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RESUMO 

A prática profissional enquanto docente de Educação Física reveste-se de 

uma multiplicidade de intervenções que requer um conhecimento profundo da 

disciplina, dos alunos e da comunidade. 

Ser professor no século XXI é uma atividade extremamente exigente e 

desafiante, na medida em que a evolução tecnológica tem colocado novas 

problemáticas à sociedade e à escola. Ser professor de Educação Física neste 

contexto implica um reconhecimento destas mudanças e um domínio profundo 

dos processos de ensino-aprendizagem, pois só assim o professor estará em 

condições de fazer as necessárias adaptações, de modo a atingir o objetivo 

último do ensino, que é promover a aprendizagem dos alunos. 

Os alunos que recebemos no ensino básico são cada vez mais diversos 

em termos de desenvolvimento motor e em termos culturais, o que requer uma 

atenção muito especial da comunidade educativa, pois para desenvolver ao 

máximo o potencial de aprendizagem cada aluno é preciso conhecê-lo 

individualmente e conhecer os seus contextos de vida. 

A experiência que advém dos anos de prática e da continuidade do 

processo educativo tem-se revelado uma enorme mais-valia, pois permite-me 

antecipar cenários, adequar estratégias e envolver os alunos no seu próprio 

processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação Física, Ensino, Relatório, Prática Profissional. 
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ABSTRACT 

The professional practice as a Physical Education teacher has a 

multiplicity of interventions that require a thorough knowledge of the discipline, 

the students and the community. 

Being a teacher in the 21st century is an extremely demanding and 

challenging activity, as technological evolution has posed new problems to 

society and the school. Being a teacher of Physical Education in this context 

implies to recognize these changes and a deep knowledge of the teaching-

learning processes, because the teacher need to be able to make the necessary 

adaptations, in order to achieve the ultimate goal of teaching, which is to promote 

the students learnings. 

The students the schools receives are increasingly diverse in terms of 

motor development and cultural habits, which requires a very special attention of 

the educational community, because to develop to the maximum the learning 

potential of each student it is necessary to know him individually and to know their 

life contexts. 

The experience that comes from the years of practice and the continuity of 

the educational process has proved to be an enormous asset, because it allows 

me to anticipate scenarios, adapt strategies and involve students in their own 

learning process. 

Key-words: Physical Education, Teaching, Report; Professional Practice. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório insere-se no âmbito do Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e apresenta não só uma 

descrição do trabalho que foi desenvolvido nos últimos cinco anos de serviço 

(desde o ano letivo de 2013/2014 até ao ano letivo de 2017/2018), enquanto 

professor de Educação Física, mas também uma análise reflexiva sobre o 

mesmo. 

O relatório estrutura-se em três partes essenciais, excluindo a introdução 

e a conclusão que se referem à totalidade do relatório. A Introdução pretende 

esclarecer o âmbito da sua elaboração e dar a conhecer a sua organização. De 

seguida, procura-se fazer um breve enquadramento da prática profissional, 

passando posteriormente à apresentação detalhada dessa mesma prática nos 

últimos cinco anos. Segue-se uma análise reflexiva do que tem sido a minha 

prática profissional, salientando as principais dificuldades que tenho sentido e as 

mais-valias que a experiência e o conhecimento dos alunos e dos seus contextos 

me têm trazido. 

Esta reflexão é elaborada de acordo com as dimensões do Relatório de 

Autoavaliação do Processo de Avaliação de Professores: Vertente Profissional, 

Social e Ética, Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem, Participação na 

Escola e Relação com a Comunidade Educativa e Desenvolvimento e Formação 

Profissional ao Longo da Vida. Cada dimensão engloba uma série de domínios 

específicos que são abordados com o objetivo de conhecer e sistematizar melhor 

o meu desempenho na escola e na comunidade.

Para finalizar, apresento uma breve conclusão, pois pretende-se que este 

documento sirva de referência para uma melhoria do exercício da profissão, 

evidenciando os aspetos que considero mais positivos da minha prática 

profissional. Termino o relatório com o inventário das obras e dos autores de que 

me socorri na elaboração deste relatório e os anexos devidamente identificados 

no texto do relatório. 
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I ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

1.1. Formação académica 

Iniciei a minha formação superior em 1990, na Escola Superior de 

Educação de Viseu, onde frequentei o curso de Licenciatura em Ensino de 

professores do Ensino Básico, 2º Ciclo, na variante de Educação Física, tendo 

concluído o mesmo em maio de 1994, com a classificação final de 14 valores. 

Em 2007, fui admitido na Escola Superior de Educação de Castelo Branco 

no curso de Mestrado em Atividade Física, na especialização de Motricidade 

Infantil, tendo-o concluído em 2011 com a classificação final de 16 valores. 

Nesse mesmo ano, iniciei o curso de Doutoramento em Estudos da 

Criança – especialização em Educação Física, Lazer e Recreação, ministrado 

no Instituto de Educação da Universidade do Minho, tendo concluído o mesmo 

em 2016, com a classificação final de Bom. 

1.2. Percurso profissional 

No primeiro dia do mês de setembro de 1994, iniciei funções docentes 

como professor profissionalizado na Escola Básica 2,3 de Aguada de Cima 

(Águeda), onde assumi os cargos de Delegado do Grupo de Educação Física, 

tendo participado na Seção de Formação de Professores no âmbito das Seções 

do Conselho Pedagógico. Ao nível do desporto escolar, fui responsável por uma 

equipa de futsal (escalão de infantis). 

Exerci funções docentes nos anos letivos de 1995/1996 e 1996/1997, na 

Escola n.º 2 de Condeixa-A-Nova, tendo desempenhado as funções de 

Representante do Grupo de Educação Física (2.º e 3.º Ciclos) e de professor 

responsável por uma equipa de futsal (escalão de infantis) no âmbito do desporto 

escolar. 

No ano letivo de 1997/1998 lecionei a disciplina de Educação Física no 

Colégio dos Olivais (Coimbra), pertencente ao Instituto de Reinserção Social. O 

horário docente foi disponibilizado no âmbito de um protocolo entre o Ministério 

da Justiça e o Ministério da Educação. Nesse ano assumi os cargos de 
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Coordenador do desporto escolar, Representante da disciplina de Educação 

Física e fui responsável de um grupo/equipa de ténis de mesa. 

Em 1998/1999 desempenhei as funções docentes na Escola Básica 2,3 

de Côja, onde assumi o cargo de Coordenador do desporto escolar e fui 

responsável por um grupo/equipa de futsal (escalão de infantis). 

Passei a pertencer ao Quadro de Zona Pedagógica do Centro de Área 

Educativa de Aveiro no ano letivo de 1999/2000, tendo exercido funções 

docentes na Escola Básica n.º 2 de Albergaria-A-Velha, onde fui responsável por 

um grupo/equipa de futsal (escalão de infantis). 

Entre o ano letivo de 2000/2001 e o de 2007/2008, lecionei a disciplina de 

Educação Física na Escola Básica 2,3 de Anadia, desempenhando as funções 

de Coordenador do desporto escolar e Coordenador do projeto “Educação Física 

na Escola Primária” no âmbito de um protocolo entre a Câmara Municipal de 

Anadia e a Escola Básica 2,3 de Anadia. Fui também responsável por um 

grupo/equipa de futsal (escalão de infantis). 

Em 2008/2009, exerci as funções docentes na Escola Básica Integrada 

da Torreira (Aveiro), tendo assumido para além do cargo de professor de 

Educação Física a orientação de um grupo/equipa de atletismo e outro de 

andebol, no âmbito do desporto escolar. 

Em 2009/2010, passei a integrar o Quadro de Nomeação Definitiva da 

Escola Básica 2,3 de Arganil, onde me encontro atualmente a exercer funções. 

Ao longo dos anos, tenho vindo a assumir diversas funções no Agrupamento, 

desde as funções de docente de Educação Física, passando por coordenador 

do desporto escolar e responsável por dois grupos/equipa – futsal (escalão de 

infantis) e rugby (escalão de iniciados). 

1.3. Atividades de valorização profissional 

Para além das funções docentes, no ano letivo de 1994/1995 estive 

integrado na Associação Agui-Náutica de Mortágua, onde assumi a Vice-

presidência e as funções de treinador de canoagem. Ainda nesse ano, participei 

na operacionalização de um projeto de desporto escolar entre a Escola 

Preparatória de Mortágua e a Associação Agui-Náutica de Mortágua segundo 
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um protocolo estabelecido entre a Federação de Canoagem e o Ministério da 

Educação. 

Em junho de 1994, estive envolvido na organização da ação de formação 

“O Processo de Ensino-Aprendizagem em Educação Física” que decorreu em 

Viseu  

Em fevereiro de 1995, participei como treinador no II Simpósio 

Internacional de treinadores de canoagem que decorreu no Porto. 

Em junho de 1997, frequentei com aproveitamento o curso de formação 

contínua designado “Supervisão Pedagógica – do Aconselhamento à 

Orientação”, promovido pelo Centro de Formação de Professores e Profissionais 

de Educação Física do Distrito de Coimbra. 

De 24 a 29 de novembro e de 2 a 6 de dezembro, frequentei o curso de 

formação “Educação de Alunos com Necessidades Educativas Especiais” 

promovido pelo Ministério de Educação (DEB/NOEE) que decorreu em Oeiras  

Entre 1998 e 2011, sendo detentor do Curso de Monitores de Natação (IV 

Grau) da Federação Portuguesa de Natação, assumi as funções de Monitor de 

natação nas Piscinas Municipais de Santa Comba Dão. 

Nas épocas desportivas de 2000/2001 e 2001/2002, estive integrado na 

Equipa Técnica de Futebol Juvenil do Grupo Desportivo de Santa Comba Dão e 

desempenhei também as funções de treinador de Andebol na equipa do escalão 

de juvenis masculinos após ter obtido a qualificação de Treinador de Andebol 

(Grau II) pela Federação Portuguesa de Andebol. 

Assumi funções de Orientador de Estágio Profissional nas Piscinas 

Municipais de Santa Comba Dão num protocolo entre a Câmara Municipal de 

Santa Comba Dão e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Em 2002, iniciei funções como Coordenador de Atividades Outdoor na 

empresa GeoAventura – Organização de Atividades de Desporto, Aventura e 

Lazer Lda., continuando atualmente a manter uma ligação a esta empresa. 
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II. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL

2.1. Caraterização do Contexto do AE 

O concelho de Arganil localiza-se na Região Centro de Portugal e integra, 

administrativamente, o Distrito de Coimbra, fazendo parte dos catorze 

municípios que integram a sub-região do Pinhal Interior Norte (PIN), que se situa 

na metade norte desta sub-região e, atualmente, faz parte da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra – CIMRC. (https://www.cm-

arganil.pt/investir/descricao-economica-e-social-do-concelho/). 

O concelho de Arganil com uma superfície de 332,13 Km2 é limitado no 

sentido Norte-Sul pelos rios Ceira e Alva da bacia hidrográfica do Mondego e, no 

sentido Oeste-Este, pela Ponte da Mucela e a Serra do Açor. 

