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Resumo 

O presente relatório visa evidenciar todo o meu percurso profissional, desenvolvido nas áreas 

da Natação e Hidroginástica na Escola de Natação Municipal de Barcelos, assim como o 

ensino da Educação Física no 1º Ciclo (Atividades Extracurricular) e 2º Ciclo no sentido da 

obtenção do grau de Mestre ao abrigo da “Recomendação do CRUP” em Ensino da Educação 

Física nos ensinos Básico e Secundário.  

De uma forma transversal a todos os assuntos, efetuar-se-á o enquadramento teórico, 

seguindo-se a análise reflexiva da atividade profissional, sendo este ponto fundamental na 

composição de todo o processo, onde são feitos os assentamentos acerca da organização, 

planeamento, gestão do processo de ensino e aprendizagem, a participação nas relações 

interpessoais e o desenvolvimento profissional. 

Como é do conhecimento geral e está largamente fundamentado e estudado, o desporto e a 

prática de atividade física e desportiva regular são importantes para a saúde e qualidade de 

vida das populações, nomeadamente em termos físicos, psicológicos, económicos, 

ambientais, sendo que a atividade física e o desporto, a saúde e a qualidade de vida estão 

intrinsecamente ligados. Poderemos encarar a atividade física e o desporto nas suas diversas 

formas, experimentá-los nas suas vertentes formal ou informal, no entanto não devemos 

nunca esquecer que deve ser universal, sem diferença de sexo, etnia, estrato social ou 

religião.  

É do conhecimento de todos que o sedentarismo constitui um dos maiores problemas de 

saúde pública. Este é um problema atual que trará graves repercussões no futuro de cada 

indivíduo e da sociedade em que está inserido se não for atacado de imediato.  

Sendo o desporto cada vez mais importante no dia-a-dia de cada um, incentivar à prática de 

exercício desde muito cedo incutindo hábitos de vida saudáveis é sem dúvida o principal 

objetivo do ensino da Educação Física. 

Este é um dos principais focos da minha atividade profissional desenvolvida, durante mais de 

14 anos, que começou na Escola de Natação Municipal de Barcelos e continuou 

simultaneamente na vertente do ensino da Educação Física quer ao nível do 1º Ciclo como 

no 2ºCiclo. 
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Abstrat 

 

This report aims to highlight my entire professional career, developed in the areas of Swimming 

and hydro gymnastics at the Municipal Swimming School of Barcelos, as well as the teaching 

of physical Education on the 1st cycle (extracurricular activities) and 2nd cycle towards 

obtaining the master’s degree under the “Recommendation of CRUP” in Physical Education 

Teaching in Basic and Secondary Education. 

As is common knowledge and is widely based and studied, the sport and the practice of 

physical activity and regular sports are important to the health and quality of life of the 

populations, particularly in terms of physical, psychological, economic, environmental. The 

physical activity and sport, health and quality of life are inextricably linked. We can face the 

physical activity and sport in its various forms, try them in their formal or informal aspects, 

however we must never forget that it must be universal, without difference of sex, ethnicity, 

religion or social status. 

It is common knowledge that the sedentary lifestyle is one of the greatest public health 

problems. This is a current problem that will bring serious repercussions on the future of each 

individual and of the society in which it is inserted if is not attacked immediately. 

As sport is becoming more and more important in daily life, encouraging the practice of 

exercising from a very early age in healthy lifestyle habits is undoubtedly the main purpose of 

the teaching of Physical Education. 

This is one of the main focuses of my professional activity developed for more than 14 years, 

which began at the Municipal Swimming School of Barcelos and continued simultaneously in 

the teaching of Physical Education both at the levels of the 1st Cycle as in the 2nd Cycle. 
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XIX 

 

Introdução Geral 

 

O presente documento constitui-se no relatório de experiência profissional, elaborado no 

âmbito do Mestrado em Educação Física nos ensinos Básico e Secundário. A sua realização 

e defesa permitem a concessão do grau de mestre e confere habilitação para a docência 

nestes dois níveis de ensino. 

O relatório visa descrever e refletir sobre o percurso profissional que é direcionado para o 

ensino da Educação Física no 1º Ciclo e 2º Ciclo do Ensino Básico, assim como para o ensino 

da natação e hidroginástica. 

Deste modo, o relatório está dividido em três capítulos, escolhidos tendo em conta os anos 

de experiência nessa área. Por sua vez cada capítulo está dividido em três partes: introdução, 

enquadramento teórico e análise reflexiva sobre a atividade profissional.  

No primeiro capítulo, incidiremos sobre a atividade como monitora de natação e hidroginástica 

na Escola de Natação Municipal de Barcelos. Nele apresenta-se uma breve descrição sobre 

a Escola de Natação e sua organização estrutura, as instalações, os níveis de ensino e os 

seus objetivos e a sua certificação. 

No segundo capítulo, iremos abordar a atividade como professora de atividade de 

enriquecimento curricular no âmbito da Atividade Física e Desportiva no 1ºCiclo do Ensino 

Básico. Será feito um enquadramento conceptual da temática aprofundada, onde será 

referenciado e fundamentado a Educação Física no Currículo no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

bem como o seu contexto e legislação.  

Relativamente ao terceiro capítulo, este é referente à atividade como professora de Educação 

Física no 2º Ciclo do Ensino Básico. Iniciará com um breve enquadramento sobre o professor 

de Educação Física, o papel da Educação Física e o Desporto Escolar. Por fim falará sobre 

diretor de turma e suas funções. 

No final de cada capítulo será feita uma análise reflexiva de cada atividade profissional 

contemplando os aspetos positivos e negativos assim como as principais dificuldades sentidas 

na realização das mesmas. 

Por fim serão apresentadas as conclusões finais de todo este relatório.  
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 Introdução 

Neste capítulo pretendo refletir sobre a minha experiência profissional no ensino da natação 

e hidroginástica na Escola de Natação Municipal de Barcelos desde 2004 até à presente data. 

Desde outubro de 2004 que leciono na Escola de Natação Municipal de Barcelos aula de 

natação de diferentes níveis quer natação para bebés, aprendizagem e aperfeiçoamento, 

assim como a modalidade de hidroginástica. 

A natação, que seguramente, é a modalidade desportiva com maior expressão no quadro das 

atividades aquáticas ao nível nacional. A mesma apresenta-se entre as modalidades 

desportivas mais conhecidas e com maior número de praticantes, ou não fosse considerada 

a segunda modalidade rainha dos Jogos Olímpicos, depois do atletismo. Para além da sua 

relevância desportiva, a natação tem um papel formativo e educativo.   

A prática desportiva nas crianças e jovens é fomentada e incentivada, devido às suas virtudes 

formativas, de caráter, disciplina, vontade, de preparação para a vida e pró sociais. 

Também a hidroginástica é uma modalidade de bastante referência nas faixas etárias mais 

elevadas, sendo por isso muito procurada. 

Durante este capítulo farei uma breve fundamentação teórica sobre a Escola de Natação 

Municipal de Barcelos e a sua organização estrutural e pedagógica e no final uma análise 

reflexiva sobre o meu trabalho nesta instituição. 
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 Enquadramento teórico 

 

1.2.1. A Escola de Natação Municipal de Barcelos 

 

A Escola de Natação Municipal de Barcelos funciona na Piscina Municipal de Barcelos, sobre 

alçada do Município de Barcelos, integrado no Departamento de Cultura, Turismo, Juventude 

e Desporto (DCTJD), por forma a otimizar e rentabilizar a Piscina Municipal e está organizada 

de acordo com o seguinte organograma: 

 

Figura n.º 1 – Organograma do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto 

(DCTJD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Cultura, Turismo, 

Juventude e Desporto (DCTJD) 

Diretora do DCTJD 

(Dr.ª Filipa Lopes) 

Núcleo de Desporto e 

Juventude 

Coordenador Técnico 

(Prof. Alcino Silva) 

Piscinas Municipais 



Cap. I – Monitora de Natação e Hidroginástica 

 

5 

 

1.2.2. Instalações  

A instalação que alberga a escola de natação são as do complexo das piscinas Municipais. 

Esta infraestrutura Municipal foi inaugurada em 25 de março de 2000, pelo Presidente da 

Câmara Dr. Fernando Reis.   

Esta instalação é constituída por uma piscina interior dividida por uma ponte hidráulica, 

formando um tanque com 25m x 16,5m e com profundidade entre 1,4m e 2m. O mesmo está 

equipado com oito separadores (8 pistas), e oito blocos de partida no topo de maior 

profundidade, destinando-se ao ensino da natação, nas vertentes aperfeiçoamento e 

recreio/lazer.  

O outro tanque com 16m (atinge os 20,4m em zonas com formato curvilíneo) x 16,5 e com 

profundidade entre o 0,1m e 1,3m, destinando-se à AMA e às turmas dos níveis de 

aprendizagem assim como para as aulas de hidroginástica.   

Ainda nesta instalação existe dois tanques exteriores um com 25m x 12,5 e com profundidade 

entre 1m e 1,5m e ainda um tanque infantil com formato irregular com dimensões máximas 

de 26m x 14m e com profundidade entre 0,2m e 0,85m, utilizados na época balnear (junho a 

setembro) como forma de recreio/lazer. 

