensino atual não se restringe à abertura dos livros e às crianças lerem e 

estudarem. Há uma panóplia de diretrizes a serem cumpridas e que, nem sempre, se 

harmonizam ou são facilitadoras das aprendizagens. Dai muitas áreas não serem abordadas 

como deviam. No 1.º ciclo muitos alunos não fazem aulas de Educação Física. Os que 

fazem, são os professores titulares que dão as aulas, mas nem todos se sentem 

capacitados para o fazer. A formação inicial dos professores é muito generalista e por isso 

muitos não se sentem à vontade para dar esta parte do currículo, que infelizmente, muitas 

vezes, acaba por não ser lecionada. Dada a possibilidade de muitos professores das 

Variantes poderem lecionar no Primeiro Ciclo, regra geral, somente os Professores de 

Ensino Básico, com a variante de Educação Física quando ai colocados, dão real enfoque à 

disciplina expressiva motora, dada a sua formação de base, mais específica. A maioria de 

formação exclusiva de 1º Ciclo (Professores do Ensino Básico, 1º Ciclo), ou com outras 

variantes, puxam a “brasa à sua sardinha”, pois como só tiveram uma disciplina na formação 

académica de Expressão Físico – Motora ou Atividades Rítmicas Expressivas, o que lhes 

forneceu pouca “bagagem” e “segurança teórica” para abordar a disciplina na prática, ou 

então nas outras variantes encaminham para a sua área expressiva, de Música (PEB, var.: 
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Educação Musical) ou Plástica (PEB, var.: Educação Visual e/ou Tecnológica), ou para a 

sua área de aprendizagem como Matemática ou Estudo do Meio (PEB, var.: Matemática e 

Ciências), Português (PEB, var.: Português/Inglês-Português/Francês). Para colmatar estes 

constrangimentos e munir os alunos de mais experiência enriquecedoras, no caso particular 

de Educação Física, onde sabemos que a investigação científica comprova e na qual eu 

com a minha experimentação posso atestar que: brincar e jogar são atividades essenciais 

para o desenvolvimento cerebral das crianças e jovens, contribuindo de forma determinante 

para o seu bem-estar físico, emocional, cognitivo e social. “Não paramos de brincar porque 

envelhecemos; envelhecemos porque paramos de brincar”. Foi deste modo que George 

Bernard Shaw selou, há perto de 100 anos, uma evidência que só muito recentemente a 

investigação científica veio comprovar. O brincar e o jogar permitem que as crianças 

explorem o mundo que as rodeia, criando universos que conseguem dominar, 

desenvolvendo a criatividade, a auto-confiança e a resiliência necessárias para lidar com as 

incertezas e mudanças aceleradas que o futuro lhes reserva (Direção Geral da Educação, 

2017). Se, noutros contextos, o jogo é ameaçado por ambientes sociais muito difíceis ou por 

situações de catástrofe, também é verdade que, entre nós, as transformações sociais têm 

conduzido a uma progressiva redução do tempo disponível para as crianças jogarem quer 

de forma orientada, quer de forma livre e espontânea. Uma das marcas do mundo pós-

moderno, de acordo com Giddens, A. (1994), é a “colonização do tempo”. O autor sensibiliza 

para a importância de cada um, em desenvolver um conjunto de apetrechos que “permitam 

a capacitação para responder adequadamente ao risco e à incerteza” que são considerados 

pelo autor como dois marcos que caracterizam a sociedade contemporânea como uma 

“colonização do tempo” de brincar e já é associado ao crescimento de problemas de saúde 

pública, tais como a obesidade, as perturbações da ansiedade e a depressão na infância e 

na adolescência, o Ministério da Educação procurou dar resposta à Lei de Bases do 

Sistema Educativo com a introdução do “Programa Escola a Tempo Inteiro”, em 2005/2006. 

Este prevê “ações orientadas para a formação integral e a realização pessoal dos 

educandos no sentido da utilização criativa e formativa dos seus tempos livres”, visando 

nomeadamente “o enriquecimento cultural e cívico, a educação física e desportiva, a 

educação artística e a inserção dos alunos na comunidade”, valorizando “a participação e o 

envolvimento das crianças na sua organização, desenvolvimento e avaliação”. Anos mais 

tarde, um estudo de avaliação externa dos impactos do Programa das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), realizado em 2013 a pedido do Ministério da Educação, 

alertou para uma realidade marcada pela pouca articulação com o período curricular e com 

o projeto educativo dos agrupamentos de escolas, logo existe muitas vezes, um caráter 

substitutivo que algumas AEC têm tido relativamente à componente de expressões artísticas 
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e físico-motoras, parte integrante da matriz curricular do primeiro ciclo do ensino básico. 

Contrariamente à sua finalidade, de ter como grande objetivo a oferta de um conjunto de 

aprendizagens, desenvolvimento de competências e vivências inovadoras, de forma gratuita 

e que permitam um reforço e continuidade dos conhecimentos e aprendizagens abordadas 

nos programas curriculares. Assim, pretende-se que este reforço e continuidade possa ser 

dinamizado e implementado através da articulação de atividades definidas no Plano Anual 

de Atividades. A esta articulação está inerente a definição de estratégias, metodologias, 

exploração e manipulação de materiais, bem como o desenvolvimento das várias tarefas 

que visam um bem comum e a conclusão de uma atividade para a qual todos contribuem. O 

conceito que está subjacente à articulação propõe a definição de um conjunto de ações, 

atividades e tarefas que unam, juntem e sequencializem os currículos. Cada agrupamento 

deve definir diretrizes que permitam uma ligação coerente e eficaz entre os objetivos 

definidos nos programas curriculares e as atividades de enriquecimento formando, desta 

forma, uma base sólida que permita o desenvolvimento integral de cada aluno. A definição 

de planos de ação deve ser decretada tendo como base as características comuns dos 

alunos do agrupamento. Tendo como base a avaliação das necessidades dos alunos, 

pretende-se que a oferta extracurricular permita, aos alunos, novas vivências, novas 

experiências e reforço lúdico das aprendizagens. Mas uma vez que as poucas vivências 

curriculares em Expressão Motora, no contexto da monodocência do primeiro ciclo só se 

tornam reais com a efetivação prática dos professores, muitas vezes designados de técnicos 

superiores, dentro das Atividades de Enriquecimento Curricular, porque não extrair esses 

tempos letivos do currículo da monodocência e introduzi-los no currículo numa polidocência, 

com um grupo específico da disciplina e lecionar e assim a vincar uma melhor 

transdisciplinaridade. Eu como acompanhante e um dos atores principais como 

Técnico/Professor deste processo de Atividades de Enriquecimento Curricular desde 2005, 

mesmo antes de ser instituído o programa pela tutela, mostro a minha visão sobre a 

evolução, derrotas e vitórias deste jogo educativo com vista ao troféu que será um correto 

processo ensino aprendizagem. 

  Em 2006 foi instituída governamentalmente a disciplina de Inglês nas disciplinas das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, reforçando as restantes já delineadas e à 

posteriori, esta disciplina como “bola de neve”, com a publicação do Decreto Lei n.º 

176/2014, de 12 de dezembro, foi introduzida, com caráter obrigatório para os terceiros e 

quartos anos de escolaridade. Atendendo a esta especificidade, a disciplina de Inglês é 

vista, para questões de articulação, como uma disciplina curricular, uma vez que têm 

programa definido. Esta disciplina foi vincada, com a criação de um grupo disciplinar 

específico, o 120, com Professores da área oriundos de todos os ciclos que completaram a 
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sua formação inicial com pós graduações e formações específicas para desenvolver a sua 

atividade profissional da disciplina de Inglês no escalão etário do primeiro ciclo. Neste 

prisma e segmento de linha de pensamento, podia e devia ser criado um grupo especifico 

de Educação Física no primeiro ciclo, com professores oriundos dos restantes grupos de 

recrutamento da área. “Jogando” com os números e com a designação dos grupos 

existentes nos outros ciclos, que são o 260 (Educação Física no segundo ciclo) e o 620 

(Educação Física no terceiro ciclo e secundário) e uma vez que estamos no primeiro ciclo, 

onde já existe o 110 (Primeiro Ciclo) e o 120 (Inglês no primeiro ciclo), logo tem que 

começar por cem, tem que acabar em zero, o número das dezenas seria o três, 

correspondente à soma do seis a dividir pelo dois, dos dois algarismos que compõem os 

outros grupos de recrutamento, podendo então denominar-se de 130, ou então “seguir” o 

160, a exemplo de outras regiões portuguesas, onde já existem e valorizam a expressão 

motora: na Região Autónoma da Madeira com a Portaria n.º58/2013, 18 de Julho, por 

exemplo, há um grupo específico (160) de professores que dão aulas de Educação Física e 

nos Açores existem projetos de coadjuvação, tudo no primeiro ciclo. Outra via de resolução 

de “problema” podia ser a restruturação dos ciclos do ensino e em vez de termos o primeiro, 

o segundo, o terceiro e o secundário, dividir-se-ia em dois ciclos, em que um englobaria o 

primeiro e segundo ciclo e o outro aglutinava o terceiro ciclo e secundário. Desta forma e 

com uma única “quebra” de etapas, obrigatoriamente a articulação intra e inter ciclos seria 

muito mais assertiva no seu geral, pois quem divide empobrece e o ministrar curricularmente 

a Educação Física em Todos os anos destes ciclos seria uma realidade verdadeira. Evitava 

o corte drástico entre o jardim-de-infância e a entrada no 1.º ciclo e a desarticulação entre o 

1.º e o 2.º Ciclos, onde a passagem devia ser menos agressiva. Claro que como problemas 

poderão existir o levantar da questão da formação base dos professores do primeiro ciclo, o 

que fazer com os da especialidade do segundo ciclo, os edifícios de primeiro e segundo 

ciclo que regra geral são separados, entre outras. Mas como já defendemos um ensino 

básico polidocente com seis anos, onde existisse na mesma a referência do Professor 

Titular tipo Diretor de Turma e o lecionar de disciplinas específicas dos Professores segundo 

“ciclistas” seria na minha opinião o caminho a trilhar para depois a entrada na segunda parte 

de formação no ensino secundário com mais seis anos de formação fosse menos rude e 

com a adaptabilidade anterior e o amadurecimento da idade da pré adolescência fariam com 

que a transição fosse tranquila e o sucesso educativo escolar uma realidade mais evidente. 