Esta dispersão no espaço explica a heterogeneidade da região do ponto 

de vista natural e humano, conduzindo à existência de duas “sub-regiões”: a 

correspondente ao vale do Alva, constituída por zonas de pequena e média 

altitude, não ultrapassando por regra os 400 metros; e a da Serra, situada a 

Oriente de uma linha traçada a partir de Góis, por Celavisa, Folques, Cerdeira a 

Anceriz, até Avô. No sentido Nordeste/Sudeste, o concelho de Arganil é 

dominado pelas Serras do Açor e da Lousã, a uma altitude média de 516m. 

Em termos de vizinhança encontra-se, a Norte, com os concelhos de 

Penacova, Tábua e Oliveira do Hospital, a Sul, com os concelhos de Góis e 

Pampilhosa da Serra, a Este, com os concelhos de Seia e Covilhã, e a Oeste, 

com o concelho de Vila Nova de Poiares. 

À data do último Censo contava com 12.145 habitantes e uma densidade 

populacional de 36,5 hab./Km2 e u população ativa é de 5.589 habitantes e, à 

semelhança da generalidade dos concelhos do interior do País, tem vindo a 

perder população apresentando um decréscimo de 10,8% no período de 

2001/2011 (Censos 2011). 

Em 2012, com a reorganização administrativa das freguesias, o concelho 

passou a ter catorze freguesias: Arganil, Benfeita, Celavisa, Folques, Piódão, 

https://www.cm-arganil.pt/investir/descricao-economica-e-social-do-concelho/
https://www.cm-arganil.pt/investir/descricao-economica-e-social-do-concelho/
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Pomares, Pombeiro da Beira, S. Martinho da Cortiça, Sarzedo, Secarias, União 

de freguesias de Coja e Barril de Alva, União de Freguesias Cerdeira e Moura 

da Serra, União de freguesias de Cepos e Teixeira e União de freguesias de Vila 

Cova de Alva e Anceriz. 

Do ponto de vista económico, Arganil é um concelho essencialmente 

agrícola mas, nas últimas décadas, com a melhoria da acessibilidade, tem-se 

assistido à fixação de algumas indústrias, nas zonas industriais, em especial no 

Pólo Industrial da Relvinha. A centralidade estratégica no seio da região Centro, 

de proximidade ao litoral e aos centros urbanos de maior relevância, como 

Coimbra e Viseu, melhorou significativamente com o Itinerário Principal IP3 e o 

Itinerário Complementar IC6. No entanto, é a Estrada Nacional EN17 que 

continua a assegurar a mobilidade a alguns dos concelhos limítrofes. 

Gráfico 1: Evolução da População Concelhia 

 Fonte: INE 

Nos últimos anos, o concelho tem vindo a perder população. A 

inexistência de um forte dinamismo económico e a prática de uma agricultura 

não modernizada, de subsistência, com uma estrutura minifundiária não têm 

permitido a fixação das gerações mais jovens. 

Verifica-se assim que não existe uma renovação efectiva da população o 

que tem conduzido a um sucessivo envelhecimento. Este fenómeno afecta, de 

um modo geral, todas as freguesias do concelho. 



Relatório detalhado sobre a atividade profissional 

Luís Alberto Cabral Fonseca 7 

Gráfico 1: Pirâmide Etária da População do Concelho 

 Fonte: INE 

Tabela 1: Evolução da População Ativa do Concelho por Setores de Atividade Económica 

(1950 a 2011) 

Fonte: INE 

A análise da evolução da população ativa no concelho de Arganil, mostra-

nos que a agricultura foi uma das mais importantes atividades do concelho. 

À semelhança do resto do país, esta importância decresceu nas décadas 

seguintes, assistindo-se simultaneamente ao significativo aumento da população 

ativa nos setores secundário e terciário. 
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Gráfico 2: Distribuição da População Ativa (%) por Setores de Atividade Económica (2001-

2011) 

Fonte: INE 

 

No final do século XX, registou-se uma transformação da base económica 

do concelho, tendo-se observado uma diversificação e modernização, sobretudo 

na transição da década de 80 para a década de 90, o processo de 

industrialização fortaleceu-se devido sobretudo à criação dos polos industriais, 

nomeadamente do Parque Industrial da Relvinha, criando novos postos de 

trabalho neste sector. A transição da população do sector primário para o 

secundário é acompanhada de uma pluriatividade como complemento 

económico dos agregados familiares. 

Subsequentemente verificou-se igualmente o crescimento de atividades 

económicas, como o comércio por grosso e a retalho, distribuição e serviços, 

tanto nas vilas do concelho, como em algumas sedes de freguesia (destacamos 

aqui a implementação de Instituições Particulares de Solidariedade Social de 

apoio à população idosa). O emprego é dominado, atualmente, pelo setor 

terciário, seguindo-se o setor secundário, tendo o setor primário perdido 

expressão. 

O turismo é uma atividade económica com fortes potencialidades no 

concelho dada a riqueza do património natural associada à paisagem da Serra 

do Açor e dos rios Alva e Ceira, associado ao vasto património histórico-cultural 

dos centros históricos de Arganil e Coja, a Aldeia Histórica do Piódão, e as 

aldeias de Benfeita e Vila Cova de Alva (estas últimas integradas na rede de 

Aldeias de Xisto. 
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Com a criação do Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil (CETA), 

em 2008, o município ganhou uma incubadora de empresas, que visa fomentar 

o empreendedorismo e dinamismo local, direcionado essencialmente aos jovens

empresários, facilitando e contribuindo, para o desenvolvimento, maturação e 

dinamismo de novos projetos comerciais e empresariais. 

A Câmara Municipal de Arganil tem procurado reunir as condições 

necessárias para a implementação de uma estratégia de desenvolvimento que 

aposta nas várias vertentes – económica, social, educacional, cultural, ambiental 

e desportiva, indo ao encontro das preocupações da população em geral e dos 

parceiros da comunidade em particular, de entre os quais destacamos o 

Agrupamento de Escolas de Arganil. 

2.2. Caraterização do Contexto Escolar 

O Agrupamento de Escolas de Arganil nasceu em 2010 (Despacho do 

Secretário de Estado da Educação, de 22 de junho de 2010), na sequência do 

processo de fusão de escola e agregação das unidades de gestão do 

Agrupamento de Escolas de Arganil, do Agrupamento de Escolas de Coja e da 

Escola Secundária de Arganil. Atualmente é constituído pela Escola Secundária 

de Arganil (escola sede), pela Escola Básica 2,3 de Arganil, pela Escola Básica 

dos 2.º e 3.º Ciclos Professor Mendes Ferrão, em Coja, pelo Centro Escolar de 

Coja, pelo Centro Escolar de São Martinho, pelo JI/EB1 de Arganil, pelo JI/EB1 

de Pomares, pela JI/EB1 do Sarzedo, pelo JI/EB1 de Pombeiro da Beira, num 

total de 9 estabelecimentos de educação/ensino. É ainda um Agrupamento de 

referência para a Educação Especial, uma vez que possui uma unidade para 

alunos com multideficiência (UAEEAM) e é a sede do Serviço Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) para os concelhos de Arganil, Góis e 

Pampilhosa da Serra e sede do Centro de Formação de Associação Escolas de 

Coimbra Interior (Projeto Educativo AEA). 
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Figura 1: Escolas do Agrupamento de Escolas de Arganil 

Fonte: PEA 

O Agrupamento é frequentado por um total de 1407 alunos, divididos por 

12 grupos da educação pré-escolar e 65 turmas, das quais 47 correspondem ao 

ensino básico e 18 ao ensino secundário. Há 112 alunos (7,96%) a beneficiar de 

medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 375 alunos dos 2.º, 3.º ciclos 

e ensino secundário beneficiam de apoio social escolar, dos quais 155 

pertencem ao escalão A e 220 ao escalão B. Sublinha-se que 1084 crianças e 

alunos dos ensinos básico e secundário (77,04%) possuem computador com 

ligação à Internet. Os alunos estrangeiros representam 3,90% da população 

escolar, sendo o grupo maior proveniente do Reino Unido (12), seguindo-se o 

Brasil e a Holanda (7), a França (6), Moçambique (4), Suíça (3), Ucrânia, Suécia 

e Luxemburgo (2), Alemanha, Bélgica, Bielorrússia, Canadá, Cazaquistão, 

China, Estados Unidos da América, Irlanda, Itália e Filipinas. 

A atividade profissional das famílias é muito variada, sendo expressivo o 

número de operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extrativas 

e da construção civil, pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e 
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segurança, condutores de veículos e embarcações, trabalhadores da 

transformação de alimentos, da madeira, do vestuário e outras indústrias e 

artesanato, operadores de equipamentos pesados, trabalhadores dos serviços 

pessoais e outros. 

Quanto à escolaridade dos pais/encarregados de educação, é de realçar 

que 52,4 % concluiu o ensino básico, sendo que em 12,1% dos casos 

corresponde ao primeiro ciclo, 15,6% ao segundo ciclo e 24,7% ao terceiro ciclo, 

22,4% completou o ensino secundário e 10,7 % concluiu o ensino superior 

(bacharelato, licenciatura, mestrado). 

O corpo docente é constituído por 165 educadores e docentes/técnicos 

especializados, dos quais 139 (84,2%) são quadros de 

escola/agrupamento/quadros de zona e 26 (15,8%) são contratados (docentes e 

técnicos especializados). A maioria dos docentes tem tempo de serviço igual ou 

superior a 10 anos, sendo que 82 educadores/docentes apresentam tempo de 

serviço igual ou superior a 20 anos. 

O pessoal não docente é constituído por 1 técnico superior, 18 assistentes 

técnicos e 47 assistentes operacionais, num total de 65, contando, ainda, com a 

colaboração de 5 funcionários do município de Arganil. Todos estes profissionais 

têm um vínculo de quadro ao regime da função pública. 

A ação educativa é apoiada por uma Psicóloga, cuja prioridade são os 

serviços de orientação vocacional e a promoção do sucesso escolar.  

O Agrupamento de Escolas desenvolve parcerias com instituições e serviços 

locais, de forma a promover uma articulação de técnicos em benefício das 

famílias e dos alunos, nomeadamente: a Administração Regional de Saúde do 

Centro, a Associação Passo a Passo, a Santa Casa da Misericórdia de Arganil, 

o Centro de Recursos para a Inclusão da APPACDM de Coimbra, o Núcleo Local

de Inserção Social, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a Equipa de 

Saúde Escolar, a Cáritas Diocesana de Coimbra, o Centro Paroquial do Sarzedo, 

o Centro Paroquial e Social de Coja e o município de Arganil.

Em termos de oferta educativa e formativa, para além do ensino regular, 

o Agrupamento oferece cursos profissionais, Cursos de Educação e Formação
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(CEF), Cursos de Educação e Formação para Adultos (EFA) e os Cursos de 

Português para Estrangeiros. 

2.3. A Escola Básica 2,3 de Arganil 

A Escola Básica 2,3 (EB23) de Arganil foi construída em 2004. No ano 

letivo 2004/2005 passou a ser a Escola-sede do Agrupamento Horizontal e foi 

inaugurada no dia 18/01/2005 pelo então Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Santana 

Lopes. Fica situada numa das encostas soalheiras da Vila, no local do Sobreiral. 