A Escola de Natação Municipal de Barcelos tem atualmente cerca de 3900 utentes entre os 

18 meses e os 80 anos sensivelmente, divididos pelas mais diversas turmas desde turmas 

Natação para Bebés, Aprendizagem, Aperfeiçoamento e Hidroginástica. 

Neste momento, existem as seguintes turmas nos vários níveis de ensino: 

 Tabela nº 1 – Nº de turmas por níveis de ensino 

 

Níveis 

de 

Ensino 

 

Nataçã

o para 

Bebés 

 

Aprendizagem 

 

Aperfeiçoamento 

 

 

Hidroginástica 

Turmas 

A 

(AMA 

4-7 

anos) 

Turmas 

J 

(AMA 

4-7 

anos) 

Turmas 

K 

(8-9 

anos) 

Turmas 

W 

(10-15 

anos) 

Turmas 

X (16 

anos e 

+ 

velhos 

Turmas 

Y (até 

15 anos 

Turmas 

Z (16 

anos e + 

velhos 

Nº de 

Turmas 

9 15 11 8 9 21 22 23 21 
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A Escola de Natação Municipal de Barcelos conta neste momento com vários colaboradores, 

nas várias diversas áreas de intervenção, de forma a tornar possível um bom funcionamento 

da mesma.  

 

          Tabela nº 2 – Nº de colaboradores nas diferentes funções 

Função Nº Colaboradores 

Gabinete Desporto  2 

Secretaria 3 

Receção 4 

Manutenção 2 

Nadadores Salvadores 4 

Limpeza 4 

Técnicos de Natação 23 

 

1.2.3. Objetivos Gerais da Escola de Natação  

A Escola de Natação está organizada do ponto de vista funcional em duas vertentes de prática 

bem distintas, designadamente: (i) a formação; (ii) e o lazer/saúde.    

A opção por esta estrutura funcional expressa no seu objeto social, quando manifesta 

prioridade na promoção da atividade física e desportiva para todos, independentemente da 

sua idade, condição social ou objetivo da prática. A Tabela nº 1 apresenta a estrutura funcional 

da escola de natação. 

                  Tabela nº 3 - Estrutura funcional da escola de natação 

 
ESCOLA DE NATAÇÃO - VERTENTES  

FORMAÇÃO  LAZER / SAÚDE 

Formação inicial  Hidroginástica 

 

Atendendo à diversidade e complexidade do ensino da natação, a escola de natação do 

município de Barcelos tem a necessidade de realizar um planeamento capaz de responder a 
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uma estruturação das aulas de forma criativa, dinâmica, atrativa e que, essencialmente, 

promova o desenvolvimento integral dos seus alunos. A planificação das atividades tem como 

ponto de partida a definição de objetivos gerais e específicos a adquirir pelos alunos, de 

acordo com as etapas de aprendizagem em que estes se inserem.   

Assim sendo, apresentam-se os objetivos gerais da Escola de Natação: 

(i) elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas dos 

alunos, nomeadamente a resistência geral, velocidade de reação simples e 

complexa, flexibilidade, controlo postural, equilíbrio dinâmico em diferentes 

situações, controlo da orientação espacial, ritmo e agilidade;  

(ii) promover a cooperação dos alunos através de jogos ou exercícios, 

compreendendo e aplicando as regras combinadas na turma, bem como os 

princípios de cordialidade e respeito na relação com os colegas e professores;  

(iii) fomentar a participação empenhada e aperfeiçoamento de habilidades nos 

diferentes tipos de atividades, procurando realizar as ações adequadas com 

correção e oportunidade;  

(iv) avaliar cada nível pedagógico, possibilitando acompanhamento da evolução, 

gerando satisfação e compromisso para com os alunos e seus familiares;  

(v) aferir a evolução de cada turma, em termos de “skills”, desempenho, assiduidade 

e necessidade de reajustes de planos de intervenção ou transição de grupos ou 

níveis; 

(vi) promover a interação entre equipas de trabalho e fomentar a troca de opiniões 

acerca dos casos de alunos e eminência de transição, bem como métodos de 

avaliação;  

(vii) oferecer a melhor forma de ensino da natação, recorrendo a novas metodologias 

e a formas mais interessantes e eficazes de abordagem de utentes e captação 

de novos alunos; 

(viii) executar avaliações finais, por via do ponto de situação das aprendizagens 

consolidadas até então;  

(ix) dar continuidade ao trabalho desenvolvido em todas as turmas, assegurando a 

adesão e a continuidade dos alunos na escola de natação; 

(x) satisfazer as necessidades verificadas diariamente pelos alunos; 

(xi) melhorar a progressão do processo de ensino/aprendizagem da escola, de 

forma a dar continuidade ao protocolo na época seguinte. 
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1.2.4. Níveis de Ensino  

Cabe a cada escola de natação estabelecer o seu programa pedagógico-didático, no qual 

deverão estar definidas as estratégias e as metodologias do processo de ensino 

aprendizagem. São diversos os autores que propõem modelos de ensino da natação 

baseados em etapas graduais de aprendizagem, e há casos de crianças que iniciam a prática 

aquática poucos meses após o nascimento, ou ainda durante a primeira infância.   

Na Escola de Natação Municipal de Barcelos os programas de atividades aquáticas, em 

idades mais precoces, visam sobretudo o desenvolvimento alargado e multilateral da criança, 

numa perspetiva psicomotora, cognitiva e social. De acordo com Barbosa, Costa, Marinho, 

Garrido, Silva & Queirós (2011) os programas pedagógicos de natação devem assentar em 

estilos de ensino menos rígidos e formais, favorecendo a componente lúdica.   

Por outro lado, a FPN (2015), diz-nos que a macro sequência no ensino da natação tem início 

logo após o aluno ter completado o percurso da AMA. Só depois de ter adquirido as 

habilidades aquáticas básicas, é que se devem abordar as habilidades motoras especificas 

da natação. Assim sendo, com uma margem para a gestão flexível do currículo, defendendo 

uma identidade própria dos clubes e escolas de natação, a FPN apresenta três etapas formais 

para qualquer programa pedagógico-didático. A Tabela nº 4 apresenta as etapas definidas 

pela FPN.  

Tabela nº 4 - Etapas de desenvolvimento do programa pedagógico-didático (adaptado da FPN, 

2015).  

ETAPA I – FUNDAMENTOS DA ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO  

Familiarização e 1º contato com o meio; equilíbrio (estático e dinâmico introdutório); 

respiração (introdutório e elementar); propulsão (introdutório e elementar); 

saltos/mergulhos (introdutório e elementar); manipulações (introdutórias).  

ETAPA II – HABILIDADES AQUÁTICAS BÁSICAS (HAB)  

Equilíbrio (elementar e avançado); respiração (elementar e avançado); propulsão 

(elementar); saltos/mergulhos (introdutório e elementar); manipulações (introdutórias 

e elementares).  

ETAPA III – HABILIDADES AQUÁTICAS ESPECIFICAS DA NATAÇÃO  

(HAN)  

Técnica de crol, costas, bruços, mariposa, viragens, partidas e chegadas.  
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 A par do descrito, a FPN (2015) define para cada um dos níveis acima apresentados, os 

objetivos gerais e específicos, bem como alguns dos comportamentos que devem ser 

especialmente desenvolvidos pelos técnicos de natação.   

Sustentado nas linhas guia mencionadas, e considerando a flexibilidade anunciada, o ensino 

da natação na Escola de Natação Municipal de Barcelos encontra-se organizado, não em três 

etapas, mas em quatro, nomeadamente:   

(i) natação para bebés; (ii) adaptação ao meio aquático (AMA); (iii) Nível aprendizagem 

das técnicas de nado; e (iv) aperfeiçoamento das técnicas de nado.   

Em todo este sistema, parece-me importante considerar a alteração da profundidade da 

piscina. Assim sendo, em água rasa, os técnicos realizam uma abordagem no sentido de 

desenvolverem as três primeiras etapas, o equilíbrio (vertical, ventral, dorsal e rotações), 

seguindo-se o desenvolvimento da respiração (inspiração e expiração). O processo de ensino 

destes profissionais conclui-se com o ensino da propulsão (membros superiores, membros 

superiores sincronização membros inferiores e membros superiores, saltos para a água), 

sendo que, a abordagem das manipulações (lançamentos, receção e batimento) é consumada 

em paralelo e com o desenrolar das diferentes etapas.   

Com a passagem para o tanque mais profundo (25 metros), partindo do pressuposto que 

estão consolidadas as habilidades aquáticas básicas (HAB), o ensino da natação pretende 

consolidar as técnicas de nado, aperfeiçoando-as (HAN).  

 Assim, considerando os diferentes níveis de ensino, são delineados como objetivos 

específicos em cada nível de ensino:  

 NÍVEL NATAÇÃO PARA BEBÉS: (i) familiarização com meio aquático, professor 

/aluno; (ii) executar situações de flutuação ventral e dorsal (realiza estrela, bola, 

rotações no eixo longitudinal e transversal); (iii) caminhar dentro de água sem 

ajuda; (iv) deslocar-se na posição ventral e dorsal com flutuador; (v) realizar 

imersões ventrais e dorsais, com expiração pela boca (vi) recolher objetos no 

fundo do tanque; (vii) saltar para a água a partir da posição sentada e pé (com e 

sem apoio).   