Ou a criação de um grupo disciplinar especifico ou a restruturação de ciclos seriam um 

marco histórico na abordagem efetiva curricular da Expressão Motora, um virar de página, 

que daria, a quem de direito a possibilidade de lecionar a sua área de uma forma real e 

onde os alunos e pais veriam a Educação Física pelo positivismo obrigatório e não pelo 
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negativo opcional. Em tempos letivos balizados, dentro do currículo, a disciplina seria 

lecionada a exemplo do Inglês, só com a circunstância de se contextualizar os “timings” 

desses tempos letivos dada a vicissitude de não ser aconselhável a sua abordagem logo 

após almoço.  

Estas possíveis direções de caminhos curriculares iluminariam o desenvolvimento afetivo, 

cognitivo, motor e social que sempre foram os pilares nos quais assentam as várias teorias 

contemporâneas da educação (Bertrand, Y. 2001). Ao nível cognitivo ajudaria à aplicação 

dos conceitos concretos e mais simples essenciais nos primeiros estádios de 

desenvolvimento, propiciava a necessidade de contacto com o mundo, de socializar através 

do jogo e de interagir socialmente com o mundo envolvente. Em termos de afetividade, 

como anteriormente abordamos, é nestas idades que as crianças se “constroem” enquanto 

indivíduos. O domínio progressivo dos afetos e das emoções permitir-lhes-ia um equilíbrio 

mental pacifista em que ficaria predisposto ao desenvolvimento estável da personalidade. A 

escola deve contemplar atividades de expressividade. Estas atividades permitem, não só o 

desenvolvimento pictórico, como também a consciencialização do mundo, o equilíbrio formal 

intelectual, o desenvolvimento da sua capacidade de atenção/concentração. No que respeita 

às teorias contemporâneas da educação e tendo em conta as características dos nossos 

alunos, defendo então uma teoria mais personalista e humanista, a aprendizagem através 

da experimentação, sustentada em pilares de liberdade e autonomia. Centrar no sujeito, 

como sendo a base de toda a aprendizagem e onde há valorização das energias interiores 

do mesmo. Basear na liberdade e motivação do sujeito para aprender e inspiram-se na 

abordagem do desenvolvimento integral do aluno. É com base nestes princípios que devem 

ser definidas as atividades de articulação de todas as disciplinas dentro do currículo. 

Carvalho (2010), defende que o conceito de articulação curricular deve ser amplo e que 

pode ser identificado como um princípio-chave do processo do desenvolvimento curricular. 

Articulação Curricular trata-se, portanto, de um pressuposto essencial ao processo de 

desenvolvimento curricular, diz respeito à interligação de saberes oriundos de distintos 

campos de conhecimento. Reporta para a sequencialidade que deve nortear todo o 

processo educativo uma vez que o desenvolvimento de capacidades e competências por 

parte de cada individuo deve ser feita de forma contínua e progressiva. Como Barbosa 

refere, “o que se pretende é que cada ciclo prepare para o ciclo seguinte e que o ciclo 

seguinte dê continuidade ao anterior” (2010). Em suma, o principal objetivo é a formação 

interdisciplinar, transdisciplinar, integral e transversal do aluno, dentro de uma polidocência 

que coadjuve o docente generalista. 
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3.5. BALIZAR CONTEXTOS PEDAGÓGICO - DIDÁTICOS EFETIVOS DOS ESPAÇOS 

FÍSICOS, MATERIAIS E TEMPOS LETIVOS 

 

A Educação Física escolar está, há algumas décadas, amplamente recomendada pelos 

organismos internacionais, como a Unesco e a OMS. A Carta Internacional da Educação 

Física da Unesco (1978) é clara na recomendação de um sistema educativo integrador da 

Educação Física, reconhecendo-o, a par do desporto, como “elementos essenciais da 

educação e da cultura”, devendo “desenvolver as aptidões, a vontade e o auto-controlo das 

pessoas e contribuir para a sua inserção social” (artigo 2.1).   

Pelo seu lado, a OMS (1994) fornece uma “ementa” de recomendações para a atividade 

física dos indivíduos em idade escolar, nos seguintes termos: 60 minutos de atividade física 

diária de intensidade moderada a vigorosa; a maior parte da atividade física deverá ser de 

natureza aeróbia; atividade física diária para além dos 60 minutos mínimos resultará em 

benefícios extra para a saúde dos praticantes; pelo menos 3 vezes por semana, a atividade 

física deverá integrar exercícios que permitam fortalecer os músculos e os ossos. Esta é 

uma das razões, para além das questões pedagógicas que lhes estão associadas, que 

justifica uma organização curricular da Educação Física em 3 aulas semanais, com um 

tempo útil que se deve aproximar ao máximo do que está definido como o essencial para a 

saúde e desenvolvimento das nossas crianças e jovens. A realidade, infelizmente para todos 

nós, é a uma visão puramente administrativa da organização curricular da carga horária 

desta disciplina sem priorizar a maximização dos seus benefícios específicos. Nesta 

particular matéria, defendo uma divisão do horário semanal de cada turma tanto no primeiro, 

como no segundo ciclo em três aulas de Educação Física com 60 minutos, durante o ano 

letivo. Não nos parece adequada a divisão de uma aula de 90 minutos em duas de 45 

minutos ou de uma aula de 100 minutos, em duas aulas consecutivas de 50 minutos, nem 

existir somente uma aula de 45 ou 50 minutos. Assim, atendendo aos princípios da 

continuidade e integração das aprendizagens e de recuperação dos esforços, a distribuição 

de horários que melhor se ajustaria para as referidas três aulas de Educação Física seria 

por exemplo, à segunda, quarta e sexta-feira, cada uma delas em períodos distintos do dia 

(início ou fim da manhã ou meio da tarde). Importa ainda refletir sobre a forma como é 

entendido o tempo útil da aula, porquanto, quando não existem intervalos, não pode 

pretender-se que faça parte da aula de Educação Física a deslocação dos alunos para o 

balneário, a higiene pessoal e a troca de roupa e calçado, que limitam consideravelmente o 

efetivo tempo útil destinado ao ensino, prática e aprendizagem. 

Boas aulas de Educação Física proporcionam muito tempo de prática das atividades 

físicas, num ambiente lúdico, em situações de exploração, descoberta, treino e jogo, 
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mantendo os alunos empenhados nas tarefas e, portanto, motivados para o seu 

aperfeiçoamento pessoal. Os princípios pedagógicos gerais que devem orientar a atividade 

física educativa são os mesmos das outras áreas do currículo. No entanto devem 

considerar-se as questões didáticas e metodológicas próprias do objeto e prática 

caraterísticos desta área - atividade física. Para além disso, o professor conta com uma 

orientação curricular, que deverá adequar às diferentes necessidades e possibilidades dos 

alunos, aproveitando a variedade de materiais e equipamentos ao seu dispor, criando 

situações de aprendizagem, elas próprias, ricas e variadas. Tudo isto exige do professor um 

pensamento estratégico que lhe permita resolver os problemas que emanam da 

necessidade de conjugar de forma coerente uma multiplicidade de fatores que influenciam o 

processo ensino-aprendizagem (alunos, matérias, espaço, atividades, etc.). Por estratégia 

entende-se o conjunto de opções que permitem conjugar as atividades com objetivos. Pode-

se, assim, distinguir-se níveis de decisão estratégica, consoante o âmbito e o momento em 

que ocorrem: Opções estratégicas globais; Decisões estratégicas de seleção e organização 

da atividade; Decisões estratégicas de orientação da atividade. As opções em cada um 

destes níveis de decisão baseiam-se em pressupostos fundamentais da atividade física 

educativa, que convém abordar desde já. Defino como pressupostos das decisões 

estratégicas: Qualidade e quantidade da prática. As aulas de Educação Física devem ser 

“ricas” e variadas nas experiências motoras proporcionadas aos alunos. Essa variedade não 

deve ser exagerada. A riqueza das aulas de Educação Física depende essencialmente: Do 

tempo durante o qual os alunos estão em atividade física com significado (adequada às 

necessidades e características), tempo para aprender, tempo para aperfeiçoar, para treinar 

e consolidar. Da qualidade das situações propostas. Nesta perspetiva, estas devem ser: 

Significativas – correspondendo às expectativas de aperfeiçoamento pessoal do aluno e, 

portanto, acima das possibilidades do momento, mas acessíveis a curto prazo. Variadas 

mas repetidas – a diversidade das experiências motoras é um princípio que se deve verificar 

em todas as aulas, devendo ser diversificadas as habilidades (sem prejuízo do tempo 

necessário à aprendizagem de cada uma delas), as situações e os materiais utilizados; em 

cada situação o aluno repete as experiências; de aula para aula as situações mantêm-se, 

enquanto se revestirem de interesse. Agradáveis – os alunos têm de fazer aquilo de que 

precisam, mas também aquilo de que gostam; a habilidade do professor está em conciliar as 

necessidades com as motivações, gostos e interesses dos alunos. 