Figura 2: Escola Básica 2,3 de Arganil 

https://www.google.pt/maps/place/Arganil+(EB23)/@40.2230397,-
8.0624787,139m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd22dc8e08987cc9:0x877f33e51872d9ac!8m2!3d40.222343!4d-

8.062633?hl=pt-PT acedido a 08/03/2019 

https://www.google.pt/maps/place/Arganil+(EB23)/@40.2230397,-8.0624787,139m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd22dc8e08987cc9:0x877f33e51872d9ac!8m2!3d40.222343!4d-8.062633?hl=pt-PT
https://www.google.pt/maps/place/Arganil+(EB23)/@40.2230397,-8.0624787,139m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd22dc8e08987cc9:0x877f33e51872d9ac!8m2!3d40.222343!4d-8.062633?hl=pt-PT
https://www.google.pt/maps/place/Arganil+(EB23)/@40.2230397,-8.0624787,139m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd22dc8e08987cc9:0x877f33e51872d9ac!8m2!3d40.222343!4d-8.062633?hl=pt-PT
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A Escola é constituída por um bloco único, de dois pisos (com elevador), 

onde se situam as salas de aula, uma de multideficiência, um salão onde 

funciona o ATL, amplos corredores, laboratórios e oficinas devidamente 

equipados, vários gabinetes, dois bares, uma sala de professores, uma cantina 

e uma biblioteca bem apetrechada. No espaço exterior, para além das áreas 

ajardinadas e verdejantes, encontra-se o Pavilhão Gimnodesportivo, ladeado por 

um campo exterior de jogos. 

No ano letivo 2017/2018 foram constituídas 8 turmas do 2º Ciclo, 11 

turmas do 3º Ciclo e 2 turmas do Curso Básico Vocacional, estando matriculados 

405 alunos, distribuídos da seguinte forma: 69 alunos no 5º Ano; 76 no 6º; 86 no 

7º; 60 no 8º; 72 no 9.º e 42 alunos no Curso Básico Vocacional. Para assegurar 

a lecionação destas turmas, a Escola conta com 67 professores (21 do 2.º Ciclo; 

40 do 3.º Ciclo e 6 da Educação Especial). Para apoiar alunos e professores 

trabalham nesta Escola 10 assistentes operacionais, 4 tarefeiras e encontra-se 

destacado da escola-sede um Assistente Administrativo. 

2.4. O grupo disciplinar de Educação Física 

O grupo disciplinar de Educação Física está integrado no Departamento 

Curricular de Expressões, juntamente com os grupos disciplinares de Educação 

Visual e Tecnológica, Educação Tecnológica e as Artes Visuais Educação 

Musical e Educação Especial. 

Este grupo desfruta de uma imagem interna e externa bastante positiva, 

de reconhecimento de competências técnicas e pedagógicas, consolidada ao 

longo dos últimos anos pelo desenvolvimento de atividades e a participação em 

projetos, bem como, pela adequação da organização das suas práticas às 

constantes modificações no sistema educativo. Considero que também tem sido 

fundamental para a consolidação da imagem do grupo na Escola, uma forte, 

consistente e perseverante liderança. 

O número de professores na disciplina de Educação Física tem-se 

mantido estável, ao longo dos últimos anos, apesar das medidas legislativas que 
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têm conduzido a uma redução do corpo docente, de uma forma geral. Neste 

sentido, o grupo disciplinar tem tomado um conjunto de decisões internas que, 

com a anuência da Direção, tem permitido a estabilidade e fixação dos recursos 

humanos afetos à disciplina de Educação Física. Saliento de entre as medidas 

tomadas, o alargamento da oferta de núcleos de desporto escolar e a aprovação 

do curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva. A opção por 

tempos letivos de 45 minutos permitiu, de igual modo, a manutenção da carga 

letiva semanal da disciplina, uma vez que, a opção por tempos de 50 minutos, 

poderiam conduzir a uma redução do tempo letivo no ensino secundário e, 

eventualmente, no 3.º ciclo do ensino básico. O grupo disciplinar era constituído, 

no ano letivo de 2017/18, por 9 docentes, com horário completo. 

2.5. Instalações desportivas 

A EB23 de Arganil possui um conjunto de espaços desportivos bastante 

abrangente potenciando diversas valências para a prática das atividades físicas 

e desportivas. O seu núcleo central é composto por um Pavilhão Desportivo 

(40mx20m), com marcações para as matérias nucleares do Programa Nacional 

de Educação Física (PNEF) (futsal, andebol, basquetebol, voleibol, badminton e 

ténis). Compõem ainda este núcleo central, uma zona de vestuários/balneários 

(2 masculinos, 2 femininos e deficientes motores), diversas arrecadações, sala 

de professores com 1 computador e internet e uma sala de aula, com 

equipamento multimédia (projetor vídeo, ecrã e computador com acesso à 

internet). O grupo disciplinar dispõe ainda de um espaço desportivo exterior, com 

aproximadamente 2800m2, integrando 1 campo de futsal/andebol, e 1 pista de 

salto em comprimento. Adjacente a esta zona desportiva encontram-se diversos 

espaços de recreio e/ou lazer para a prática de atividades físicas e desportivas. 

Para além das instalações desportivas da escola, o grupo de Educação 

Física tem acesso às piscinas municipais para a lecionação da unidade didática 

de natação assim como para os treinos e competições do grupo/equipa de 

natação, no âmbito do desporto escolar. 
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O grupo disciplinar elaborou e aprovou, em 2009, as Normas de 

Funcionamento das Instalações Desportivas Escolares, procedendo anualmente 

à sua revisão e atualização. Estas Normas regulam os procedimentos de 

utilização das instalações e dos equipamentos desportivos, por docentes, não-

docentes e discentes, durante o desenrolar das atividades letivas e de desporto 

escolar. 

As instalações desportivas escolares estão, de igual modo, ao dispor da 

comunidade (movimento associativo, autarquia e outros utilizadores), nos 

períodos pós-escolares, cuja cedência está abrangida por regulamentação 

específica, e cujo processo é acordado, anualmente, entre a Direção e as 

entidades requerentes. 

No que respeita ao apetrechamento de equipamentos necessários ao 

desenvolvimento das atividades do PNEF, foram efetuados ao longo dos últimos 

anos investimentos significativos no sentido de potenciar as atividades 

desenvolvidas nos diferentes espaços e o número de turmas envolvidas em 

simultâneo, entre outros aspetos. A disciplina de Educação Física tem ao seu 

dispor, em variedade e qualidade aceitáveis, equipamentos para as matérias de 

futsal, andebol, voleibol, basquetebol, râguebi, ginástica, atletismo, ténis, 

badminton, ténis de mesa, dança, orientação e atividades de fitness. 



Relatório detalhado sobre a atividade profissional 

Luís Alberto Cabral Fonseca 16 

III. Análise Reflexiva da Atividade Profissional

Neste capítulo irei analisar e desenvolver uma reflexão de toda a prática 

profissional realizada, partindo da identificação dos cargos e funções 

desempenhadas durante estes cinco anos letivos, assumindo os valores 

educativos e normas da área da Educação Física, e que sempre estiveram 

presentes, justificando e motivando o meu trabalho. 

A análise e reflexão sobre a atividade profissional desenvolvida nos 

últimos cinco anos, incide sobre a atividade letiva ao segundo e ao terceiro ciclos 

do ensino básico e integra as diferentes dimensões da avaliação docentes 

(Decreto Regulamentar de 26/2012): 

a) Científica e Pedagógica;

b) Participação na escola e relação com a comunidade;

c) Formação contínua e desenvolvimento profissional.

De acordo com o artigo 3º do Despacho n.º 13981/2012, a concretização 

da dimensão científica e pedagógica decorre das determinações curriculares 

procedentes do Ministério da Educação e Ciência e do agrupamento de escolas 

ou escola não agrupada, pelo que o docente deve orientar a sua ação em 

benefício da aprendizagem dos alunos, selecionando as melhores abordagens 

de ensino, analisando as suas aulas sob o ponto de vista da eficácia dessas 

abordagens, criando ambientes educativos que assentem em valores 

comumente reconhecidos, tratando os alunos com a dignidade que esses 

valores preconizam e assegurando que eles procedem do mesmo modo. 

É preciso ter presente a especificidade dos papéis de «aluno» e de 

«educador/professor», não deixando de considerar as fronteiras que lhe são 

inerentes. 

A dimensão científico-pedagógica deve assim assumir um lugar central, 

pois embora o trabalho do docente se desenvolva articuladamente em todas as 

dimensões, a sua principal função é ensinar e promover a aprendizagem dos 

alunos (Marques, 2001). 
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Esta dimensão decorre do conhecimento e do desenvolvimento 

profissional, fundamentais para o domínio dos conteúdos disciplinares e 

conhecimentos funcionais específicos, associados às metas e programas 

curriculares da disciplina, bem como dos procedimentos didáticos que permitem 

selecionar, adequar e otimizar as situações de aprendizagem que garantem a 

implementação das orientações curriculares e o desenvolvimento dos alunos, 

contribuindo para uma prática profissional eficaz. 

A análise e reflexão sobre a mobilização do conhecimento científico 

assumem particular destaque no saber: “o que ensinar...”. Esta competência 

profissional suporta a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 

garantindo a eficácia da interação entre a prática e a teoria e a adequação do 

processo à especificidade dos alunos e dos contextos educativos: “a quem e 

como ensinar…”. 

As restantes dimensões complementam a intervenção do professor, 

contribuindo para a implementação do projeto educativo do Agrupamento com o 

compromisso de garantir uma formação contínua adequada às exigências da 

profissão. Assim, irei abordar as diferentes dimensões através de uma análise 

crítica e reflexiva da intervenção na escola e na comunidade enquanto professor 

de Educação Física. 

3.1. Dimensão científica e pedagógica 

Ao longo destes anos como docente constatei que a atividade de 

planeamento deverá ser realizada em estreita cooperação com os colegas da 

área disciplinar, integrando as orientações metodológicas dos PNEF, 

contribuindo assim para a implementação de um projeto curricular da disciplina 

ajustado às caraterísticas dos alunos e recursos existentes. 



Relatório detalhado sobre a atividade profissional 

Luís Alberto Cabral Fonseca 18 

Planeamento 

O ato de planear é definido por Bento (2003), como “uma reflexão 

pormenorizada acerca da duração e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina.” 

Previamente, à fase de planeamento, elaborei um questionário para ser 

preenchido pelos alunos, no início de cada ano letivo. O objetivo desta 

ferramenta foi obter um conhecimento mais aprofundado das dificuldades dos 

alunos, das suas aptidões, se praticavam alguma modalidade, quais as suas 

atividades extracurriculares preferidas, qual o seu estatuto socioeconómico, qual 

a profissão dos seus pais, etc... (Anexo I). Com os resultados obtidos através da 

análise das respostas dos alunos, foi-me possível ajustar as atividades a realizar 

de forma mais adequada e consequentemente conseguir contribuir com um 

método adequado para o desenvolvimento dos alunos. 

O planeamento tem como objetivo fornecer uma antevisão do que se irá 

passar ao longo do ano letivo, sendo assim possível estabelecer estratégias de 

ensino mais adequadas. Deste modo uma planificação oportuna, precisa e 

adequada dos conteúdos que serão lecionados, é uma das ferramentas mais 

importantes, na minha opinião, para que os objetivos propostos sejam cumpridos 

com êxito. Para que isto suceda, é também imprescindível, saber como abordar 

e planificar os conteúdos. 