 

 NÍVEL DE ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO (AMA): (i) consolidação da 

AMA; (ii) coordenar a expiração/inspiração com apoio e em situações 
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propulsivas dinâmicas; (iii) realizar batimentos de pernas crol e costas, com e 

sem apoio (pernas +/- estendidas e correta posição dos pés) e com respiração 

ritmada (da parede até ao separador); (iv) fazer a exploração e descoberta de 

materiais; (v) dominar os saltos de pé, sentados e joelhos sem ajuda. 

 

 NÍVEL DE APRENDIZAGEM: (i) conclusão de A.M.A.; (ii) realizar corretamente 

o “golfinho” e o “parafuso”, apanhando objetos no fundo com expiração; (iii) 

realizar rolamento ventral e dorsal, com impulsão na parede com os pés; (iv) 

realizar viragem aberta contactando a parede com as duas mãos; (v) saltar de 

cabeça para a água, partindo da posição de pé com um pé à frente do outro; (vi) 

com impulso na parede, realizar movimento da partida de costas; (vii) com 

impulso na parede, realizar deslize ventral/dorsal em posição hidrodinâmica com 

expiração (sem placa) (3 m); (viii) nadar corretamente crol completo (15 m); (ix) 

nadar corretamente costas completo (15 m); (x) fazer pernada bruços em 

coordenação com a respiração (com e sem prancha) (15 m); (xi) fazer braçada 

bruços em coordenação com respiração (com pullboy) (15 m); (xii) nado 

completo de bruços com coordenação entre MI/MS e respiração (15 m).  

 

 NÍVEL DE APERFEIÇOAMENTO: (i) consolidar os estilos de crol, costas e 

bruços, e introduzir e aperfeiçoar o estilo de mariposa. (ii) subdividir o nível em 

três fases, e no final destas, os alunos devem saber nadar os diferentes estilos 

o mais próximo possível do modelo biomecânico, nomeadamente: consigam 

nadar 100 metros estilos com as devidas partidas e viragens (mariposa, costas, 

bruços e crol); e (iii) desloquem-se pelo menos 25 metros em apneia e dominem 

as quatro técnicas de natação pura.    

 

 

1.2.5. Certificação da Escola de Natação Municipal de Barcelos 

Aprender a nadar deve, acima de tudo, ser uma experiência de enriquecimento e 

fortalecimento pessoal. Além disso, deve conduzir a uma motivação para a prática de 

atividades aquáticas ao longo da vida. Para o Município de Barcelos, não basta ter mais 

pessoas a nadar, é preciso garantir que o façam com qualidade. Para tal é necessário 

disponibilidade de infraestruturas, de programas eficientes, bem como, de técnicos 

competentes para todo o processo de ensino-aprendizagem.  
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Preocupado com este alinhamento, qualquer processo que possa favorecer e auxiliar este 

percurso é bem-vindo no município. Sendo a Federação Portuguesa de Natação (FPN) a 

entidade que superintende e certifica as atividades ligadas à prática da natação em Portugal, 

esta pretende melhorar as condições de prática das disciplinas competitivas, estendendo a 

todos as entidades e praticantes de atividades aquáticas os benefícios de uma organização 

de âmbito Nacional. Para tal, a referida organização concebeu o programa que intitula de 

“Portugal a Nadar”.   

Assim, desde muito cedo, o Município percebeu que para normalizar procedimentos, tendo 

em vista excelência dos serviços que presta, garantindo a manutenção da qualidade e 

credibilidade, seria fundamental submeter junto da FPN o processo de certificação da Escola 

de Natação do Município de Barcelos. Apressou por isso a sua candidatura ao programa da 

FPN, numa perspetiva de melhoria do ensino, como forma de influenciar positivamente o 

desenvolvimento da natação enquanto modalidade desportiva, de recreação, de meio de 

salvamento e da promoção da condição física e da saúde. No presente, a Escola de Natação 

Municipal de Barcelos é reconhecida com certificação da qualidade FPNCQ18, no âmbito: 

Escola de natação (nível inicial) – liderança/coordenação; planeamento; recursos humanos; 

recursos materiais; parcerias; processo formativo; resultados (ensino-aprendizagem e 

clientes). 

 

1.2.6. Hidroginástica 

A hidroginástica segundo Delgado & Delgado (2001), já é uma tradição milenar dos romanos, 

sendo os banhos terapêuticos uma prática corrente. Segundo estes autores na Grécia 

qualquer cidade possuía um balneário público. Hipócrates (460 a 376 a.C.), escreveu uma 

obra sobre quatro tipos de banho, Homero (446 a.C.), usou o banho quente para reanimar 

soldados e curar melancolia, Arquimedes (287-212 a.C.), utilizava o banho para relaxar. Em 

todas estas práticas, quer gregos quer romanos incluíam nos seus banhos movimentos dentro 

das banheiras, como forma de se exercitarem. Esta prática tinha um intuito eminentemente 

profilático. Adicionalmente, estes autores constataram que na Primeira e Segunda Guerra 

Mundial, os Alemães e os Ingleses utilizavam as banheiras para socorrer os lesionados. As 

lesões eram atenuadas com a água, sendo este um meio usado na tentativa de os reintegrar 

rapidamente nas atividades quotidianas. Posteriormente, este tipo de prática passou a ser 

usado em pessoas de terceira idade, viando, essencialmente, o alívio de dores.   
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A hidroginástica foi utilizada muitos anos na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos da 

América como terapia de forma a proporcionar um bem-estar físico e mental aos seus 

praticantes. Com o tempo foi-se aperfeiçoando e difundindo, tendo a sua ascensão no início 

da década de 80 devido ao elevado número de lesões provocado pela prática da ginástica 

aeróbia. Entretanto, os especialistas dos Estados Unidos começaram a estudar os exercícios 

aquáticos com vista a minimizar as lesões em variadas atividades (Delgado & Delgado, 2001).    

Atualmente, a hidroginástica é identificada com uma atividade física praticada em meio 

aquático, muito orientada para a saúde. Verifica-se anualmente uma crescente procura nesta 

modalidade, visto que a sua prática está associada à aptidão física e esta é marcada pelas 

preocupações com a saúde e autoimagem dos praticantes. Pode ser definida como um 

programa de exercícios adaptados ao meio aquático tendo em conta todas as particularidades 

da água, e o objetivo principal é a melhoria da aptidão física em qualquer individuo, sendo ele 

iniciante ou não, contribuindo para uma melhoria a nível mental ou psicológico. Os exercícios 

são preparados com o fim de aperfeiçoamento e de perceção corporal, e surge uma nova 

visão, uma melhoria a nível da resistência cardiorrespiratória e localizada de forma a favorecer 

o desenvolvimento da coordenação motora e os níveis de flexibilidade, sendo verificada 

também uma melhoria a nível da amplitude articular.  

Santana (1996) confirmou o que foi dito até aqui sobre a definição de hidroginástica, com uma 

definição sucinta de atividade através da qual se utiliza as propriedades da água podendo 

desenvolver-se a aptidão física e criar hábitos de vida de forma a promover a saúde, 

trabalhando o individuo a nível global, utilizando como suporte material aquático (Miranda et 

al, 2000). Começa-se também a utilizar a música como recurso para a execução dos 

exercícios, sendo considerada como “promotor de saúde, natural, agradável e holística” 

(Baum, 2000). Realçando-se a execução dos exercícios ao ritmo da música podendo ser 

coreografadas ou não, tendo como objetivo geral a melhoria das capacidades e sistemas do 

organismo.  

A hidroginástica é definida assim como uma atividade física desenvolvida em meio aquático, 

com a utilização de música e execução de exercícios que podem ser coreografados ou não. 

É abrangente a toda a população, especial ou não, uma vez que a força de impulsão e de 

gravidade que atuam sobre um corpo quando ele está na água permite que se possam mover 

de forma segura. Além disso pode ser desenvolvido na água um trabalho em termos de 

condicionamento físico mais eficaz e completo, porque o movimento na água cria resistência 

em todos os sentidos permitindo um trabalho tanto dos músculos agonistas como 
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antagonistas. Este fortalecimento muscular pode ser mais ou menos rápido consoante o 

programa de treino, tendo em conta intensidade, duração e frequência.   

Segundo vários autores, como Barbosa (2000), AEA (2001) e Figueira (2005) podem ser 

utilizados vários tipos de equipamentos de sustentação/impulsão, de peso, indutor de arrasto/ 

resistidos, de flutuação, de borracha/elástico e step aquático, de forma a criar aulas variadas, 

e podendo trabalhar diferentes componentes físicas ligadas à aptidão física, aptidão 

cardiorrespiratória, flexibilidade, força e composição corporal.  

Assim a escola de natação coloca ao dispor de qualquer individuo esta modalidade tendo 

atualmente a funcionar 21 turmas e cerca de 420 utentes inscritos. 

 

 Análise reflexiva da atividade profissional 

A excelência na prestação motora só é atingida com muitas horas de prática (Louro, Garrido, 

Ferraz, Marinho, Conceição, Neto, Tolentino, Barbosa & Silva, 2009). Para que se possa 

repercutir em efeitos positivos, o ensino da natação deve basear-se na seleção, 

sequencialização e hierarquização dos conteúdos a serem transmitidos, na quantidade de 

informação a transmitir, na qualidade da execução que se pretende atingir e no envolvimento 

do professor/treinador no seio de todo este processo (Sarmento, 1994).   

