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RESUMO 

 

 

No âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, o 

presente relatório de atividade profissional tem como objetivo descrever o meu percurso na 

Escola Básica Integrada Roberto Ivens. Esta descrição centrar-se-á no período de tempo 

compreendido entre o ano letivo 2006/2007 e 2018/2019, num total de 13 anos. 

Além da contextualização e apresentação da escola, pretende-se explicitar o modo de 

funcionamento da disciplina de educação física nos vários níveis/ciclos de ensino, das 

atividades de enriquecimento do currículo e do desporto escolar. Pretende-se, também, 

descrever todas as funções exercidas em contexto escolar, nomeadamente, aquelas que dizem 

respeito aos órgãos de gestão e administração. 

 

Palavras-chave: Educação Física; Desporto Escolar; Enriquecimento Curricular; Gestão 
Escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

As part of the Master's Degree in Physical Education Teaching in Primary and Secondary 

Education, this professional activity report aims to describe my career at Roberto Ivens 

Integrated Primary School. This description will focus on the period from 2006/2007 to 

2018/2019 for a total of 13 years. 

 

In addition to the contextualization and presentation of the school, it is intended to clarify not 

only the way the Physical Education subject operates at various levels / cycles but also 

curriculum enrichment activities and school sports. It is also intended to describe all the roles 

performed in the school context, namely those related to the management and administration 

bodies. 

 

Key words: Physical Education; School Sports; Curricular Enrichment; School Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

ADE – Atividades Desportivas Escolares 

AT – Assembleia de Turma 

DLR – Decreto Legislativo Regional 

DRD – Direção Regional de Desporto 

DRE – Direção Regional da Educação 

EBI – Escola Básica Integrada 

ECD – Estatuto da Carreira Docente 

EED – Ensino Especializado em Desporto 

JDE – Jogos Desportivos Escolares 

PAEF – Professor de Apoio à Educação Física 

PEREE – Programas Específicos do Regime Educativo especial 

ProSucesso – Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar 

RAA – Região Autónoma dos Açores 

SAD – Sala de Acompanhamento Disciplinar 

UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

INDÍCE GERAL 

 
AGRADECIMENTOS ................................................................................................................................................. I 

RESUMO ................................................................................................................................................................. II 

ABSTRACT .............................................................................................................................................................. III 

LISTA DE ABREVIATURAS ...................................................................................................................................... IV 

INDÍCE GERAL ........................................................................................................................................................ V 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................................................... VII 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................... 1 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA EBI ROBERTO IVENS ................................................................................................... 3 

2.1. Enquadramento Geográfico ............................................................................................................................ 3 

2.2. Caracterização da EBI Roberto Ivens .............................................................................................................. 4 

2.2.1. Breve história ............................................................................................................................................... 4 

2.2.2. Recursos físicos ............................................................................................................................................ 5 

2.2.3. Recursos humanos ....................................................................................................................................... 5 

3. ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO ESPECIALIZADO EM DESPORTO, ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR E DESPORTO ESCOLAR ........................................................................................................................ 10 

3.1. Educação Física na educação pré-escolar ..................................................................................................... 11 

3.2. A educação Física no 1.º ciclo do ensino básico ........................................................................................... 12 

3.2.1. Enriquecimento do currículo no 1.º ciclo do ensino básico ....................................................................... 14 

3.3. A educação física no 2.º ciclo do ensino básico ............................................................................................ 16 

3.4. Ensino Especializado em Desporto no 2.º ciclo do ensino básico ................................................................. 18 

3.5. Projetos do Desporto Escolar ........................................................................................................................ 19 

3.5.1. Corta-mato Escolar e MegaSprinter (incluindo o MegaSalto) ................................................................... 19 

3.5.2. Atividades Desportivas Escolares (ADE) ..................................................................................................... 23 

3.5.3. Jogos Desportivos Escolares (JDE).............................................................................................................. 25 

3.6. Reflexão ......................................................................................................................................................... 29 

4. GESTÃO ESCOLAR E OUTROS CARGOS ............................................................................................................. 36 

4.1. Coordenador de departamento de Educação Física e Desporto Escolar (2006/2010) ................................. 37 

4.2. Presidente do Conselho Pedagógico (2008/2010) ........................................................................................ 39 

4.3 Presidente da comissão coordenadora da avaliação docente (2008/2010).................................................. 42 

4.4. Responsável pela página de internet da escola (2010/2013) ....................................................................... 44 

4.5. Presidente da Assembleia (2011/2013) ........................................................................................................ 45 

4.6. Presidente do conselho executivo e presidente do conselho administrativo (2013/2016) ......................... 48 

4.7. Supervisor do IAVE – provas de aferição do 2.º ano de escolaridade (2016/2017) ..................................... 53 

4.8. Comissão de avaliação externa do Ensino Especializado em Desporto (2016/2019) ................................... 59 



 

VI 
 

4.9. Reflexão ......................................................................................................................................................... 63 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................................................... 67 

6. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

  



 

VII 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Número de turmas e de alunos por ano de escolaridade  

Tabela 2 – Número de alunos da educação pré-escolar e 1.º ciclo por edifício escolar 

Tabela 3 – Número de docentes por grupo na educação pré-escolar e 1.º ciclo 

Tabela 4 – Número de docentes por grupo disciplinar no 2.º ciclo 

Tabela 5 – Número de funcionários por edifício e categoria 

Tabela 6 – Número de docentes a lecionar no 1.º ciclo do ensino básico 

Tabela 7 – Instalações desportivas dos edifícios escolares 

Tabela 8 – Instalações desportivas da EB2 Roberto Ivens 

Tabela 9 – Divisão dos espaços e modalidades a abordar 

Tabela 10 – Alunos participantes no corta-mato e MegaSprinter 

Tabela 11 – Cronograma de ações organizativas dos projetos do desporto escolar 

Tabela 12 – Plano das ADE/operacionalização  

Tabela 13 – Exemplar de cronograma de Atividades dos Jogos Desportivos Escolares 

Tabela 14 – Ações a desenvolver pelos docentes de educação física com vista à participação 

nos JDE 

Tabela 15 – Ações a desenvolver com vista à organização de uma fase zonal ou regional 

Tabela 16 – Composição da assembleia 

Tabela 17 – Levantamento efetuado para a emissão das linhas orientadoras para elaboração 

do orçamento e gestão do fundo escolar 

Tabela 18 – Funções da portaria e papelaria 

Tabela 19 – Funções do serviço de recreios e blocos 

Tabela 20 - Procedimentos a efetuar antes do dia da prova / antes de conhecer a prova  

Tabela 21 - Procedimentos a efetuar antes do dia da prova / após conhecimento da prova  

 



 

VIII 
 

Tabela 22- Procedimentos a efetuar no dia da prova / preparação  

Tabela 23 - Procedimentos a efetuar no dia da prova / observação e registo 

Tabela 24 – Guião de acompanhamento e monitorização 

Tabela 25 – Guião de acompanhamento e monitorização para professores, pais e alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Atividade Profissional, desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário ministrado pela Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro (UTAD), pretende expor o percurso e as vivências profissionais de um 

docente com cerca de 20 anos de serviço. O período retratado corresponderá aos últimos 13 

anos de serviço (2006/2007 a 2018/2019) prestado em, apenas, uma unidade orgânica, a 

Escola Básica Integrada (EBI) Roberto Ivens. 

Regista-se que os anos prévios foram igualmente enriquecedores e merecedores de 

semelhante análise. Resumidamente, menciona-se que a Licenciatura em Ensino Básico, 2º 

Ciclo, Variante de Educação Física, foi concluída em 1999, na Escola Superior de Educação da 

Guarda. Os cinco anos de serviço seguintes (1999/2000 a 2003/2004) foram ao serviço da EBI 

de Ginetes1 na ilha de S. Miguel na Região Autónoma dos Açores (RAA). Ao longo destes 5 

anos as experiências no âmbito da docência foram diversificadas: professor titular de turma no 

1.º ciclo; professor de apoio à educação física (PAEF); professor de educação especial e 

coordenador de educação especial. O 6.º ano de serviço, foi o único passado em território 

continental, mais concretamente no Agrupamento de Escolas de Vila Cova no concelho de 

Barcelos, aonde foram exercidas funções como docente de educação especial. Finalmente, no 

7.º ano de serviço, de regresso à ilha de S. Miguel, na Área Escolar de Ponta Delgada, foram 

exercidas funções de professor de apoio e coordenador do núcleo escolar da EB1/JI de S. 

Roque 2.  

No que respeita à estrutura, este documento encontra-se organizado em 3 partes. Na primeira 

faremos a caracterização do meio local e da unidade orgânica. A segunda parte incidirá nas 

práticas docentes no âmbito da organização da disciplina de educação física, desporto escolar 

e nas atividades de enriquecimento curricular. Na terceira parte focaremos outra vertente da 

docência, muitas vezes desconhecida da população em geral mas que consome muitos 

recursos humanos e energias aos profissionais de ensino, que é o exercício de cargos e outras 

funções. 

Efetuar-se-á uma reflexão crítica, nas 2.ª e 3.ª partes, para se percecionar quais as implicações 

decorrentes das atividades desenvolvidas ao longo da carreira no desenvolvimento de 

competências e na aquisição de novas aprendizagens. 

                                                           
1 Inicialmente designada por Área Escolar de Ginetes dado que começou por ser um agrupamento de escolas do 
1.º ciclo 



 

2 
 

Neste relatório dar-se-á mais ênfase às questões organizativas que enformam a nossa 

profissão do que às questões pedagógicas. Todas as questões relacionadas com a 

planificação, avaliação, relação pedagógica, relação com os colegas e encarregados de 

educação ficaram para segundo plano. É certo que esta componente é a parte mais importante 

do trabalho de um docente e todo o trabalho desenvolvido neste âmbito terá sido de inegável 

qualidade. No entanto, por se percecionar que a componente organizativa esteve sempre 

presente no percurso profissional que se expõe, entendeu-se dar o devido destaque a esta 

vertente da vida escolar. 

Acrescenta-se que este e qualquer relatório de atividade profissional não poderá ser uma ode 

ao ego de quem o elabora. Não obstante todo o esforço, os colegas presentes nos órgãos e 

nas equipas de trabalho são, no fundo, igualmente responsáveis por todo o trabalho 

desenvolvido na escola. Quase todos os sucessos individuais são, primeiramente, coletivos. 

Salvo indicação em contrário, os dados apresentados neste documento terão como referência 

o ano letivo 2018/2019. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA EBI ROBERTO IVENS 

 

2.1. Enquadramento Geográfico 

O Concelho 

O concelho de Ponta Delgada, maior dos açores, encontra-se situado na parte oeste da ilha 

de S. Miguel. É relativamente montanhoso, com a linha costeira elevada e, 

maioritariamente, constituída por arribas. Pontualmente encontramos alguns baixios 

rochosos. Em reduzidos locais da costa sul, mais plana e de relevos suaves, encontram-se 

praias de areia escura devido à natureza vulcânica das ilhas. O maciço das Sete Cidades 

marca de forma evidente esta parte da ilha. 

Constituído por 24 freguesias, este concelho, é o mais populoso (295,3 habitantes por Km2) 

de todos os 19 concelhos da Região Autónoma dos Açores. O número de habitantes é de 

68 809, o que corresponde a 28% da população da região2. Talvez por este motivo observa-

se a mão humana em quase toda a paisagem. As explorações agrárias e pecuárias 

sucedem-se, recortadas por matas de criptomérias. Mesmo estas existem por ação 

humana. É aqui que se concentra grande parte da capacidade económica da região3.  

A semelhança do restante arquipélago dos açores, o clima do concelho de Ponta Delgada 

é marítimo e ameno. As amplitudes térmicas são fracas e as temperaturas médias anuais 

oscilam entre os 14 e os 25 graus centígrados. A pluviosidade é elevada ao longo de todo 

o ano.  

O concelho tem a sua sede na cidade de Ponta Delgada. 

A cidade de ponta Delgada 

Ponta Delgada conta com 5 séculos de existência. É uma cidade plana e moderna. 

Localiza-se na costa sul da ilha de S. Miguel, e estende-se pelas freguesias urbanas de 

Sta. Clara, S. José, S. Sebastião e S. Pedro. Estando confinada entre o porto marítimo, a 

sul, e o aeroporto internacional (freguesia da Relva), a oeste, Ponta Delgada é, 

naturalmente, a porta de entrada e saída de pessoas e bens da ilha de S. Miguel e da 

                                                           
2 http://www.cm-pontadelgada.pt/pages/473 
3 http://www.cm-pontadelgada.pt/pages/474 
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Região Autónoma dos Açores. A norte, a cidade confronta com as freguesias dos Arrifes e 

da Fajã de Cima e a oeste com as freguesias da Fajã de Baixo e com S. Roque. 

Tendo começado por ser uma povoação piscatória, Ponta Delgada desenvolveu-se após o 

terramoto de 1522 que arrasou Vila Franca do Campo. Posteriormente, a exportação de 

citrinos e o apoio à navegação do Atlântico Norte tornaram a cidade relevante. Atualmente, 

Ponta Delgada, apresenta uma forte concentração na área dos serviços, comércio e 

turismo. A agropecuária e a produção industrial que lhe está associada são, também, 

atividades que transformam esta cidade no pólo económico dos Açores.  

 

2.2. Caracterização da EBI Roberto Ivens 

2.2.1. Breve história 

A história da Escola Roberto Ivens está ligada à reforma do ensino ocorrida no final da 

década de sessenta do séc. XX. Em 1967 foi criado o Ciclo Preparatório do Ensino 

Secundário e no ano letivo subsequente a escola entrou em funcionamento. Nos dois anos 

iniciais, as aulas tiveram lugar em instalações alheias ao edifício que posteriormente viria a 

ser atribuído à recente Escola Preparatória.  

As turmas do sexo masculino instalaram-se num edifício antigo, recentemente recuperado, 

situado na Rua José do Canto, onde mais tarde se construiu a Escola Anexa da Arquinha, 

hoje é conhecida como a EB1/JI de Matriz. As turmas do sexo feminino foram acomodadas 

nas instalações do então Liceu de Ponta Delgada (Silva, 1991).  

No ano letivo de 1970/71 a Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, que até à data 

funcionava num edifício situado na Rua do Mercado, nº 5, abandonou estas instalações o 

que permitiu à então denominada Escola Preparatória Roberto Ivens instalar-se nesse 

mesmo edifício onde ainda, atualmente, funciona a Escola Básica Integrada Roberto Ivens.  

Ao longo das várias décadas foram realizadas várias obras de beneficiação. Mais 

recentemente, foram concluídas no ano letivo 2006/2007 obras de requalificação que 

transformaram substancialmente a arquitetura da escola, tendo as instalações passado a 

ocupar todo o espaço compreendido entre a Rua do Mercado (a sul) e a Rua Margarida de 

Chaves (a norte), as quais vieram criar melhores condições de conforto e habitabilidade, e 

acrescer funcionalidade e valências à escola.  

Roberto Ivens, o patrono desta escola, foi Oficial da Marinha Portuguesa e um dos maiores 

exploradores do continente africano. Filho do inglês Robert Breakspeare Ivens e de D. 

Margarida Júlia de Medeiros Castelo Branco, nasceu a 12 de junho de 1850, no n.º 26 da 
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rua do Meio, na freguesia de S. Pedro em Ponta Delgada. Esta morada dista, apenas, 300 

metros da escola.  

 

2.2.2. Recursos físicos 

A EBI Roberto Ivens é uma unidade orgânica do sistema educativo regional que assegura 

o funcionamento da educação pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. O seu 

raio de ação estende-se pelas freguesias urbanas de S. Pedro e S. Sebastião e pelas 

freguesias limítrofes do centro urbano, S. Roque e Livramento. 