Na fase de planeamento, procurei ter em conta as normas da escola em 

conjunto com uma boa conduta profissional. Estas decisões estratégicas servem 

de base à criação das rotinas de aula que permitem otimizar o tempo útil de 

prática. O planeamento levou-me a ter uma orientação estratégica da ação, 

adequada à diversidade dos alunos, tendo em conta as suas caraterísticas, 

aptidões e necessidades, bem como os objetivos inscritos no Projeto Educativo 

do Agrupamento (Anexo II). 

As atividades das turmas baseiam-se num trabalho prévio de 

planeamento que se vai consolidando no decurso do ano letivo, com o propósito 

de atingir os objetivos propostos nas matérias nucleares e alternativas, incluídos 

no planeamento elaborado pelo grupo de Educação Física, tendo sempre em 

conta aspetos caraterísticos das turmas e/ou alunos, e os espaços a utilizar, no 
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desenvolvimento de cada matéria contemplada. Este domínio contribui para a 

qualidade das aulas, apresentando numa sequência lógica e organizativa de 

etapas com vista à qualidade do processo de ensino e aprendizagem (Anexo III). 

Na escola onde leciono tenho tido a oportunidade de assegurar a 

continuidade pedagógica dos meus alunos desde o 5.º até ao 9.º ano de 

escolaridade, apesar da maior parte das turmas em que lecionei se reportarem 

ao segundo ciclo. Este acompanhamento dos alunos permite-me ter um 

conhecimento das suas capacidades motoras e aptidões, reduzindo o tempo 

necessário à avaliação inicial e potenciando o tempo para a revisão das rotinas 

de aula e de recuperação do nível de aptidão física, facilitando as decisões de 

planeamento quanto às matérias nucleares de forma a assegurar a 

implementação do PNEF e garantir a evolução dos níveis de desempenho dos 

alunos. 

Como referido nos PNEF (3.º CEB), e de acordo com os princípios de 

organização das atividades nas aulas, temos quatro princípios fundamentais a 

garantir através do planeamento: 

• A garantia de atividade física corretamente motivada, qualitativamente

adequada e em quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas 

situações de aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das 

possibilidades de aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros; 

• A promoção da autonomia, pela atribuição, reconhecimento e exigência de

responsabilidades efetivas aos alunos, nos problemas organizativos e de 

tratamento das matérias que podem ser assumidos e resolvidos por eles; 

• A valorização da criatividade, pela promoção e aceitação da iniciativa dos

alunos, orientando-a para a elevação da qualidade do seu empenho e dos

efeitos positivos das atividades; 

• A orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva entre os

alunos, associando-a não só à melhoria da qualidade das prestações, 

especialmente nas situações de competição entre equipas, mas também 
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ao clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e ao prazer 

proporcionado pelas atividades (Jacinto, Comédias, Mira, Carvalho, 2001, 

p. 5).

Atendendo aos princípios da Educação Física anteriormente citados, a 

elaboração do Plano de Atividades e da Planificação Anual, procuram estar 

articulados com os PNEF e procuram favorecer a concretização das finalidades 

e objetivos identificados no Projeto Educativo do Agrupamento para a 

participação dos alunos na disciplina. Estes documentos são essenciais 

enquanto orientadores do processo de ensino e aprendizagem e permitem a sua 

regulação através da elaboração das unidades de ensino, para com os 

consequentes reajustes nas formas de organização da aula, nos grupos de 

trabalho entre alunos, das situações de prática lecionadas e da gestão do clima 

da aula, sendo por isso fatores determinantes para a eficácia e qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem. As atividades da turma orientam-se, ao 

longo do ano, para a realização de um conjunto de objetivos das matérias 

nucleares e algumas alternativas dos PNEF, consoante as caraterísticas dos 

alunos, das turmas e de acordo com os conteúdos e critérios definidos. 

As unidades de ensino elaboradas para cada etapa das matérias são um 

conjunto de aulas definidas com objetivos e estrutura organizativa idênticos, que 

visam a organização dos conteúdos numa lógica de progressão pedagógica, a 

escolha das situações de ensino e aprendizagem mais apropriadas e as 

estratégias de composição dos grupos mais adequadas para as matérias que 

irão ser lecionadas (Anexo IV). 

No decurso de cada unidade de ensino vão-se criando hábitos de trabalho 

ao longo da lecionação, havendo assim uma melhor adaptação dos alunos, uma 

maior rentabilização do tempo de aula, potenciando um maior tempo de 

aprendizagem, e a unidade de ensino tem assim, como finalidade, facilitar a 

elaboração de um plano de aula. 

Com o acumular dos anos e da experiência, o plano de aula foi sendo 

simplificado até chegar a uma estrutura simples, de apoio e registo, que me 

auxilia relativamente aos assuntos mais importantes a abordar nas aulas e nas 
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situações didáticas a aplicar. É nele que registo ainda a avaliação das situações 

que se desenrolaram, as aquisições adquiridas pelos alunos, as dificuldades 

detetadas, e as estratégias de melhoramento. Neste caso em particular, 

assumem relevância as opiniões dos alunos para me ajudar em situações futuras 

de exercícios e/ou de organização das aulas. 

Resumindo, o plano de aula organiza a minha prática letiva, tendo em 

atenção o espaço onde vou lecionar, selecionando objetivos e conteúdos da 

unidade de ensino, organizando os alunos, o material necessário, o tempo 

necessário para os exercícios programados e informações pertinentes para a 

avaliação. Importa igualmente referir que por várias vezes, e já no decurso da 

aula, efetuo alterações no modo de conduzir os alunos, para um melhor sucesso 

através de exercícios critério com outras progressões.  

Julgo que, ao longo destes anos nesta escola, tenho conseguido realizar 

um bom planeamento das atividades letivas o que se tem repercutido na 

melhoria de desempenho e numa evolução muito positiva dos alunos ao longo 

do seu percurso de aprendizagem. 

Como docente da Escola Básica 2,3 de Arganil tenho-me deparado com 

alguns casos pontuais de situações mais complexas para motivar os alunos a ter 

sucesso na disciplina, como é o caso da inaptidão motora, o excesso de peso, 

ou pura e simplesmente não haver identificação do aluno com a disciplina de 

Educação Física. Procurei dedicar algum tempo a esses alunos adaptando os 

recursos materiais às dificuldades, ou através da utilização de estratégias que 

me permitem dedicar uma atenção mais personalizada a esses alunos. De um 

modo geral, penso que consegui aumentar o nível de envolvimento destes 

alunos com a disciplina. 

Na abordagem e desenvolvimento das variadas matérias durante o ano 

letivo, optei sempre por um planeamento por etapas, pois a distribuição das 

aprendizagens e o desenvolvimento dos alunos é feita em períodos mais curtos, 

procurando ainda garantir uma etapa final de reforço e revisão que assegure o 

sucesso dos alunos. Nessa organização dos processos de aprendizagem e 

aperfeiçoamento das matérias, desenvolvi atividades específicas nas aulas 

(exercícios-critério para a aquisição de determinados gestos técnicos) e 
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atividades globais (a situação de jogo) de determinados conteúdos, pois ambos 

mostraram-se muito úteis para estas situações, sejam de caráter formativo global 

(o mais possível), quer sejam de caráter mais analítico (o quanto for necessário).

Tal como já referi, sinto que a oportunidade de lecionar as mesmas turmas 

em continuidade, permite-me fazer um planeamento e um acompanhamento dos 

alunos muito mais pormenorizado, no sentido de garantir aprendizagens 

consoante os níveis de desempenho e os conhecimentos, articulando sempre os 

PNEF e o Projeto Educativo do Agrupamento. O facto de conhecer bem os 

alunos permitiu ainda uma individualização do ensino e o acompanhamento de 

casos específicos. 

Tomadas as decisões ao nível do planeamento, há que conjugar as aulas 

com as atividades previstas no Plano Anual de Atividades (Anexo V). Na Escola 

Básica 2,3 de Arganil, procuro articular os conteúdos a trabalhar com as turmas 

com as atividades calendarizadas pelo grupo de Educação Física e o projeto de 

desporto escolar (Anexo VI): Torneios inter-turmas, concentrações do desporto 

escolar e corta-mato (escolar e distrital), de modo a conduzir os alunos aos seus 

níveis adequados nas variadas matérias: Nem sempre é tarefa fácil, no entanto 

mais uma vez refiro que, a boa relação pedagógica com os alunos em situação 

de aula aliada ao seu empenho nas atividades permite-me cumprir quase sempre 

os objetivos definidos no planeamento. 

Na generalidade, as turmas apresentam um bom nível de execução ao 

nível das modalidades com bastante interesse e empenho. O gerir da melhor 

maneira possível a minha planificação anual para abordar as matérias, e aplicar 

o número de aulas direcionadas a cada uma das modalidades e a continuidade

da sua abordagem, é um aspeto a que procuro estar sempre atento, como forma 

de criar condições para a aplicação contínua e progressiva das situações de 

prática/progressões que permitirão conduzir os alunos aos respetivos níveis, 

devidamente articulado com os objetivos estabelecidos nas respetivas etapas. 

Quanto às aquisições motoras, a grande maioria dos alunos não 

apresentam limitações nas suas competências motoras ao chegarem ao 

segundo ciclo, havendo assim uma correta orientação desde no primeiro ciclo, 

onde são explícitas as metas. Os docentes de Educação Física desta escola são 
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muito cumpridores dessas orientações e aplicam-nas de uma forma sistemática 

e correta, garantindo assim uma perfeita articulação na área da Educação Física, 

desde o primeiro ao terceiro ciclos. Tal não seria possível sem uma estreita 

colaboração entre os professores titulares e os professores de Educação Física 

do primeiro ciclo. Marques (2010) refere que “se a disciplina de Educação Física 

tiver caráter obrigatório desde o primeiro ciclo do ensino básico, lecionada por 

um professor devidamente qualificado para o efeito, pode ser uma determinante 

da prática de atividade física nos adultos” (p. 95). 

Já com alguns anos de experiência, e fruto de uma constante análise e 

reflexão do trabalho que vou desenvolvendo, sinto que a minha capacidade de 

planear é mais eficaz. Esta maior eficácia no planeamento parece traduzir-se: 

numa melhor gestão e organização do tempo de aula, num ensino diferenciado 

de acordo com as caraterísticas de alunos nas várias turmas, conduzindo a um 

clima de aula propício à aprendizagem, onde os alunos se sentem seguros e 

motivados e o professor se encontra disponível para os ouvir e esclarecer as 

suas dúvidas. 

Avaliação 

Uma das áreas de intervenção é a aprendizagem dos alunos. Por esse 

facto, o processo de avaliação dos alunos tem uma grande importância na 

melhoria da qualidade do ensino com o intuito de promover o sucesso dos 

alunos. 

Uma avaliação válida e objetiva, certifica os conhecimentos e 

capacidades adquiridos pelos alunos durante o percurso escolar. Os resultados 

alcançados validam também o processo, contribuindo para o envolvimento e 

responsabilização do aluno na qualidade da sua prática e na melhoria e evolução 

dos resultados. 

A avaliação inicial consiste na recolha de informação que sustenta a 

tomada das principais decisões e consequente elaboração do planeamento 

anual de turma, assegurando a diferenciação de objetivos a atingir, perante os 

diferentes grupos de nível presentes na turma, de forma a respeitar a 

heterogeneidade. A definição de objetivos individuais para cada aluno permite, 
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pela partilha, que se responsabilizem pela sua participação e esforço no trabalho 

de aula, orientado para a aquisição das competências inerentes aos vários níveis 

de desempenho, posteriormente avaliados. 