Aprender e aperfeiçoar a técnica, que resulte num eficaz deslocamento com o menor 

dispêndio energético (eficiência), deverá ser uma preocupação de todos os profissionais da 

natação desde o início do processo de formação até ao culminar da carreira desportiva. Amaro 

& Morouço (2013) referem que a natação é uma modalidade em que a técnica do nadador 

assume uma importância primordial para a eficiência do seu deslocamento no meio aquático.  

Desde outubro de 2004 a trabalhar como técnica de natação e hidroginástica na Escola de 

Natação Municipal de Barcelos, desde logo percebi que a minha formação de base 

(Licenciatura em professores do ensino básico, variante Educação Física), não seria suficiente 

para a exigência da modalidade. Assim, como forma de permitir a minha evolução enquanto 

técnica de natação e hidroginástica, investi desde cedo na minha formação. Hoje, como 

formação específica, possuo curso de treinador/monitor de natação de nível II da FPN, assim 

como vários cursos de hidroginástica. 



Cap. I – Monitora de Natação e Hidroginástica 

 

14 

 

Ser professor de natação é de facto uma preferência ao nível profissional, é uma modalidade 

que apesar de nunca ter praticado como nadadora federada, sempre me suscitou uma enorme 

curiosidade e interesse. 

O trabalho como técnica de natação na Escola de Natação Municipal de Barcelos tem-se 

desenvolvido em todos os níveis de ensino. Todas as épocas desportivas as turmas (horário) 

poderiam sofrer alterações, sendo por isso necessário uma visão global do ensino. 

Inicialmente em virtude da minha disponibilidade tinha um horário com mais turmas, hoje em 

dia pelo facto de estar a lecionar longe da minha área de residência, apenas leciono ao fim-

de-semana. 

Na Escola de Natação as principais dificuldades sentidas são o número elevado de alunos 

por turma, o que por vezes dificulta o ensino adequado, principalmente quando isso acontece 

nas turmas de adaptação ao meio aquático. Normalmente, nestas turmas, as crianças ainda 

são muito dependentes, necessitando de um apoio muito individualizado, sendo por isso difícil 

por vezes atender às especificidades de cada um. 

Outra dificuldade sentida durante estes anos é a passagem para o nível de aperfeiçoamento, 

quer de algumas crianças, mas principalmente de adultos. O facto de passarem de um tanque 

com “pé” para um tanque de maior profundidade, altera significativamente a performance dos 

alunos.  

Já na hidroginástica, a principal dificuldade sentida é por vezes os alunos não terem “à 

vontade na água”, facto que não lhes permite uma execução de movimentos de forma natural, 

contrariando a eficiência dos mesmos. 

No que diz respeito à organização da Escola de Natação esta funciona de uma forma geral 

bem organizada, com bastantes alunos e com material de apoio à modalidade razoável. 
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 Introdução 

Neste capítulo pretende-se elaborar uma reflexão pessoal acerca da experiência profissional 

na área de Atividades de Enriquecimento Curricular de Atividade Física e Desportiva, que teve 

lugar durante 11 anos, entre 2006 e 2017. Esta experiência decorreu em diversos 

estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo de vários Agrupamentos de Escolas de Barcelos, 

entre eles Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Agrupamento de Escolas de Vila Cova, 

Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, Agrupamento de Escolas Vale do Tamel e, por 

último, Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria. 

Com a realização deste relatório, é possível descrever e refletir acerca da atividade enquanto 

professor de Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico, refletindo sobre os aspetos 

positivos e negativos vivenciados, quais as expetativas existentes, as contrariedades 

vivenciadas e os obstáculos com que nos deparámos. 

Apesar da Educação Físico-Motora fazer parte do currículo do 1º Ciclo, as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC), surgem com o intuito de desenvolver o crescimento das 

crianças e consequentemente que estas obtenham melhor desempenho e sucesso escolar 

futuro.  

No decorrer deste capítulo apresentarei a importância desta área curricular no 

desenvolvimento global das crianças, na promoção das suas capacidades e das suas 

competências. Vou dar a conhecer as vantagens que a organização dos ambientes de 

aprendizagem na Educação Física tem para promover na criança/aluno aprendizagens de 

domínio motor e cognitivo. 

Assim, será apresentado o enquadramento teórico e legal das AEC, referindo a importância 

da Educação Física no desenvolvimento da criança e, por fim, uma análise reflexiva da 

atividade profissional, ao nível do desenvolvimento, estratégias, metodologias, condições de 

trabalho e os apoios existentes. 
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 Enquadramento teórico 

 

2.2.1. A Educação Físico-Motora no Currículo do Ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico 

 

A Educação Física-Motora é uma disciplina que promove o movimento do corpo e, em 

simultâneo, visa o desenvolvimento global do ser humano. Tal como todas as outras áreas 

curriculares, a Educação Física-Motora pressupõe um conjunto de objetivos fundamentais na 

formação dos alunos. É uma área que se liga à atividade física e que suporta um conjunto de 

exercícios de forma a desenvolver diversas capacidades que são indispensáveis para uma 

vida ativa e saudável.  

O currículo de uma pessoa é o conjunto das experiências de aprendizagem vividas por ela, 

isto é, refere-se ao historial de vida de uma pessoa. Não se restringe a um mero documento 

que contém somente os dados biográficos e os dados relativos à sua formação profissional. 

Portanto, quando se fala em currículo, fala-se de conhecimento adquirido, naquilo que a 

pessoa é, naquilo que se torna, é, a sua identidade. Reforçando esta ideia, o autor Silva (2000 

p.14), diz que para “(…) além de uma questão de conhecimento, o currículo é também uma 

questão de identidade.” Nesta linha de pensamento, de facto, a criança, no quotidiano escolar, 

passa por situações onde pratica ações de receber e dar educação, fazer amizades, de 

explorar sentimentos, faz diálogos, pensa, comunica, entre outros, está constantemente em 

construção.  

Na ótica de Costa et al. (2001, p.291), num currículo “ (…) os programas educativos terão de 

visar a inserção do aluno nos vários ambientes em que se movimenta ou irá movimentar-se 

num futuro mais ou menos próximo.” Entendemos então que, durante a escolaridade básica, 

os alunos têm de passar por experiências que lhes permitam desenvolver múltiplas 

competências. Deste modo, são preparados para uma vida melhor e mais enriquecedora. É 

neste aspeto que a educação escolar possui um papel fundamental, pois envolve um conjunto 

de atividades educativas programadas para as aprendizagens. Para Neves (2002, p.34), “a 

Educação Física nas escolas portuguesas é hoje uma questão de formação, de saúde e de 

cidadania. De formação pelo seu papel ao nível da formação de crianças e jovens em termos 

de estimulação e desenvolvimento das suas capacidades motoras, sócio afetivas e cognitivas. 

De saúde face ao papel que o movimento assume na nossa vida e à necessidade de manter 
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um estilo de vida ativo que se ganha pelos hábitos, atitudes e práticas desenvolvidas na 

escola. (…) De cidadania porque é a Educação Física que pode proporcionar a todas as 

crianças e jovens uma diversidade de Atividades Físicas e Desportivas (…) a que algumas 

dificilmente teriam acesso.”  

Neste sentido, a Educação Física abarca um currículo no ramo da educação que, para o 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, designa-se como área da Educação Físico-Motora. Por isto, no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico há um programa que foi definido pela Organização Curricular e 

Programas para o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Sendo assim, esta área é portadora de uma 

série de princípios que são orientações globais para os professores planearem as suas aulas 

de forma a poderem desenvolver, de uma forma articulada e sustentada, uma série de 

competências nos seus alunos.  

A Educação Físico-Motora, abrange uma sequência de oito blocos que comportam uma série 

de objetivos para o desenvolvimento dos alunos e que se dividem pelos quatro níveis de 

Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Segundo a Organização Curricular e Programas Ensino 

Básico – 1.º Ciclo (2004, p.41-60), os blocos são os seguintes:  

• Bloco 1 – perícia e manipulação – para o 1.º e 2.º ano de escolaridade;  

• Bloco 2 – deslocamentos e equilíbrios para o 1.º e 2.º ano de 

escolaridade;  

• Bloco 3 – ginástica – para o 3.º e 4.º ano de escolaridade;  

• Bloco 4 – jogos – para os quatro anos de escolaridade;  

• Bloco 5 – patinagem – para o 3.º e 4.º ano de escolaridade;  

• Bloco 6 – atividades rítmicas expressivas (dança) – para os quatro 

anos de escolaridade;  

• Bloco 7 – percursos na natureza – para os quatro anos de 

escolaridade;  

• Bloco 8 – natação (opcional).  

Neste mesmo programa do 1.º Ciclo do Ensino Básico estão explícitos os objetivos gerais da 

Educação Físico-Motora, que são os seguintes:  

  1. “Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas:  

• Resistência Geral;  

• Velocidade de Reação simples e complexa de Execução de ações motoras 

básicas, e de Deslocamento;  
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• Flexibilidade;  

• Controlo de postura;  

• Equilíbrio dinâmico em situações de «voo», de aceleração e de apoio instável 

e/ou limitado;  

• Controlo da orientação espacial;  

• Ritmo;  

• Agilidade.  

2. Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e 

aplicando as regras combinadas na turma, bem como os princípios de 

cordialidade e respeito na relação com os colegas e o professor.  

3. Participar, com empenho, no aperfeiçoamento da sua habilidade nos 

diferentes tipos de atividades, procurando realizar as ações adequadas com 

correção e oportunidade.” (Organização Curricular e Programas Ensino Básico 

– 1.º Ciclo, 2004, p.34). 