São 7 os edifícios escolares que constituem esta unidade orgânica. Edifício sede, no qual 

funciona o 2.º ciclo do ensino básico (EB2 Roberto Ivens), situa-se em pleno centro da 

cidade de Ponta Delgada, na freguesia de S. Pedro. Dos 6 estabelecimentos de educação 

pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, que funcionam nas freguesias 

acima citadas, destacamos a EB1/JI de Matriz e a EB1/JI de S. Pedro, que funcionam, 

respetivamente, nas freguesias urbanas de S. Sebastião e de S. Pedro. Os restantes 

estabelecimentos funcionam nas freguesias contiguas aos limites da cidade de Ponta 

Delgada: EB1/JI de S. Roque 1 – Poço Velho; EB1/JI de S. Roque 2 – Canada das Maricas; 

EB1/JI de Livramento 1 – Carmo à Igreja e EB1/JI de Livramento 2 – Padre Domingos 

Costa.  

 

2.2.3. Recursos humanos 

Alunos 

A EBI Roberto Ivens acolhe nas suas instalações da educação pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos 

do ensino básico alunos da sua área pedagógica, de freguesias vizinhas e também de 

outros concelhos da ilha de S. Miguel, em resultado do número elevado de pessoas, que 

por motivos profissionais, se deslocam diariamente para a cidade de Ponta Delgada. 

Existe, ainda, um considerável número de alunos que na transição do 4.º para o 5.º ano de 

escolaridade troca o ensino privado por esta unidade orgânica. De referir que ao longo do 

ano verifica-se uma significativa flutuação no número de alunos, fruto de movimentações 

dos agregados familiares e de crianças institucionalizadas. No caso destas últimas, em 

virtude da maioria das instituições se localizarem nas imediações da escola. 

No ano letivo 2018/2019 o número total de alunos era de alunos é de 1616. A maior fatia 

corresponde aos alunos do 1.º ciclo, com 667 alunos, seguido de perto pelos alunos do 2.º 
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ciclo que que perfazem um total de 622 (somatório do quinto e sexto ano). A educação pré-

escolar, com 270 alunos, programas específicos, em número reduzido, completam o total 

de alunos. 

 

Tabela 1 – Número de turmas e de alunos por ano de escolaridade  

Ano N.º de turmas N.º de alunos 

Pré-escolar 16 270 

1.º ciclo 40 667 

5.º ano 15 330 

6.º ano 14 292 

Programa ocupacional 2 9 

Programa Despiste e Orientação Vocacional 4 32 

Turma de Projeto Curricular Adaptado 2 16 

Total 93 1616 

 

Uma vez que os núcleos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico perfazem 

um total de 937 alunos, consubstanciando-se como uma parte muito importante da 

organização escolar, apresentamos, de seguida, a descrição dos números por nível/ciclo 

de ensino e por edifício.  

 

Tabela 2 – Número de alunos da educação pré-escolar e 1.º ciclo por edifício escolar 

Escola Pré-escolar 1.º ciclo Total 

EB1/JI de S. Pedro 61 139 200 

EB1/JI da Matriz 64 186 250 

EB1/JI de S. Roque 1 32 102 134 

EB1/JI de S. Roque 2 19 62 81 

EB1/JI do Livramento 1 31 73 104 

EB1/JI do Livramento 2 63 105 168 

Totais 270 667 937 
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Professores 

Por se localizar em meio urbano, entre outras razões, a EBI Roberto Ivens apresenta um 

quadro estável e algo envelhecido. Os docentes colocados por afetação e contratação são 

reduzidos. Estes últimos são colocados, normalmente, em horários incompletos ou em 

substituições temporárias. 

No ano em referência (2018/2019) o número de professores a exercer funções era de 165. 

Estes docentes encontram-se repartidos pelos edifícios aonde funciona da educação pré-

escolar e 1.º ciclo e o edifício sede (EB2 Roberto Ivens) aonde funciona o segundo ciclo do 

ensino básico. 

 

Tabela 3 – Número de docentes por grupo na educação pré-escolar e 1.º ciclo 

Grupo Disciplinas N.º de professores 

100 Educação Pré-escolar 18 

101 Educação pré-escolar/Educação Especial 5 

110 1.º Ciclo do ensino básico 47 

111 1.º Ciclo/Educação Especial 6 

120 Inglês no 1.º Ciclo 1 

Total 77 

 

No quadro seguinte podemos analisar a distribuição de docentes do 2.º ciclo (alguns 

docentes de Inglês e educação física lecionam também no 1.º ciclo) pelos vários grupos 

disciplinares. A variação de docentes de grupo para grupo é fruto de 2 variáveis: 

- Número de horas afetas a cada disciplina.  

- Reduções horárias com base na idade do pessoal docente. 

 

Tabela 4 – Número de docentes por grupo disciplinar no 2.º ciclo 

Grupo Disciplinas N.º de professores 

200 Português e História e geografia de Portugal 16 

210 Português /Francês 2 

220 Português /Inglês 14 
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230 Matemática e Ciências da Natureza 20 

240 Educação Visual e Tecnológica 15 

250 Educação Musical 5 

260 Educação Física 12 

290 Educação Moral Religiosa e Católica 2 

700 Necessidades Educativas Especiais 2 

Total 88 

 

Funcionários 

Esta unidade orgânica conta com um total de 72 funcionários (2018/2019). A maior parte 

destes pertencentes ao quadro e os restantes colocados ao abrigo de programas 

ocupacionais ou de promoção de emprego. 

Dentro das várias categorias destacamos os assistentes operacionais. Somando aos 26 

que se encontram no edifício sede (EB2 Roberto Ivens), os 25 que se encontram nos vários 

edifícios escolares da educação pré-escolar e do 1.º ciclo, obtemos um total de 51.  

Apesar dos rácios estarem com certeza a serem cumpridos, os números apresentados 

escondem uma outra realidade. Parte dos funcionários, principalmente os assistentes 

operacionais, encontram-se bastante envelhecidos e, por conseguinte, vão-se ausentando 

do serviço por doença. Os programas ocupacionais e de promoção de emprego tentam 

mascarar esta situação, mas a falta de formação e de rotina destes profissionais não 

permite que o serviço seja executado com a eficácia desejada. 

 

Tabela 5 – Número de funcionários por edifício e categoria 

Edifício escolar Categoria N.º de funcionários 

EB2 roberto Ivens Técnico superior/psicólogo 2 

 Técnico superior/terapeuta 2 

 Assistente técnico 14 

 Assistente operacional 26 

EB1/JI de S. Pedro Assistente técnico 2 

 Assistente operacional 6 

EB1/JI da Matriz Assistente técnico 1 
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 Assistente operacional 5 

EB1/JI de S. Roque 1 Assistente operacional 3 

EB1/JI de S. Roque 2 Assistente operacional 3 

EB1/JI do Livramento 1 Assistente operacional 3 

EB1/JI do Livramento 2 Assistente operacional 5 

Total 72 

 

A maioria dos funcionários concentram-se no edifício sede da unidade orgânica, a EB2 

Roberto Ivens. No entanto, são 7 os edifícios por onde estes profissionais se encontram 

distribuídos. Esta dispersão tem implicações na gestão dos recursos humanos, pois em 

caso de necessidade há que deslocar o pessoal entre edifícios escolares. 

 

2.2.4 Organigrama da EBI Roberto Ivens 

Esta unidade orgânica, à semelhança das demais, possui vários órgão de gestão e administração, 

estruturas de orientação educativa e serviços especializados de apoio educativo. O organigrama 

seguinte, retirado do Regulamento Interno da EBI Roberto Ivens, mostra-nos a orgânica da 

instituição. 

 



 

10 
 

3. ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO ESPECIALIZADO EM 
DESPORTO, ENRIQUECIMENTO CURRICULAR E DESPORTO 
ESCOLAR 

 

A EBI Roberto Ivens integra alunos da educação pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos do ensino 

básico. Além da disciplina da educação física, esta unidade orgânica oferece aos alunos do 

currículo regular o ensino especializado em desporto (EED) e a todos os alunos, de uma 

forma geral, as atividades de enriquecimento curricular e de desporto escolar. Aos alunos 

de alguns dos programas específicos do regime educativo especial (PEREE) oferece, 

ainda, a disciplina de natação. 

Como docente, nesta unidade orgânica, já lecionei todos os anos de escolaridade do 

currículo regular: do 1.º ao 6.º ano. Lecionei, também, as disciplinas de educação física e 

natação às turmas dos PEREE e a modalidade de badminton no ensino especializado em 

desporto. Participei e organizei todos os projetos de enriquecimento curricular e de desporto 

escolar. 

No ano letivo 2016/2017 lecionei, ainda, a disciplina de educação física na educação pré-

escolar juntamente com os educadores titulares. Apesar desta última experiência ter sido 

positiva, não foi possível à escola continuar com a parceria na disciplina de educação física 

neste nível de ensino, por falta de recursos humanos.  

Atualmente, e desde o ano letivo 2016/2017, encontro-me a lecionar expressão físico-

motora ao 1.º ciclo do ensino básico, educação física aos 5.º e 6.º anos de escolaridade, 

badminton no projeto do EED e educação física e natação às turmas ocupacionais dos 

PEREE. 

Neste capítulo, além da explicitação da forma como se encontra organizada disciplina de 

educação física nesta unidade orgânica (pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos), far-se-á, também, a 

apresentação do ensino especializado em desporto. Apresentar-se-ão, ainda, as atividades 

de enriquecimento curricular e do desporto escolar. 

Na apresentação de dados, salvo indicação em contrário, ter-se-á como referência o ano 

letivo 2018/2019. 
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3.1. Educação Física na educação pré-escolar 

A educação física na educação pré-escolar é da responsabilidade do educador de infância 

a quem esteja atribuído o grupo/turma, “competindo-lhe, em execução das orientações 

curriculares fixadas, desenvolver as ações necessárias à concretização dos objetivos ali 

estabelecidos”4. 

No âmbito da gestão dos recursos humanos existentes na unidade orgânica, o conselho 

executivo pode determinar a prestação de apoio técnico-pedagógico por um professor de 

educação física. Esta medida é, no entanto, de difícil implementação dado que não poderá 

acarretar o acréscimo de recursos humanos. 

Com efeito, é ao educador de infância a quem compete a lecionação da educação física 

neste nível de ensino na EBI Roberto Ivens (existem outras realidades na RAA). Os 3 

tempos semanais são lecionados pelo educador de infância que se socorre, amiúde, do 

apoio informal dos docentes de educação física que lecionam às turmas do 1.º ciclo do 

ensino básico em cada núcleo escolar. Reforço aqui o carater informal pela inexistência de 

obrigatoriedade pela não afetação de componente letiva ou não letiva destinada a este 

efeito. No entanto nenhum dos colegas recusa o auxílio sempre que é abordado neste 

sentido. 

Não obstante, no ano letivo 2016/2017, foram atribuídos apoios técnico-pedagógicos a três 

docentes (nos quais me incluo). Desenvolvi o apoio na EB1/JI da Matriz e os meus colegas 

na EB1/JI de S. Pedro e na EB1/JI de S. Roque 2. 

Como a cada um dos docentes foi atribuído apenas 1 tempo letivo de 45 minutos semanais 

propusemos, em parceria com as educadoras de infância, que: 

a) O apoio técnico-pedagógico seria em regime de lecionação efetiva em par 

pedagógico com as educadoras de infância; 

b) O apoio deveria ser dado aos grupos/turma que integravam os alunos de 5 anos 

(alunos mais velhos); 

c) No caso da EB1/JI da Matriz existindo dois grupos/turma de alunos com 5 anos, o 

apoio seria ministrado em simultâneo. Ambos os grupos/turma teriam aula ao mesmo 

tempo e no mesmo espaço e as duas colegas do pré-escolar e o docente de 

educação física ministrariam a aula; 

                                                           
4 Ponto 1 do artigo 84.º da portaria n.º 75/2014 que aprova o regulamento de gestão administrativa e 
pedagógica dos alunos 
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d) Com o decorrer do ano seria elaborado um documento orientador para todo o pré-

escolar (dos 3 aos 5 anos) e apresentado ao conselho pedagógico. 

No final do ano o conselho pedagógico, por proposta do departamento da educação pré-

escolar, avaliou positivamente este projeto. No entanto, e até à data, este nunca mais voltou 

a ser implementado. O documento orientador foi aprovado e continua a ser aplicado neste 

nível de ensino. 

É importante referir que a ausência de docentes de educação física não exclui os alunos 

deste nível de ensino dos convívios desportivos e de outras atividades que se realizam 

anualmente em cada núcleo escolar.  

 

3.2. A educação Física no 1.º ciclo do ensino básico 

A educação física no 1.º ciclo do ensino básico desenvolvida em regime de coadjuvação, 

apoio ou exclusividade (quer pelo titular quer pelo especialista), já tem um historial de 

décadas na região autónoma dos açores. Como tal a EBI Roberto Ivens tem para este ciclo 

de ensino os seus documentos perfeitamente definidos: planificações, critérios de avaliação 

e grelhas de avaliação. Ao longo dos anos em que me encontro na escola, quer como 

coordenador de departamento quer como elemento integrante das equipas de trabalho, tive 

sempre grande responsabilidade na elaboração e na atualização destes instrumentos. 

De acordo com o ponto 1 do artigo 85.º da portaria n.º 75/2014, a educação física 

desenvolve-se em 3 momentos semanais de 45 minutos, sendo que o docente titular de 

turma conta com a coadjuvação de um professor de educação física, em 2 destes 

momentos. O terceiro deverá ser lecionado, em exclusividade, pelo docente titular. 

Nos seis edifícios do 1.º ciclo do ensino básico que integram esta unidade orgânica, 

verificamos que são necessários 7 docentes de educação física, alguns a tempo inteiro e 

outros com horário partilhado com o 2.º ciclo, para lecionar às 38 turmas do ano letivo em 

apreço (2018/2019). O quadro seguinte é o reflexo da distribuição de serviço da escola. 

 

Tabela 6 – Número de docentes a lecionar no 1.º ciclo do ensino básico 

Escola Número 
de turmas 

Número de professores 
de educação física 

Número de turmas 
por professor 

EB1/JI da Matriz 10 Docente 1 
Docente 2 
Docente 3 

3 turmas 
2 turmas 
4 turmas 
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Docente 4 1 turma 
EB1/JI de S. Pedro 9 Docente 5 9 turmas 

EB1/JI de S. Roque 1 5 Docente 6 5 turmas 
EB1/JI de S. roque 2 4 Docente 5 

Docente 7  
2 turmas 
2 turmas 

EB1/JI do Livramento 
1 

3 Docente 4 3 turmas 

EB1JI do Livramento 2 7 Docente 4 7 turmas 
 Os docentes 1,2,3,6 e 7 possuem outras turmas atribuídas no 2.º ciclo do ensino 

básico 

Os espaços físicos destinados à educação física, não sendo os ideais em alguns casos, 

são os adequados para cumprimento dos programas. As condições mais deficitárias 

encontram-se nas EB1/JI de S. Roque 1 e do Livramento 1. Nos restantes 

estabelecimentos, os espaços foram renovados e as dimensões são as exigíveis. 

 

Tabela 7 – Instalações desportivas dos edifícios escolares 

Escola Espaço interior Espaço exterior 
EB1/JI da Matriz Polivalente Campo de jogos 

EB1/JI de S. Pedro  Pavilhão gimnodesportivo 
(após conclusão das obras) 

a) 

EB1/JI de S. Roque 1 Polivalente de reduzidas 
dimensões 

Campo de jogos 

EB1/JI de S. roque 2 Pavilhão gimnodesportivo 
e 

Polivalente 

b) 

EB1/JI do Livramento 1 Polivalente de reduzidas 
dimensões 

Campo de jogos de reduzidas 
dimensões 

EB1JI do Livramento 2 Pavilhão gimnodesportivo 
e 

Polivalente 

b) 

a) O edifício encontra-se em obras e os alunos distribuídos por vários edifícios escolares da unidade 
orgânica. Não possuirá, de futuro nenhum espaço exterior específico para a educação física. 

b) Estes estabelecimentos não possuem espaço exterior pois o mesmo foi reconvertido para um 
pavilhão gimnodesportivo.  