O esforço físico é outra das componentes imprescindíveis da Educação Física. Só a 

atividade física “intensa” permite a elevação do nível funcional das capacidades físicas dos 

jovens. Assim, a atividade física educativa implica que os alunos se esforcem, transpirem, 

aumentem a frequência cardíaca e a frequência respiratória, sinal de que o esforço físico foi 
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significativo. O esforço físico inerente à realização dos objetivos de Educação Física é 

possível e desejável para qualquer aluno, a não ser que a criança tenha problemas de 

saúde (deficiências cardíacas, por exemplo). Gosto de colher informação sobre os alunos de 

modo a identificar esses casos e efetuar as adaptações adequadas. Normalmente, não 

existe perigo de os alunos sofrerem de fadiga excessiva nas aulas. É frequente que as 

crianças, na sua atividade espontânea, realizem esforços de maior intensidade do que 

aqueles que se pedem para a realização dos objetivos da Educação Física – (basta 

observá-los no recreio). Porém, nem todas as situações da aula de Educação Física têm as 

mesmas características, em termos de esforço físico realizado, umas são mais intensas do 

que outras. Existem tarefas que solicitam: Esforços de máxima intensidade e de curta 

duração; por exemplo, numa estafeta ou num “sprint” para recuperar a bola num jogo, em 

que os alunos atingem frequências cardíacas muito elevadas. Esforços submáximos, 

correspondentes ao conjunto de cada uma das aulas e à maioria das situações de exercício, 

de intensidade moderada. Esforços poucos intensos, em momentos intercalares da aula, em 

situações de recuperação ou “repouso ativo”. Neste sentido, na estrutura da aula, convém 

alternar atividades de movimentação mais global e intensa (incluindo corridas, por exemplo), 

com situações de maior controlo e precisão de movimentos ou mais dependentes da 

concentração (concurso de pontaria ou habilidades gímnicas de equilíbrio). Devem também 

alternar-se exercícios que mobilizem intensamente grupos musculares diferentes, por 

exemplo, suspensões e saltos. 

As questões de segurança estão relacionadas com o estilo de participação do aluno na 

aula. Muitas vezes, as situações de vertigem são associadas ao risco (saltos, quedas, 

voltas, patinar, pinos, etc.). No entanto, são imprescindíveis ao pleno desenvolvimento das 

crianças, não devendo, por isso, ser evitadas. Devem ser propostas desde que se garantam 

as condições de segurança, papel que evidentemente cabe ao professor, de modo a que se 

evite que os alunos corram riscos desnecessários. Por exemplo, um salto com uma pirueta 

de cima de um plinto pode envolver algum risco, caso não se tomem as devidas 

precauções. Esse risco é, no entanto, diminuindo se o professor tiver ensinado o aluno a 

cair (receção equilibrada no colchão), se o aluno tiver o hábito de dizer o que vai fazer, e 

como, antes de fazer, e se as condições materiais forem adequadas (por exemplo a altura 

de plinto, o colchão junto ao plinto, etc.). Deste modo, só fatores imprevistos ou 

incontroláveis podem tornar essa situação perigosa, como qualquer outra menos suspeita, 

como por exemplo, um jogo com bola.  

A especialidade da Educação Física passa, também, pelo contexto físico onde esta se 

realiza o espaço de aula da Educação Física e os materiais de aprendizagem não são os 

mesmos das outras áreas curriculares. Na aula de Educação Física, por exemplo: O espaço 
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de aula deve ser mais amplo do que o da sala de aula habitual; O espaço pode ser 

organizado em áreas de aprendizagem, com vantagem para a qualidade e quantidade das 

oportunidades de aprendizagem; Os alunos não ocupam um espaço fixo. Existe uma maior 

mobilidade dos alunos que, em constante atividade (motora), passam por diferentes 

situações; A utilização de materiais muito variados é imprescindível. Muitas vezes o material 

portátil (bolas, arcos, raquetas, etc.) provoca problemas de disciplina e organização, por ser 

também o mais atraente para os alunos, sendo o material transportável (plinto, bancos 

suecos) e fixo (espaldares, barras) o que pode criar maiores riscos em questões de 

segurança. É justo referir o salto qualitativo de algumas escolas nacionais, neste capítulo, 

muito embora isso também tenha acentuado disparidades em relação às que não foram 

objeto de melhoramentos físicos e de equipamentos. Pelo se impõe um contínuo esforço na 

busca do nivelamento dos recursos e processos em toda a rede escolar nacional, em nome 

da igualdade dos direitos em causa. As condições materiais atualmente em muitas escolas 

são insuficientes. Ao lecionar atividades de enriquecimento curricular, por exemplo no 

Agrupamento Vertical de Escolas de Fragoso e dentro do mesmo, na escola sede tinha 

pavilhão, todo o tipo de material, mas na Escola Básica de Aldreu se as condições 

climatéricas fossem adversas tinha que arrumar as mesas para as laterais de uma sala e 

aproveitar o espaço exíguo e o material era bastante escasso. A capacidade de ajuste, 

invenção e reinvenção de material consoante a planificação é enorme, a fim de se fazer 

cumprir os objetivos com a abordagem similar em todas as escolas. Dentro dos materiais, 

no seu conjunto, muitos apresentam características diferentes, sendo alguns mais atraentes 

e, portanto, cobiçado pelos alunos. Toma-se necessário que as crianças percebam e sintam, 

na prática, que o material é de todos e que todos têm oportunidade de o utilizar, embora isso 

possa não acontecer em cada uma das aulas. É um aspeto importante e fundamental que o 

professor ensine a estimar o material, combinando e treinando com os alunos regras de 

utilização, transporte e preservação. O professor deve ensinar e ajudar a aplicar regras de 

preparação, distribuição e arrumação do material evitando, assim, grandes perdas de tempo 

e confusão na aula e promovendo um estilo de participação adequado. 

O percurso de desenvolvimento dos alunos, no ano letivo, apresenta-se composto por 

várias etapas, sendo cada uma delas integradas por diversas Unidades. Ainda que o 

processo ensino-aprendizagem seja assinalado por estes padrões, tal não significa que 

funcionem como partes independentes – todas elas concorrem para montar o historial, o 

enredo que vai servir de referência para o desenvolvimento do aluno. Nestas circunstâncias, 

a aula não aparece como um acontecimento isolado. Efetivamente a aula só ganha 

importância quando integrada e articulada coerentemente no caminho a percorrer ao longo 

do ano. Ao longo da escolaridade e em cada ano em particular, o processo de ensino-
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aprendizagem é organizado com base em dois parâmetros fundamentais: Progressão – os 

alunos vão sendo confrontados com os novos desafios, novas aprendizagens, elevando a 

qualidade de participação na aula. Composição – o professor vai organizando e distribuindo 

(compondo) as prioridades e as atividades de desenvolvimento dos seus alunos, 

considerando os objetivos do conjunto dos blocos do programa. O início do ano letivo 

assume, então, particular importância já que é nesse momento que traço as grandes 

coordenadas, que tomo as grandes opções, a corrigir, eventualmente, no decurso da 

viagem. Trata-se de um período fundamental para a construção de um ambiente e estilo de 

aulas propícios ao alcance dos benefícios educativos visados. 

De modo a garantir que a atividade realizada nas aulas conduza aos benefícios 

educativos esperados, é indispensável um estilo/ambiente de aula que conduza a um 

elevado nível de participação dos alunos nas atividades, respeitando, ao mesmo tempo, as 

suas características individuais e promovendo relações de cooperação entre as crianças. O 

barulho e a aparente confusão são características das aulas de Educação Física, devido às 

aprendizagens interativas que aí ocorrem. Há, no entanto, indicadores que permitem ao 

professor distinguir um bom ambiente de aula, com a agitação e barulho que lhe são 

próprios, de um ambiente pedagogicamente incorreto – confusão e desorganização. Um 

bom clima em Educação Física caracteriza-se segundo a minha ideia experienciada, por 

uma participação adequada das crianças: Interesse pessoal nas atividades que realizam. 

Motivação e empenho nas tarefas, mesmo quando o professor não intervém diretamente ou 

não está próximo. Uma atitude de constante superação das suas dificuldades, num 

ambiente agradável. Cooperação com os colegas e o professor nas diversas tarefas da aula. 

Responsabilidade no cumprimento das regras de participação e organização combinadas. 

Na opinião senso comum de alguns professores, os alunos cansam-se de repetir as 

mesmas habilidades, “desmotivam-se”, sendo portanto difícil mantê-los em atividade o 

tempo necessário para as aperfeiçoarem. Com base nesta opinião, é frequente assistirmos 

a aulas compostas por uma quantidade enorme de exercícios em que mal os alunos 

experimentam, mudam para outros completamente diferentes tentando-se, deste modo, 

evitar a “desmotivação ou desinteresse”. Este cenário, de “desinteresse ou cansaço da 

repetição” verifica-se, apenas, quando as tarefas em que se pretende que estejam 

envolvidos não sejam pertinentes. Ou são demasiado fáceis – já não constituem desafio – 

ou são muito difíceis, ou ainda, o seu tempo de realização é tão curto que os alunos não têm 

tempo de ter êxito. O desinteresse pode ocorrer, também, quando se instala uma execução 

rotineira, de repetição mecânica de exercícios analíticos. Uma das preocupações 

pedagógicas do professor é saber conciliar a novidade (novos desafios) e a repetição 

(treino/aperfeiçoamento) para que os alunos aprendam. A repetição imprescindível à 
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consolidação das aprendizagens. Um elevado nível de participação e empenhamento dos 

alunos só é possível se as situações de prática forem variadas e exigentes, um pouco “à 

frente” daquilo que os alunos já dominam. Esta receita também é bastante válida, mesmo 

para os alunos que apresentam comportamentos desvio relevantes. 

A tarefa pedagógica do professor na área da Educação Física é, essencialmente, a 

organização e a regulação das condições de aprendizagem. Garantir condições de 

aprendizagem significa criar oportunidades para que os alunos aprendam, ou seja, oferecer-

lhes muito tempo de prática adequada às suas possibilidades e necessidades, em 

condições de segurança. Se, por um lado, considero que os alunos podem ter aptidões 

iniciais diferentes e que cada um tem um ritmo de aprendizagem próprio e, por outro lado, 

defendo que o ensino deve ser adequado às características dos alunos, poder-se-ia supor 

que se concorda com um ensino individualizado. A uma aprendizagem necessariamente 

individualizada deverá corresponder um ensino individualizado? De facto não parece 

desejável, nem possível, o “ensino individual” até pelas próprias características da Educação 

Física, em que a maioria das atividades é realizada em pares, em grupos, ou em equipa. 