Esta é, realmente, uma área que, para além de promover o desenvolvimento psicomotor, pelo 

facto de as crianças interagirem com os colegas nas atividades num contexto lúdico e fora da 

sala de aula, promove também o desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Isto porque, 

a criança atinge vários estádios qualitativos que antecedem o desenvolvimento cognitivo e 

social. A atividade física oferece aplicações concretas que ajudam às abstrações e operações 

nos Programas das outras áreas curriculares. Por isso a importância crucial da Educação 

Física no 1º ciclo como parte essencial da Educação. (Organização Curricular e Programas 

Ensino Básico – 1.º Ciclo, 2004, p.35). 

Com estes oito blocos, o professor tem à sua disposição diversos meios para elaborar 

atividades que possam contribuir para o desenvolvimento global dos seus alunos, visto que a 

atividade física, para além de ser importante na aquisição de habilidades psicomotoras, é 

também relevante para o desenvolvimento intelectual, favorecendo o desempenho escolar e 

também o convívio social. Ou seja, a prática regular de exercícios físico pode funcionar 

também como um meio para o desenvolvimento das aprendizagens de outras áreas, numa 

fase de educação e ensino em que ao professor é exigido, muitas vezes, que aja em regime 

de monodocência e lecione todas as áreas das expressões, onde se inclui a Educação Físico-

Motora.   
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Atendendo ao prazer que as crianças manifestam ao realizarem estas atividades, o professor 

deve organizar-se, para proporcionar momentos de diferentes situações de aprendizagem, 

encorajando-as para a realização de novas possibilidades de movimentos, cada vez mais 

complexos. Assim, a operacionalização destas atividades, torna-se num excelente 

instrumento que proporciona o desenvolvimento de diversas aprendizagens, através da 

estimulação das capacidades percetivo-motoras, psicológicas e cognitivas.  

Esta área disciplinar é, então, uma faceta importantíssima do desenvolvimento da criança, 

seja no domínio motor, cognitivo, social ou afetivo. Sendo assim, a Educação Física é, sem 

dúvida, uma área indispensável no currículo escolar da educação básica, pois compreende 

atividades de lazer e divertimento que contribuem para melhorar a postura, agilidade, 

desenvolvimento do físico, saúde, reconhecer as potencialidades e limitações do corpo, 

hábitos saudáveis, promover o bem-estar geral, favorecer a autonomia, etc... Estes hábitos 

de atividade física são fundamentais, na medida em que ao serem incutidos nos alunos 

através do currículo escolar, influenciam, para que de futuro, na vida adulta, os cidadãos 

tenham uma vida ativa e saibam o que fazer para beneficiarem de um bom estado de saúde 

e de qualidade de vida.  

Maria e Nunes (2007, p.5) defendem que “a atividade física e desportiva tem subjacente uma 

conceção de educação integrada, a partir dos conhecimentos adquiridos na vida familiar e na 

comunidade de origem de cada aluno.” Por esta razão, Condessa (2009, p.37), preconiza que 

“aos educadores e professores que lecionam a educação física na infância caberá a delicada 

tarefa de garantir o enriquecimento do seu património motor e cultural, que visa em simultâneo 

os domínios de desenvolvimento individual e coletivo. No primeiro, almejando uma melhoria 

do seu desempenho nos movimentos e, no segundo, a capacidade para ser um cidadão 

equilibrado, responsável, que vivenciou a cultura lúdica da infância e é conhecedor da sua 

cultura.”   

Assim sendo, o objetivo da realização de atividades corporais é, para além de melhorar a 

condição física e aspetos colaterais a esta, promover o bem-estar e saúde, proporcionando 

um equilíbrio psicológico e de responsabilidade para com as suas ações motoras. Por isso, 

Papalia, Olds e Feldman (2001, p.251), afirmam que a falta de exercício “(…) afeta tanto a 

saúde mental como a física. Mesmo atividade física moderada, como caminhadas, andar de 

bicicleta, nadar ou cuidar do jardim traz benefícios para a saúde, se executada regularmente, 

pelo menos 30 minutos ou mais, de preferência todos os dias da semana.” Desta forma, os 

alunos ao chegarem à idade adulta, se praticarem diariamente algum tipo de exercício, estão 
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a combater o sedentarismo e, sobretudo, doenças provindas daí, entre as quais se encontram 

as doenças cardiovasculares, cancro, diabetes, obesidade, hipertensão arterial.   

Neto (2009, p.27), chama a atenção para a necessidade de se ter “(…) uma visão de 

desenvolvimento sustentável no âmbito das “culturas de infância” na sua vida cotidiana, no 

sentido de assegurar um combate ao progressivo “analfabetismo motor”, promovendo 

experiências de jogo e de movimento necessárias para assegurar “estilos de vida saudáveis 

ao longo da vida”. Isto porque, hoje em dia, com a variedade de estímulos que as crianças 

encontram em casa, é muito fácil optarem por uma vida pouco ativa, e o sedentarismo é a 

“porta” mais fácil de entrarem.  

Entendemos, então, que quanto mais uma criança tiver a oportunidade de correr, saltar, 

agarrar, puxar, etc., mais se contribui para o seu desenvolvimento global, para um bom estado 

de saúde e para a aquisição de hábitos saudáveis. Logo, de acordo com Gallahue (2002, 

p.49) “negar às crianças a oportunidade de colher os muitos benefícios de uma atividade física 

vigorosa e regular é negar-lhes a oportunidade de experimentarem a alegria do movimento 

eficiente, os efeitos saudáveis do movimento e uma vida inteira como seres móveis 

competentes e confiantes.” Desta forma, esta área deve assegurar a educação do movimento 

a todas as crianças em todos os níveis, deve prepará-las para aprenderem a ocupar os seus 

tempos livres, em atividades físicas e/ou desportivas. A Educação Física serve, também, para 

que os alunos, ao mesmo tempo que praticam atividades físicas, gastando energia produzida 

pelos seus músculos esqueléticos, consumindo calorias, beneficiem de um desenvolvimento 

global e adquiram rotinas e estilos de vida ativos e saudáveis.  

Então, neste sentido, a Educação Físico-Motora não se resume ao simples exercício de 

habilidades motoras, mas sim, também, para incutir nos alunos hábitos para que reflitam 

acerca das suas possibilidades motoras e os efeitos benéficos que dela podem receber. 

Assim, cabe à Educação Físico-Motora o papel fundamental de despertar a educação dos 

costumes e interesses saudáveis sobre a prática de atividade física, e, por conseguinte, aos 

professores a tarefa de desenvolver nos seus educandos um conhecimento motor e cultural, 

fora e dentro do contexto escolar, que lhes possibilite um desenvolvimento multidimensional.  

Para que a criança/aluno aprenda a movimentar-se, a coordenar ações do corpo no espaço, 

a interagir uns com os outros, a expressar-se, enfim, uma série de procedimentos inerentes a 

esta disciplina, Condessa (2009, p. 38), enaltece que, “(…) tendo em vista a criação de um 

ambiente de aprendizagem de qualidade, imaginativo, criativo e favorável à estimulação das 

capacidades motoras, de interação, de expressão e comunicação, é nossa intenção realçar a 
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importância que assumem os variados envolvimentos, mediados pelos nossos 

educadores/professores, envolvimentos esses que devem responder à necessidade das 

crianças da atualidade e atender a uma prática efetuada em condições adequadas ao 

contexto da comunidade em que se inserem.”   

Portanto, na área de Educação Físico-Motora no 1.º Ciclo do Ensino Básico, o professor para 

planear atividades deve criar ambientes diversificados, que sejam fundamentais e 

potenciadores no processo de ensino/aprendizagem, considerando-se sempre, para além do 

contexto, a própria criança enquanto individuo.   

De acordo com Condessa (2006, p.21), “na educação física infantil, os movimentos pelos 

quais a criança se desenvolve e aprende são diversificados quanto ao tipo, à forma, às 

solicitações dinâmicas, energéticas e de tratamento de informação (…)”. Por esta razão, ao 

organizar uma atividade, os professores, independentemente das situações ou dos conteúdos 

a trabalhar, têm de considerar determinados parâmetros para analisar os movimentos, tais 

como: movimentos de expressão corporal, gímnicos, jogos, sendo estes realizados com 

orientação, obedecendo a regras quer de jogo ou organização. Todos os movimentos têm o 

propósito de desenvolver a aptidão física de cada um, sendo por isso realizados por vezes de 

uma forma moderada respeitando o estado de desenvolvimento e dificuldades apresentadas. 

Os movimentos ou jogos devem ter sempre um carácter lúdico, podendo os materiais de apoio 

ajudar à diversificação das atividades como a aquisição de várias habilidades motoras. Para 

além disso, os professores ao lecionarem uma atividade têm de ter em conta a própria 

aprendizagem motora, em que, primeiro, há um processo adaptativo para que os alunos 

consigam executar um determinado movimento ou uma sequência deles, depois, repetem-

nos para aperfeiçoá-los em função dos parâmetros que anteriormente considerados. Como 

cada criança/aluno tem o seu ritmo de aprendizagem, cabe, então, ao professor organizar o 

seu plano de trabalho e “(…) programar eficazmente uma educação física mais adequada às 

possibilidades dos alunos, controlando também os seus efeitos fundamentais” (Cazorla, 1994, 

p. 188). Isto para que não haja desmotivação e desinteresse por esta área. Estas aulas têm 

de promover alegria com o movimento e têm de ser lúdicas, pois “(…) o prazer lúdico é 

também um prazer funcional” (Missoum, 1994, p. 48). O lúdico faz parte das atividades 

essenciais da dinâmica humana, caracterizando-se por ser espontâneo, funcional, 

satisfatório, essencial para a saúde e contribui para o bem-estar coletivo.   