 

Todos os estabelecimentos de ensino que integram esta unidade orgânica encontram-se 

apetrechados dos materiais pedagógicos necessários para o cumprimento dos programas. 
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3.2.1. Enriquecimento do currículo no 1.º ciclo do ensino básico  

Consideram-se atividades de enriquecimento do currículo as ações de animação e 

pedagogicamente relevantes desenvolvidas pela escola. Estas ações deverão ter, por 

referência, as áreas programáticas da disciplina de educação física.  

Sem prejuízo de outras atividades de enriquecimento do currículo que possamos realizar, 

a EBI Roberto Ivens, em conformidade com a legislação em vigor, realiza convívios no final 

de cada período (1.º e 2.º períodos) e um intercâmbio anual. “Entende-se por convívio as 

atividades realizadas ao nível do estabelecimento de ensino, com alunos de diferentes 

turmas e anos de escolaridade, e por intercâmbio as que aglutinam pelo menos dois 

estabelecimentos de ensino, pertencentes à mesma unidade orgânica ou a unidades 

orgânicas diferentes”5. 

Os convívios, que se realizam na penúltima semana de cada período letivo, têm lugar em 

cada um dos seis estabelecimentos da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. 

Cada convívio possui uma planificação cujo modelo foi normalizado em departamento 

curricular. As atividades realizadas têm como objetivo a demonstração das capacidades 

desenvolvidas ao longo do período. Poderão, ainda, existir outras atividades de caráter 

lúdico que não estejam diretamente ligadas ao cumprimento do programa de educação 

física.  

Apresenta-se, seguidamente, a sistematização dos princípios a que obedecem os 

intercâmbios. 

Quanto aos participantes: 

- Participam todas as turmas do 1.º ciclo do ensino básico e da educação pré-escolar que 

existem em cada estabelecimento de ensino; 

- Participam todos os professores (titulares, de inglês, apoio educativo, educação especial 

e educação física) que estejam a exercer funções no edifício escolar aonde se realize o 

convívio; 

- Todos os professores de educação física que lecionam em exclusividade neste ciclo de 

ensino participam em todos os convívios que se realizam nas escolas da unidade orgânica. 

Quanto à planificação e coordenação: 

                                                           
5 Artigo 86 da portaria n.º 75/2014 
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- Os convívios são planificados pelos docentes de educação física que exercem funções 

em cada um dos seis núcleos escolares, ouvidos os respetivos docentes titulares de turma; 

- A realização de cada convívio é coordenada por um dos docentes de educação física que 

leciona no edifício escolar em que se realiza o convívio. Os restantes docentes têm função 

atribuída; 

- As atividades são planificadas tendo em consideração as idades dos alunos e os seus 

níveis de desempenho. As atividades de nível 1 destinam-se aos alunos do pré-escolar, as 

atividades de nível 2 destinam-se aos alunos dos 1.º e 2.º anos de escolaridade e as 

atividades de nível 3 destinam-se aos alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade. 

Quanto às atividades: 

- O convívio divide-se em duas partes; 

- Na primeira parte desenvolvem-se jogos pré-desportivos, atividades dos blocos de 

perícias e manipulações, deslocamentos e equilíbrios e ginástica; 

- Na segunda parte realizam-se corridas de velocidade (em formato competitivo). 

Ao longo dos anos em que me encontro nesta escola já passei por todas as fases de 

organização dos convívios. O documento orientador aprovado em departamento e que 

serve de base a todos os convívios foi, também, construído com a minha colaboração. 

O intercâmbio, que se realiza no final do ano letivo, é uma competição que envolve todos 

os alunos que frequentam o 4.º ano de escolaridade dos seis estabelecimentos de ensino 

da EBI Roberto Ivens. Apesar de existirem provas individuais os resultados da competição 

são apresentados por equipas (turma). O principal objetivo do intercâmbio é aferir as 

aprendizagens dos alunos e o cumprimento do programa. É, também, objetivo da unidade 

orgânica que os alunos conheçam as instalações da EB2 Roberto Ivens, local aonde se 

realiza o intercâmbio. 

Esta atividade possui uma planificação normalizada com a calendarização dos jogos e das 

provas individuais. Apresenta-se, seguidamente, a sistematização dos princípios a que 

obedecem os intercâmbios. 

Quanto aos participantes: 

- O intercâmbio destina-se aos alunos do 4.º ano de escolaridade; 
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- Participam, também, os docentes titulares de turma como acompanhantes dos seus 

alunos e todos os docentes de educação física que lecionam na unidade orgânica. 

Quanto à planificação e coordenação: 

- A planificação está a cargo do departamento de educação física ou de equipa designada 

para o efeito; 

- No dia da prova a coordenação das atividades é efetuada pelo coordenador de 

departamento ou pessoa designada. Os restantes docentes encontram-se em tarefas de 

ajuizamento. 

Quanto às atividades: 

- Do bloco dos Jogos pré-desportivos, realiza-se o Bola ao capitão e Jogo do Queimado 

(mata); 

- Do bloco de atletismo, realiza-se o salto em comprimento e a corrida de velocidade; 

- Do bloco de ginástica, realiza-se uma sequência e o salto ao eixo no boque. 

Por proposta do departamento curricular de educação física e desporto escolar, 

ocasionalmente, o intercâmbio poderá deixar de ter uma matriz competitiva e revelar uma 

faceta mais lúdica.  

 

3.3. A educação física no 2.º ciclo do ensino básico 

No 2.º ciclo do ensino básico esta unidade orgânica oferece, além da disciplina de educação 

física, o ensino especializado em desporto, a natação aos alunos ocupacionais dos PEREE 

e os projetos do desporto escolar.  

No que à educação física respeita, a escola optou, para o ensino regular, por uma 

distribuição da carga horária em dois momentos semanais: 1 bloco de 90 minutos mais 1 

tempo de 45 minutos. Nos PEREE e no programa oportunidade, a distribuição semanal é 

de 3 tempos de 45 minutos. De acordo com o ponto 1 do artigo 87.º da portaria 75/2014 

havia, também, a possibilidade optar por esta última distribuição da carga letiva no ensino 

regular. 

No que respeita às instalações específicas destinadas à lecionação da disciplina de 

educação física, a EB2 Roberto Ivens apresenta as identificadas na tabela seguinte. 
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Tabela 8 – Instalações desportivas da EB2 Roberto Ivens 

Instalações Pavimento e área Balneários 

Ginásio Pavimento vinílico com 

aproximadamente 7mm de 

espessura e amortecimento. Área 

de 516,02m2 

1 balneário masculino 

1 balneário feminino 

Polidesportivo 

descoberto 

Piso sintético com uma área total de 

1.068,85m2,  

1 balneário masculino 

1 balneário feminino 

Pavilhão 

Gimnodesportivo 

Pavimento de madeira assente 

sobre ripado de madeira com 

amortecedores em borracha numa 

área total de 1.028,72m2, com  

2 balneário masculino 

2 balneário feminino 

 

Devido ao número de turmas da escola, há a necessidade de subdividir as instalações 

desportivas para poderem abarcar um máximo de 6 turmas em simultâneo. Em resultado 

desta subdivisão, tornou-se imperativo atribuir a cada espaço um conjunto de modalidades 

a abordar. 

 

Tabela 9 – Divisão dos espaços e modalidades a abordar 

Espaço de 

aula 

Divisão das instalações Modalidades a abordar 

preferencialmente 

Espaço 1 ½ do ginásio (junto à entrada); Ginástica (solo e rítmica) e as 

atividades rítmicas expressivas; 

Espaço 2 ½ do ginásio (junto à parede de 

escalada); 

Ginástica (aparelhos), luta, atletismo 

(salto em altura) e escalada; 

Espaço 3 ½ do polidesportivo descoberto, 

junto ao ginásio; 

Jogos pré-desportivos, basquetebol; 

Espaço 4 ½ do polidesportivo descoberto 

junto ao pavilhão e caixa de 

saltos adjacente; 

Jogos pré-desportivos, atletismo 

(velocidade, comprimento e peso) e 

futebol; 
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Espaço 5 1/3 do pavilhão gimnodesportivo 

(junto à arrecadação); 

Voleibol e badminton; 

Espaço 6 2/3 do pavilhão 

gimnodesportivo; 

Basquetebol e patinagem; 

 

Para que cada turma possa utilizar os vários espaços de aula e abordar as matérias que 

lhes estão afetas, no início de cada ano letivo o departamento elabora um mapa de rotação. 

A rotação processa-se de três em três semanas, passando os professores e respetivas 

turmas por todos os espaços ao longo do ano letivo. 

 

3.4. Ensino Especializado em Desporto no 2.º ciclo do ensino básico 

O ensino especializado em desporto surgiu, de uma parceria criada entre a Direção 

Regional da Educação (DRE) e a Direção Regional do Desporto (DRD), para responder ao 

desafio ou conjunto de desafios colocados por esta região autónoma, aquando da entrada 

em vigor do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar - ProSucesso. Este plano 

“elege como principal objetivo, a redução da taxa de abandono precoce da educação e da 

formação e o aumento do sucesso escolar em todos os níveis e ciclos de ensino, em 

sintonia com a Estratégia Europeia para a Educação e Formação, Europa 2020”.  

Da iniciativa entre as direções regionais supracitadas, e em regime de experiência 

pedagógica (Decreto Legislativo Regional n.º 7/2006/A - Regime jurídico da inovação 

pedagógica), foi emitido o Despacho Normativo n.º 32/2016 de 11 de Agosto de 2016, que 

enquadra o ensino especializado em desporto.  

Esta modalidade de ensino, que pretende tornar a escola apelativa para os alunos que se 

interessam pelo desporto, perspetiva, de acordo com o despacho citado: a promoção do 

sucesso escolar; a diversificação da oferta educativa; a promoção de aprendizagens mais 

especializadas e aprofundadas na área do desporto; a promoção de uma formação 

desportiva enquadrada em meio escolar; o aumento do nível de cultura física e desportiva 

específica dos alunos; o aumento da frequência e o volume de prática de atividade física 

desportiva em meio escolar.  

Este projeto destina-se a alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (ensino regular) e que 

desejem frequentar currículos que assegurem, “simultaneamente, a aquisição das 

competências essenciais de uma escolaridade de nível básico e de componentes 
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específicas inerentes à área do desporto”6. É um desiderato deste projeto que os alunos 

tenham uma formação de 5 anos, com início no 5.º ano e conclusão no 9.º ano de 

escolaridade. 

De forma resumida, o ensino especializado em desporto através da disciplina de formação 

desportiva acresce um bloco de 90’ à matriz curricular do ensino regular para o 2.º ciclo do 

ensino básico. Para o 3.º ciclo acresce dois blocos de 90’ sendo um deles em alternativa a 

uma das disciplinas da componente de educação artística e tecnológica. Importa referir que 

que a avaliação atribuída no final do ano letivo não releva para efeitos de 

progressão/retenção e que no final do 9.º ano os alunos obtêm certificação de conclusão 

desta modalidade de ensino. 

Os conteúdos curriculares e competências a desenvolver na disciplina de formação 

desportiva devem ser propostos e especificados pela unidade orgânica, tendo por base o 

seguinte: 

a) Conteúdos técnicos e táticos da modalidade desportiva; 

b) Conteúdos de arbitragem/ajuizamento e organização desportiva; 

c) Conteúdos da aptidão e condição física. 

Depois de elaborados, devem ser remetidos para a escola para a direção regional da 

educação. 

Desde o ano letivo 2016/2017 que abracei, juntamente com outros colegas este projeto. 

Nesse primeiro ano a escola lecionou na disciplina de formação desportiva as modalidades 

de: badminton, basquetebol e atletismo. Atualmente as modalidades de badminton e 

basquetebol continuam em desenvolvimento e, fruto de alterações legislativas que mais à 

frente abordaremos, está em processo de implementação o formato multimodalidade com 

um grupo de desportos coletivos – basquetebol, voleibol e futebol – e outro grupo de 

desportos individuais – ginástica, patinagem e atletismo. 

 

3.5. Projetos do Desporto Escolar 

3.5.1. Corta-mato Escolar e MegaSprinter (incluindo o MegaSalto) 

O corta-mato escolar e o MegaSprinter são provas do Desporto Escolar Nacional em 

colaboração com a Federação Portuguesa de Atletismo. A Direção Regional do Desporto, 

                                                           
6 Despacho Normativo n.º 32/2016 de 11 de Agosto de 2016 



 

20 
 

como entidade promotora do desporto e no âmbito das atividades do Desporto Escolar 

Açores, associa-se há mais de uma década, a estas provas. A realidade geográfica da 

região obriga a que se efetuem algumas adaptações aos respetivos regulamentos. Ao 

projeto MegaSprinter encontra-se associado o MegaSalto. 

Entre outros desideratos, estes projetos visam aumentar a oferta de atividade física 

desportiva em meio escolar e apurar os representantes da Região Autónoma dos Açores 

para a fases nacionais do corta-mato escolar e do MegaSprinter. Estas provas possuem 

calendários próprios independentes entre si. 

 

Fases e responsabilidade 

O corta-mato escolar e o projeto MegaSprinter desenvolve-se, na Região Autónoma dos 

Açores, em 4 fases: fase escola, fase de ilha, fase regional e fase nacional. A organização 

da primeira fase é da responsabilidade da escola. A organização da segunda fase é da 

responsabilidade do Serviço de Desporto de cada ilha, de preferência, com a colaboração 

da associação de atletismo. A terceira fase, é da responsabilidade da Direção Regional de 

Desporto, do Serviço de Desporto de cada ilha e sempre que possível com a colaboração 

da associação desta modalidade. Por fim, a fase nacional é da responsabilidade do 

Desporto Escolar Nacional. 

Cada escola, na sua fase, apura os alunos para a fase ilha e a partir desta fase segue-se o 

regulamento do corta-mato escolar e do projeto MegaSprinter, respetivamente, elaborados 

pela Direção Regional de Desporto. 

 

Organização da fase escola do corta-mato escolar e do Projeto MegaSprinter (incluindo 

MegaSalto) 

Independentemente da prova a que nos refiramos, antes da fase escola, o departamento 

de educação física e desporto escolar da EBI Roberto Ivens realiza a fase de turma. Esta 

fase, destinada a alunos dos 4.º 5.º e 6.º anos de escolaridade, tem lugar durante as aulas 

de educação física sendo cada docente responsável pela calendarização e gestão de todo 

o processo. Existe, apenas, a obrigação de se selecionar os 3 melhores alunos por sexo 

dentro do prazo estipulado. Para o corta-mato escolar, o apuramento realiza-se em 

setembro e outubro. Para o MegaSripnter (Mega Salto) o prazo vai de setembro a 

novembro. 
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O departamento decidiu realizar a fase turma de cada uma das provas para apuramento 

dos alunos, pelos seguintes motivos: 

a) Todos os alunos têm a hipótese de participar em oposição a uma prova em que o 

critério de inscrição ficasse à consideração dos alunos. 

b) Ao apurarmos as três melhores marcas por sexo, garantimos que teremos uma boa 

representação na fase escola e o impacto sobre as aulas será mínimo (as provas 

realizam-se durante o horário letivo).  

c) Perigosidade em deslocar alunos pela via pública no corta-mato escolar. O parque 

aonde se realiza a atividade não fica longe da escola, mas é preciso encaminhar os 

alunos pela via pública, em meio urbano, com os perigos que isso acarreta. 

d) Impossibilidade de se tirar tempos e medir saltos a um maior número de alunos no 

MegaSprinter (MegaSalto). Apesar de a sua realização ocorrer em espaço escolar, 

a necessidade de seleção resulta da impossibilidade em se tirar tempos e medir os 

saltos a mais alunos dentro do tempo disponível (uma manha das 8.30h às 13.30h). 