O Despacho Normativo n.º 1/2005 (alterado pelo Despacho Normativo n.º 

14/2011), que regula a avaliação das aprendizagens dos alunos apresenta-nos 

três tipos de avaliação: diagnóstica ou inicial, formativa e sumativa. 

A avaliação diagnóstica pode ser entendida, de uma maneira geral, como 

uma ação avaliativa realizada no início de um processo de aprendizagem, que 

tem como função obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e 

competências do estudante com vista à organização dos processos de ensino e 

aprendizagem, de acordo com os níveis prognosticados. A avaliação diagnóstica 

informa-nos das capacidades dos alunos no início do ano letivo, permitindo-nos 

conhecê-los nas suas aptidões e capacidades, que irão permitir definir as metas 

e objetivos a alcançar e elaborar os instrumentos de trabalho nas várias 

modalidades para conseguir a evolução dos alunos ao longo de todo o ano. 

Os alunos são diferenciados por vários níveis: 

- Introdutório: onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos que 

representam a aptidão específica ou preparação de base;  

- Elementar: nível onde se discriminam os conteúdos constituintes do domínio 

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

formal, relativamente à modalidade da Cultura Física a que se referem;  

- Avançado: que estabelece os conteúdos e formas de participação nas 

atividades típicas da matéria, correspondentes ao nível superior, que 

poderá ser atingido no quadro da disciplina de Educação Física. (Jacinto, 

Comédias, Mira, Carvalho, 2001, p. 6-7). 

 

Para uma correta planificação das matérias nucleares senti a necessidade 

de desenvolver um documento de avaliação inicial que fornecesse dados 

indicadores dos conhecimentos já adquiridos ou ainda por adquirir sobre 

determinados conteúdos (Anexo VII). No início de cada ano escolar, criei o hábito 

de aplicar um protocolo de avaliação inicial, onde são realizados exercícios que 

visam melhorar a condição física dos alunos e, paralelamente permite-me 
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realizar uma avaliação de acordo com os elementos dos anos anteriores para 

diagnosticar quais as principais dificuldades para a consecução do nível 

programático a atingir. 

Durante o período de avaliação inicial foram recolhidas informações 

relativas às áreas das atividades físicas e desportivas de matérias nucleares, de 

modo a ter registos que me permitissem planear e definir prioridades para cada 

uma das turmas, sendo assim identificados pontos de partida para novas 

aprendizagens. 

Com a realização da avaliação inicial pretende-se não só determinar as 

aptidões e dificuldades dos alunos nas diferentes matérias, onde se situam em 

relação ao programa previsto para o ano de escolaridade, como também a forma 

como aprendem e as suas possibilidades de desenvolvimento. A sua 

concretização permite ainda distribuir temporalmente as matérias a desenvolver 

ao longo do ano, sabendo assim distribuir a lecionação de conteúdos em 

detrimento de outros, aproveitando também para desenvolver um 

acompanhamento mais individualizado a alunos que revelam mais dificuldades. 

Segundo Jacinto, Comédias, Mira e Carvalho (2001, p. 22) “(...) a 

avaliação Inicial é um processo decisivo pois, para além de permitir a cada 

professor orientar e organizar o seu trabalho na turma, possibilita aos 

professores assumirem compromissos colectivos, aferindo decisões 

anteriormente tomadas quanto às orientações curriculares, adequando o nível 

de objetivos e/ou procedendo a alterações ou reajustes na composição curricular 

à escala anual e/ou plurianual, caso considerem necessário”. 

Na Escola Básica 2,3 de Arganil, este processo já está facilitado, pois 

devido a uma continuidade pedagógica com as turmas desde há vários anos 

letivos, e sabendo já o resultado final de certos alunos na avaliação, aproveito 

também para experimentar algumas situações e exercícios específicos mais 

complexos de forma a verificar o empenho e a prestação nas várias situações 

de prática com estes alunos. Esta avaliação inicial não se limita somente a colher 

informações para os níveis dos alunos, servirá também para um processo 

formativo, onde corrijo e alerto cada aluno para uma melhor progressão nas 

atividades propostas. 
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O objetivo da avaliação formativa é a aquisição de informação por parte 

do professor e do aluno para afinar o processo de ensino e aprendizagem. Como 

afirma Petitjean (s/d): “A aposta essencial da avaliação formativa é tornar o aluno 

ator da sua aprendizagem; nesta perspectiva a avaliação formativa é interna ao 

processo; é contínua, analítica e mais centrada sobre o aprendente do que sobre 

o produto acabado.” (cit. in Ferraz et al, 1994, p.1).

Esta avaliação é realizada de forma contínua, em todas as aulas, 

registando os comportamentos relevantes para fazer um acompanhamento 

eficaz do desempenho dos alunos, fornecendo feedback de retorno de modo a 

focar os alunos nas componentes críticas da atividade que garantam a sua 

motivação e empenho bem como o consequente reforço ou reformulação do 

planeamento (Anexo VIII). 

A existência de lacunas e aspetos a melhorar registados através de uma 

observação do desempenho dos alunos, realça a importância da transmissão de 

informação do professor ao aluno através do feedback, com o intuito de motivar 

e fazer evoluir, bem como da recolha de informação que permita regular o 

processo de ensino e aprendizagem. Esta avaliação incide preferencialmente 

sobre os processos desenvolvidos pelos alunos face às tarefas propostas, 

permitindo a cada aluno construir e reconstruir o seu percurso de aprendizagem 

sob orientação do docente. A avaliação formativa é assim interna ao processo 

de ensino e aprendizagem, interessando-se mais pelos processos do que pelos 

resultados, tornando os alunos protagonistas da sua aprendizagem, permitindo 

assim diferenciar o ensino. 

No decorrer das aulas fui registando as competências atingidas e por 

atingir dos alunos, e fui dando informação aos alunos do seus desempenhos, e 

aquando da informação intercalar essa informação é fornecida ao diretor de 

turma que, por sua vez, a dirige ao encarregado de educação. No caso dos 

alunos que ainda demonstravam algumas dificuldades, foram delineadas 

estratégias no boletim de informação de maneira a que os encarregados de 

educação tivessem conhecimento que no decorrer das futuras aulas o aluno 

receberia um acompanhamento mais personalizado para superar as dificuldades 

referidas. 
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Considera-se que a avaliação sumativa constitui sempre um balanço que, 

salvo no final da escolaridade obrigatória, não será entendido como um juízo de 

valor definitivo, sobre o que ficou para trás, mas antes como um resultado que 

determinará a tomada de decisões. 

Este tipo de avaliação informa os alunos, o professor e os encarregados 

de educação da situação de aprendizagem. Tem em conta os objetivos 

específicos que, uma vez atingidos, certificam o progresso do aluno. Tem lugar 

em momentos específicos, como por exemplo, no final de um período letivo ou 

ano letivo e visa traduzir a distância a que o aluno ficou de uma meta a atingir, 

tendo como objetivos a classificação. Então é nesta altura que é tomada uma 

decisão sobre a progressão do aluno através da aquisição de conhecimentos, 

desenvolvimento de capacidades e metas estabelecidas para cada ciclo de 

escolaridade (Anexo IX). 

Ao longo destes anos, a avaliação dos alunos que realizei ao longo do 

ano letivo abrange as três áreas de avaliação da Educação Física (atividades 

físicas, aptidão física e conhecimentos), abordando os diferentes níveis de 

aprendizagem (introdução, elementar e avançado). No início do ano letivo os 

diretores de turma entregam aos encarregados de educação os critérios 

avaliação e planificação anual da disciplina. 

Segundo os PNEF nos Aspetos Operacionais, “Consideram-se, como 

referência fundamental para o sucesso nesta área disciplinar, três grandes áreas 

de avaliação específicas da Educação Física, que representam as grandes áreas 

de extensão da Educação Física: A - Atividades Físicas (Matérias), B - Aptidão 

Física e C - Conhecimentos relativos aos processos de elevação e manutenção 

da Aptidão Física e à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos 

sociais no seio dos quais se realizam as Atividades Físicas (Jacinto, Comédias, 

Mira, Carvalho, 2001, p. 30).” 

Ao começar a lecionar na Escola Básica 2,3 de Arganil, uma das primeiras 

tarefas que realizei no âmbito da avaliação foi a grelha com os critérios de 

avaliação para a disciplina de Educação Física (Anexo X), a qual tem vindo a ser 

alterada gradualmente de maneira a podermos avaliar de uma forma cada vez 

mais justa e ajustada ao contexto e percurso escolar dos alunos, tendo por 
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referência as normas referidas nos PNEF: “… devem, antes de mais, ser 

considerados os critérios e parâmetros gerais de avaliação definidos pela escola 

e pelo DEF.” (Jacinto, Comédias, Mira, Carvalho, 2001, p. 29). 

No entanto, só uma avaliação criterial transversal a todas as escolas 

permitirá definir o sucesso do aluno em Educação Física, na medida que se as 

escolas facilitarem injustificadamente as suas normas de referência para o 

sucesso, e restantes níveis de desempenho, os alunos igualmente classificados 

poderão apresentar níveis de competências diferentes. O aluno de sucesso 

numa escola (ou na mesma escola com um professor) poderá ter um nível de 

competências equivalente ao aluno mediano noutra escola (ou na mesma escola 

com outro professor). É neste sentido que os PNEF conferem alguma autonomia 

ao DEF na definição dos critérios de avaliação da disciplina, respeitando as 

normas de referência para o sucesso, de forma a terem em consideração as 

caraterísticas dos seus alunos e os recursos de que a escola dispõe.  

No que respeita à Aptidão Física, foi aplicada a bateria de testes do 

Fitnessgram, com opção dos seguintes: resistência aeróbia (“vaivém”), força 

média (”abdominais”); força superior (“extensões de braços”) e flexibilidade 

(“senta e alcança”), de acordo com as metas aprendizagem. Estes testes foram 

realizados no primeiro e terceiro períodos, tendo por referência os valores da 

zona saudável de Aptidão Física do Fitnessgram, com os alunos a preencherem 

os dados dos colegas e a verificarem, nesse momento, se estes se situavam na 

zona saudável, após o professor ter referido quais os valores estabelecidos para 

a zona saudável. 

A avaliação cognitiva foi realizada através da participação oral assim 

como através da realização de testes escritos, realização de trabalhos 

individuais, e fichas de trabalho que elaboradas para a maioria das matérias 

referidas na planificação anual, em particular para os alunos que pontualmente 

não podem fazer aula ou no caso de quem está incapacitado de realizar a prática 

da atividade física durante certo período de tempo. 

Ao longo destes cinco anos letivos, propus alguns alunos para apoio 

pedagógico na disciplina de Educação Física. Estas aulas tinham como objetivo 

principal, através da realização de alguns exercícios básicos, melhorar a 
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coordenação motora desses alunos. Na generalidade os alunos sinalizados 

forma assíduos às aulas de apoio. Esta estratégia, apesar de pouco frequente, 

mostrou-se eficaz na melhoria do desempenho em Educação Física, 

contribuindo, consequentemente, para o sucesso dos alunos nesta disciplina. 