Sendo assim, entendemos que, efetivamente, a Educação Físico-Motora do 1ºCiclo 

contempla múltiplos conhecimentos concernentes ao corpo e ao movimento, tem a vantagem 

de promover atividades que pelo seu carácter lúdico que contribui para o desenvolvimento 
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psicomotor e promove: uma gestão de sentimentos, afetos, emoções; a expressão e a 

comunicação; a atenção, a memória e o raciocínio; e, por fim, a socialização. Em suma, é 

uma área indispensável no currículo dos alunos numa primeira fase da Educação Básica, na 

medida em que para além de serem benéficas para a saúde, contribuem em muito no 

processo educacional.  

  

 

2.2.2. Atividades de Enriquecimento Curricular - Conceito e 

Legislação 

A inclusão da Atividade Física e Desportiva (AFD), como parte do sistema educativo assume 

particular relevo, sendo, hoje em dia, aplicada como uma atividade de enriquecimento 

curricular, desde o primeiro ano do ensino básico, ainda que de caráter não obrigatório. 

Segundo a Direção-Geral da Educação (2018), as AEC “inserem-se numa estratégia alargada 

de articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no 

domínio do apoio à família. Esta estratégia assenta em três grandes vertentes: 

- Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar (AAAF); 

- Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC); 

- Componente de Apoio à Família no 1º Ciclo do Ensino Básico (CAF)”; 

As AEC podem assim definir-se como atividades de enriquecimento curricular com vista à 

implementação da escola a tempo inteiro, onde os Encarregados de Educação escolhem as 

atividades dos seus educandos, proporcionando-lhes complementar as atividades 

curriculares. Para além de complementarem as aprendizagens curriculares, as AEC também 

permitem a obtenção das competências básicas nos seus diversos domínios, sejam eles, a 

língua inglesa, desportivo, musical, artístico e tecnologias da informação. 

Foi com no despacho n.º 16 795/2005, de 3 de agosto, que  aprova o regime de funcionamento 

dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, que foram 

combinadas as considerações sobre a importância do desenvolvimento das AEC. No entanto, 

só com o novo despacho n.º 12 951/2006 (II série), de 16 de junho, é que foi efetivamente 

implantada a atividade de Enriquecimento Curricular e se fazem as devidas alterações nos 

horários, garantindo que o tempo de permanência das crianças na escola esteja 
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complementado com atividades pedagógicas complementares às aprendizagens curriculares, 

assim como à aquisição de competências básicas. É nesta nova conceção que se perspetiva 

o desenvolvimento de duas áreas distintas, as atividades físicas e as atividades desportivas, 

como complemento da Expressão e Educação Físico-Motora. Entre os seus objetivos, 

salienta-se a promoção do desenvolvimento integral do aluno, favorecendo o reforço da oferta 

educativa numa perspetiva interdisciplinar e integrada com as restantes aprendizagens 

escolares (Maria & Nunes, 2006). 

Neste despacho, também fica também patente o papel das autarquias, associações de pais 

e instituições de solidariedade social fundamental, na organização de respostas 

diversificadas, em função das realidades locais, podendo estas ser candidatas à promoção 

das referidas atividades de enriquecimento curricular. Quando se demonstre a não viabilidade 

de celebração do acordo de colaboração com as anteriores deverão ser os Agrupamentos de 

Escolas a planificar, promover e realizar as AEC, enquanto entidade promotora. (Despacho 

n.º 8683/2011, de 28 de junho de 2011), sendo o seu financiamento da total responsabilidade 

do Estado Português. 

Em suma, as entidades promotoras, nomeadamente autarquias, associações de pais e IPSS 

ou agrupamentos têm um papel primordial no planeamento das AEC, de forma a adaptar o 

tempo de permanência das crianças na escola do 1º Ciclo do Ensino Básico às necessidades 

das famílias. 

 

 

 Análise reflexiva da Atividade Profissional 

Fui docente da AEC-AFD desde o ano letivo 2006/2007 até 2016/2017, embora por vezes não 

completasse o ano letivo por ser colocada através do concurso nacional de professores. 

No ano letivo 2006/2007, ano da implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular 

no concelho de Barcelos, através da já extinta Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, 

surgiu a primeira oportunidade de lecionar a AEC-AFD (Atividade Física Desportiva) nas 

escolas do 1º Ciclo de Barcelos. 

Depois de concurso público fui selecionada para lecionar AFD no Agrupamento de Escolas 

Gonçalo Nunes – Barcelos. Sendo o ano da implementação das AEC no concelho, houve todo 
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um processo de organização pedagógica, de infraestruturas e material a ser implementado 

com vista a prática da AEC.  

Deste modo, apesar do caráter lúdico e facultativo verificou-se que em mais de 90% dos 

casos, os Encarregados de Educação optaram pela inscrição dos seus educandos na AEC-

AFD, tal como aconteceu em todos os anos até 2017. 

Comparativamente com as restantes atividades de enriquecimento curricular, a AFD é sem 

sombra de dúvidas a atividade preferida das crianças. 

A estratégia de desenvolvimento da AEC-AFD teve como base o currículo da Educação 

Físico-Motora do 1º Ciclo, que se divide pelos quatro níveis de Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. Segundo a Organização Curricular e Programas Ensino Básico – 1.º Ciclo (2004: 41-

60), os blocos são os seguintes:  

• Bloco 1 – perícia e manipulação – para o 1.º e 2.º ano de escolaridade;  

• Bloco 2 – deslocamentos e equilíbrios para o 1.º e 2.º ano de 

escolaridade;  

• Bloco 3 – ginástica – para o 3.º e 4.º ano de escolaridade;  

• Bloco 4 – jogos – para os quatro anos de escolaridade;  

• Bloco 5 – patinagem – para o 3.º e 4.º ano de escolaridade;  

• Bloco 6 – atividades rítmicas expressivas (dança) – para os quatro 

anos de escolaridade;  

• Bloco 7 – percursos na natureza – para os quatro anos de 

escolaridade;  

• Bloco 8 – natação (opcional).  

 

Tendo como base o programa do 1º Ciclo e sempre que possível com a articulação com o 

docente titular de turma, trabalhei para que os alunos, de uma forma lúdica e organizada, 

desenvolvessem as suas capacidades físicas, motoras e psico-motoras, promovendo o 

respeito pelos outros, o cumprimento de regras, uma gestão de sentimentos, afetos, emoções; 

a expressão e a comunicação; a atenção, a memória e o raciocínio; e, por fim, a socialização. 

Nem sempre a realidade escolar permite que o trabalho planeado seja desenvolvido de uma 

forma harmoniosa, por isso o planeamento das aulas/atividades teve sempre em atenção o 

contexto escolar, a caracterização da escola e o meio em que se insere, a caracterização da 
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turma, os espaços físicos e material da escola e o estado de desenvolvimento dos alunos. 

Todos estes fatores eram primordiais para o desenvolvimento da AEC-AFD. 

Nem sempre foi fácil concretizar as planificações, sentindo como principal dificuldade a 

inexistência, na maior parte das escolas, de um espaço físico coberto que permitisse a 

realização da atividade fora da sala de aula, quando as condições meteorológicas eram 

adversas. Tendo em conta que o ano letivo decorre, maioritariamente, durante a estação do 

outono e inverno, havia um elevado período de tempo que não conseguia sair da sala de aula, 

não sendo esta indicada para a realização da atividade. Não era fácil conseguir manter os 

alunos motivados para atividades menos ativas, pois as escolas também não estavam 

equipadas com material desportivo apropriado para a realização de aulas em espaços menos 

adequados, ou até mesmo em espaços menos amplos cobertos quando existentes, tais como, 

raquetes e mesas de ténis de mesa, material de badminton, jogos de tabuleiro (xadrez, damas, 

etc.), entre outros. 
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 Introdução 

Neste capítulo pretendo refletir acerca da experiência profissional como professora de 

Educação Física no 2º Ciclo do Ensino Básico. 

Licenciada desde julho de 2004, conto até agora com 1760 dias de serviço (entre o ensino do 

2º Ciclo e AEC-AFD). 

Durante estes anos lecionei em vários Agrupamentos e locais deste país, como por exemplo 

Agrupamento de Escolas de Paredes, Agrupamento de Escolas dos Olivais – Vila Nova de 

Gaia, Agrupamento de Escolas de Barrancos, Agrupamento de Escolas de Campo Maior, 

Agrupamento de Escolas Abade Baçal – Bragança e Agrupamento de Escolas de Almancil-

Loulé, nestes sempre como Professora de Educação Física do 2º Ciclo, assim como 

responsável por grupos equipa do Desporto Escolar e também com funções de Diretora de 

Turma. 

 Tendo como propósito expor o meu entendimento acerca do que é ser professor, procurarei 

neste capítulo analisar as questões que lhe estão associadas, designadamente distinguindo-

o de outros atores sociais e agentes profissionais, discorrendo sobre a especificidade da sua 

ação e o que constitui a sua “distinção”.  