Na corrida os alunos correm em grupos de 5 e cada grupo efetua duas corridas. Os 

cinco melhores tempos efetuam uma final. No salto, em virtude de só possuirmos 

uma caixa, todos os alunos apurados efetuam dois saltos. 

 

Após a fase turma, tem lugar a fase escola. Além dos alunos apurados desta unidade 

orgânica, são convidados os vários colégios da cidade de Ponta Delgada. Com este convite 

pretende-se dar a conhecer a EBI Roberto Ivens aos alunos das várias instituições privadas. 

Por norma, grande parte dos alunos destes estabelecimentos, na transição do 4.º ano para 

o 5.º ano de escolaridade, trocam o ensino privado pelo público. Das várias escolas públicas 

de Ponta Delgada e arredores, é à EBI Roberto Ivens que toca a maior fatia de alunos. 

 

Tabela 10 – Alunos participantes no corta-mato e MegaSprinter 

Ano Turmas N.º de alunos 

por turma 

Total 

4.º 10 6 60 

5.º 18 6 108 

6.º 17 6 102 

Total de alunos apurados (sem os alunos dos colégios) 270 
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Procedimentos organizativos 

A organização da fase escola destes projetos é muito similar e no quadro em baixo 

apresenta-se um cronograma com as ações organizativas que se efetuam antes, durante e 

após cada uma das provas. Esta checklist não se encontra descrita em nenhum documento 

e é fruto das vivências organizativas. 

 

Tabela 11 – Cronograma de ações organizativas dos projetos do desporto escolar 

Fases Corta-mato/Mega Sprinter (Mega Salto) Data 
Preparação da 
fase escola 

Proposta de atividades para o PAA Junho do ano letivo 
anterior 

Revisão/reformulação dos documentos referentes às provas Setembro/outubro 
Relembrar o conselho pedagógico das datas das provas Setembro 
Convite aos colégios de ponta delgada para participarem na 
fase escola das provas 

Setembro/outubro 

Fase turma do corta-mato 
Fase turma do MegaSprinter (e Megasalto) 

Setembro/outubro 
Setembro/novembro 

Envio de autorizações para os encarregados de educação dos 
alunos apurados 

Após a fase turma 

Inscrição dos alunos na base de dados em EXCEL da fase 
escola 

Até uma semana antes da 
prova 

Envio de ofício: 
- Conselho executivo a solicitar dispensa de alunos e 
professores para a fase escola; 
- Câmara municipal a solicitar o espaço (Parque para o corta-
mato), o toldo e o palco. 

Início de outubro 

Informar os diretores de turma, através da afixação de uma 
listagem, dos alunos que participarão na prova 

Uma semana antes da 
prova 

Fase escola Fase escola do corta-mato escolar 
Fase escola do MegaSrinter (e Mega Salto) 

Novembro 
Dezembro 

Cumprir a planificação da atividade: 
- Marcação do local; 
- Receção e acompanhamento dos alunos para o local da 
prova e de regresso à escola; 
- Distribuição pelo perímetro da prova; 
- Entrega de medalhas; 
- Limpeza do espaço. 

Dia da prova 

Divulgação dos resultados aos alunos através da afixação do 
ficheiro em EXCEL devidamente ordenado 

Semana posterior à prova 

Informar os diretores de turma, através da afixação de uma 
listagem, dos alunos que efetivamente participaram na prova 

Semana posterior à prova 

Preparação da 
fase ilha e fase 
ilha 

Envio de ofício para o conselho executivo a solicitar a 
participação na fase de ilha e a respetiva dispensa de alunos 
e professores 

Dezembro/janeiro 

Preenchimento e envio da ficha de inscrição para o Serviço de 
Desporto da Ilha de s. Miguel 

Até final de dezembro 

Envio de autorizações para os encarregados de educação dos 
alunos apurados 

Até final de dezembro 

Informar os diretores de turma, através da afixação de uma 
listagem, dos alunos que participarão na prova 

Semana anterior à prova 

Confirmação do transporte Semana anterior à prova 
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Receção e acompanhamento dos alunos para o local da prova 
e de regresso à escola; 

Dia das provas 

Informar os diretores de turma, através da afixação de uma 
listagem, dos alunos que efetivamente participaram na prova 

Semana posterior à prova 

Divulgação dos resultados oficiais emanados pelo Serviço de 
Desporto de S. Miguel Junto dos alunos 

Assim que sejam 
enviados para a escola 

 

3.5.2. Atividades Desportivas Escolares (ADE) 

De acordo com o Artigo 91.º do RGAPA  “as atividades desportivas escolares constituem-

se como o primeiro nível de realização do desporto escolar”. Os jogos desportivos escolares 

que, serão abordados mais à frente, constituem-se como o segundo nível. As atividades 

físicas e desportivas com ou sem enquadramento federado ou desenvolvidas no âmbito 

dos clubes desportivos escolares, são o terceiro nível e, por fim, no quarto nível temos a 

participação nas atividades do Desporto Escolar Nacional e Internacional7.  

Estas atividades, de enriquecimento do currículo, desenvolvem-se para além da carga 

horária semanal global definida nas matrizes curriculares e apesar de estarem registadas 

nos horários das turmas a participação dos alunos é facultativa. 

São objetivos das atividades desportivas escolares (artigo 92 do RGAPA): 

a) Contribuir para o desenvolvimento global do aluno, respeitando as etapas de formação 

e os níveis de aptidão motora; 

b) Fomentar o hábito e a apetência pela prática regular de atividades físicas; 

c) Proporcionar aos alunos a prática de atividades desportivas e expressivas; 

d) Proporcionar a realização das atividades desportivas nos contextos de animação ou 

formais específicos de cada modalidade; 

e) Promover a confluência de projetos multidisciplinares no seio da escola e da comunidade 

educativa local;  

f) Possibilitar a participação da escola nos Jogos Desportivos Escolares e noutras 

atividades do desporto escolar.  

 

 

 

                                                           
7 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srec-drd/textoImagem/Desporto+Escolar+Texto.htm 
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Desenvolvimento das ADE na EBI Roberto Ivens 

As atividades desportivas escolares desenvolvem-se às quartas-feiras das 15.20h às 

16.50h. A nossa unidade orgânica preferiu fazer coincidir no mesmo horário os tempos não 

letivos atribuídos aos docentes em detrimento de outra forma de organização. 

Os alunos, participando facultativamente nas atividades, dirigem-se ao espaço desportivo 

previamente definido (normalmente pavilhão) e são distribuídos pelas atividades.  

As atividades realizadas obedecem a um plano elaborado em departamento pelos docentes 

que desenvolvem as ADE. Há que ter em conta que as áreas a desenvolver são as que 

estiverem incluídas nos programas curriculares da disciplina de educação física do ciclo de 

ensino correspondente, em articulação com o previsto no plano anual de atividades do 

desporto escolar elaborado pela DRD. No entanto, como estas atividades suportam a 

participação da escola nos jogos desportivos escolares, as áreas de desenvolvimento 

preferencial são: ginástica, atletismo, patinagem, futebol, basquetebol e voleibol. 

As ADE também se desenvolvem no âmbito do plano de atividades da escola. A sua 

planificação fica a cargo dos docentes de educação física que as promovem e do 

departamento curricular aonde se inserem, sob orientação dos respetivo coordenador. O 

quadro seguinte mostra-nos, de forma sintética, a operacionalização efetuada pela escola 

face aos pontos que deverão constar do plano das atividades desportivas escolares. 

 

Tabela 12 – Plano das ADE/operacionalização  

Plano das ADE Operacionalização da escola 
a) Objetivos da prática 
desportiva na escola;  

(São os mesmos acima transcritos para as ADE) 

b) Atividades a 
desenvolver; 

Sistematicamente desenvolvemos as seguintes atividades:  
- Voleibol 
- Basquetebol 
- Atletismo 
- Ginástica: realização de sequências e saltos de aparelhos 
- Patinagem: percursos de velocidade e perícias 
- Atletismo: corridas (40m, 800m, estafetas e barreiras), saltos (altura e 
comprimento) e lançamentos (peso e bola) 
Pontualmente desenvolvemos outras atividades que sejam do interesse dos 
alunos: 
- Skate; trotinete; bicicleta; escalada; etc. 

c) Formas de organização 
e gestão;  

Resumidamente: 
- As ADE funcionam às quartas-feiras de tarde das 15.20h às 16.50; 
- As atividades de caráter sistemático são abordadas rotativamente, de 3 em 3 
semanas. Sempre que que for introduzida atividade pontual não existe 
interrupção da rotação das modalidades sistemáticas.  
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- No final da rotação por todas as modalidades iniciamos a avaliação dos 
alunos com vista à constituição da seleção para os Jogos Desportivos 
Escolares. 
- Após a seleção os alunos trabalharão com vista à competição com alunos de 
outras escolas. 
- Durante as atividades, sistemáticas e pontuais e mesmo na preparação de 
alunos para os jogos desportivos escolares, por termos alunos de 5.º e 6.º ano 
de escolaridade com níveis de desempenho diferentes, existe a necessidade 
de recorrermos a várias formas de organização quer para a abordagem de 
novos conteúdos quer para a consolidação e sistematização de outros. Para o 
efeito e dado o número de recursos humanos podemos recorrer ao trabalho: 
individualizado; massivo; vagas; grupos; áreas de trabalho; jogos e torneios. 

d) Condições de 
frequência e participação 
dos alunos;  

As Atividades Desportivas Escolares estão abertas a todos os alunos que 
queiram participar mediante: 
- autorização do encarregado de educação; 
- trazerem equipamento desportivo adequado; 
- cumprimento dos deveres de correção para com os colegas e restantes 
adultos, de acordo com o previsto no estatuto do aluno dos ensinos básico e 
secundário (artigo 25.º do Decreto legislativo Regional n.º 12/2013/A).  

e) Recursos humanos e 
materiais;  

Recursos humanos: 
- 5 docentes com dois segmentos não letivos cada. 
Recursos materiais: 
- instalações desportivas da escola - Pavilhão, ginásio, polidesportivo com a 
zona de saltos e lançamentos que se encontra anexa 
- material de educação física em uso na escola 

f) Formas de 
acompanhamento e 
avaliação do projeto.  

- Planificação das atividades; 
- Orientação/acompanhamento dos alunos em todas as atividades; 
- Seleção (avaliação) de alunos com vista à participação nos Jogos 
Desportivos Escolares e em outras provas em que a escola participe; 
- Controlo semanal do número de alunos envolvidos; 
- Avaliação trimestral das atividades desenvolvidas. 

 

3.5.3. Jogos Desportivos Escolares (JDE) 

Os Jogos Desportivos Escolares (2.º nível do desporto escolar), que no ano letivo 

2018/2019 completaram 30 anos, são uma competição interescolar regional destinada a 

alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. São um projeto com 

grande valor desportivo, pedagógico e cultural. As atividades praticadas podem ser 

encaradas como uma extensão e complemento das aulas de Educação Física.  

Os JDE, pela sua natureza e abrangência, unem os alunos em prol da sua escola. 

Promovem o contacto com alunos de localidades ou de outras ilhas, favorecendo momentos 

de partilha, convívio e amizade.  
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São objetivos dos Jogos Desportivos Escolares(8):  

a) Permitir um desenvolvimento integral do jovem, respeitando as etapas de 

desenvolvimento pessoal e de formação desportiva;  

b) Proporcionar a participação dos jovens em competição formal, integrada num processo 

de formação adequado e orientado para a promoção dos valores desportivos; 

 c) Promover processos de animação socioeducativa na escola; 

 d) Proporcionar o convívio entre escolas e a aproximação das comunidades onde estas se 

inserem; 

 e) Complementar as aulas de educação física.  

 

Tabela 13 – Exemplar de cronograma de Atividades dos Jogos Desportivos Escolares 

XXX Jogos Desportivos Escolares  
“+ DE = + SUCESSO” 

 
2º Ciclo – Zonal A 

13, 14, 15 e 16 de maio – EBS Velas 

Escolas Participantes: 
A. EBI Roberto Ivens 
B. EBS Flores 
C. EBS Graciosa 
D. EBS Velas 

 13 de maio 14 de maio 15 de maio 16 e maio 

Manhã 
(09H00) 

Chegada das 
comitivas 

 
Basquetebol (M) 

 
Atletismo (F) 

Corridas 
Lançamentos 

 

Voleibol (M) 
 

Futebol (F) 
 

Boccia adaptada 
(M/F) 

Patinagem (F/M) 
 

Encerramento 

Tarde 
(14H00) 

 
Abertura 

 
Ginástica (F/M) 

competição 1 e 2 
 

Atletismo (F/M) 
S. altura 

S. comprimento 

Basquetebol (F) 
 

Atletismo (M) 
Corridas 

Lançamentos 

Voleibol (F) 
 

Futebol (M) 
 

Circuito (M/F) 

Partida das 
comitivas 

Noite 
(21H00) 

 
Noite 
livre  

 

Apresentação dos 
DVD´s 

Atividades artísticas 

Atividades 
a oferecer pela 

escola 
 

(adaptado do cronograma da XXX edição dos JDE) 

                                                           
8 Artigo 97.º da portaria n.º 75/2014 
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A EBI Roberto Ivens tem uma enorme tradição de participação nos Jogos Desportivos 

Escolares. Desde o ano 2006/2007, ano do meu ingresso neste estabelecimento, que a 

escola não falhou a uma única edição deste projeto. Com a inclusão de alunos do Regime 

Educativo Especial, o número de elementos por comitiva aumentou. No 2.º ciclo do ensino 

básico a comitiva é composta por: 

- 24 alunos do Ensino Regular (12 do sexo feminino e 12 do sexo masculino) e 4 

alunos do Regime Educativo Especial (REE);  

- 4 professores, preferencialmente de Educação Física, 1 representante do Conselho 

Executivo ou da Assembleia Geral de Escola e 2 acompanhantes dos alunos do REE 

(preferencialmente professores ou técnicos de educação especial).   

Sendo este projeto multidisciplinar, o número de modalidades em competição é de 6 para 

o currículo regular e de 4 para os alunos do Regime Educativo Especial. O seguinte 

cronograma de atividades mostra-nos a organização de semana competitiva. 

Além dos prémios que são atribuídos à escola vencedora dos JDE e às escolas 

vencedoras de cada modalidade desportiva, o regulamento atribui ainda os seguintes 

prémios: 

a) Prémios às escolas: 

- Espirito Desportivo; Melhor organização; Melhor Camarata; Valor artístico. 

 

b) Prémios aos alunos: 

- Prémio “Desporto Escolar Açores ProSucesso” - Prémio atribuído a um aluno de 

cada comitiva, pelo seu aproveitamento escolar, de acordo com a informação 

prestada pela escola.   

- Prémio “Atividades Desportivas Escolares” - Prémio atribuído a um aluno de cada 

sexo, de cada comitiva, pelo seu desempenho nas Atividades Desportivas Escolares, 

de acordo com a informação prestada pela escola.   

- Prémio “Melhor Companheiro” - Prémio atribuído a um aluno de cada comitiva, 

eleito pelos seus pares, pelas suas qualidades enquanto companheiro.   