Mas é desejável, e necessário, que os alunos realizem atividades de desenvolvimento 

diferenciadas, consoante as suas necessidades e possibilidades. O ensino massivo e 

indiferenciado produz aprendizagens diferentes – os mais “fracos” ficam cada vez mais 

“fracos” e os “mais aptos” confirmam a sua superioridade. A oferta constante, das mesmas 

tarefas, ao mesmo tempo, a alunos diferentes, não ajuda as crianças a superarem as suas 

dificuldades, necessariamente, distintas. Diferencio o ensino distinguindo os objetivos 

situações de exercício/aprendizagem, a duração das situações ou a minha intervenção: Os 

objetivos a realizar podem ser diferentes. Por exemplo, numa turma do 4.º ano alguns 

alunos cumpriram o programa de Educação Física dos anos anteriores (1.º,2.ºe 3.º anos) e 

outro grupo de alunos nunca teve Educação Física, é muito provável que no final do ano não 

possam cumprir os objetivos com o mesmo alcance, e até que esses grupos, na mesma 

atividade, tenham objetivos diferentes. Se a diferença do nível de aptidão dos alunos for 

pouco acentuada, poderemos perseguir os mesmos objetivos terminais, proporcionando-

lhes situações de aprendizagem e tempos de prática diferenciados. Por exemplo, quando 

pretendo que todos os alunos realizem o rolamento à retaguarda no final do ano, uns podem 

ter a necessidade de iniciar a aprendizagem pelo “rolar” e prosseguir utilizando um plano 

inclinado para facilitar a realização do rolamento, enquanto outros apenas necessitam de 

treinar a repulsão (empurrar o colchão com os membros superiores no final do 

enrolamento). Necessariamente, o primeiro aluno deste exemplo precisa de mais tempo de 

prática. 
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Na área da Educação Física é essencial que os alunos aprendam em interação 

permanente com os outros, existindo mesmos objetivos de realização coletiva. Assim, a 

constituição de grupos toma-se uma questão delicada, especialmente com crianças destas 

idades, pelo que, salvo em situações pontuais, o agrupamento das crianças é da minha 

responsabilidade, de modo a: Orientar as relações interpessoais para favorecer o 

aperfeiçoamento individual e a elevação da atividade da turma. Evitar que se gerem conflitos 

entre os alunos. Evitar a segregação dos mais fracos e a “sobrevalorização” (natural) dos 

mais aptos pelos colegas. Possibilitar que os alunos beneficiam dos exemplos uns dos 

outros. Rentabilizar o tempo disponível para a prática, gastando pouco tempo em tarefas de 

organização da turma. Consoante os seus propósitos pedagógicos, no que se refere, não só 

à atividade física mas também aos comportamentos sócio-afectivos, o professor pode 

formar grupos com características distintas, mais ou menos homogéneos. Em equipa, 

mantenho uma certa heterogeneidade e valorizo a atividade do grupo, para promover a 

entreajuda e a relatividade das performances. Deste modo, conseguido gerir a dinâmica e 

as relações intra-turma, aproveitando ao máximo as suas potencialidades para a realização 

dos objetivos específicos de Educação Física, suscitando atitudes e valores coerentes com 

as finalidades educativas deste escalão etário. Na verdade, as relações nas atividades 

físicas permitem promover a sociabilidade e o domínio das regras ajustadas ao 

desenvolvimento da criança. Os grupos podem ser mais ou menos homogéneos consoante 

o sexo, preferências, aptidões e capacidades. As diferenças entre os alunos devem ser 

aproveitadas na aula, em especial para que os que se revelam melhores, em determinada 

situação, demonstrando as habilidades que já dominam, e também em situações de apoio 

aos colegas, em exercício em pares e trios. Procuro identificar os aspetos (habilidades, 

situação) em que determinado aluno, pela sua destreza evidente, pode dar apoio aos 

colegas ou imagem de uma execução correta, diversificando essas situações para que cada 

criança encontre, nas aulas de Educação Física, espaço de afirmação pessoal. 

A escolha de situações de aprendizagem é um dos aspetos fundamentais e mais 

delicados na orientação do processo de aprendizagem. Há que escolher as “melhores” 

situações, isto é, aquelas em que os alunos aprendam mais e melhor. Designo por situações 

de aprendizagem as oportunidades organizadas de prática, especificamente orientada para 

o alcance dos objetivos do programa, organizadas de forma a permitirem a todos os alunos, 

e a cada um deles, o máximo tempo de atividade motora significativa. Estas situações 

poderão ser idênticas às condições de realização dos objetivos do programa (percursos, 

concursos, exercício individual, estafeta, etc.) ou outras, escolhidas ou construídas 

criteriosamente pelo professor, como por exemplo circuitos de ginástica que, embora não 

constem nos objetivos, são formas muito valiosas de aperfeiçoamento em ginástica. Quer 
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isto dizer que proponho outras habilidades ou atividades, que não são referidas no programa 

(por isso se indica que se trata de um programa aberto). Por exemplo, o facto de nenhuma 

habilidade do bloco de Perícias e Manipulações se fazer com bastões, não quer dizer que os 

alunos não possam ou devam fazê-lo na aula de Educação Física. Estas atividades também 

concorrem para o alcance dos objetivos gerais da Educação Física do 1.º ciclo, quer no que 

se refere à elevação do nível funcional das capacidades coordenativas, quer no que se 

refere ao objetivo geral do bloco das Perícias e Manipulações. A aprendizagem de algumas 

habilidades do programa não exige que os alunos realizem exercícios diferentes dos 

preconizados, mas podem fazê-lo em diferentes situações. Por exemplo, para que os alunos 

cumpram o objetivo 1.1. dos Deslocamentos e Equilíbrios “rastejar deitado dorsal e ventral, 

em todas as direções...” não é necessário nenhum outro exercício se não “rastejar” isto é, 

não há nenhuma tarefa mais simples que sirva para aprender a “rastejar”. Contudo, peço 

aos alunos que rastejem num percurso, mas também em concurso, no jogo do “rei manda”, 

no “macaquinho do chinês” etc., podendo fazê-lo de lado, de costas, e em diferentes 

orientações (para a frente, para o lado, para trás, etc.). No caso das habilidades com bola 

(lançar, receber, driblar, etc.), para além de utilizar as situações referenciadas nos objetivos, 

também proponho outras situações de treino e aprendizagem. Para um aluno aprender a 

driblar é bom que faça muitos exercícios de “manuseamento de bola”, para se familiarizar 

com o objeto, aumentando a disponibilidade geral de domínio e controlo da bola (de modo a 

que esta não seja um elemento estranho e agressivo). É ainda aconselhável que driblem 

com bolas de tamanhos e pesos diferentes, com uma e outra mão, parado, a andar ou a 

correr, “alto e baixo”. O treino e o aperfeiçoamento de habilidades deste tipo passam pela 

sua realização, ao longo do percurso de desenvolvimento dos alunos, em situações 

variadas: em concurso, em estafeta, em exercício individual, num percurso, em vagas, etc. 

Com o propósito de “variar” as situações, mantendo os objetivos que persegue e o ambiente 

de aperfeiçoamento, atuo de diversas maneiras: Mantenho a habilidade e altera o exercício. 

Mantenho a estrutura do exercício e muda a habilidade. Aumento ou diminuo o grau de 

exigência das tarefas. Como exemplos explano o seguinte, se o aluno já consegue fazer 

globalmente a cambalhota, mas precisa de ajuda das mãos para se levantar, o professor 

desafia-o a fazê-lo sem ajuda das mãos. Se o aluno está a fazer toques de sustentação 

individualmente, pode passar a fazê-lo a par ou, se já salta bem ao eixo por cima do 

companheiro, em exercício individual, pode também fazê-lo num percurso da Ginástica e/ou 

por cima de um “boque”, ou combinando esse salto com outras habilidades gímnicas. Se a 

tarefa é muito difícil, cabe-me a mim diminuir o grau de exigência, simplificando tarefa ou as 

condições de realização. Por exemplo se a Maria tem dificuldade em cabecear a pares, com 

a Mónica, podemos substituir a Mónica pelo José que cabeceia melhor e, portanto torna 
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mais fácil a prestação da Maria; ou, por exemplo, substituir a bola por um balão, mais leve e 

maior, que lhe dê “mais tempo” para se colocar debaixo do objeto e poder cabecear 

convenientemente. Quando se pretende consolidar aprendizagens já iniciadas, a mesma 

habilidade pode ser realizada noutras situações, (podendo ou não, ter graus de dificuldade 

diferentes). Por exemplo, o aluno pode “saltar de um plano superior”, diretamente para o 

solo, de frente e para trás, com meia pirueta completa. 

Combinar regras com os alunos de modo a que estes percebem qual o comportamento 

que é desejável, torna-se um fator determinante para se conseguir um bom ambiente de 

aula, isto é, um clima favorável à aprendizagem. Combinar e utilizar regras e sinais torna-se 

vantajoso em ocasiões especiais de organização: Distribuir e utilizar material portátil; 

Preparar e arrumar material pesado; Entrar e sair da aula; Participar na atividade; Esperar a 

sua vez para realizar a tarefa; Formar grupos; Transitar de situação ou atividade (entre 

estações de circuitos ou partes de aula); Chamar a atenção de turma para uma informação 

ou instrução dirigida a todos; Reunir a turma numa determinada área do espaço de aula. 