No decorrer deste capítulo apresentarei o papel do professor de Educação Física, a 

importância da Educação Física e o Desporto Escolar nas escolas e no desenvolvimento dos 

alunos e o papel do Diretor de Turma. 

No final irei refletir sobre a minha experiência profissional durante estes anos, expectativas, 

dificuldades e aprendizagens pessoais. 
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 Enquadramento Teórico 

 

3.2.1. Professor de Educação Física 

Em primeiro lugar, a palavra “professor” é originária da palavra latim professor, significa 

“aquele que ensina uma arte, uma atividade, uma ciência, uma língua etc.; Aquele que 

transmite conhecimentos ou ensinamentos a outrem”   

Ser professor é também planear e orientar processos de aprendizagem aos quais são 

necessárias adaptações constantes, resultante de análises críticas de forma a dar respostas 

adequadas e ajustadas de forma rápida e eficaz (Lopes et al., 2010, p.243).   

A este cabe também o dever de estimular o aluno de forma a fazê-lo reagir, transformando-o 

(Lopes et al., 2010 p.238). Esta imposição deontológica do professor permitirá que o aluno 

possa futuramente ter um reportório de ações, pensamentos e atitudes que lhe permitirão 

reagir a estímulos e adaptar-se às realidades encontradas.  

Um professor é o elemento, referido anteriormente, que irá aculturar a criança/jovem. É o 

elemento que aplica o papel da escola que pretende “formar os alunos para que sejam 

homens, que, por exemplo, saibam analisar as situações, rentabilizar os meios disponíveis, 

que sejam capazes de se adaptar e tomar decisões em diferentes contextos” (Lopes et al., 

2010, p. 239). 

Ao professor de educação física cabe a árdua tarefa de, nas salas de aula, ao ar livre, nos 

ginásios e pavilhões e espaços escolares ou fora deles, ensinar e transmitir os conhecimentos 

para a prática de exercício físico, da atividade física e desportiva.  

Assim, conseguimos facilmente entender que o professor de educação física irá preparar o 

aluno para as mais variadas situações físicas variadas situações físicas, emocionais e de 

interação social que poderá encontrar numa bola, ou no manter uma atitude controlada face 

à euforia da vitória ou no cumprimento das regras estabelecidas, bem como na partilha dos 

recursos e bens comuns e, na avaliação dos pontos fortes e fracos de cada um, 

desenvolvendo as estratégias adequadas à superação das dificuldades, sabendo relacionar-

se e adaptar-se aos diferentes hábitos, credos e personalidades dos adversários e colegas 

de equipa.  
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Evidentemente que esta realidade apenas poderá ser transmitida por profissionais capazes e 

devidamente certificados, em que a sua vocação os levou ao estudo em estabelecimentos de 

ensino superior, testando as suas capacidades e competências para a transmissão de 

conhecimentos aos seus alunos.  

Este estudo em instituições de ensino superior, permite que o professor adquira competências 

e conhecimentos que ajudam à atuação nas diversas áreas, em diferentes modalidades, tais 

como aspetos técnicos das habilidades motoras, estratégias de abordar o desporto, assim 

como as implicações do treino para a melhoria da performance e considerações sobre o 

desenvolvimento, normas, valores e tradições de vários desportos e/ou relação com a cultura. 

(Tani, Bento, & de Sousa Petersen, 2006, p.195-196).   

Estas competências que apenas são adquiridas na sua plenitude através de estudos 

superiores tornaram a disciplina de Educação Física, uma disciplina “igual” às outras, com a 

mesma importância no sistema escolar.  

Evidentemente que nem sempre isto se verificou, nomeadamente porque se recuarmos até à 

ditadura do Estado Novo de Oliveira Salazar (1932-1968), podemos constatar que a disciplina 

de Educação Física não era oficialmente avaliada, não sendo por isso os professores 

obrigados a participar nas reuniões de avaliação (Ferreira, 2004, p.215).  

Quando comparados com outros colegas docentes, nomeadamente os docentes das 

disciplinas de Português, Ciências, Matemática deste período, os professores de Educação 

Física ainda eram vistos aos olhos do mundo escolar como menos importantes pois 

“lecionavam uma disciplina que era vista por apelar sobretudo à capacidade física dos alunos 

não contribuindo para aumentar o conhecimento apropriado à elite da sociedade.” (Ferreira, 

2004, p.220-221). 

Foi a obrigatoriedade de, no quadro do ensino português, o professor que leciona a Educação 

Física ser portador de, pelo menos uma licenciatura, que elevou a importância da disciplina. 

 

 

3.2.2. O Papel da Educação Física 

Ao longo do meu percurso sempre percecionei a Educação Física como a disciplina em que 

a alegria, o prazer e o bem-estar estavam presentes. Acresce que, talvez pelo facto de ter 

praticado desporto desde sempre, estes eram os momentos, peculiares durante o meu dia de 



Cap. III – Educação Física na Escola 

34 

 

aulas que me sentia “livre”, ao mesmo tempo que aprendia formas de movimento diferentes, 

técnicas e táticas que me faziam entender a evolução das diferentes modalidades. Para além 

destes fatores, considero que foi através da vivência no contexto da Educação Física, que 

adquiri valores e ideais acerca dos benefícios de hábitos de vida saudáveis. Neste sentido é 

indiscutível que a aula de Educação Física é de extrema importância, já que muitas crianças 

não têm na sua vida, outra oportunidade de praticar exercício físico de modo organizado e 

regular, sendo este o único local possível.   

 Na relação interdisciplinar que a Educação Física efetua com outras áreas, torna-se 

indissociável que esta disciplina revela ser imprescindível, contribuindo para a formação 

global do aluno no decorrer do seu percurso escolar, enquanto ser social e Humano.  

  De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.23, cit. por Guimarães et al., 

2001), a Educação Física trata do “...desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com 

os processos cognitivos, afetivos, e psicomotores, ou seja, buscando garantir a formação 

integral do aluno. A Educação Física é, assim, apenas um meio para ensinar matemática, 

língua portuguesa, sociabilização...”. Os mesmos parâmetros sustentam que o movimento é 

considerado como o principal meio e fim da Educação Física, através do qual se pretende 

fazer emergir outras aprendizagens, no sentido afetivo, social e cognitivo, como consequência 

da prática das habilidades motoras. Ainda neste sentido, a Educação Física permite 

estabelecer relações equilibradas e construtivas entre os alunos, fazendo-os reconhecer e 

respeitar características físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, sem qualquer 

discriminação por características pessoais, físicas, sexuais ou sociais.  

 É, portanto, consensual que a Educação Física é um processo que deverá ser mantido ao 

longo da vida. Para reforçar a importância que a Educação Física detém na educação dos 

jovens, apoio-me nos parâmetros distinguidos pelo Conselho Internacional de Ciência do 

Desporto e de Educação Física (ICSSPE, Berlim, cit. p/ Romão e Pais, 2002) que referem que 

a Educação Física é um dos meios mais eficientes de promover nas crianças e nos jovens a 

compreensão para uma participação em atividades físicas e desportivas ao longo da vida. 

Ainda, promove uma integração segura e um desenvolvimento adequado da mente e do 

corpo; ajuda a desenvolver padrões de interesse em atividades físicas, construindo requisitos 

para uma vida saudável na idade adulta; contribui para a confiança e auto estima das crianças 

e dos jovens; e, por fim, ajuda na preparação dos jovens para enfrentarem competições, 

ensinando-os a vencer e perder, cooperar e colaborar.  
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 Tomando como referência estes elementos, a preocupação fundamental do professor de 

Educação Física deve passar por fazer com que o seu ato pedagógico seja gratificante e 

importante para o aluno, as suas aulas devem despertar alegria e prazer, ser vividas com 

sucesso e devem ser motivantes e importantes para os alunos, ao ponto de estes sentirem 

que aprendem alguma coisa, que vale a pena aprender e que essa aprendizagem lhes é 

indispensável, tentando concomitantemente introduzir nas suas aulas a necessidade de 

criação de hábitos de exercício físico regular.  

 Mota (1992) menciona ainda que a Educação Física tem um papel preponderante na 

edificação de uma tomada de consciência pessoal, assim como de uma motivação individual 

para a importância de um estilo de vida ativo.  

 Neste contexto, o professor de Educação Física deverá realizar um processo de ensino-

aprendizagem direcionado para as necessidades dos alunos tendo em conta as suas 

características, motivações e desejos, de modo a influenciá-los positivamente nas suas 

atitudes. Para tal, concorrem variados princípios e estratégias de ensino balizados por 

modelos de instrução e baseados em teorias de aprendizagem. Cabe então ao professor 

retirar o melhor de cada modelo educativo e adaptá-lo no contexto onde se insere. 

 

3.2.3. Desporto Escolar  

O Desporto Escolar visa promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, com o 

objetivo de contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de estilos de vida 

saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania ativa, cumprindo o 

compromisso com o que se consagra no artigo 79 da Constituição da República Portuguesa: 

“todos têm direito à cultura física e ao desporto”. A atividade desportiva desenvolvida ao nível 

do Desporto Escolar põe em jogo potencialidades físicas e psicológicas, que contribuem para 

o desenvolvimento global dos jovens, sendo um espaço privilegiado para fomentar hábitos 

saudáveis, competências sociais e valores morais, de entre os quais se destacam: 

responsabilidade; espírito de equipa; disciplina; tolerância; perseverança; humanismo; 

verdade; respeito; solidariedade e dedicação.   