Quanto à autoavaliação, este é um processo regulador da perceção dos 

alunos sobre a sua avaliação, e dos parâmetros avaliativos que podem melhorar. 

A autoavaliação permite aos alunos confrontar o seu desempenho com os 

critérios de avaliação definidos. Os alunos autoavaliaram-se pelo seu percurso 

em todas as aulas durante os vários períodos no sentido da clara perceção das 

competências que atingiram e das que estão por atingir. Saliento que, nestes 

momentos de autoavaliação, a grande maioria dos alunos é extremamente 

sincera ao avaliar-se nas suas capacidades, e por vezes demasiado humildes 

para com o seu aproveitamento (Anexo XI). 

Foi sempre uma preocupação minha clarificar muito bem com os alunos 

o seu aproveitamento, explicando que a avaliação é contínua, onde estes

apresentaram mais dificuldades, a valorização dos seus esforços e o empenho 

para atingir o nível de aproveitamento desejado. 

Preparação e Organização da Atividade Letiva 

Perante a necessidade de organizar as turmas e de implementar rotinas 

e dinâmicas de trabalho nas aulas, para de seguida conseguir proceder à recolha 

da informação necessária para tomar as decisões inerentes ao sucesso do 

processo de ensino e aprendizagem, recorri aos PNEF dado que os mesmos 

permitiram-me escolher e aplicar soluções pedagógicas e metodologicamente 

mais adequadas, tendo adquirido competências profissionais, para que os 

efeitos da atividade do aluno correspondam aos objetivos dos programas, 

utilizando os meios que são atribuídos para esse fim  

Na Escola Básica 2,3 de Arganil foram desenvolvidas soluções em 

conjugação com os recursos existentes, e assim a rentabilização do tempo útil 

de cada aula, tanto na fase de planeamento como na condução de ensino, 

através de uma boa relação de comunicação e da compreensão das minhas 

mensagens aos alunos. É com agrado que vou verificando que a maioria dos 
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alunos assimila e compreende as normas de conduta nas minhas aulas. É claro 

que esta aceitação não ocorreu de imediato, mas ao longo dos anos, a coerência 

e a consistência na sua aplicação permitiram que os alunos já as conhecessem 

e mais facilmente aderissem a elas, com um bom usufruto das aulas. Julgo que 

a assimilação das rotinas é muito importante pois assim, não há vícios ou 

momentos que possam prejudicar o tempo útil de aula e ambos professor e aluno 

tiram maior proveito das mesmas. 

De acordo com a planificação da disciplina e os vários espaços 

desportivos existentes na escola, o ponto de encontro antes do início de aula é 

sempre à porta do pavilhão desportivo. 

Os alunos que não podem fazer aula devido a questões pontuais ou 

temporárias, levam sempre os manuais da disciplina para realizar ficha de 

trabalho, estudar algo relativo à matéria dada na aula e auxiliam-me na 

preparação e arrumação dos materiais utilizados, ou ajudam na tarefa de 

arbitragem. 

Pelo facto de acompanhar os alunos do primeiro ao nono ano do ensino 

básico, tenho um conhecimento profundo destes e como tal, consigo otimizar o 

tempo de aula pelo facto de as rotinas organizativas já estarem automatizadas. 

Tento incutir aos alunos a importância da disciplina de Educação Física 

na sua vida, pois os benefícios para a saúde são muitos, e através de uma 

relação de proximidade com eles, com as condições ideais para as aulas 

decorrerem num ambiente positivo, motivando-se a si próprios para o alcance do 

seus objetivos, obterão um melhor rendimento escolar. 

As aulas têm um período de instrução inicial, onde os alunos podem 

esclarecer as suas dúvidas se necessário, assegurando a compreensão pelos 

alunos da informação que lhes transmiti. Por vezes, utilizo um quadro portátil, 

computador pessoal e um monitor para descrever conteúdos, exercícios, 

desenhando as estações, a formação de grupos, a explicação de exercícios com 

alunos, sendo tudo clarificado da melhor maneira possível de modo a não haver 

interferências no decurso da parte prática, o que facilita o envolvimento e 

aplicação dos alunos nas tarefas propostas. 
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Alerto sempre os alunos que o material é para eles e que o devem tratar 

de uma maneira cívica, e caso ele se estrague devido a mau manuseamento e 

utilização, são eles os principais prejudicados. Passada a parte inicial, procuro o 

melhor posicionamento onde consiga observar o maior número de alunos 

possível, de maneira a conseguir corrigi-los e intervir perante qualquer 

comportamento fora da tarefa, enaltecendo constantemente com feedback 

positivo, ou abordando o aluno sobre a sua prestação menos positiva ou 

dificuldade apresentada. 

Tal como referi no domínio do planeamento, ao observar dificuldades, por 

vezes alterei os exercícios propostos para alguns alunos atingirem objetivos. 

Deste modo, penso que o aluno assim tem a noção de que o professor está 

atento à sua execução e que procura ajudá-lo na sua evolução. Considero que 

é importante que o aluno sinta que é continuamente avaliado e que procure 

melhorar o seu desempenho de aula para aula. 

Tento, sempre que possível, optar pela formação de grupos 

heterogéneos, o que permite a interação de alunos com níveis de aptidão física 

e conhecimentos diferentes. Os alunos com boa aptidão motora ajudam-me por 

várias vezes na execução de tarefas com os colegas que têm mais dificuldades, 

ajudando-os assim a superar as suas dificuldades, de modo a não desmotivar 

estes alunos para a prática de atividade física no futuro. Mais uma vez verifico 

que esta disciplina se torna especial pela relação que permite estabelecer entre 

os alunos, pois contribui para a melhoria do desempenho físico, para o 

desenvolvimento de valores como a solidariedade, a responsabilidade, e o 

espírito de entreajuda. A alteração dos grupos nas várias unidades de ensino 

permite a aquisição de conhecimentos em que a variedade de interações e a 

heterogeneidade dos grupos promove um crescente desenvolvimento dos 

alunos. 

Quanto a estratégias de ensino, adequo os conteúdos programáticos aos 

níveis de aprendizagem dos alunos, incluindo novas situações didáticas, 

procurando sempre o fator motivação para a potencialização de novas 

competências nos alunos. 
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No final de cada aula, apresento um resumo e questiono os alunos sobre 

os objetivos da aula. Este é um momento deveras importante para os alunos 

saberem o que foi tratado, perceber-se se estiveram com atenção à aula, assim 

como à maneira como trabalharam. Alerto os alunos que se empenharam mas 

não conseguiram atingir o que se pretendia, e dou como exemplo aqueles que 

conseguiram perceber os conteúdos abordados e poderão trabalhar para 

aperfeiçoar/consolidar as suas competências e assim passarem a um outro 

nível. 

Ao longo destes anos, no decurso das aulas, penso ter conseguido 

operacionalizar os exercícios planeados, aliado às questões organizativas de 

sala de aula. Nos procedimentos de instrução, é de salientar que referir os 

objetivos dos exercícios propostos nem sempre foi fácil, porém este objetivo foi-

se concretizando com sucesso ao longo destes anos de lecionação devido à 

ótima relação que tenho com os alunos. Consegui aperfeiçoar a minha instrução, 

focando-a efetivamente nos objetivos das tarefas que pretendo para cada aula. 

Com a experiência, e através da leitura geral da aula, consegui também 

treinar a identificação de alunos com dificuldades, ou pelo contrário, com extrema 

facilidade em executar os exercícios propostos, ajustando rapidamente as 

tarefas às suas capacidades, em prol da aprendizagem efetiva dos conteúdos 

programáticos. 

Procuro também focar a minha atenção nos alunos que passam por fases 

de má integração na turma. No decurso das aulas, e aquando de tarefas, coloco 

estes alunos em posição de destaque, como por exemplo na escolha de equipas, 

pois tenho a perfeita noção que seriam os últimos a ser escolhidos, procuro ainda 

elogiá-los perante a turma na execução de exercícios aquando de uma boa 

prestação, elevando-lhes assim o sentimento de auto-eficácia. 

Julgo que a relação pedagógica e social com os alunos se tem mostrado 

adequada. Existe respeito e confiança dentro e fora da sala de aula ou até 

mesmo fora da escola, pois procuro perante os alunos ser um educador com 

bons valores, para que isso tenha repercussões na relação que estabeleço com 

os alunos e na que os alunos estabelecem entre si e restantes membros da 

comunidade educativa. 
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Morgado (1997) salienta a importância que a comunicação, as expetativas 

e as representações do professor desempenham na gestão do processo 

educativo. Este autor considera que o sucesso educativo e a eficácia dos 

processos de ensino e aprendizagem estão diretamente relacionados com as 

atividades de suporte a esses processos, pelo que é fundamental que o 

professor estabeleça uma relação pedagógica com os seus alunos. 

Apesar de algumas dificuldades e obstáculos que fui encontrando 

sobretudo ao nível da avaliação, considero que consegui orientar o trabalho com 

as várias turmas e atingir quase sempre grande parte dos níveis a que me 

propus. Neste sentido, considero que as estratégias e atividades realizadas ao 

longo destes anos de lecionação permitiram-me sempre melhorar as formas de 

organização da aula, da gestão do espaço e dos materiais a utilizar, o tipo de 

instrução à classe ou a determinados alunos, o acompanhamento e regulação 

da prática dos alunos e o meu comportamento e atitude como professor face às 

ocorrências na aula, fatores que considero essenciais para promoção de um 

processo de ensino e aprendizagem adequado e ajustado à transmissão dos 

conteúdos programáticos. 

A motivação e o empenho na aprendizagem são fatores muito importantes 

e considero que estão diretamente relacionados com o acompanhamento ativo 

que eu, como professor, realizo durante a atividade com os alunos e no modo 

como me relaciono com eles. Julgo ser um professor justo, sério, com bom nível 

pedagógico, mas também sou amigo dos alunos de maneira a que eles sintam 

que estão à vontade comigo para qualquer esclarecimento, preocupação ou 

problema porque passam na sua vida estudantil. Durante as aulas, procuro 

incutir responsabilidade nos alunos para com as suas tarefas de maneira a 

promover a autonomia, a compreendê-los e a transmitir feedbacks positivos 

perante as suas prestações de maneira a valorizá-los independentemente do 

seu nível motor. É também minha preocupação, propor tarefas mais complexas 

aos alunos com boa prestação motora, de maneira a que estes evoluam para 

outro nível, motivando os alunos para aprenderem de uma forma entusiasta e 

cooperativa, proporcionando assim um clima de aula positivo e focado na 

aprendizagem dos alunos. 
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Tal como já referi anteriormente, o trabalho é facilitado pois existe uma 

relação de vários anos com os mesmos alunos, o que me torna mais disponível 

para a generalidade da turma e me permite uma observação dos exercícios 

propostos em sala de aula. Penso que os alunos beneficiam com este clima de 

aula, o que potencia as suas aprendizagens. Por outro lado, permite-me prestar 

maior atenção à adequação das situações ao nível de desempenho nas várias 

matérias, promovendo assim um envolvimento ativo dos alunos nos processos 

de aprendizagem e na gestão do currículo. 

“Quaisquer que sejam os objetivos propostos, haverá sempre mais 

possibilidades de os alcançar quando reine um clima positivo (Rosado, 1998)”. 