Assim, a eficácia das regras surge como um aspeto de elevação qualitativa de participação 

nas aulas, permitindo aumentar o tempo disponível para a prática. A introdução destas 

regras na aula deve ser progressiva. Não se pode pedir a alunos destas idades que 

aprendam e cumpram várias regras ao mesmo tempo, e só se deve complicar uma regra 

quando a outra já estiver em fase adiantada de consolidação. As regras podem ser 

introduzidas através de jogos, num ambiente de desafio. Se como professor desejo que os 

alunos a um sinal visual (mão no ar) interrompam a atividade e se mantenham atentos ao 

que vou dizer, podem começar por jogar o “jogo das estátuas” com diversos sinais, 

escolhendo depois aquele que se utiliza em todas as aulas. Depois, num período de treino, 

o jogo das estátuas surge em qualquer situação (quer os alunos estejam a jogar, a realizar 

um percurso de ginástica, num concurso com bolas, etc.) para se poder então assumir como 

uma regra da aula. Como professor gosto de combinar com os alunos diversas regras: 

Regras de utilização dos materiais, expressando essas regras, pela positiva. Por exemplo: 

“Os colchões transportam ao colo, sem os arrastar; as bolas perdidas vão para o canto dos 

perdidos e achados”, etc. “Enquanto o professor não disser o que vão fazer, as bolas são 

para manter debaixo do braço ou entre os joelhos”. Regras de transição de situação ou de 

espaço – Por exemplo, se os alunos veem da sala de aula, é necessário ensiná-los a 

transitarem de um para o outro espaço sem incomodarem as aulas “vizinhas”. Se os alunos 

vêm do recreio ou de casa também é desejável combinar regras considerando quem chega 

primeiro à aula, e como se deve entrar no espaço de aula. De modo a não perder tempo 

quando pretende intervir e para se fazer ouvir por todos os alunos, o professor deve 

combinar, desde a primeira aula, sinais para que estes interrompam de imediato as 
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atividades e o oiçam. Para que este sistema resulte, é necessário que os alunos aprendam 

e treinem, através, por exemplo, de forma jogadas, a reação a determinado sinal. Este 

processo demora algum tempo, até estar adquirido por todos os alunos – não se pode 

esperar um comportamento ajustado logo à segunda ou terceira aula, mas esta 

aprendizagem é rápida. Para solicitar a atenção dos alunos, por vezes utilizo sinais visuais 

(como mão aberta, mão fechada), em vez de sinais sonoros (como o apito ou as palmas). A 

utilização de sinais visuais tem algumas vantagens: Não é necessário mais barulho, 

adicional ao já existe na aula. Os alunos não se podem “alhear” da presença do professor e 

do desenrolar da aula – a todo o momento o professor pode levantar o braço, sinal ao qual 

hão de responder, parando rapidamente e aguardando o que o professor lhes irá dizer, ou 

efetuar o sinal de reunião (mão fechada) para que se agrupem junto dele. A disciplina 

também se aprende! O comportamento dos alunos deve ser orientado por regras 

devidamente aprendidas e consolidadas, como se de um jogo se tratasse e não de uma 

imposição, válida em si mesma. Apesar de cuidar que a aula decorra num ambiente 

pedagógico favorável (preventivo da ocorrência de comportamentos desvio ou maus 

comportamentos) podem existir pontualmente problemas de indisciplina, que merecem uma 

atuação firme do professor para os resolver: Primeiro, gosto de os prevenir, adaptando se 

necessário, a atividade ao aluno ou alunos em causa, no sentido de os recuperar para a 

atividade (por exemplo, mudar o aluno de grupo). Depois, persuadindo o(s) aluno(s) em 

questão, explicando os motivos pelos quais o comportamento é considerado incorreto e 

reforçado as regras ou tarefas combinadas; Por último, caso a atuação anterior não seja 

eficaz, o atuo de modo a remediar esse problema na aula, retirando o(s) aluno(s) da tarefa, 

impondo-lhes outras situações de participação – arrumar material, acompanhar o 

professor...  

As situações de aprendizagem de Educação Física, requerem, normalmente, a 

organização de grupos para a realização dos circuitos, concursos a pares ou trios, trabalhos 

por áreas, jogos coletivos, etc. Em regra, as decisões sobre este processo devem ser 

tomadas pelo professor, no trabalho prévio de preparação da sequência de aulas com a 

mesma organização ou plano, sequência que se designa por Unidade. Assim, e no que se 

refere à formação de grupos e organização dos alunos nas diferentes situações, como 

professor costumo tomar em consideração os seguintes aspetos: Promover situações de 

exercício a pares e a três, indicando “quem faz o quê e com quem”, proporcionando o 

convívio direto do aluno com cada um dos seus colegas, em situações simplificadas, para 

descobrir a aprender a relacionar-se com todos eles. Evitar um clima de fixação das 

preferências dos alunos, promovendo a variedade de interações (utilizando diferentes 

critérios de agrupamento) em situações que favoreçam a facilidade de cooperação. Reduzir 
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o tamanho dos grupos ou equipas, quando se pretende introduzir habilidades novas ou mais 

complexas, simplificando a organização, para facilitar a assimilação e também as interações 

(de modo a que os conflitos possam ser resolvidos facilmente). Identificar condutas hábeis 

dos alunos mais tímidos ou inibido e valorizar essas habilidades, chamando a atenção dos 

colegas, para evitar estereótipos de rotulação dos alunos como “inábeis” ou “incapazes”. 

Constituir os grupos, nos casos daqueles que se pretende que se mantenham estáveis 

durante um período mais ou menos prolongado, de modo a que cada um deles seja 

heterogéneo (alunos de diferentes aptidões) e, no conjunto, equilibrado com os restantes 

grupos, evitando a divisão e fracionamento da turma em “hábeis” e “inábeis”, 

particularmente na introdução de novas habilidades ou jogos e nas situações de prova. Nos 

grupos-tarefa (ocasionais), para determinados exercícios de domínio de habilidades, 

agrupar os alunos, por níveis de desempenho, sem deixar que se instale um padrão de 

agrupamento fixo, o que se consegue introduzindo um colega de melhor nível de prestação 

em cada subgrupo (que pode apoiar os parceiros). Organizar esses grupos de modo a evitar 

conflitos, levando os alunos “mais agitados” a participar com os colegas que inibam conflitos 

ou comportamentos de desvio, ou mantendo-os junto do professor para o ajudar – 

demonstrando, apoiando e organizando, etc. A homogeneidade ou a heterogeneidade dos 

grupos depende dos objetivos do professor e das características da atividade ou da tarefa a 

realizar. Por exemplo, se pretendo que uma situação de jogo coletivo se constitua como 

uma situação de treino, é conveniente que cada grupo (equipa) seja relativamente 

homogéneo no seu interior, para permitir igual oportunidade de participação no jogo, já que 

só esta se traduz em oportunidade de aprendizagem, ao mesmo tempo que o equilíbrio 

entre os dois grupos permite êxitos equivalentes no jogo, mantendo níveis elevados de 

motivação dos alunos. Noutro exemplo se, em determinado momento, desejo fazer incidir a 

minha intervenção nos alunos com mais dificuldades, posso faze-lo organizando grupos por 

níveis de desempenho nas diferentes habilidades, facilitando, deste modo, a avaliação 

formativa, aspeto essencial na progressão e evolução dos alunos. Por outro lado, se 

pretendo que os alunos com mais dificuldades beneficiem dos “modelos” dos mais hábeis, 

de modo a melhorarem o seu nível de compreensão e desempenho nas tarefas, os grupos 

deverão ser heterogéneos, agrupando alunos mais e menos hábeis, nas habilidades em 

foco. Ocasionalmente e estrategicamente, o proponho aos alunos que formem eles próprios 

os grupos, apreciando, deste modo as relações de preferência/rejeição na turma. Atribuo 

essa responsabilidade aos alunos com dificuldades de integração na turma ou “rejeitados” e, 

se oportuno, destaco positivamente a sua participação. Em determinadas etapas ou 

unidades ao longo do ano, uma relativa estabilidade dos grupos na turma facilita o processo 

de avaliação formativa, ao mesmo tempo que evita consumir tempo na definição de grupos: 
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Os grupos podem ser identificados com nomes ou motivos que as próprias crianças 

escolham. Sempre que a constituição de grupos for aleatória, o professor pode utilizar 

critérios também aleatórios, como a cor da camisola, o mês em que nasceram, as iniciais 

dos nomes, etc., ou forma-los através de jogos como “O Rei Manda” (Ex. O rei manda 

formar grupos de 2, 3, 4, 5...).  

Tendo então sempre presente o ensinamento de Bento (2003, pág. 58), que refere que a 

planificação se traduz numa “antecipação mental do ensino”, para obter um melhor proveito 

e apropriada estruturação das aulas, sempre adotei uma ajustada planificação das mesmas, 

de acordo com os programas curriculares, as melhores práticas, as orientações superiores, 

as decisões tomadas pelo departamento ou grupo disciplinar e ainda os espaços físicos, 

materiais e os tempos letivos. Para além disso, os planos de aula procuraram responder às 

necessidades concretas dos alunos, mas sempre tendo em conta uma perspetiva de médio 

e longo prazo. A planificação da minha atividade letiva foi sempre articulada com os meus 

pares, por forma conquistar em conjunto melhores e mais homogéneos resultados, no seio 

da escola ou até do agrupamento. De igual modo, pretendi adotar processos de 

monitorização do meu desempenho, reorientando, sempre que necessário, o trajeto inicial. 

E, bem assim, adequar processos de monitorização e de avaliação pertinentes e 

diversificados para os alunos.  