Como docentes que preparam os alunos para a participação nos Jogos Desportivos 

Escolares existem um conjunto de procedimentos, não descritos em documentos oficiais, 

mas que podemos sintetizar na tabela 13. 
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Tabela 14 – Ações a desenvolver pelos docentes de educação física com vista à 

participação nos JDE 

Ações a desenvolver pelos docentes de educação 
física 

Quadro temporal 

Divulgação das ADE  Primeiras 3 semanas de 
setembro 

Manifestação da intenção em participar nos JDE junto 
do conselho executivo  

Até 31 de dezembro 

Desenvolvimento nas ADE das modalidades em 
competição nos JDE 

Até fevereiro 

Seleção dos alunos participantes através da avaliação 
por modalidade 

De março a abril 

Recolha das autorizações com vista à participação 
nos JDE 

Abril 

Treino dos alunos selecionados Abril a maio 
Verificação dos requisitos para os prémios dos alunos Abril a maio 
Preparação da viagem: 
- Confirmação dos dados constantes no cartão de 
cidadão 
- Preenchimento da ficha de inscrição 
- Preenchimento da ficha de controlo 
- Preparação da reunião com os encarregados de 
educação 

Maio 

Reunião com os encarregados de educação dos 
alunos participantes nos JDE 

Na semana antes dos JDE 

Confirmação dos bilhetes de avião (quando a fase é 
em outra ilha) 

Na semana antes dos JDE 

Confirmação de transportes para o aeroporto (quando 
a fase é em outra ilha) 

Na semana antes dos JDE 

 

Ao longo de todas as edições dos JDE em que participei, tive oportunidade de desempenhar 

todos os papéis organizativos previstos. Tendo em conta essas vivências apresenta-se, de 

seguida, um conjunto de ações do ponto do organizador.   

 

Tabela 15 – Ações a desenvolver com vista à organização de uma fase zonal ou regional 

(adaptado do caderno de encargos à organização de uma fase zonal ou regional) 

Ações a executar pelo 
conselho executivo 

Ações a executar pelo departamento 
curricular 

Grupo de receção, 
acompanhamento e 
animação 

- Formalização da candidatura 
junto da direção regional de 
desporto 

- Garantir os materiais e equipamentos 
necessários a todas as provas 

- Assegurar a Receção das 
comitivas deslocadas 

- Garantir a coordenação geral 
visando o bom decurso dos JDE  

- Garantir a marcação dos campos de 
Voleibol, Basquetebol e Futebol, zonas 
de lançamento da bola, lançamento do 

- Assegurar a existência de 
salas devidamente 
preparadas (camaratas) e 
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- Nomear professores e/ou 
alunos que colaborem no Grupo 
de Receção/Acompanhamento/ 
Animação  
- Nomear 1 elemento do 
Conselho Executivo que integre o 
Grupo de Bem-Estar 

peso, pista para as corridas e zonas de 
transmissão para as estafetas, em 
conformidade com o Regulamento, bem 
como o bom desempenho das tarefas 
de ajuizamento 

em número determinado 
para o alojamento. 

- Definir os espaços (salas) para 
o alojamento dos alunos. 
- Garantir o fornecimento das 
refeições a todos os participantes 
- Garantir o fornecimento regular 
de água, a todos os participantes, 
nos locais de competição 
- Garantir o alojamento, em Hotel 
ou Residencial, dos professores 
acompanhantes e dos 
representantes dos encarregados 
de educação, para além dos que 
pernoitarem com os alunos 
 

- Distribuir tarefas aos professores que 
não vão estar a acompanhar as 
atividades desportivas, nomeadamente: 
o Acompanhar as tarefas dos juízes; o 
Reunir o material e equipamento 
necessário; o Integrar o Grupo de 
Receção/Acompanhamento/Animação, 
sobretudo na definição e preparação 
das atividades de acolhimento.   

- Colocar identificação nas 
portas das salas 

- Definir com o Grupo de 
Receção/Acompanhamento/Anim
ação as atividades de 
acolhimento para apresentação 
na Cerimónia de Abertura, na 
noite das Atividades Artísticas ou 
noutros serões incluídos no 
programa de atividades. As 
atividades dos clubes escolares 
(culturais e desportivos) podem e 
devem ser utilizadas, tais como 
exposições, peças de teatro, 
exibições de caráter expressivo, 
atuações de grupos musicais, 
entre outros 

- Assegurar a existência de um número 
de alunos com experiência de prática 
desportiva ou arbitragem, que 
assegurarão as tarefas de juízes 
(sugere-se que sejam agendadas 
reuniões com estes alunos e 
professores responsáveis, numa 
preparação que se exige séria, objetiva 
e seletora dos melhores juízes por 
modalidade, no sentido de garantir 
imparcialidade no ajuizamento e 
celeridade no desempenho das outras 
tarefas que lhes sejam destinadas); 

- Assegurar a distribuição 
dos lanches de acordo com 
os respetivos locais de 
competição e 
intervenientes.    

- Elaborar um relatório da 
organização da fase após a 
conclusão da mesma 

- Colaborar na elaboração do relatório 
da participação na fase, após a 
conclusão da mesma. 

- Assegurar o bom decurso 
das Cerimónias 
Protocolares de Abertura e 
de Encerramento e da noite 
das Atividades Artísticas. 

 

Os jogos desportivos escolares são assegurados financeiramente pelo orçamento da 

Direção Regional de Desporto. 

 

3.6. Reflexão 

De forma genérica o departamento curricular é o órgão que promove a articulação, gestão 

curricular e cooperação entre os docentes da unidade orgânica, procurando adequar o 

currículo às necessidades específicas dos alunos (ponto 1 do artigo 88.º do DLR n.º 

13/2013/A). Nesta ótica, todos os docentes do departamento em articulação com o seu 

coordenador, deverão pugnar pela organização do serviço que lhes compete, 

nomeadamente aquele que respeita a planificação, lecionação e avaliação de alunos. A 
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planificação e dinamização de atividades significativas para os alunos, no âmbito de 

enriquecimento ou complemento curricular, é também uma incumbência do departamento. 

Em paralelo com a preocupação do cumprimento das orientações curriculares e dos 

processos avaliativos é essencial percebermos que a educação física é mais do que uma 

disciplina. A educação física, também, tem que ser vista como um meio de criação e 

promoção de hábitos e rotinas de vida saudáveis. São estes hábitos e rotinas que permitirão 

ao indivíduo continuar a praticar atividade física ao longo da vida. A este propósito Cid, et 

al (2007), consideram que a atividade física regular tem benefícios inquestionáveis para a 

saúde física e psicológica, que por sua vez são causadores de um impacto significativo no 

bem-estar geral do indivíduo. Dentro da mesma linha, Bento (2004), salienta que a atividade 

física é inerente ao próprio Homem. Através desta o ser humano induz no seu corpo 

adaptações e alterações morfológicas e funcionais condizendo com um estilo de vida ativo 

e saudável. 

Em contexto escolar assumimos estas e outras considerações de quem estuda estas 

matérias como verdadeiras. Acreditamos, também, que a prática de atividade física nas 

suas múltiplas vertentes pode auxiliar os alunos a nível social e a nível académico. A este 

propósito Snyder e Spreitzer (1990), alegam as atividades desportivas em contexto escolar 

podem fomentar o interesse pela escola, promover o sucesso escolar, incrementar o 

autoconceito e a imagem que os outros têm de si. Byrd (2007), vai mais longe e refere que 

os alunos que despendem mais tempo na prática de atividades físicas, obtêm melhores 

resultados académicos do que os seus colegas fisicamente menos ativos. 

Aproveitando a terminologia utilizada no Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2016/A, que 

regulamenta a avaliação do desempenho do pessoal docente e dos órgãos executivos das 

unidades orgânicas do sistema educativo regional estabelecidos no Estatuto do Pessoal 

Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário na Região 

Autónoma dos Açores, farei uma reflexão tendo em conta as seguintes dimensões: 

dimensão social e ética; dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

dimensão da participação na escola e relação com a comunidade escolar; dimensão do 

desenvolvimento profissional ao longo da vida, incluindo o percurso no domínio da 

formação contínua. Por fim abordarei as áreas de interesse e melhoria. 
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Dimensão social e ética: 

Durante o período em apreço procurei sempre colaborar com os órgãos de gestão, com os 

colegas de trabalho, com o pessoal não docente e com todos os alunos das turmas que me 

foram atribuídas.   

Em todas as reuniões de departamento, conselho de turma e conselho de núcleo em que 

tive assento, procurei contribuir para o sucesso dos trabalhos, quer facilitando o serviço de 

quem presidia quer efetuando o serviço solicitado. 

Pautei-me sempre por ser assíduo e pontual. As poucas ausências que se verificaram em 

cada ano letivo ou correspondem a faltas equiparadas a serviço efetivo (dispensas, 

participação nas provas do desporto escolar e em atividades escolares) ou foram 

justificadas nos termos da lei à data em vigor. 

Assumi a dimensão ética e deontológica da profissão docente, cumprindo com os deveres 

que lhe estão associados. Contribuí para a dignificação da profissão docente e da escola 

enquanto organização. 

 

Dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem: 

Nos anos referentes ao período avaliativo, foram-me atribuídas turmas dos vários 

ciclos/níveis de ensino: pré-escolar, 1.º ciclo do ensino básico, 2.º ciclo do ensino básico e 

regime educativo especial (UNECA Ocupacional e UNECA Socioeducativa). As disciplinas 

lecionadas foram: expressão físico-motora, educação física, natação e badminton (EED).  

No âmbito da educação pré-escolar, não havendo histórico de lecionação por docentes de 

educação física neste nível de ensino na EBI Roberto Ivens, nem documentação de suporte 

à lecionação, elaborei com os meus colegas de departamento uma planificação para cada 

nível etário (3, 4 e 5 anos) em cumprimento das orientações curriculares. Os blocos 

planificados foram: deslocamentos e equilíbrios; perícias e manipulações e jogos pré-

desportivos. 

No que se refere às turmas do currículo regular (1.º e 2.º ciclos), procurei respeitar as 

orientações do departamento ao nível das planificações, instrumentos, critérios de 

avaliação e restantes documentos de suporte à prática letiva. Não obstante, sempre que se 

revelou necessário atender as especificidades das várias turmas e dos alunos que as 

integravam, foram efetuadas aos documentos atrás citados as devidas adequações. 
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No que respeita às turmas do regime educativo especial, tendo em conta as especificidades 

da população alvo e a heterogeneidade das problemáticas de cada aluno, não me pude 

socorrer dos documentos produzidos pelo departamento curricular. Para cada um dos anos 

letivos e para as disciplinas de educação física e natação foi necessário planificar de raiz 

atividades diferenciadas consoante os graus de funcionalidade de cada aluno. De modo a 

não comprometer o bem-estar físico de cada um e a não desrespeitar os princípios 

científicos e pedagógicos associados a cada problemática, contei sempre com a 

colaboração das docentes que tinham as turmas a seu cargo e socorri-me dos documentos 

especializados produzidos pelo núcleo de educação especial. 

Na disciplina de formação desportiva (badminton), elaborei o plano plurianual da 

modalidade e auxiliei na elaboração dos documentos de referência da escola que 

enquadram todas as modalidades. 

Independentemente do contexto educativo em que me encontrava, garanti sempre que a 

relação pedagógica se pautasse pelo respeito e pela cordialidade. O ambiente entre alunos 

foi orientado pelos mesmos princípios, o que garantiu que o espaço de aula fosse quase 

sempre propício à aprendizagem. Mecanismos como a gestão do tempo e das tarefas, 

contribuíram para que os níveis motivacionais estivessem sempre elevados. Eventuais 

situações problemáticas e de indisciplina foram resolvidas prontamente, sem recurso a 

terceiros ou a outros mecanismos legais. Tudo somado garantiu o bom funcionamento das 

aulas. 

No processo avaliativo tive em linha de conta os critérios e instrumentos de avaliação 

aprovados pelos órgãos da escola: departamento curricular e conselho pedagógico. 

Quando se revelou necessário, e sem prejuízo dos alunos, adaptei os documentos referidos 

para responder às singularidades que iam aparecendo (quer as respeitantes aos alunos do 

REE quer as respeitantes aos alunos do currículo regular). 

A avaliação esteve sempre articulada com o trabalho desenvolvido na aula. Numa primeira 

instância utilizei a avaliação para regulação das aprendizagens dos alunos e com vista ao 

desenvolvimento das suas capacidades físicas, técnico-táticas e socioemocionais. 

Posteriormente a avaliação sumativa era efetuada, dando-se sempre ênfase aos 

progressos dos alunos.  

Articulei sempre o processo avaliativo com os conselhos de turma dos quais fiz parte. Só 

desta forma é que o aluno poderá ser apreciado na sua globalidade e a avaliação poderá 

ser, se necessário, harmonizada com as restantes disciplinas. 
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Em suma, preparei-me científica e pedagogicamente para responder aos diversos 

contextos educativos e às diferentes características e necessidades dos alunos. Segui as 

orientações programáticas em vigor, gerindo-as em articulação com as características e as 

necessidades dos alunos. Tentei garantir a qualidade das aprendizagens diversificando 

estratégias para maior envolvimento dos alunos. Apoiei todos os alunos, nomeadamente 

os que revelavam mais dificuldades. 

 

Dimensão da participação na escola e relação com a comunidade escolar: 

Contribuí para que a escola concretizasse os objetivos e atingisse as metas com que se 

compromete no projeto educativo. Coordenei e participei em grupos de trabalho orientados 

para a implementação de ações ou projetos de promoção do sucesso escolar. Coordenei e 

participei em grupos de trabalho orientados para as necessidades da escola nos domínios 

pedagógico e organizacional e/ou na oferta de atividades extracurriculares que 

incrementam as competências cognitivas, pessoais ou sociais dos alunos. Coordenei e 

integrei grupos de trabalho, de natureza disciplinar ou interdisciplinar, orientados para a 

partilha de estratégias e recursos pedagógicos e para o delineamento de documentos 

enquadradores da prática letiva e da avaliação dos alunos.  

Participei ativamente em todos os projetos aprovados, nomeadamente: jogos desportivos 

escolares, MegaSprinter e MegaSalto, corta-mato escolar, intercâmbio escolar, convívios 

desportivos. Acresce referir que no ano letivo 2009/2010, no âmbito do desporto escolar, 

recebi o prémio professor. Fui inicialmente nomeado pela Direção Regional de Desporto e, 

posteriormente, agraciado em 12 de novembro de 2010 pela Direção Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular do Ministério de Educação, na festa do desporto escolar em 

Torres Novas. 

Relacionei-me sempre com profissionalismo e cordialidade com todos os alunos, colegas 

dos conselhos de turma e com o pessoal não docente da escola. Nos contactos com os 

encarregados de educação, normalmente estabelecidos no âmbito das provas desportivas, 

procurei sempre prestar todos os esclarecimentos e estar disponível para qualquer 

solicitação adicional.  
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Dimensão do desenvolvimento profissional ao longo da vida, incluindo o percurso no 

domínio da formação contínua: 

Investi na minha formação a partir das áreas de melhoria e de interesse que identifiquei, 

participando com aproveitamento em ações de formação contínua: 

- Ténis de mesa, promovida pela Direção Regional do Desporto, 4 a 7 de outubro de 2006. 

- Prevenção de posturas incorretas e primeiros socorros, promovida pelo Centro de 

Formação de Associação de Escolas de S. Miguel e Santa Maria – 25 horas, 6 a 10 de 

novembro de 2006.  

- Curso de treinadores de badminton nível I, promovido pela Federação Portuguesa de 

Badminton – 25 horas, 8 a 10 de dezembro de 2006. 

- Conceber e construir páginas para a internet, promovida pela Direção Regional de 

Educação 50 Horas, janeiro a março de 2007. 

- Workshop de hidroginástica, promovido pelo Aquafit - Piscina da Câmara Municipal da 

Lagoa, 21 e 22 de abril de 2007. 

- Criação e disponibilização de conteúdos em contexto de sala de aula, promovida pela 

Direção Regional de Educação 50 Horas, maio a julho de 2007. 

- Curso de treinadores nível I (parte curricular), promovido pela Federação Portuguesa de 

Basquetebol, de 13 a 21 de Julho de 2007. 

- Utilização de plataformas educativas em contexto de sala de aula e/ou e-learning, 

promovida pela Direção Regional de Educação 50 Horas, setembro a dezembro de 2007. 

- Curso de treinadores nível I, promovido pela Associação de Voleibol de S. Miguel 24 a 27 

de Janeiro de 2008. 

- Iniciação ao Boccia, promovida pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de 

S. Miguel e Santa Maria – 25 horas, 10 a 16 de março de 2011. 

- Primeiros socorros, promovida pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de S. 