Tal como descreve o Programa do Desporto Escolar 2013-2017, o Desporto Escolar é uma 

mais-valia na oferta educativa nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, sendo 



Cap. III – Educação Física na Escola 

36 

 

por vezes uma oportunidade única para alguns alunos terem acesso à prática desportiva 

formal, não formal e informal de modalidades desportivas (p. 6). 

 

 

3.2.4. O Papel do Diretor de Turma 

 Em Portugal a figura do Diretor de Turma tem sido colocada no centro do trabalho de 

coordenação pedagógica a desenvolver com os alunos para promover o sucesso educativo, 

tornando-se num líder pedagógico dos seus pares e interligando a escola e a família (Favinha 

et al., 2012).  

A função do Diretor de Turma materializa-se num conjunto de funções, em constante relação 

com os alunos, professores e encarregados de educação. A atuação do Diretor de Turma 

junto dos alunos e encarregados de educação tende, na prática mais comum, a prevalecer 

sobre a ação junto dos professores que é, contudo, uma dimensão crucial deste cargo, que 

não pode, aliás, ser dissociada das restantes. O Diretor de Turma desempenha, junto dos 

docentes da turma, uma função de coordenação, “das atuações de cada um deles no âmbito 

da respetiva área de docência” (Roldão, 2007, p.3) e de articulação/mediação entre essa ação 

dos professores e os restantes atores envolvidos no processo educativo: os alunos e os 

encarregados de educação. As funções do Diretor de Turma estão, assim, divididas em duas 

áreas de intervenção: a docência e a gestão. O Diretor de Turma é, por um lado, um docente 

que coordena um grupo de docentes e é, simultaneamente, um elemento do sistema de 

gestão da escola a quem cabem responsabilidades na gestão global do conselho de turma a 

que preside. A coordenação que se espera do Diretor de Turma não pode dissociar-se de um 

conjunto de problemas que cabem, propriamente, ao desenvolvimento curricular, 

nomeadamente: “a estruturação das atividades de aprendizagem da turma como um todo 

coerente e adequado às suas características e necessidades; a definição de prioridades 

curriculares decorrentes da análise da situação da turma, seu contexto socioeconómico e 

cultural e seu percurso escolar anterior; o estabelecimento consensual de um perfil de 

competências necessárias ao aluno que se pretendem desenvolver através do conjunto das 

disciplinas e áreas curriculares; a clarificação de atitudes e valores a promover, e por que 

meios, através do trabalho concertado dos diversos docentes, de modo a evitar indesejáveis 

contradições inter-docentes, com que os alunos terão dificuldade em lidar.” (Roldão, 2007, 

p.4-5).    
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Podemos, assim, resumir as funções do diretor de turma, em quatro vertentes: Diretor de 

Turma/alunos; Diretor de Turma/professores da turma; Diretor de Turma/pais e encarregados 

de educação e Diretor de Turma/tarefas administrativas (Martins, 2011).    

Assim, como refere (Martins, 2011), na vertente Diretor de Turma/alunos, o Diretor de Turma 

deve conhecer o passado escolar dos alunos, conhecer os alunos individualmente, bem como 

a forma como se organizam na turma; identificar os alunos com dificuldades, analisar os 

problemas de inadaptação dos alunos e apresentar propostas de solução, identificar 

necessidades, interesses e hábitos de trabalho com vista a um eficaz envolvimento dos alunos 

nas tarefas escolares, detetar e tentar solucionar atempadamente os problemas entre os 

alunos ou entre os alunos e os professores, manter os alunos informados acerca dos regimes 

de faltas e de avaliação, sensibilizar os alunos para a importância dos cargos de delegado e 

subdelegado e organizar a sua eleição. Na vertente Diretor de Turma/professores, o Diretor 

de Turma deve fornecer aos professores da turma as informações recolhidas sobre os alunos 

e as suas famílias; caraterizar a turma no início do ano com base em tratamento estatístico, 

discutir e definir com os professores estratégias de ensino-aprendizagem tendo em conta as 

caraterísticas da turma, solicitar periodicamente informações aos professores sobre o 

comportamento e aproveitamento dos alunos e informá-los sobre os mesmos assuntos, bem 

como sobre a assiduidade dos alunos. Na vertente Diretor de Turma/pais e encarregados de 

educação, o Diretor de Turma deve comunicar o dia e hora de atendimento, preparar e realizar 

as reuniões com os encarregados de educação, informar sobre a assiduidade dos seus 

educandos com a periodicidade prevista na lei, comunicar aos encarregados de educação a 

realização de visitas de estudo, entre outros aspetos. Na vertente Diretor de Turma/tarefas 

administrativas, o Diretor de Turma deve organizar e manter atualizado o dossier de direção 

de turma, registar semanalmente as faltas dos alunos, preparar e coordenar as reuniões do 

conselho de turma e organizar as respetivas atas, preparar os conselhos de turma de 

avaliação e, após as mesmas, verificar pautas, fichas biográficas e termos, e ainda coordenar 

a elaboração, implementação e avaliação do projeto curricular de turma. 

  
 

 Análise reflexiva da atividade profissional 

Depois de acabada a licenciatura, em 2004, foram vários os locais, agrupamentos por onde 

passei. Todos eles com as suas especificidades, contextos sociais diferentes, sendo por isso 

importante um conhecimento prévio destes contextos para irmos ao encontro às necessidades 

e motivações dos alunos. 
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Sendo a Educação Física uma disciplina, por norma, do agrado dos alunos, foi sempre fácil o 

relacionamento com os alunos e as suas especificidades. 

Durante todo o meu percurso profissional tentei sempre cumprir as planificações definidas. 

Por vezes nem sempre foi fácil, pois os recursos materiais existentes nas escolas não são os 

melhores, nem em qualidade, nem em quantidade. Também as condições climatéricas é um 

fator que por vezes dificulta o cumprir das planificações.  

Em todo este percurso também fui responsável por vários grupos/equipa de Desporto Escolar 

nas mais diversas modalidades. Este cargo nem sempre é fácil cumprir, pois a falta de cultura 

desportiva em alguns locais dificulta o recrutamento de alunos que queiram representar o seu 

agrupamento nas competições do Desporto Escolar. Assim sendo, cabe ao professor de 

Educação Física motivar e incentivar os alunos à participação nesta competição.  

Além da falta de motivação dos alunos, também os horários dos treinos/jogos do grupo por 

vezes não ajuda, pois nem sempre os alunos estão disponíveis (principalmente ao fim-de-

semana) para a participação nos mesmos. 

Para além da função de professora de Educação Física, acumulei também várias vezes o 

cargo de Diretora de Turma. Função bastante exigente, pois requer um conhecimento dos 

alunos, quer ao nível do seu percurso escolar como a nível familiar e social. As principais 

dificuldades com que me deparei foram as burocracias exigidas pelos agrupamentos, assim 

como a dificuldade em estabelecer contacto com alguns Encarregados de Educação que nem 

sempre se mostram disponíveis na participação ativa no percurso escolar do seu educando. 

Em suma, profissionalmente, apesar de todas as dificuldades, é sem dúvida alguma onde me 

sinto mais feliz e concretizada naquilo que faço. Foi para isto que estudei e tirei o meu curso 

superior e é a lecionar a disciplina de Educação Física que me sinto realizada. 
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 Conclusões Gerais 

Como se poderá facilmente verificar na apresentação sumária o trabalho desenvolvido por 

mim ao longo dos quase 15 anos, foi e ainda é na vertente do Ensino da Educação Física e 

da natação.   

É sem qualquer dúvida uma realização profissional e pessoal a área do Ensino, pois foi 

sempre meu objetivo enquanto estudante seguir esta área e é com orgulho e satisfação que 

hoje faço aquilo pelo qual sempre lutei. 

No entanto, durante todo este percurso foram várias as dificuldades sentidas, inicialmente 

nem sempre foi fácil conseguir colocação a nível nacional nas escolas públicas do país, 

recorrendo por isso às atividades enriquecimento curricular no âmbito da Atividade Física 

Desportiva. Ainda assim, nunca desisti do sonho e agora já vou conseguindo colocação com 

regularidade, apesar de bastante longe de casa.  

É, sem dúvida, a principal dificuldade, a distância e os diferentes contextos socias a que estou 

constantemente a ser sujeita, por vezes mais que uma vez por ano letivo. Apesar de tudo, 

continuo a lutar pela profissão que exerço tentando sempre incutir nos alunos o gosto pela 

atividade física, pelos hábitos de vida saudável, incentivando à prática de qualquer tipo de 

modalidade, para que no futuro como adultos continuem a sua prática seja ela de uma forma 

mais séria e competitiva ou de carácter lúdico.  

Desde cedo comecei, também, por ser monitora de natação e hidroginástica, atividade que 

continuo a exercer até hoje, apesar de hoje em dia não ser a minha principal atividade 

profissional. É sem dúvida uma modalidade que me desperta grande interesse e “gozo” no 

seu ensino e até ao nível do treino. 

Em suma, posso dizer que me considero uma pessoa realizada a nível profissional, e por isso, 

a inscrição no mestrado no Ensino da Educação Física no ensino Básico e Secundário como 

forma de alargar as minhas perspetivas de trabalho ao nível do ensino público.  
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