 

 

3.6. AVALIAÇÃO AFERIDA COMO FORMA DE BALANCEAR ABORDAGEM EFETIVA 

DA ATIVIDADE FÍSICA NO PRIMEIRO CICLO 

 

O "percurso sinuoso e irregular" da Educação Física na escola do 1º Ciclo do Ensino 

Básico (CEB), apesar de constar desde sempre do seu currículo obrigatório, ao longo dos 

anos, fez com que pudéssemos identificar a rejeição da abordagem desta área nas práticas 

educativas de muitas escolas. Desde de 2006, com o surgimento das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) alguma desordem concetual ficou instaurada, entre 

currículo obrigatório (Educação Física) e currículo facultativo (Atividade Física e Desportiva). 

Se ponderarmos que compete à escola garantir os melhores exemplos no desenvolvimento 

das crianças, a EF com níveis regulares e de qualidade deve ser uma prática existente em 

todas as escolas do 1º CEB em Portugal. As crianças não têm duas vezes 6 anos, duas 

vezes 7 anos ou duas vezes 8 anos… As crianças ao longo do 1º CEB atravessam um 

período analítico do seu desenvolvimento, onde manifestam momentos ótimos para realizar 

determinadas aprendizagens e desenvolver certas capacidades motoras. A escola tem de 

compreender que o desenvolvimento da criança exige três tipos de estimulação: cognitiva, 
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sócio-afetiva mas também motora adequada. Até porque o desenvolvimento não é parcelar, 

ele resulta como um todo.  

As provas de aferição em Educação Física efetivadas no 2º ano do 1º CEB passaram-se 

a realizar no ano letivo  de 2016-2017. Espera-se que estas decisões do Ministério de 

Educação possam contribuir para além de uma maior concretização da Educação Física 

nestes níveis de ensino e para suscitar a constituição de um maior número de projetos de 

desenvolvimento da Educação Física, nomeadamente entre os professores titulares de 

turma no 1º ciclo e os professores de Educação Física dos seus Agrupamentos de Escola, 

que também seja encontrada a forma mais propícia do lecionar Educação Física no 1º CEB. 

Com estas provas, mesmo sendo somente balizadoras de momentos específicos motores 

dos alunos, fez com que os professores titulares passassem a ter outra preocupação com o 

lecionar da área e vontade em articular a “sua” Expressão Físico Motora com a “nossa” 

Atividade Física Desportiva. Neste últimos anos da minha prática pedagógica, sou abordado 

sequencial e especificamente dentro das AEC pelos professores do 2.º Ano tendo em vista a 

melhor preparação dos alunos para a aferição em questão. Inclusive já se preocupam para 

com efetivação programática dos conteúdos e com a existência do material necessário para 

a exercitação desses conteúdos dos blocos programáticos a avaliar. Escolas sede como 

tenho em Fragoso, onde as instalações são as do restante básico deixam azo a não ser 

necessário adquirir nenhum recurso, mas em Escolas como Aldreu, Palme ou Balugães já 

trabalham para salvaguardar as condições mínimas exigidas nos critérios de avaliação dos 

Exame Prova. Esta prática aconteceu-me em mais agrupamentos como em Vila Cova na 

Escola sede onde também tinham o material todo e na de Perelhal onde já foi necessário 

arranjar o material não existente. E antes no agrupamento de Escolas António Rodrigues 

Sampaio de Marinhas onde nas Escolas de Mar e Belinho também se teve que resolver a 

“questão” do banco sueco com o “empréstimo” da Escola sede. Como é óbvio, nas minhas 

aulas antes, durante e depois das datas da realização das Provas tenho como planeamento 

todos os blocos programáticos curriculares, dai o à vontade com que encaro a realização 

das provas dos meus alunos que contrasta com o pânico evidenciado pelos titulares, por 

muitos deles saberem ante mão que como uns nem lecionam outros não dominam têm 

receio das performances e posteriores resultados formativos a avaliar. A realização 

continuada destas provas, só por si, não representa a resolução dos problemas que estão 

identificados nesta área disciplinar, mas poderão ser um contributo importante para a 

recolha de informação relevante sobre o processo de ensino e aprendizagem e para a 

definição e operacionalização de  medidas que se traduzem em mais e melhores 

aprendizagens para os nossos alunos. As Provas de Aferição em EF realizadas aos alunos 

do 2º ano escolaridade constituem-se então como um acompanhar do desenvolvimento do 
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currículo na área específica de EF. Pela sua novidade e pelo enquadramento curricular em 

que a EFM tem vivido na generalidade das escolas (sabemos que nem todos os alunos têm 

acesso regular a aulas desta área), estas provas não devem ser entendidas como muitos 

professores entendem, um “exame” ao trabalho das escolas e dos professores. Mas sim 

como o fornecer de informações detalhadas às escolas, aos professores, aos encarregados 

de educação e aos próprios alunos sobre o desempenho destes últimos e potencia uma 

intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades específicas de cada aluno. Será 

também um estímulo para que se possam criar condições para que todos os alunos tenham 

acesso, na sua plenitude, ao currículo definido para o 1º ciclo do ensino básico.  

Estas provas quando foram vaticinadas exaltaram as mais diversas interpretações; (“As 

crianças só têm 7 anos não deveriam ser avaliadas”; “Olha agora, vão avaliar 

cambalhotas!?”,  “Ginástica não conta para nada!” etc). Apesar de todas as opiniões 

discrepantes, relativamente à sua pertinência considero que foram uma forma de “virar a 

página” sobre um tempo em que apenas duas áreas do currículo tinham atenção. Estas 

provas são avocadas como de caráter diagnóstico e formativo e vinculadas a uma lógica de 

avaliação qualitativa. Mais do que um sinal político por parte do Ministério da Educação, 

estas provas de aferição vieram dar visibilidade a uma área do currículo aos olhos de 

escolas, professores e famílias. Não está em causa a excelência ou a penúria dos 

resultados alcançados pelas crianças, antes caraterizar fraquezas e potencialidades para 

melhor direcionar o trabalho formativo por parte de escolas, professores e famílias no 

sentido futuro das árvores darem bom fruto. A forma como desde há dois anos se começou 

de olhar para as provas de aferição mudou. Em vez de notas, os alunos recebem agora 

relatórios onde o “exame” que fizeram é analisado ponto por ponto. A vantagem deste 

método, no entendimento do próprio Instituto de Avaliação Educativa, é que é possível os 

encarregados de educação e as escolas olharem para o documento e perceberem em que 

matérias específicas os estudantes são bons ou em quais precisam de consolidar 

conhecimentos. Em alguns casos, o relatório traz indicações sobre as áreas que precisam 

de reforço. No caso das Expressões Motoras, segundo o relatório de nacional 2016 e 2017 

das provas de aferição do Ensino Básico, no segundo ano, conseguiram-se bons resultados 

em Deslocamentos e Equilíbrios (correr, saltar, equilibrar e rolar). A maior dificuldade foi na 

cambalhota à frente e sem interrupções — 40% dos alunos não conseguiram fazê-la 

corretamente. Saltar à corda, lançar, receber e pontapear uma bola foram as quatro tarefas 

para avaliar Perícias e Manipulações. A tarefa mais fácil (90%) foi pontapear uma bola com 

força dentro dos limites de um corredor e a mais difícil lançar uma bola para acertar num 

alvo na parede: 23% revelou pouca precisão e 10% não conseguiu executar a tarefa.  
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 A EF como área do currículo é o âmbito onde cada criança efetiva a sua socialização 

com uma cultura motora, cimentada no domínio de ações, habilidades, conhecimento das 

práticas e desenvolvimento de atitudes e valores próprios do universo das Atividades Físicas 

e Desportivas (AFD). A aplicação destas provas na área das expressões constituiu um 

desafio para as escolas e para os professores, não só pela novidade, mas pela 

especificidade das questões logísticas que acarretaram. Por serem provas de avaliação de 

desempenhos práticos, realizadas no contexto do grupo-turma, com avaliação presencial 

através de observação direta por uma equipa de professores avaliadores, implicam uma 

abordagem cuidada num trabalho coordenado que torne possível a sua realização, 

mobilizando as escolas e a rede de professores aplicadores, interlocutores e classificadores, 

em que muitos de nós, professores de Educação Física estaremos envolvidos. Este facto 

deve ser entendido como garante da qualidade da aplicação das provas, mas 

simultaneamente, como uma oportunidade para se estabelecerem pontes, com as direções 

e colegas do 1º ciclo, para a estruturação de possibilidades de desenvolvimento do currículo 

de EFM.  

Proporcionar a TODAS as crianças conjunturas de aprendizagem para ampliar 

capacidades para uma participação mais eclética numa futura preferência de vinculação a 

uma atividade desportiva é um dos objetivos ou unicamente com o intuito de educar para a 

saúde. A EF no 1º CEB tem finalidades educativas de em termos inclusivos facultar uma 

maior relação das crianças com as AFD. É neste quadro que as Provas de Aferição em EF 

dão a capacidade de esclarecer de forma mais balizada pontos mais e menos fortes no 

domínio de competências motoras consideradas fundamentais no desenvolvimento das 

crianças nestas idades. Num tempo em que há uma perceção de vida sedentária nas 

nossas crianças, importa evidenciar dados objetivos sobre o que cada criança domina em 

termos motores, no contexto das suas práticas de EF na escola do 1º CEB e assim 

incentivar a um trabalho qualitativo constante. Por refletirem uma visão integradora dos 

diferentes domínios/blocos, podendo ainda mobilizar aprendizagens de anos de 

escolaridade anteriores, de modo a privilegiar uma perspetiva articulada dos saberes, foi no 

ano letivo 2017/2018 instituída também do segundo e terceiro ciclos, mais precisamente no 

5.º e 8.ºanos de escolaridade. Com a mudança instituídas dos alunos dos anos terminais de 

cada ciclo não serem submetidos a teste (as provas finais realizavam-se no 4.º e no 6.º 

ano), mas antes os de anos intermédios, neste caso os alunos do 2.º, do 5.º e do 8.º anos 

do básico tem como justificação, dada pelo Ministério de Educação, que se as fragilidades 

dos alunos forem detetadas antes de terminarem o ciclo de ensino, as escolas ainda vão a 

tempo de mudar o que se passa na sala de aula e de melhorar as aprendizagens. 