Partilho regularmente as experiências pedagógicas com os colegas de 

disciplina, o que contribui muito para a melhoria da minha intervenção, na medida 

em que me permite adotar outras estratégias de organização e novas formas de 

gestão das aulas. Por muita experiência que o professor de Educação Física 

tenha, este nem sempre tem o total controlo sobre tudo o que acontece no 

espaço de prática, mas há que arriscar novas formas de organização e ter a 

calma necessária para alterar ou reajustar as situações de prática sempre que 

tal se verifique necessário. 
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3.2. Participação na escola e relação com a comunidade 

Participação em projetos e atividades 

Relativamente à minha participação no Projeto Educativo da Escola, 

considero que tenho vindo a contribuir para o alcance dos objetivos e finalidades 

do mesmo de acordo com as metas que foram definidas. Neste sentido, procurei 

combater o absentismo e o abandono escolar, através de uma relação 

comunicativa constante com professores, funcionários e encarregados de 

educação. Tentei desenvolver a formação integral dos alunos de acordo com 

princípios de educação cívica e de uma atitude atenta e exemplar, tentando que 

fossem respeitadas as regras pré-estabelecidas, não só para cada uma das 

turmas, em particular, como, também, para as regras gerais de escola e de 

agrupamento. A nível cultural tentei incutir um sentimento de necessidade de 

conhecer, não só, assuntos relativos à disciplina mas, também, noutras áreas. 

De acordo com a meta do Projeto Educativo do Agrupamento - “Melhorar a 

qualidade de sucesso”, tendo como referência a melhoria de níveis três ou acima 

de três, verificou-se uma evolução gradual do aproveitamento na disciplina, não 

tendo sido atribuídos níveis inferiores a três, nas turmas que lecionei, ao longo 

destes cinco anos letivos. 

Ainda de acordo com o meu envolvimento no desenvolvimento do Projeto 

Educativo da Escola/Plano Anual de Atividades do Agrupamento, penso ser de 

vital importância o empenho do corpo docente na realização e na participação 

em projetos e atividades no âmbito da comunidade educativa, com especial 

ênfase no departamento de Expressões e no grupo de Educação Física. Neste 

contexto, colaborei, em conjunto com os restantes professores de Educação 

Física do AE Arganil, na dinamização e realização das seguintes atividades: 

corta-mato; Compal air 3X3 – fase local e colaboração em atividades desportivas 

integradas no Projeto “Arganilíadas” (1.º Ciclo). Acompanhei os alunos apurados 

no corta-mato, fase distrital. Desempenhei as funções de coordenador do 

desporto escolar e, simultaneamente, a coordenação do projeto “Tag rugby nas 

Escolas” em vigor no AE Arganil em colaboração com a Federação Portuguesa 
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de Rugby desde 2009. Sou ainda responsável, no âmbito do desporto escolar, 

pelos grupos/equipas de futsal e de rugby, orientando todos os treinos realizados 

ao longo dos anos letivos e deslocando-me às diferentes concentrações desde 

a fase local à fase regional, tendo-se verificado um crescendo sucesso e 

reconhecimento dos resultados alcançados pelos alunos representantes do AE 

Arganil, nas duas modalidades desportivas. Colaborei e prestei, ainda, todo o 

apoio a todas as outras atividades desenvolvidas pela escola, sempre que fui 

solicitado. Em todas as reuniões em que participei estive disponível para ajudar 

na condução dos trabalhos e na realização das tarefas. Dei sempre a minha 

opinião no sentido de contribuir para o melhor funcionamento das estruturas da 

escola. Sempre me envolvi, quer com a escola quer com a comunidade 

envolvente, de forma participativa e demonstrando grande disponibilidade para 

tal. 

Participação em trabalhos colaborativos da Escola com fins 

pedagógicos 

Realizei trabalho colaborativo com os colegas de Educação Física, quer 

na elaboração conjunta de documentos, quer na constante reflexão e discussão 

acerca das formas de realizar e melhorar a qualidade das diferentes atividades 

planificadas. Participei nas reuniões gerais, de departamento, de grupo e dos 

conselhos de turma, e realizei de forma ativa, empenhada e atempada todas as 

tarefas subjacentes. 

Envolvimento no desenvolvimento das atividades inerentes aos 

cargos e funções de natureza pedagógica 

Secretariei reuniões de conselhos de turma assim como todas em que fui 

solicitado para tal. Respeitei e cumpri todas as minhas obrigações enquanto 

professor vigilante, nas provas finais e nos exames nacionais para os quais fui 

convocado. Cumpri com empenho e dedicação as funções de coordenador do 

desporto escolar e como responsável pelos grupos/equipa de futsal e de rugby. 
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Participação ativa na vida da Escola 

Tentei responder, com eficácia e profissionalismo, a todas as solicitações 

inerentes ao desempenho das minhas funções, não me recusando a nenhuma 

tarefa e tentando sempre contribuir para uma escola de qualidade e preparando 

os alunos para o exercício de uma cidadania ativa e responsável. Quanto à 

relação com os diferentes membros da comunidade educativa, pautou-se por 

princípios de respeito mútuo, responsabilidade e confiança. 

3.3. Formação contínua e desenvolvimento profissional 

(…) “um saber-mobilizar” que permita aos professores desenvolver a capacidade 

de mobilizar um conjunto de recursos, conhecimentos, know-how, esquemas de 

avaliação e de acção, ferramentas e atitudes – a fim de enfrentar com eficácia 

situações complexas e inéditas” (idem). Não se trata, pois, da obtenção de mais 

um saber ou de mais uma técnica, mas, sim, do desenvolvimento de processos 

pessoais que viabilizem práticas de acção/intervenção originais e integradas 

(…)” 

(Perrenoud, citado por Leite, 2003, p.2). 

Procuro orientar a minha forma de agir enquanto docente por estas 

perspetivas, pois penso que um professor deverá estar em constante atualização 

profissional e que, entre outros objetivos, vise contribuir para o sucesso escolar 

e educativo, sendo exigente consigo próprio, pois tal como referi anteriormente, 

não podemos deixar que o comodismo nos coloque em posição de estagnar na 

nossa ocupação profissional. 

Assim, relativamente à realização de formação para a minha melhoria 

enquanto docente, priorizei a conclusão do Mestrado em Atividade Física (na 

especialidade de motricidade infantil), concluído em 2011 assim como a 

realização do curso de Doutoramento em Estudos da Criança, na especialização 

de Educação Física, Lazer e Recreação, tendo toda a acreditação atribuída pelo 
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Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua da Universidade do 

Minho sido anexada ao meu processo individual. 

A formação/certificação de competências do pessoal docente e não 

docente”, é uma prioridade do Projeto Educativo, é nesse sentido que tenho 

procurado frequentar ações de formação que respondam às diretrizes da escola 

e também às minhas necessidades formativas para o exercício da função 

docente. Por outro lado, procuro complementar a minha formação através do 

estudo individual e do trabalho colaborativo com colegas de profissão, 

fundamental para a aquisição/atualização de conhecimento e desenvolvimento 

profissional. 

Estou consciente de que só um contínuo investimento no domínio da 

formação me permite aprofundar os conhecimentos em diversas áreas do saber 

e me ajudarão a ser um profissional cada vez mais competente e informado, a 

fim de melhorar as minhas práticas educativas e otimizar o ensino da Educação 

Física e o sucesso do Desporto Escolar no Agrupamento de Escolas de Arganil. 
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CONCLUSÃO 

A elaboração do presente relatório constituiu um momento de reflexão 

sobre a prática profissional desenvolvida ao longo da carreira docente de 

professor de Educação Física, com especial incidência nos cinco últimos anos 

letivos. 

Consciente da importante função da Educação Física na Escola, 

enquanto um meio privilegiado de promover o desenvolvimento físico, mental, 

pessoal, social, espiritual e emocional de crianças e jovens, tenho procurado ser 

um professor de Educação Física atento, informado e atualizado. 

Acredito que é através da formação contínua e da disponibilidade para 

aprender ao longo da vida que é possível melhorar os conhecimentos científicos, 

didáticos e pedagógicos, sendo a procura do saber uma constante na vida de 

um professor. 

A experiência que advém dos anos de prática em diferentes contextos, a 

continuidade no processo educativo que se torna possível quando há um corpo 

docente estável e o conhecimento da comunidade em que a Escola se insere e 

que constituiu a realidade dos alunos têm-se revelado uma mais-valia na minha 

prática profissional. Não tenho dúvidas de que sou hoje um melhor profissional. 

O conhecimento que tenho da Escola, dos alunos e da minha disciplina permite-

me um maior controlo sobre as diversas variáveis do processo de ensino e 

aprendizagem e consigo analisar e atuar sobre as situações com uma perspetiva 

radicalmente diferente, mantendo o sentido de profissionalismo, a ética 

profissional e os princípios de humanismo e cidadania que procuro transmitir aos 

meus alunos. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

DADOS PESSOAIS DO ALUNO 

Ano: _____ Turma: _____ Número: _____  

Nome: _______________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _______/______/_________  B.I./ C.C.: 

_________________________ 

Residência: ___________________________________________________________________ 

Nome do pai: _________________________________ Profissão: ________________________ 

Nome da mãe: ________________________________ Profissão: ________________________ 

Contacto em caso de urgência: 

Local/ Quem:  1º________________________ Telefone  – ____________________; 

2º________________________ Telefone  – ____________________. 

Nota de Educação Física/AFD no ano passado: ______ 

Disciplinas preferidas: 

1º ____________________; 2º ____________________; 3º ____________________. 

Modalidades desportivas favoritas: 

1º ____________________; 2º ____________________; 3º ____________________. 

Que modalidade gostarias de praticar no âmbito do Desporto Escolar: 
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__________________________________________________________________________ 

Praticas algum desporto federado ou com uma frequência regular? Se sim, refere qual (quais). 

NÃO        SIM           - 

________________________________________________________ 

Caso existam, refere os problemas de saúde que podem condicionar a tua prestação na aula 

de Educação Física: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

DISCIPLINA – EDUCAÇÃO FÍSICA – 5ºANO 

Ano letivo: 2015/2016

PERÍODOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

AULAS 

PREVISTAS 

(N.º) 

1.º PERÍODO

Testes de avaliação diagnóstica 

1. Jogos Pré – Desportivos
Jogo da bola ao capitão; Jogo do mata; Jogo dos 

passes; Jogo do Futebol humano 

 Regras de jogo

 Passe / receção da bola

 Receção, progressão

 Finta / mudança de direção

 Acompanhamento do jogador com bola

 Marcação do adversário

 Desmarcação para receção da bola

 Criação de linhas de passe

 Interceção do passe / esquiva

 Finalização / desmarcação

 Avaliação sumativa
2. Atletismo

 Resistência aeróbia

 Avaliação sumativa

3. Basquetebol 3x3

 Regras

 Passe de peito

 Passe picado
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 Drible

 Lançamento parado

 Marcação/Desmarcação

 Jogo 3x3 em meio campo

 Avaliação sumativa
Outras atividades

2.º PERÍODO

4. Rugby (introdução)

 Regras

 Manipulação de bola

 Passe / receção

 Progressão com bola

 Marcação / Desmarcação

 Finalização
5. Voleibol

 Principais regras do jogo

 Passe com as duas mãos

 Receção em toque de dedos (receção alta)

 Receção em manchete (receção baixa)

 Serviço por baixo

 Situações de jogo reduzido
6. Atletismo

 Salto em altura (introdução)

 Salto em comprimento (introdução)

 Corrida de velocidade (introdução)

Outras Atividades 

3.º PERÍODO

7. Ginástica de solo

 Rolamento à retaguarda engrupado

 Rolamento à frente engrupado

 Avião

 Vela

 Apoio facial invertido (introdução)
8. Natação (introdução)

Em situação de exercício e/ou jogo: 

 Coordenação da inspiração/expiração em diversas
situações simples 

 Flutuação em equilíbrio (vertical e horizontal)

 Introdução ao mergulho (de pés e frontal)

 A propulsão (iniciação)

 Introdução à técnica crol

 Introdução à técnica de costas
Outras Atividades 
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ANEXO III 

PLANO DE AULA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

5º___ AULA Nº___ 

U.D. – INICIAÇÃO AO RUGBY

(5´) Tempo para equipar no balneário 

(5´) Aquecimento (exercícios de ativação geral) 

(6´) Exercício N.º 1: 

Objetivo: avaliar a Mudança de Direcção. 