Miguel e Santa Maria – 30 horas, 5 a 9 de setembro de 2011. 

- Autonomia e flexibilização curricular, promovida pelo Sindicato Democrático dos 

Professores dos Açores – 15 horas, 9 a 11 de julho de 2019. 
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Áreas de Melhoria e interesse: 

Como áreas de melhoria e de interesse assinalo todas as que dizem respeito ao 

desenvolvimento das várias modalidades dentro da disciplina de educação física, bem 

como as ligadas às questões da organização e gestão escolar. 
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4. GESTÃO ESCOLAR E OUTROS CARGOS 

 

Como já foi referido, além das funções letivas e que são o cerne da nossa profissão exerci, 

no período em apreciação (2006/07 – 2018/19), várias funções de gestão, coordenação, 

supervisão e avaliação. A maioria destas funções surgiram ou por nomeação ou por eleição 

entre pares. A única à qual me candidatei foi, sem dúvida, a mais desafiante de todas - 

presidente do conselho executivo.  

Todos os cargos permitiram a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de 

competências profissionais e pessoais. Entre as aprendizagens há a destacar o que 

respeita à gestão pedagógica, administrativa e financeira da escola, os seus documentos 

orientadores e legislação de suporte. Destaca-se, também, as ferramentas adquiridas ao 

nível da gestão de pessoal, organização, preparação e orientação de reuniões, dinâmica 

de grupos e resolução (e antecipação) de problemas.  

Neste capítulo serão abordados os vários cargos desempenhados, o respetivo 

enquadramento legal e a experiência pessoal. Como será impossível descrever 

exaustivamente todo o trabalho executado, quando conveniente, explanar-se-á uma ou 

mais ações relevantes que se tenham executado no exercício de cada função. 

Os cargos ou funções desenvolvidos bem como o seu quadro temporal são os seguintes: 

- Coordenação de departamento (2006/2010); 

- Presidência do conselho pedagógico (2008/2010); 

- Presidência da comissão coordenadora de avaliação docente (2008/2010); 

- Responsável pela página de internet da escola (2010/2012) 

- Presidência da assembleia (2011/2013); 

- Presidência do conselho executivo (2013/2016); 

- Supervisor (IAVE) das provas de aferição (2016/017); 

- Comissão de avaliação externa de um projeto pedagógico – Ensino Especializado em 

Desporto (2016/2019). 
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4.1. Coordenador de departamento de Educação Física e Desporto Escolar 

(2006/2010)  

Em setembro de 2006, recém-chegado à EBI Roberto Ivens, fui eleito coordenador do 

departamento de educação física e desporto escolar. Por definição, os departamentos 

curriculares são órgãos que procuram adequar o currículo às necessidades específicas dos 

alunos, promovendo a articulação e gestão curricular, bem como a cooperação entre os 

docentes da escola. 

À data, o departamento era composto por mais de uma dúzia de docentes. A maioria destes 

lecionavam no 2.º ciclo do ensino básico e 3 exerciam funções como Professores de Apoio 

à Educação Física (PAEF) no 1.º ciclo do ensino básico ao abrigo do despacho normativo 

n.º 33/2004 de 17 de Junho de 2004 - Regulamento para a Organização e Gestão da 

Educação Física e do Desporto Escolar. 

Como era o meu primeiro ano na EBI Roberto Ivens e dado que a maioria dos docentes 

também estavam no seu primeiro ano, dois desafios principais se colocaram: 

- atualização/elaboração dos documentos de referência do departamento – sobretudo 

regimentos, planos e critérios de avaliação; 

- implementação do programa de apoio à educação física no primeiro ciclo do ensino básico. 

O primeiro desafio não foi difícil de concretizar. Já havia alguma base de trabalho e a 

cooperação e a experiência profissional dos colegas também se revelou essencial para a 

construção de documentos sólidos. Esses documentos, apesar de atualizados 

recorrentemente, constituíram-se como referenciais internos e continuam a vigorar até à 

data. 

A implementação do programa de apoio à educação física no primeiro ciclo do ensino 

básico, foi algo mais complexo de concretizar por dois motivos: 

a) Integração de 6 escolas da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico na 

EBI Roberto Ivens. Até 2005/2006 esta unidade orgânica funcionou como escola do 

2.º ciclo. No ano letivo 2006/2007 deu-se a integração das seis escolas do 1.º ciclo, 

que ainda hoje fazem parte desta básica. 

b) O programa de apoio à educação física nunca tinha sido implementado nesta escola, 

uma vez que esta não abrangia o 1º ciclo do ensino básico até ao ano 2006/2007. 

Não existiam documentos de referência nem vivências da parte dos docentes de 

educação física. 
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O Despacho Normativo n.º 33/2004 de 17 de Junho de 2004 - Regulamento para a 

Organização e Gestão da Educação Física e do Desporto Escolar – era o documento que 

enquadrava esta abordagem da educação física no 1.º ciclo do ensino básico. Este 

normativo estabelecia a monodocência coadjuvada nas aulas de educação física em que 

competia ao docente titular de turma a lecionação desta disciplina. Ao PAEF, que poderia 

ter até 21 docentes a apoiar (o que corresponderia a 21 turmas) e, que por este motivo, 

nem sempre lhe seria possível estar em todas as aulas semanais, competia-lhe a 

coadjuvação do titular. 

Além da coadjuvação, ao PAEF, de acordo com o artigo 7.º do Despacho normativo citado, 

competia-lhe: 

“a) Promover, na área da sua atuação, a orientação geral estabelecida pelos serviços 

competentes da administração educativa; 

b) Incentivar e zelar pelo cumprimento dos programas de educação física para a 

educação pré-escolar e para o 1º ciclo do ensino básico, contactando regularmente 

todos os estabelecimentos integrados na área escolar ou na escola básica integrada, 

orientando os respetivos docentes e apoiando a sua ação; 

c) Propor planos de atividades para a respetiva área de atuação, de acordo com as 

orientações curriculares relevantes; 

d) Promover e coordenar as atividades de enriquecimento do currículo na sua área 

de atuação, com base no trabalho curricular; 

e) Colaborar com os serviços externos da Direção Regional da Educação Física e 

Desporto nas tarefas respeitantes às atividades de educação física no 1º ciclo do 

ensino básico e na educação pré-escolar; 

f) Elaborar relatórios e fornecer os elementos estatísticos necessários ao 

acompanhamento e planeamento das atividades de educação física no 1º ciclo do 

ensino básico e na educação pré-escolar.” 

O programa de apoio foi implementado com sucesso e, para tal, contei com o apoio e 

colaboração de todos os envolvidos e com a minha experiência no desenvolvimento das 

funções de PAEF na EBI dos Ginetes, nos anos letivos 2000/2001 e 2001/2002. 

Durante os anos iniciais de coordenação, a educação física no 1.º ciclo do ensino básico 

passou do programa de apoio para a esfera exclusiva dos docentes de educação física. 
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Podemos perceber esta situação no ponto 3 do artigo 69.º da portaria n.º 66/2007 de 12 de 

outubro de 2007: “Exceto quando a unidade orgânica não disponha dos recursos humanos 

necessários, a lecionação da educação física no 1.º ciclo do ensino básico deve ser 

cometida a um docente especificamente habilitado para tal, não estando incluída nas 25 

horas letivas fixadas para lecionação pelo docente titular da turma.” Esta nova mudança 

implicou a reorganização do departamento que, face à legislação citada, cresceu 

substancialmente. Novos documentos enquadradores da educação física para este ciclo de 

ensino tiveram que ser produzidos e aprovados e foram definidas as atividades de 

enriquecimento e de desporto escolar que ainda hoje se desenvolvem. Entre essas 

destacamos as de carater regular: 

- Convívios desportivos do 1.º ciclo do ensino básico; 

- Intercâmbio desportivo o 4.º ano; 

- Projeto MegaSprinter (e MegaSalto); 

- Corta-mato escolar; 

- Atividades desportivas escolares; 

- Jogos Desportivos Escolares. 

 

Nos anos letivos da coordenação exerci, ainda, funções de avaliador dos docentes de 

educação física. Esta competência foi-me atribuída pelos pontos 1 e 2 do artigo 69.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2007/A - Estatuto da Carreira Docente na Região 

Autónoma dos Açores. 

 

4.2. Presidente do Conselho Pedagógico (2008/2010) 

Nos últimos dois anos da coordenação de departamento assumi, após eleição entre pares, 

a presidência do conselho pedagógico (por inerência de funções também assumi a 

presidência da comissão coordenadora de avaliação). Para um docente com horário 

completo (22 tempos letivos) e com a coordenação de um departamento muito ativo na 

dinamização de atividades, como é o departamento de educação física e desporto escolar, 

não foi tarefa fácil. A quantidade de reuniões anuais (mais de 15 vezes) implicou um enorme 

dispêndio de tempo no estudo da legislação, preparação de documentos, preparação de 

reuniões, coordenação de equipas de trabalho e supervisão na elaboração de atas, entre 
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outros. Sem dúvida que o desempenho destas funções fez-se à custa do meu tempo de 

lazer e influiu na minha qualidade de vida. Foi assim comigo e assim foi com os meus 

antecessores e sucessores. A presidência do conselho pedagógico desgasta pelo simples 

acumular das várias funções acima citadas. Não há lugar à atribuição de qualquer redução 

letiva.  

Não obstante, este órgão é de extrema importância na organização escolar. É este órgão 

que deve orientar o funcionamento pedagógico de toda a unidade orgânica e que 

estabelece as pontes entre os vários ciclos/níveis de ensino. Para se otimizar o seu 

funcionamento deveriam ser atribuídos alguns tempos letivos de redução para todos os 

coordenadores de departamento que o integram, pelo acumular de funções. Para o 

presidente, dado que será a pessoa com mais trabalho, essa redução deveria ser mais 

substancial. Desta forma poderiam ser desenvolvidas mais comissões de trabalho para a 

implementação de projetos, apresentação de propostas, elaboração de pareceres 

fundamentados, entre outros. 

Enquadrado à data pelo Decreto Legislativo Regional n.º 35/2006/A, que estabelece o 

regime jurídico da criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas do sistema 

educativo da Região Autónoma dos Açores, o conselho pedagógico era por definição “o 

órgão de coordenação e orientação educativa da unidade orgânica, nomeadamente nos 

domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos alunos e da formação 

inicial e contínua do pessoal docente e não docente.” (artigo 73.º) Este órgão não poderia 

exceder os 20 elementos. 

De acordo com o consultado no regulamento interno que vigorava durante os dois anos de 

presidência, o conselho pedagógico era composto pelos seguintes elementos: 

- presidente do conselho executivo; 

- 8 coordenadores dos departamentos curriculares;  

- 6 coordenadores dos núcleos escolares da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do 

ensino básico; 

- 1 coordenador dos diretores de turma;  

- 1 coordenador do núcleo de educação especial;  

- 1 representante da associação de pais;  

- 1 representante do pessoal não docente. 
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As competências deste órgão, por serem vastas, não se circunscreviam ao contexto das 

reuniões. Muitas das competências obrigavam à constituição de equipas de trabalho e à 

realização de reuniões sectoriais. Obviamente que todo o trabalho produzido teria que 

merecer a análise e aprovação de todos os conselheiros em plenário. Tendo em 

consideração o artigo 75.º do decreto supracitado eram, à data, competências deste órgão 

as seguintes: 

a) Eleger o respetivo presidente de entre os seus membros docentes; 

b) Elaborar a proposta de projeto educativo e de projeto curricular; 

c) Apresentar propostas para elaboração do plano anual de atividades e pronunciar-
se sobre o respetivo projeto;  

d) Pronunciar-se sobre a proposta de regulamento interno; 

e) Pronunciar-se sobre as propostas de celebração de contratos de autonomia; 

f) Elaborar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, 
em articulação com o respetivo centro de formação de associação de escolas, e 
acompanhar a respetiva execução;  

g) Definir critérios gerais nos domínios da informação e da orientação escolar e 
vocacional, do acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos;  

h) Propor aos órgãos competentes a criação de áreas disciplinares ou disciplinas de 
conteúdo regional e local, bem como as respetivas estruturas programáticas;  

i) Definir princípios gerais nos domínios da articulação e diversificação curricular, dos 
apoios e complementos educativos e das modalidades especiais de educação 
escolar;  

j) Adotar os manuais escolares, ouvidos os departamentos curriculares e os 
conselhos de docentes;  

l) Propor o desenvolvimento de experiências de inovação pedagógica e de formação, 
no âmbito da unidade orgânica e em articulação com instituições ou 
estabelecimentos do ensino superior vocacionados para a formação e a 
investigação;  

m) Incentivar e apoiar iniciativas de índole formativa, cultural e desportiva; 

n) Definir os critérios gerais a que deve obedecer a elaboração dos horários; 

o) Definir os requisitos para a contratação de pessoal docente e não docente, de 
acordo com o disposto na legislação aplicável;  

p) Intervir, nos termos da lei, no processo de avaliação do desempenho dos 
docentes;  

q) Promover práticas continuadas de autoavaliação da escola e refletir as suas 
conclusões nos documentos orientadores relevantes;  

r) Proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas deliberações e 
recomendações;  
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s) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas pela lei e pelo 
regulamento interno.  

 

Aparte as competências acima discriminadas, uma das principais vitórias deste órgão foi a 

pacificação do corpo docente. Com efeito, os primeiros anos de convivência entre os 

docentes dos vários níveis/ciclos de ensino, fruto da integração de estabelecimentos da 

educação pré-escolar e do 1.º ciclo na EBI Roberto Ivens, que se verificou no ano letivo 

2006/2007, foram pautados pela discórdia. O principal motivo desta divergência eram as 

sucessivas justificações dadas em conselho pedagógico sobre o insucesso dos alunos no 

2.º ciclo. Estás justificações, de várias disciplinas, convergiam sempre no mesmo ponto: a 

falta de preparação dos alunos oriundos do 1.º ciclo. Um outro motivo de divergência, se 

bem que menos evidente, era um alegado abandono administrativo e financeiro que os 

núcleos escolares do 1.º ciclo vivenciavam. À data, num esforço de todos os envolvidos em 

órgãos de gestão e administração, percebeu-se que a falta de comunicação e a imputação 

infundada de culpas, nomeadamente pedagógicas, minavam as relações entre os 

docentes. Corrigiram-se estas questões (inicialmente as pedagógicas) e o clima de 

confrontação foi desaparecendo naturalmente. 

 

4.3 Presidente da comissão coordenadora da avaliação docente (2008/2010) 

Nos anos letivos 2008/2009 e 2009/2010, em cumprimento do ponto 2 do artigo 70.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2007/A - Estatuto da Carreira Docente na Região 

Autónoma dos Açores, exerci funções como presidente da comissão coordenadora de 

avaliação docente: “… o presidente da comissão é obrigatoriamente o presidente do 

conselho pedagógico, sendo os vogais eleitos por maioria absoluta dos membros daquele 

conselho em efetividade de funções, para mandatos coincidentes com o mandato do 

presidente”. Nestes dois anos, como já foi referido, exerci cumulativamente este cargo com 

as funções de coordenador de departamento e de presidente do conselho pedagógico.  

Deliberando por maioria, apenas na presença de todos os seus membros, competia à 

comissão coordenadora da avaliação docente:  

 - Garantir o rigor do processo de avaliação; 

- Emitir as diretivas necessárias para o bom decorrer do processo avaliativo (aplicação, 

validação e confirmação); 
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 - Validar as menções qualitativas de Excelente, Muito bom ou Insuficiente;  

- Proceder à avaliação do desempenho nos casos de ausência de avaliador; 

- Propor as medidas de acompanhamento e correção do desempenho insuficiente;  

- Atribuir a classificação final de desempenho.  

Foi com este estatuto da carreira docente que se alterou o paradigma da avaliação docente 

até então em vigor e que se cingia ao relatório de reflexão crítica. Como tal, foram anos 

críticos e foi preciso clarificar a legislação e todas as opções da comissão. A tarefa mais 

exigente que nos coube foi a elaboração do documento que continha as diretivas de todo o 

processo avaliativo, o cronograma e documentos de suporte. 