https://observador.pt/2016/01/08/ministerio-cria-provas-afericao-no-2-5-8-anos-mantem-exames-no-9-ano/
https://observador.pt/2016/01/08/ministerio-cria-provas-afericao-no-2-5-8-anos-mantem-exames-no-9-ano/
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Em síntese, o avaliar neste contexto é simbolicamente muito importante porque avalia 

competências do saber fazer diferentes das outras disciplinas: pois não basta ‘marrar’ as 

componentes críticas do acertar no alvo ou marcar um golo há que vivê-las e senti-las com o 

corpo. Para além do mais, há um conjunto de valores ligados com o trabalho em equipa, 

respeito de regras, disciplina, e até mesmo de sacrifício, que são cruciais na educação dos 

jovens. 
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4. REFLEXÃO FINAL 

 

A tarefa pedagógica que venho incrementando nas várias escolas por onde lecionei, não 

se esgota em si mesma, como meta última de quem alcançou uma licenciatura na área que 

ambicionava. Coabitei ao longo do tempo, com uma permanente preocupação em me 

sustenta atualizado e em trilhar um percurso da valorização pessoal, enquanto ser humano 

e profissional do ensino. Deste modo, demandei permanentemente outras metas que me 

autorizavam evidenciar o espírito proactivo no conhecimento das matérias da “minha 

disciplina de estudo”, assim como procurar outros patamares que me facultem estar 

preparado para novos requisitos do campo do ensino e da empregabilidade, alcançado o 

grau de mestre. É o momento, assim, de patentear o que já foi e o que estou a fazer nesta 

específica matéria, onde se assinala, como estádio imprescindível, o trabalho que aqui 

agora produzo. 

Foi meu intento ao longo deste trabalho evidenciar o papel da Educação Física de uma 

forma geral e especifica quer no aspeto curricular, quer no aspeto de atividade de 

enriquecimento, quer no aspeto extra-escolar.  

Dentro do Todo da Educação, parti da Educação de base e percorri a estrada transversal 

e transferível intra e inter anos e ciclos de formação. Percebi as Educações e suas 

motivações no incutir o gosto pelo ensino-aprendizagem no Ensino Básico e direcionei para 

a nossa casa mãe, a Educação Física, onde constai que esta disciplina não se reduz à 

instituição escolar e percebemos a sobremaneira a sua importância ao longo da vida. 

Contextualizei curricularmente a Educação Física por forma a perceber que o ecletismo da 

disciplina faz parte por mérito e não por anexo. Tendo como objetivo o domínio das 

atividades físicas e o desenvolvimento da criança em todas as facetas de personalidade 

beneficiando da apropriação das matérias de Educação Física.  

A Expressão Físico Motora no Pré-escolar como primeira etapa da educação básica, com 

foco na criança, onde a espontaneidade que desenvolve a criatividade, a libertação, a 

sensibilidade e a tomada de decisão, fazem com de uma forma lúdica se deva 

pedagogicamente enquadrar ajustando os momentos de aprendizagem para caminhos 

positivos, refletindo por fim que as novas preocupações sociais não deixam as crianças 

viverem este estádio e querem queimar etapas antecipando comportamentos de alunos 

felizmente ainda existem muitos pais que olham ao estado maturacional das suas crianças e 

não os colocam condicionais na primária, percebendo que ainda não alunos na sua prática. 

No primeiro ciclo, quando as crianças começam então a ser alunos, em Educação Física, 

o grande problema está na não demarcação assertiva de onde acaba a Expressão Físico 

Motora curricular e começa a Atividade Física Desportiva de enriquecimento. Como 
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meditação constato no “campo” que a primeira faz ponte com o Pré-Escolar e a segunda 

com o segundo ciclo. O problema está na estrada entre pontes onde existe uma 

obrigatoriedade titular de abordagem que na maioria dos casos não se efetiva e se deixa 

substituir por uma suplente opcional abordagem extra curricular. Compreendendo a 

importância da Educação Física neste ciclo como desenvolvimento, este ciclo constrói os 

subsequentes onde a não abordagem hipoteca irreversivelmente os estádios seguintes. 

Nem a parte curricular motora deve ser substituída pela de enriquecimento, nem a prática 

extra-escolar deve substituir as duas anteriores, Todas devem existir e se complementar. 

Dentro da disciplina todas as “modalidades” são importantes, fazendo com que o individual 

melhore também o coletivo. A formação física não procura performance, procura 

essencialmente educação para a saúde. A contribuição da Educação Física para o facilitar 

da aprendizagem de outras áreas é evidente e potencia a melhora do processo educativo. 

As relações inter individuais que obrigatoriamente esta disciplina proporciona, fazem com 

que o jogar com os objetivos, competências e conteúdos sejam além de eficientes, eficazes. 

Com o 2.º Ciclo do Ensino Básico, dá-se continuidade às aprendizagens praticadas no 1.º 

Ciclo, estreando-se a abordagem das matérias de ensino na sua forma característica. Dá 

continuidade também à perspetiva de qualidade de vida, saúde e bem-estar, na melhoria da 

aptidão física e suas capacidades, assegura a aprendizagem de um conjunto variado de 

matérias nas atividades físicas desportivas. A abordagem a algumas áreas surge com mais 

discriminação do que a outras. É dentro deste bloco estratégico de áreas e sub áreas que se 

estabelece o tratamento das matérias. As opções de organização curricular são 

homogéneas na sua aplicação nas diferentes escolas na parte comum, a parte alternativa 

aproveita características próprias e condições específicas. Os objetivos gerais comuns a 

todas as áreas neste segundo ciclo definem que o aluno deve participar ativamente em 

todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo, no relacionamento, na 

compreensão de dificuldades e aptidões, na cooperação e organização das situações de 

aprendizagem. A orientação metodológica é variável consoante a escola. O planeamento 

surge para salvaguardar e organizar as modalidades e conteúdos, de maneira que cada 

turma passe por sucessivos conjuntos de aulas, consoante a possibilidade das instalações. 

Os critérios de avaliação estabelecidos pelo grupo de Educação Física e pelo professor 

estabelecerão em concreto o seu grau de sucesso. 

É propenso o momento de se fazer as ligações entre estes ciclos de ensino. Perceber o 

que passa, segue e atravessa na direção ascendente nas etapas. A transversalidade e 

transferibilidade entre cortes de ciclos. A presença da Educação Física em todos os ciclos 

faz com que seja uma das disciplinas piloto para se perceber a qualidade da travessia. 

Embora existam constrangimentos na estrutura dos currículos disciplinares, é possível o 
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diálogo e a incorporação dentro de cada área de forma a atenuar a fragmentação dos 

saberes. Mas o que constato é um excessivo fracionamento vincado do que devia ser 

transversal e transferível entre idades dos diferentes ciclos. A “repartição” de fases de 

ensino e resultante relação disciplinar apesar de essencial, não tem tido a flexibilidade 

pretendida para propagar a estruturação e a reforço dos conteúdos nas disciplinas entre 

ciclos de ensino. O fenómeno da particularização mostra relutância a tudo o resto e 

acorrenta a ação educativa dos professores ao cumprimento do seu programa disciplinar. A 

dinâmica escolar tem mudado bastante. O tempo escolar aumentou e o tempo livre diminuiu. 

Mas mais tempo escolar não significa melhor tempo de aprendizagem. O sedentarismo 

contemporâneo provoca pouca qualidade de saúde e bem-estar. Para contrariar estes 

contextos, no meu prisma, a solução passa por uma mescla do tempo escolar curricular e 

não curricular ajustado para uma prática regular efetiva e tempo extraescolar com vida 

social física e desportiva ativa. Pensar que ao fazer uma parte se está a conseguir o todo, 

faz com que, não exista adição de competências, mas subtração de experiências de 

desenvolvimento. A possibilidade de introduzir os vários estímulos motores que são 

oferecidos intra e extra escola podem fazer com que o problema de amanhã seja prevenido 

no presente. Devemos promover então a flexibilidade desejada, procurar pontos de união, 

de associação, de aglomeração de momentos e a consecutiva reunião de saberes, que 

permitiria alcançar uma percetiva holística, para promover a coordenação e a 

complementaridade quer na articulação vertical do ensino básico (infelizmente ainda muito 

utópica) e posteriormente secundário, quer no anexar enriquecedor do desporto fora da 

escola, que regra geral é visto como escape formal para compensar lacunas sedentárias.  

Centrando-me na “nossa” disciplina, na linha cronológica histórica da Educação Física 

em Portugal. Percebemos a sua repercussão nas várias visões, interrogações e incertezas 

quanto à definição e finalidade. Desde o direito elitista até ao generalizado, vivemos hoje 

ainda uma crise de identidade e pertinência da Educação Física. A nomenclatura divaga 

para várias taxionomias. Desde a mais comum Ginástica, onde aspetos de força militarista 

influenciaram esta designação. Ao reducionismo da denominação por animação desportiva. 

Outras vezes chamada de movimento, ou de crescimento, ou exercício e ainda de 

recreação. Tudo termos redutores e simplificadores de um nome que por si só é muito mais 

abrangente: Educação do “Físico”. Psicomotricidade surge também como outro dos termos 

muito usados para definir a disciplina, oriunda do foro médico, tendo sido deslocada para o 

campo educativo. Esta nova corrente, em Portugal, chamou à atenção para a unidade que 

existe entre a atividade psicológica do sujeito e a sua manifestação motora. Por último 

aparece-nos a Expressão Corporal, ligada ao teatro e a uma corrente que unia a dança 

encontrou terreno fértil no campo de Educação Física, eclodiu então a crítica ao modelo 
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anatómico e mecanicista em que se sustentava a execução das técnicas das atividades 

físicas. Estes vários separadores de identidade, se por um lado levaram a discrepâncias 

para o “seu” chamar, contribuíram para um enriquecimento de várias vertentes e assim para 

uma mescla de senso comum e cientifico. Assim sendo, está a emergir à tona, cada vez 

mais, uma boia de salvação, que é observada como socorro futuro na pertinência e 

importância da disciplina, bem como da generalização do seu conceito e definição social. 