Tarefa: O aluno, em situação de exercício, em corrida, realizam a mudança 

de direcção para cada cone de sinalização 

(6´) Exercício N.º 2: 

Objetivo: Avaliar o passe directo e recepção. 

Tarefa: Os alunos dois a dois, em situação de exercício, em corrida lateral, 

executam passe directo e recepção. 
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(10´) Exercício N.º 3: 

Mini-torneio 4x4 

Objetivo: Avaliar o jogo reduzido. 

Tarefa: O aluno, em situação de jogo reduzido consegue executar as 

seguintes acções técnico-tácticas: 

- mudança de direcção, ultrapassando o adversário directo;

- bitoque, impedindo a progressão do adversário com bola;

- recepção e passe directo para um companheiro bem colocado, dando

continuidade ao jogo ofensivo da sua equipa;

(3´) Retorno à calma 

(10’) Banho e saída 
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ANEXO IV 

UNIDADES DE ENSINO 

 

 

 

1º PERÍODO 

AULA 
Nº 

OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDOS FUNÇÃO 
DIDÁCTICA 

ORGANIZAÇÃO 
METODOLÓGICA 

1 
*Testar e desenvolver as capacidades 
de flexibilidade e força inferior 

*Teste de flexibilidade 
*Teste de força 
inferior 

Avaliação *Trabalho individual 

2 
*Testar e desenvolver as capacidades 
do aluno relativamente à força média 
e força superior 

*Teste de força média 
*Teste de força 
superior 

Avaliação da 
condição física 

*Trabalho Individual 

3 
*Testar e desenvolver a capacidade 
de resistência nos alunos 

*Teste de resistência 
Avaliação da 
condição física 

*Trabalho individual 

4 

*Conhecer a técnica de corrida. 
*Adquirir a noção de partida de pé 
*Desenvolver a capacidade de 
reacção e aceleração 

*Corrida de 
velocidade 
*Velocidade de 
reacção 

Transmissão e 
Assimilação 

*Formas jogadas 
*Exercitação em 
grupo e individual 

5 

*Executar a técnica de corrida 
*Executar partidas de pé 
*Desenvolver a capacidade de 
reacção 
*Aumento da atenção discriminativa 
dos alunos face a vários estímulos 

*Corrida de 
velocidade 
*Velocidade de 
reacção 

Consolidação e 
Domínio 

*Formas jogadas 
*Exercitação em 
grupo e individual 

6 

*Conhecer o regulamento técnico da 
corrida de estafetas 
*Adquirir a técnica de transmissão do 
testemunho 

*Corrida de estafetas 
1ª Transmissão e 
Assimilação 

*Exercitação em 
grupo sob formas 
jogadas 

7 
* Exercitar a técnica de transmissão 
do testemunho 

*Corrida de estafetas 
Consolidação e 
Domínio 

*Exercitação em 
grupo sob formas 
jogadas 

8 
*Avaliar o nível técnico, alcançado 
pelos alunos 

*Corrida de 
Velocidade e estafetas 

Avaliação e 
Controlo 

*Exercitação 
individual em grupo 

9 

*Adquirir conhecimento do gesto 
técnico correcto e as diferentes fases 
da corrida 
*Noção de pé de chamada 

*Resistência aeróbia 
*Salto em altura 
(tesoura) 

Transmissão e 
Assimilação 

*Exercitação 
individual 
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2º PERÍODO 

AULA 

Nº 

OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTEÚDOS 
FUNÇÃO 

DIDÁCTICA 
ORGANIZAÇÃO 

METODOLÓGICA 

10 
*Aperfeiçoar a técnica nas
diversas fases da corrida

*Resistência aeróbia
*Salto em altura (tesoura)

Consolidação e 
Domínio 

*Exercitação
individual

11 
*Abordar o salto em altura
*Execução do salto em altura
com ligação das 3 fases

*Resistência aeróbia
*Salto em altura (tesoura)

1ª Transmissão e 
Assimilação 

*Exercitação
individual

12 
*Aperfeiçoar as 3 fases do salto
em altura

*Salto em altura (tesoura)
Consolidação e 
Domínio 

*Exercitação
individual

13 

*Conhecer os objectivos e
regulamento do salto em
comprimento
*Noção de pé de chamada e
queda

*Resistência aeróbia
*Salto em comprimento

1ª Transmissão e 
Assimilação 

*Exercitação
individual e em grupo

14 
*Adquirir a noção de corrida de
balanço, voo e queda

*Resistência aeróbia
*Salto em comprimento

1ª Transmissão e 
Assimilação 

*Exercitação
individual e em grupo

15 
*Executa o salto em
comprimento na passada

*Resistência aeróbia
*Salto em comprimento

Consolidação e 
Domínio 

*Exercitação
individual e em grupo

16 
* Avaliar o nível técnico
alcançado pelos alunos

*Salto em altura
Avaliação e 
Controlo 

*Exercitação
individual

17 
*Avaliar o nível técnico
alcançado pelos alunos

*Salto em comprimento
Avaliação e 
Controlo 

*Exercitação
individual
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ANEXO V 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

Grupo de Educação Física  (Atividade interna) 

OBJETIVOS ATIVIDADES/ ESTRATÉGIAS 
Intervenientes 

DATA 
Dinamizadores Público-alvo 

Promover o intercâmbio de relações interpessoais da 
comunidade escolar; 
Permitir atividade desportiva de forma competitiva; 
Seleção dos apurados para o Corta-Mato Distrital. 

PE: 

 Promover e acompanhar, na Escola, as iniciativas de
carácter cultural e desportivo que contribuam para a 
educação integral dos alunos;

Corta-Mato do Agrupamento de Escolas de 

Arganil 

Grupo de Educação Física / 

Outros elementos da 

Comunidade Educativa 

Alunos do 4ºano, 2º e 

3ºCEB e Sec.  

16 Dez. 

(manhã) 

Fomentar e promover as relações interpessoais de toda 
a comunidade escolar; 
Permitir atividade desportiva de forma competitiva; 
Apuramento dos vencedores para a Fase Distrital  

PE: 
Promover e acompanhar, na Escola, as iniciativas de 
carácter cultural e desportivo que contribuam para a 
educação integral dos alunos; 

Torneio de Basquetebol 3x3 (Fase Escola) Grupo de Educação Física 
Alunos do 2º,3º CEB e 

Sec. 

13 Jan. 

(manhã) 
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Fomentar e promover as relações interpessoais de toda 
a comunidade escolar; 
Permitir atividade desportiva de forma competitiva; 
Apuramento dos vencedores para a Fase Distrital (Tag 
Rugby) 

PE: 

 Promover e acompanhar, na Escola, as iniciativas de
carácter cultural e desportivo que contribuam para a 
educação integral dos alunos;

Torneio de Tag Rugby (Fase Escola) Grupo de Educação Física Alunos do 2º e 3ºCEB 
17 Mar. 

(manhã) 

CALENDARIZAÇÃO/resumo: 

CORTA-MATO AEA - 16 Dezembro (quarta-feira); Limite de inscrições (4 de dezembro) 

TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3 (a decorrer na ESA (Juvenis/Juniores) + EB23 (Infantis/Iniciados)) - 13 janeiro (quarta-

feira de manhã)  

Limite de inscrições (8 janeiro) 

TORNEIO TAG RUGBY - 17 março (quinta-feira de manhã); inscrições até 4 março 
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ANEXO VI 

ATIVIDADES DO DESPORTO ESCOLAR 
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ANEXO VII 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DOS ALUNOS 

AVALIAÇÃO DIAGNOSTICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ANO:  5º  TURMA:  Ano letivo 20__/20__ 

1- Não executa
2- Executa c/ mta dificuldade
3- Executa c/ alguma dificuld.
4- Executa bem
5- Executa muito bem

a) Não atinge o nível introdução
b) Está no nível introdução
c) Está no nível elementar
d) Está no nível avançado

Exercício critério BASQUETEBOL Exercício critério GINÁSTICA 

N.º Nome 

P
as

se
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to

 

P
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se
 p
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o
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o
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m
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d
a 

P
o
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u
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b
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A
p
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aç
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Observações Apreciação Global 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Escola         , ____de ________________ de 20__       O Professor  _________________________ 
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ANEXO VIII 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO – AVALIAÇÃO FORMATIVA DOS ALUNOS 

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL PRÁTICA DE Voleibol 

NOME 
Passe 2 mãos Receção alta Manchete Serv.p.baixo Jogo 4x4 Nível 

AD AS AD AS AD AS AD AS AD AS AD AS AD AS % Quantitativo Qualitativo 

A 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 88 4,4 Bom 

B 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 92 4,6 Muito Bom 

C 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 88 4,4 Bom 

D 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 72 3,6 Bom 

E 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 80 4,0 Bom 

F 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 84 4,2 Bom 

G 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 68 3,4 Suficiente 

H 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 88 4,4 Bom 

I 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 88 4,4 Bom 

J 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 92 4,6 Muito Bom 

K 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 88 4,4 Bom 

L 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 84 4,2 Bom 

M 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 88 4,4 Bom 

N 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 92 4,6 Muito Bom 

O 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 88 4,4 Bom 

P 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 96 4,8 Muito Bom 
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ANEXO IX 

FICHA DE AVALIAÇÃO SUMATIVA

ANEXO X 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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ANEXO XI 

AUTOAVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

FICHA DE AUTO-AVALIAÇÃO 

Educação Física 

2ºciclo 

Nome: ________________________________________  Ano/Turma: _____  N.º: __ 

1º Período 2º Período 3º Período 

Atitudes e 
 Valores 

Pontualidade 2% 

Respeito 4% 

Recetividade 4% 

Material 5% 

TOTAL = 15% 

Competências 
Transversais 

Utilização das 
TIC 

2% 

Expressão / 
Domínio da LM 3% 

TOTAL = 5% 

Cognitivo 

Execução 
Motora 

50% 

Empenho/ 
Participação 

20% 

Aplicação dos 
Conhecimentos 

10% 

TOTAL = 80% 

NOTA FINAL 

NOTA COM PONDERAÇÃO 

Ponderação 

1º Período 2º Período 3º Período 

Nota 1º p = 100% = 1ºp (40%) + 2ºp (60%) = 2ºp (60%) + 3ºp (40%) 