 À data este sistema de avaliação era demasiado pesado para os docentes. Além da 

observação de aulas era necessário que o avaliado procedesse à elaboração de um 

relatório, ao qual teria que juntar evidências físicas9 (em anexo ao próprio relatório) que 

comprovasse todo o trabalho que este afirmasse ter realizado. Como se poderá imaginar 

qualquer docente ocuparia parte do ano a guardar e a organizar as evidências para 

comprovar a sua ação. Era normal observar-se relatórios e respetivos anexos com uma 

centena ou mais de folhas. Tal como à mulher de César10 ao docente não bastava trabalhar, 

tinha que comprovar que trabalhava.  

Como parecerá lógico, ao docente competirá ocupar o seu tempo laboral na lecionação e 

na preparação de aulas. É certo que receio de eventuais penalizações na avaliação 

levaram, com certeza, a excesso de trabalho da parte de muitos docentes. No entanto, a 

entropia criada por este sistema de avaliação foi posteriormente eliminada pela alteração 

ao ECD da RAA,  promovida pelo Decreto Legislativo Regional n.º 25/2015/A. 

Do ponto de vista do avaliador este sistema requeria muita preparação e segurança. A 

primeira era proporcionada por formações ministradas pela tutela da educação. A segunda 

deveu-se, sobretudo, a ação da comissão coordenadora da avaliação ao operacionalizar o 

processo avaliativo. Mesmo assim os sentimentos de mal-estar e de injustiça grassavam 

pela escola. Apesar de todos os receios os avaliadores foram corretos no seu juízo. Convém 

                                                           
9 De acordo com o ponto 1 do artigo 74.º do DLR n.º 21/2007/A - Estatuto da Carreira Docente na Região Autónoma 
dos Açores, “O relatório de auto -avaliação é elaborado pelo docente, em formato livre, e deve versar as evidências 
que possam concorrer para melhor esclarecimento dos critérios constantes dos n.os 1 e 2 do artigo anterior”. 
10 A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. 
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ter em linha de conta que os papéis poderiam inverter-se num futuro próximo. As menções 

atribuídas, nos anos em referência neste ponto do relatório, foram todas de Bom11. Esta 

menção era o mínimo que um docente poderia almejar pois abaixo dessa menção haveria 

repercussões na carreira. Para as menções de Muito Bom e Excelente os docentes teriam 

que se candidatar.  

Atualmente, tendo em conta o Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2016/A, a avaliação 

docente implica a elaboração de um relatório reflexivo. De acordo com o ponto 1 do artigo 

14.º a observação de aulas é obrigatória “apenas para efeitos de avaliação do desempenho 

de Muito Bom ou Excelente, ou quando haja indícios de avaliação de Regular ou 

Insuficiente, sendo efetuada pelo avaliador externo e por um ou ambos os avaliadores 

internos.” Esta avaliação parece mais justa e menos propensa à criação e manutenção de 

um clima de mal-estar. A generalidade dos docentes efetua o seu trabalho e é avaliado com 

a menção qualitativa de Bom. 

 

4.4. Responsável pela página de internet da escola (2010/2013) 

Este serviço que me foi atribuído, não sendo muito exigente no que ao volume de trabalho 

diz respeito, revelou-se um desafio interessante. A página, contruída em Microsoft 

FrontPage por um colega da escola começou, na altura, a ser o rosto da escola para os 

encarregados de educação e restante comunidade educativa. Na mesma, além da 

informação institucional, começaram a constar: 

- as listas das turmas; 

- os horários dos alunos; 

- as refeições semanais para os alunos da educação pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos. 

Apesar de ter tido formação (contínua) na construção de páginas de internet e em outras 

ferramentas da web esta área não era aquela em que me sentia mais à vontade. Por este 

motivo tive que continuar a atualizar-me para corresponder a esta responsabilidade.  

Atualmente a página contem muito mais funcionalidades e a maior parte delas de auxílio 

ao trabalho dos docentes. Na época, apesar de a informação ser mais reduzida, o desafio 

                                                           
11 Artigo 76.º do DLR n.º 21/2007/A: ”Sistema de classificação 1 — O resultado final da avaliação do docente corresponde 
ao somatório das pontuações obtidas em cada um dos itens de avaliação, normalizado para uma escala de avaliação de 
0 a 10, arredondada por excesso à décima mais próxima, e comporta as seguintes menções qualitativas: a) Excelente — 
de 9,0 a 10 valores; b) Muito bom — de 8,0 a 8,9 valores; c) Bom — de 6,5 a 7,9 valores; d) Regular — de 5,0 a 6,4 
valores; e) Insuficiente — de 0,0 a 4,9 valores.” 
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que se colocou foi a gestão da página propriamente dita: perceber como lidar com o 

programa para atualização de conteúdos e com o servidor para disponibilizar, online, essas 

atualizações.  

 

4.5. Presidente da Assembleia (2011/2013) 

Enquadrado à data pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2010/A de 13 de Abril de 2010, 

que estabelece o regime jurídico da criação, autonomia e gestão das unidades orgânicas 

do sistema educativo da Região Autónoma dos Açores, a assembleia era por definição “o 

órgão responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da unidade orgânica, 

com respeito pelos princípios consagrados no presente regime jurídico e na lei.” 

Sendo o órgão de maior abrangência no qual toda a comunidade educativa se encontrava 

representada e podia participar nos processos decisórios, de acordo com o consultado no 

regulamento interno que vigorava durante os dois anos de presidência, a assembleia era 

composto pelos seguintes elementos: 

 

Tabela 16 – Composição da assembleia 

Representantes Número de elementos 

Docentes 1 educador de infância 

2 professores do 1.º ciclo 

2 professores do 2.º ciclo 

3 de qualquer nível de ensino 

Presidente do conselho executivo 

Presidente do conselho pedagógico 

1 

1 

Pessoal não docente 1 assistente operacional 

2 de qualquer categoria 

Alunos (ensino recorrente) 1 

Pais e encarregados de educação 4 

Autarquia local 1 

Atividades de caráter cultural, 

desportivo, artístico, científico, 

ambiental e económico. 

1 
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As competências da assembleia, por serem vastas, não se circunscreviam ao 

contexto das reuniões. Muitas das competências obrigavam à constituição de equipas ou 

comissões de trabalho. Obviamente que todo o trabalho desenvolvido teria que merecer a 

análise e aprovação do órgão em questão. Tendo em consideração o artigo 55.º do decreto 

supracitado eram, à data, competências deste órgão: 

a) Eleger o respetivo presidente, de entre os seus membros docentes;  

b) Aprovar o projeto educativo, acompanhar e avaliar a sua execução; 

c) Aprovar o regulamento interno;  

d) Aprovar o plano anual de atividades e o projeto curricular, verificando da sua 
conformidade com o projeto educativo; 

e) Apreciar os relatórios periódicos e o relatório final de execução do plano anual de 
atividades;  

f) Aprovar as propostas de contratos de autonomia, ouvido o conselho pedagógico;  

g) Definir as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento e para a gestão do 
fundo escolar;  

h) Apreciar o relatório da conta de gerência, bem como o parecer que sobre ele tenha 
sido emitido pelo Tribunal de Contas e pela administração educativa;  

i) Apreciar os resultados do processo de avaliação interna e externa;  

j) Apreciar os relatórios produzidos pelos órgãos inspetivos do sistema educativo e 
outros sobre a unidade orgânica ou sobre matéria que a ela respeite;  

l) Promover e incentivar o relacionamento com a comunidade educativa; 

m) Instituir e aprovar regulamentos de atribuição de prémios escolares;  

n) Acompanhar a realização do processo eleitoral para o conselho executivo;  

o) Designar, nos termos do n.º 4 do artigo 66.º do presente regime jurídico, o 
presidente da comissão executiva provisória;  

p) Apreciar as recomendações e pareceres que sobre a unidade orgânica ou 
qualquer aspeto do seu funcionamento sejam emitidos pelo conselho local de 
educação ou qualquer outra entidade em matérias da sua competência;  

q) Exercer as demais competências que lhe forem atribuídas por lei ou regulamento 
e no regulamento interno.  

 

Um dos documentos, entre os muitos que foram produzidos, que mais envolveu a 

comunidade escolar, foi o que permitiu perceber as lacunas físicas/materiais existentes 

desta unidade orgânica. Este documento possibilitou cumprir o estipulado na alínea g) do 

artigo 55.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2010/A (definição das linhas orientadoras 
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para a elaboração do orçamento e para a gestão do fundo escolar), algo que até ao ano 

letivo 2011/2012 nunca havia sido concretizado. 

Em primeiro lugar a assembleia definiu 5 áreas de intervenção, com os devidos exemplos. 

De seguida, solicitou aos coordenadores de departamento para refletirem com os colegas 

dos respetivos departamentos sobre as áreas de intervenção e que identificassem com 

exatidão as necessidades escolares. Em concomitância o documento foi dado a conhecer 

aos restantes representantes da assembleia, principalmente os representantes do pessoal 

não docente e aos encarregados de educação, para auscultarem a comunidade. 

O quadro seguinte mostra quais as áreas de intervenção sobre as quais toda a comunidade 

foi chamada a pronunciar-se. 

 

 

Tabela 17 – Levantamento efetuado para a emissão das linhas orientadoras para 

elaboração do orçamento e gestão do fundo escolar 

Áreas de intervenção Exemplos de necessidades 

- Materiais/equipamentos 

imprescindíveis para a lecionação e 

apoio aos alunos 

Livros para biblioteca, materiais/equipamentos 

duradouros (excluir os materiais de desgaste) 

 

- Materiais/equipamentos 

imprescindíveis para o 

desenvolvimento do trabalho docente 

Computadores, projetores, programas 

informáticos 

 

- Estruturas que necessitem de 

manutenção/restauração  

Portadas de janelas avariadas 

- Estruturas físicas que necessitem de 

ser construídas  

Corredores cobertos entre pavilhões 

- Outros Tudo o que não encaixar nas categorias acima 

identificadas mas que sejam pertinentes 

 

O levantamento produzido foi dado a conhecer à comunidade e aos conselhos executivo e 

administrativo para efetuarem a gestão dos orçamentos em função das reais necessidades 
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da escola. Desde este primeiro levantamento de necessidades tornou-se hábito a 

assembleia realizar este trabalho ano após ano. 

 

4.6. Presidente do conselho executivo e presidente do conselho administrativo 

(2013/2016) 

No ano letivo 2013/2014 integrei, como presidente, o conselho executivo da EBI Roberto 

Ivens. Por inerência de funções presidi, também, o conselho administrativo. Enquadrado à 

data pelo Decreto Legislativo regional n.º 13/2013/A, o conselho executivo era, por 

definição, “o órgão de administração e gestão da unidade orgânica nas áreas pedagógica, 

cultural, administrativa, patrimonial e financeira” e o conselho administrativo o órgão 

deliberativo em matérias administrativas e financeiras, assumi à data o maior desafio da 

carreira. Competia-me como presidente, nos termos do artigo 69.º do mesmo normativo: a) 

Representar a unidade orgânica; b) Coordenar as atividades decorrentes das competências 

próprias do conselho executivo; c) Exercer o poder hierárquico, designadamente em 

matéria disciplinar, em relação ao pessoal docente e não docente; d) Exercer o poder 

disciplinar em relação aos alunos; e) Proceder à avaliação do desempenho do pessoal 

docente e não docente. 

O conselho executivo, além do presidente, era composto por: 

- 1 vice-presidente do quadro do 1.º ciclo do ensino básico; 

- 1 vice-presidente do quadro do 2.º ciclo do ensino básico (português/francês). 

O órgão era assessorado por: 

- 1 assessor técnico-pedagógico do quadro da educação pré-escolar; 

- 1 assessor técnico-pedagógico do quadro do 2.º ciclo do ensino básico (matemática e 

ciências). 

A distribuição de funções dos membros do conselho, áreas de intervenção e as 

competências delegadas foram fixadas no regimento do órgão. Da mesma forma, este 

documento fixava as competências dos assessores técnico-pedagógicos. 

Competia ao conselho executivo, auscultado o conselho pedagógico, elaborar o 

regulamento interno e as propostas de celebração de contratos de autonomia. Era, ainda, 

incumbência do conselho executivo emitir parecer sobre as propostas de projeto educativo 



 

49 
 

e projeto curricular emanadas do conselho pedagógico. Todos os documentos deveriam 

ser submetidos à aprovação da assembleia. 

De acordo com o artigo 68.º do normativo acima citado compete, também, ao conselho 

executivo, no plano da gestão pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial: 

a) Definir o regime de funcionamento; b) Elaborar o projeto de orçamento, de acordo com 

o disposto na legislação aplicável e tendo em conta as propostas apresentadas e as linhas 

orientadoras definidas pela assembleia; c) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia 

o plano anual de atividades, verificando da sua conformidade com o projeto educativo; d) 

Elaborar os relatórios periódicos e o relatório final de execução do plano anual de 

atividades; e) Superintender a constituição de turmas e a elaboração de horários; f) 

Distribuir o serviço docente e não docente; g) Designar os diretores de turma; h) Planear e 

assegurar a execução das atividades no domínio da ação social escolar; i) Gerir as 

instalações, espaços e equipamentos, bem como os outros recursos educativos; j) Autorizar 

a cedência de instalações e equipamentos escolares; l) Estabelecer protocolos e celebrar 

acordos de cooperação ou de associação com outras unidades orgânicas e instituições de 

formação, autarquias e coletividades; m) Identificar as necessidades de formação contínua 

do seu pessoal docente e não docente, aprovar e executar o plano de formação da unidade 

orgânica; n) Fomentar o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas ouvido o 

conselho pedagógico; o) Apreciar as recomendações e pareceres que sobre a unidade 

orgânica ou qualquer aspeto do seu funcionamento sejam emitidos pelo conselho local de 

educação ou qualquer outra entidade em matéria da sua competência; p) Assegurar o 

planeamento, proteção e segurança das instalações escolares; q) Exercer as demais 

competências que lhe forem atribuídas pela lei e pelo regulamento interno.  

É este órgão garante o funcionamento diário da unidade orgânica. Compete-lhe executar, 

orientar ou supervisionar todos os tipos de serviço. Os mais gratificantes serão, sem dúvida, 

os relacionados com a gestão pedagógica e financeira. Serviços como a elaboração de 

horários e a distribuição de serviço docente são sempre muito sensíveis, embora 

circunscritos no tempo. O atendimento aos encarregados de educação e a disciplina eram, 

por sua vez, as questões que mais tempo consumiam. Para se otimizar o atendimento aos 

encarregados de educação era efetuada um triagem por um assessor. Este tentava 

perceber o assunto e qual interlocutor indicado para a sua resolução. As questões que mais 

levavam os encarregados de educação à escola eram as do foro: pedagógico, disciplinar e 

administrativo. O diretor de turma deveria ser sempre o interlocutor privilegiado para a 
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comunicação família-escola. No entanto, na escola como em qualquer outro serviço, o 

encarregado de educação deseja sempre falar com alguém do órgão executivo da escola.  

Para minimizar as questões disciplinares, foi implementada a assembleia de turma (AT). A 

AT era um tempo de debate e esclarecimento sobre os problemas disciplinares que vão 

existindo na escola. Funcionava no contexto de cada turma e na presença do respetivo 

diretor de turma. O tempo de 45 minutos semanais atribuído aos docentes era de 

cumprimento obrigatório para os alunos, mesmo sendo esta uma atividade extracurricular. 

Além da AT, que permitiu uma maior consciencialização das questões disciplinares e dos 

comportamentos disruptivos, foram implementadas outras medidas para os alunos que 

pretendiam circular na escola sem frequentar as atividades letivas: 

- Nos 5 minutos que se seguiam a cada toque de entrada os assistentes operacionais 

corriam a escola e encaminhavam os alunos para as respetivas salas de aula. Este 

procedimento impedia que os alunos faltassem às aulas. 