Como padrão acomodado, detemos a supremacia das disciplinas de “aprendizagem”, 

sobre as chamadas disciplinas “expressivas”, onde se insere a Educação Física. Mesmo 

com uma opinião aparentemente tão consensual generalizada da importância da Educação 

Física, assistimos a um investimento pouco vincado nesta disciplina nas escolas. A ideia 

errada de muitos dos agentes, de que o criar talentos é o cerne da questão ainda não se 

sobrepôs ao verdadeiro intuito do que se deseja, um aluno que cumpra, que seja aplicado e 

que procure o seu desenvolvimento, tal como nas restantes disciplinas. Como no primeiro 

ciclo a Educação Física ainda é um caos, é claramente uma área em défice, o que faz com 

que, possam existir miúdos entre os 6 e os 10 anos que não têm acesso a qualquer tipo de 

atividade física organizada e começar no segundo ciclo já é tarde. Outros aspetos a refletir 

são a depreciação da avaliação sumativa da educação física, que agora voltou a contar para 

a média no secundário, mas que nos outros ensinos e anos continuam a ser olhadas como 

um parente pobre aos olhos dos colegas nas pautas de avaliação. Outro fator que não ajuda 

a dar importância, é a redução do seu número de horas letivas. Mas é por demais evidente 

que a Educação Física com a sua especificidade inclui as restantes dimensões da 

personalidade, logo a abordagem deve perceber a relevância da transdisciplinaridade como 

inclusão por paridade e equidade de importância no processo total do ensino.  

O autoconceito, a afetividade no geral, mas especificamente desta disciplina expressiva 

gera uma motivação extra na abordagem no ensino. Para muitos ainda é a alegria e um 

prazer ir para a escola no dia de Educação Física. Mas já foi mais consensual. Nos dias de 

hoje deparamos com um gerar de emoções díspares nos nossos alunos relativamente à 

“nossa” disciplina. Pois para outros é mais um dia em que terão de realizar exercícios onde 

o êxito por vezes não será alcançado e onde os mais aptos passarão por eles com ar de 

soberba e menosprezo. O professor influencia de forma positiva ou negativa a motivação do 

aluno, o que é determinante para o sucesso ou insucesso da aprendizagem. O 

comportamento dos alunos tem conexão direta com as estratégias de ensino‐aprendizagem 

mais abertas ou fechadas estabelecidas pelo professor. Esta apropriação prática é o 

primeiro passo para os alunos se sintam úteis e sejam compreendidos durante aquele 

momento de atividade física e desportiva. As complexidades podem e devem ser minoradas 

pela relação com o Professor e clima afirmativo de aula. Constato então que a afetividade 
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de uma relação de salutar entre professor e aluno, balizada por estratégias pedagógico 

didáticas integradas, provocam o conceito pessoal do aluno em níveis motivacionais que 

fazem com que o prazer seja uma realidade.  

No seguimento destas relações, a monodocência especifica do Pré-Escolar e Primeiro 

ciclo, faz com que o relacionamento seja em quantidade temporal mais vincado 

qualitativamente. Percebendo que a monodocência caminha para uma especialização 

coadjuvada com chegada possível a uma polidocência futura. O melhor relacionamento e 

reconhecimento, por parte do monodocente, das dificuldades dos alunos na situação de 

professor titular, não invalida que a existência de dois, três ou mais professores não seja 

também, ou melhor, facilitador da ação ensino e aprendizagem. Vários programas e projetos 

que se instituíram, introduziram ao professor generalista uma coadjuvação especializada. É 

importante refletir que o Professor titular não deve perder o seu estatuto no eixo de conduta 

da articulação pedagógica, tipo “diretor de turma” no primeiro ciclo, mas é óbvio que a 

disciplinarização em igualdade com o lecionar de professores “suplentes” mas 

especializados nas várias áreas e vertentes do currículo será o futuro inevitável a médio 

prazo.  

A burocracia contemporânea do ensino, as novas programações, os vastos currículos, as 

componentes letiva e não letiva, as provas nacionais com o ranking das escolas são 

apresentados como exigências que os professores têm de cumprir a par com a preparação 

de aulas e lecionação. Ou seja, o professor é cada vez mais um docente administrativo, que 

um educador escolar. Dai muitas áreas não serem abordadas como deviam. Na parte que 

nos toca, no 1.º ciclo muitos alunos não fazem aulas de Educação Física. Só contextos de 

formação pessoal especifica do docente no puxar dentro do primeiro ciclo a “brasa para a 

sua sardinha” dentro da possível variante ou a necessidade obrigatória de abordagem por 

questões de aferição, fazem com que determinadas disciplinas sejam na prática abordadas 

para além das de “preocupação central”. Ora se o currículo contempla essa lecionação, a 

sonegação com encaminhamento de tempo para o cumprimento só de Português, 

Matemática e Estudo do Meio, é elucidativo de um ensino global mentiroso. De forma a se 

enriquecer o currículo, a tutela criou as AEC, mas nunca estas podem ser substitutas, mas 

sim complementares. Dadas as circunstâncias sociais da importância contemporânea do 

aprender o Inglês, extraíram do enriquecimento e introduziram no currículo com a criação de 

um grupo especifico. Dai a minha visão quanto à criação de um grupo disciplinar para 

Educação Física, onde a parte curricular seria dada também por professores da área, 

extraia-se do currículo do Professor titular e nesse tempo ele lecionaria apoio a outras 

turmas ou por si só diminuía-se a carga horária das 25 horas ao professor primário que 

incompreensivelmente continua com mais três horas que as vinte e duas dos restantes 
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ciclos de ensino. Como solução apresentei também a restruturação dos ciclos, existindo 

somente o Básico e o Secundário, seis anos para cada etapa, uma única quebra e 

transição. Um básico com uma monodocência muito coadjuvada pelos professores 

específicos, que faria com que a passagem para a polidocência dos outros seis anos do 

secundário fosse tranquila, gradual e evolutivamente bem assimilada.  

Independentemente do caminho que se nos depare, nunca devemos esquecer um 

conjunto de contextos e circunstâncias formativo educativas que são a base, seja qual for a 

direção a tomar. Falando de uma forma geral, mas canalizando para a Educação Física, os 

tempos letivos devem ser bem balizados e distribuídos, o que não acontece. Os princípios 

pedagógicos, estratégicos devem levar a aprendizagens significativas, variadas e 

agradáveis. Percebendo que o esforço físico só se consegue com atividade intensa, que as 

questões de segurança são uma premissa em qualquer planificação. Que a especialidade 

da Educação Física passa, também, pelo contexto físico onde esta se realiza o espaço de 

aula da Educação Física e os materiais de aprendizagem que não são os mesmos das 

outras áreas curriculares. Perceber que o percurso de desenvolvimento dos alunos, no ano 

letivo, apresenta-se composto por várias etapas e períodos. De modo a garantir que a 

atividade realizada nas aulas conduza aos benefícios educativos esperados, é indispensável 

um estilo/ambiente de aula com o combinar regras com os alunos de modo a que estes 

percebem qual o comportamento que é desejável, torna-se um fator determinante para se 

conseguir um bom ambiente de aula, isto é, um clima favorável à aprendizagem e que 

conduza a um elevado nível de participação dos alunos nas atividades. O Professor de 

Educação Física deve garantir condições. Há que escolher as “melhores” situações de 

aprendizagem, isto é, aquelas em que os alunos aprendam mais e melhor, que signifiquem 

o criar oportunidades para que os alunos aprendam a aprender em interação permanente 

com os outros. Em suma sempre adotei uma ajustada planificação das atividades letivas, de 

acordo com os programas curriculares, as melhores práticas, as orientações superiores, as 

decisões tomadas pelo departamento ou grupo disciplinar e ainda os espaços físicos, 

materiais e os tempos letivos. Mas temos a obrigação de ajustar e restruturar, logo devemos 

procurar que estas sejam ainda mais ajustadas e contextualizadas a um ensino mais 

proveitoso e lucrativo.  

Para finalizar e como luz ao fundo do túnel relativamente ao entendimento das disciplinas 

que dão menos enfase no currículo, foram introduzidas Provas de Aferição a algumas 

disciplinas expressivas, nas quais Educação Física foi contemplada. Desta forma espera-se 

que estas decisões do Ministério de Educação possam contribuir para além do seu bom 

objetivo de base, para uma maior concretização da Educação Física nestes níveis de ensino 

e para o suscitar da constituição de uma visão mais abrangente da importância de outras 
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disciplinas e assim se proceder a uma restruturação que fizesse com realismo se cumprir o 

currículo na nossa expressão seja por grupo disciplinar a criar, seja por aglutinação de ciclos 

reduzindo o número.  

Pretendi assim, acrescentar um grito de alerta para a requisição de um estatuto 

consentâneo com a importância da Educação Física em Portugal, crendo em todo o seu 

potencial para um desenvolvimento do ser humano mais assertivo. Relevo ainda, que tudo o 

que concluí de enunciar, bem como todo o meu percurso profissional, esteve patente neste 

trabalho com o desígnio de deixar o meu registo pessoal, assim como todo o estudo e 

reflexão estratégica e crítica que aqui enunciei, percebendo que contribuiu de forma decisiva 

para o que hoje sou quer a nível pessoal, quer a nível profissional do ensino da Educação 

Física ao longo de mais de uma década, através de uma positiva mudança interior que fui 

observando em mim próprio no decorrer desta longa caminhada. Consciente de deveres e 

direitos, mas sobretudo implicado em procurar dar o meu contributo para estar cada vez 

mais preparado para a minha missão. 
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