- Quando os alunos recebiam ordem de saída da sala de aula, pelas situações 

previstas na lei, eram encaminhados pelo funcionário do bloco para a sala de 

acompanhamento disciplinar (SAD). Este procedimento impedia a indisciplina na 

sala de aula como mecanismo de fuga às atividades letivas. 

- Na SAD os alunos, acompanhados de um adulto (normalmente professor) fazem o 

relato da situação (por escrito) e realizam a tarefa prevista para a sala de aula ou 

outra que o professor da turma designasse. Este mecanismo pretendia que o aluno 

refletisse sobre os motivos que o levaram à SAD e que realizasse tarefas educativas. 

- Todo o encaminhamento para a SAD implicava uma participação disciplinar para 

conhecimento do encarregado de educação. Ou seja, todas as ordens de saída da 

sala de aula eram devidamente justificadas. 

- Mensalmente efetuava-se a estatística das entradas na SAD para se monitorizar 

quais os alunos que ali davam entrada e quais os principais motivos. As situações 

de recorrência eram encaminhadas para a equipa multidisciplinar. 

A gestão do pessoal não docente também se revelou complicada. Os serviços 

administrativos funcionaram sempre sem chefe ou coordenador (por aposentação do último 

e por impedimentos legais na colocação de um substituto) e o pessoal assistente 

operacional encontrava-se desgastado e desmotivado. No que respeita aos serviços 

administrativos, e por indicação da direção regional da educação, foi delegada a sua 
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coordenação num dos vice-presidentes do conselho executivo. Como o chefe ou 

coordenador de serviços é um dos três elementos do conselho administrativo, na sua 

ausência, foi nomeado um assistente administrativo para integrar este último órgão.  

A propósito do pessoal assistente operacional destaca-se, neste ponto, algumas mudanças 

necessárias que foram promovidas na gestão e na organização do serviço. Com efeito, à 

data, existiam muitos funcionários descontentes. Este descontentamento parecia estar 

relacionado com dois aspetos: a) função desempenhada; b) conteúdo funcional do seu 

serviço.  

Para resolver a primeira questão e dado que numa escola existem vários tipos de serviço 

(recreios, blocos, ginásio, pavilhão, biblioteca, portaria, etc.) ou serviços semelhantes que 

se podem executar em locais diferentes, foi elaborado um questionário no qual os 

funcionários teriam que ordenar 3 serviços da sua preferência. Após o tratamento dos 

questionários colocamos todos os funcionários na sua primeira preferência. 

Para resolver a segunda questão foi construído, para todos os serviços, um descritivo das 

funções que deveriam realizar. O documento, que passou a fazer parte do regulamento 

interno (como anexo) organiza as tarefas da seguinte forma: serviços primordiais, serviços 

ordinários e serviços ocasionais (semanais, mensais e anuais). 

A tabela seguinte apresenta o conteúdo funcional de algumas funções específicas da 

escola. Estas funções são as da portaria e papelaria. 

 

Tabela 18 – Funções da portaria e papelaria 

Serviço Conteúdo 

Portaria: 

 

Tarefas primordiais: - Manter a ordem e o silêncio; - Organizar e orientar o acesso à 

escola pelos alunos; - Prestar especial atenção aos alunos nas zonas adjacentes ao 

hall de entrada; - Intervir, caso seja necessário, em situações que presencie envolvendo 

alunos em zonas próximas; - Encaminhar os alunos para a sala de acompanhamento 

disciplinar, nos termos definidos pela escola.   

Tarefas ordinárias: - Controlar as entradas e saídas de toda a comunidade escolar; - 

Verificar o estado de limpeza da secretaria e do hall de entrada (feita pela empresa de 

limpeza); - Apoiar a biblioteca, na ausência da funcionária do espaço; - Confirmar se a 

iluminação está desligada, quando não estiver a ser utilizada e no final do dia, ou 

desligá-la, quando não esteja.   

Serviço semanal (quarta-feira ou sexta-feira da parte da tarde): - Limpar, 

profundamente, o hall de entrada.   
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NOTA: - Assegura, rotativamente, o funcionamento da escola em dias de reuniões. 

Papelaria 

 

Tarefas primordiais: - Vender material escolar de papelaria e senhas de refeição; - 

Manter a ordem e o silêncio; - Prestar especial atenção aos alunos na sua zona; - 

Intervir, caso seja necessário, em situações que presencie envolvendo alunos em zonas 

próximas do bloco.   

Tarefas ordinárias: - Fecho das contas da papelaria, da venda de senhas e do material; 

- Limpar diariamente o seu local de trabalho; - Desligar a iluminação, quando não estiver 

a ser utilizada e no final do dia; - Desligar o computador da papelaria.   

Serviço semanal (quarta-feira ou sexta-feira da parte da tarde): - Limpar, 

profundamente, o seu local de trabalho. 

 

A tabela seguinte apresenta o conteúdo funcional do serviço recreios e blocos de aula. 

Repare-se que as tarefas primordiais são todas as que dizem respeito à segurança e 

organização dos alunos. Só depois vêm as ordinárias e as ocasionais. 

 

Tabela 19 – Funções do serviço de recreio e blocos 

Serviço Conteúdo 

Recreio: 

 

Tarefas primordiais: - Manter a ordem e o silêncio; - Vigiar os alunos na parte do recreio à 

sua conta; - Prestar especial atenção aos alunos nas escadarias e zonas de gradeamento e 

muros confinantes com a parte do recreio à sua conta; - Encaminhar os alunos em horário 

letivo para as respetivas aulas; - Encaminhar os alunos para a sala de acompanhamento 

disciplinar, nos termos definidos pela escola.   

Tarefas ordinárias: - Limpar diariamente a parte do recreio à sua conta; - Verificar o estado 

de limpeza das casas de banho do recreio (feita pela empresa de limpeza).   

Serviço semanal (quarta-feira ou sexta-feira da parte da tarde): - Limpar, profundamente, as 

bancadas do pavilhão, incluindo vidros e portas de acesso; - Limpar, profundamente, o 

atelier de cerâmica. 

Bloco de 

aulas: 

 

Tarefas primordiais: - Manter a ordem e o silêncio; - Organizar e orientar o acesso às salas 

de aula pelos alunos: - Os alunos só entram no corredor na presença do professor; - 

Encaminhar os alunos cujas aulas terminaram para o exterior;  

- Prestar especial atenção aos alunos nas zonas de acesso aos corredores (hall de 

distribuição) e escada de emergência; - Intervir, caso seja necessário, em situações que 

presencie envolvendo alunos em zonas próximas do bloco; - Encaminhar os alunos para a 

sala de acompanhamento disciplinar, nos termos definidos pela escola.   

Tarefas ordinárias: - Responsabilidade pela organização do rés-do-chão e do 1º piso Bloco 

F; - Apoiar as Salas Lab23, EVT5 e EVT6 (r/c), e 26, 27, EVT7 e EVT8 (1º piso); - Verificar 

a existência de materiais indispensáveis à escrita em quadro (giz e marcadores) e prover a 

sua reposição; - Limpar diariamente os corredores, casas de banho e zonas de acesso aos 
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corredores (hall de distribuição), em período não letivo; - Verificar o estado de limpeza das 

salas de aula (feita pela empresa de limpeza); - Confirmar se a iluminação está desligada, 

quando não estiver a ser utilizada e no final do dia, ou desligá-la, quando não esteja; - 

Confirmar se os computadores das salas de aula estão desligados, ou desligá-los, quando 

não estejam; - Limpeza diária Sala de Vídeo.   

Serviço semanal (segunda-feira, terça-feira ou quinta-feira, da parte da tarde): - Limpar, 

profundamente, os corredores e casas de banho, incluindo espelhos, vidros, mobiliário e 

portas de acesso; - Limpar, profundamente, as escadas e zonas de acesso (hall de 

distribuição) aos corredores, incluindo vidros e portas de acesso; - Limpar, profundamente, 

a Sala de Vídeo.   

 

A resolução das duas questões atrás enunciadas e o tratamento igualitário de todos os 

funcionários, permitiu a pacificação do pessoal não docente, o conhecimento cabal do seu 

serviço e a otimização do seu esforço de trabalho. 

 

4.7. Supervisor do IAVE – provas de aferição do 2.º ano de escolaridade (2016/2017)  

No ano letivo 1016/2017, por desafio da Direção Regional da Educação, integrei a equipa 

dos supervisores do IAVE que acompanharam o processo de implementação das provas 

de aferição do 2.º ano de escolaridade.  

O supervisor é representante do IAVE no acompanhamento da realização e classificação 

das provas. Coordena, remotamente, a equipa de interlocutores atribuída, orienta todo o 

processo, prevenindo dificuldades e esclarecendo dúvidas. Além do supervisor eram 

igualmente agentes da prova: 

a) Interlocutor – Professor da escola responsável por efetuar a comunicação entre 

todos os classificadores dessa escola e os supervisores. Responsável pelo 

esclarecimento dúvidas e mitigação de problemas/dificuldades. 

b) Classificador – Elemento integrante de uma equipa de 2 que gerem a realização da 

prova, procedem à observação e registo. Em articulação com os aplicadores 

preparam os espaços e os materiais para a prova;  

c) Aplicador - Prepara e orienta os alunos no decorrer da prova. À partida será o 

professor titular da turma, podendo ser coadjuvado. 
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Gráfico 1- Intervenientes nas provas de aferição 

 

Para poder integrar a equipa de supervisores foi necessário efetuar formação específica 

ministrada pelo próprio IAVE. A ação, denominada - “Avaliar para aprender: a supervisão e 

a avaliação externa das aprendizagens no 1.º ciclo do ensino básico na área da Expressão 

Físico-Motora”, destinada a professores do 1.º CEB e professores de Educação Física dos 

grupos 260 e 620, desenvolveu-se na modalidade de b-learning, sendo ministrada em dois 

momentos, num total de 25 horas (1 crédito): 

- O 1.º momento, que correspondeu à componente presencial, teve lugar na ES Eça de 

Queirós em Lisboa nos dias 23 e 24 de março (das 10.00h às 13.00h e das 14.30h às 

17.30h), num total de 12 horas; 

- O 2.º momento, que correspondeu à componente a distância, decorreu entre os dias 25 

de março e 6 de abril, num total de 13 horas. 

Resumidamente, a ação teve como objetivos: o desenvolvimento de competências na área 

da supervisão; a construção de matérias pedagógicos de auxílio aos classificadores; a 

utilização de práticas digitais no processo de implementação da supervisão; a criação de 

uma rede de supervisores. 

Tendo em conta o contexto específico da supervisão na prova de Expressão Físico-Motora, 

esta formação contribuiu para: 

a) A tomada de consciência da importância do estudo de todos os documentos necessários 

à prova: guião da prova, critérios de classificação e ficha de registo da observação. Estes 

documentos deverão ser alvo de análise cuidada da parte de todos os intervenientes 

(aplicador, classificador, interlocutor e supervisor). 
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b) A compreensão do processo de observação e classificação ao colocarmo-nos na 

perspetiva do classificador através do manuseamento dos documentos (exemplo) que este 

terá que utilizar. 

c) A perceção dos problemas da classificação e quais os procedimentos a adotar pelo 

classificador (guião do classificador). 

d) O conhecimento das funcionalidades da plataforma Moodle para a gestão dos contatos 

com os interlocutores e com a equipa IAVE. 

e) A perceção das regras e os procedimentos para comunicação com os interlocutores e 

com a equipa IAVE. 

f) A compreensão do papel do supervisor na avaliação externa das aprendizagens; 

g) A compreensão do processo de aplicação e classificação da prova – aplicador, 

classificador, interlocutor e supervisor;    

h) A perceção dos aspetos específicos da avaliação na Prova de Aferição de Expressão 

Físico-motora (avaliação de desempenhos motores e questões de validade e fiabilidade).  

i) A inventariação de problemas e dificuldades que possam ocorrer na preparação e 

realização das provas. 

j) O conhecimento das normas gerais e dos perfis funcionais de supervisores e 

interlocutores. 

 

O processo de supervisão operacionalizou-se através da plataforma MOODLE. Cada 

supervisor poderia ter entre 15 a 20 interlocutores atribuídos. 

Tendo em conta as competências adquiridas durante a formação, além do fórum em que 

se esclareciam dúvidas, achei por bem elaborar e publicar na dita plataforma 4 documentos 

para que os interlocutores pudessem desempenhar o seu papel junto de classificadores e 

aplicadores. Estes documentos foram publicados atempadamente para que os 

interlocutores se sentissem acompanhados e confortáveis no seu papel. 
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Tabela 20 - Procedimentos a efetuar antes do dia da prova / antes de conhecer a prova  

1.Antes do dia da prova, antes de conhecer a prova (“Exemplo – Guião da prova, Critérios de 

classificação, ficha de registo da observação) 

Tarefas Intervenientes Obs 

- Estudar todos os documentos 

orientadores emanados pelo IAVE. 

Nomeadamente aqueles que dizem 

respeito à função desempenhada. 

Interlocutores 

Classificadores 

Aplicadores 

Os intervenientes deverão dominar todos os 

documentos. Assim evitar-se-ão perdas de tempo 

no esclarecimento de dúvidas extemporâneas. 

- Reunir (interlocutores) com 

classificadores e aplicadores. 

Interlocutores 

Classificadores 

Aplicadores 

O interlocutor deverá perceber se os 

classificadores e aplicadores estudaram os 

documentos e se perceberam as suas funções e 

atribuições. 

- Conhecer o local de realização da 

prova e verificar se o mesmo 

apresentas as condições requeridas. 

Interlocutores 

Classificadores 

 

Verificar se o local é adequado.  

Deverá ser feito em conjunto para que ambos se 

comprometam com a validação do espaço. 

- Verificar se o material existente é o 

requerido. 

- Verificar o seu estado. 

- Separar e guardar o material com 

alguns dias de antecedência 

relativamente à prova. 

Interlocutores 

Classificadores 

 

Familiarizar-se com o material e prevenir falhas. 

Caso existam articular com a Direção para que a 

situação se resolva.  

Deverá ser feito em conjunto para que ambos se 

comprometam com a validação do material. 

- Treinar, em conjunto com aplicador 

(1) e classificadores, a aplicação do 

guião da prova-exemplo utilizando os 

critérios de classificação e a ficha de 

registo. 

Interlocutores 

Classificadores 

 

O ideal será juntar à mesma hora todos os 

classificadores e aplicar o guião a uma turma. 

Perceber como funciona o processo de 

classificação. 

- Reunir com classificadores para 

esclarecimento de eventuais dúvidas 

decorrentes da aplicação da prova-

exemplo. 

Interlocutores 

Classificadores 

 

Colocar eventuais dúvidas ao supervisor. 

- Efetuar novo treino da aplicação da 

prova após o esclarecimento das 

dúvidas. 

Interlocutores 

Classificadores 
Criar rotinas. 

 

Dado que em 2016/2017 foi o ano de implementação das provas de aferição de expressão 

físico-motora havia uma grande expetativa. A preparação dos intervenientes, a adequação 

das instalações e dos materiais pedagógicos eram preocupações legítimas e cabia ao 

interlocutor certificar-se que, na sua escola, estaria tudo preparado para a prova. Neste 

primeiro documento foi solicitado que estudassem os documentos (exemplos) emanados 
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até à data e que confirmassem os locais e os materiais a utilizar tendo em conta a 

informação veiculada pelo IAVE. 

 

Tabela 21 - Procedimentos a efetuar antes do dia da prova / após conhecimento da prova  

2.Antes do dia da prova, logo após conhecimento da prova. (Guião da prova, Critérios de classificação, 

Ficha de registo da observação) 

Tarefas Intervenientes Obs 

- Estudar o guião de aplicação, 

critérios de classificação e da ficha 

de registo de observação. 

Interlocutores 

Classificadores 

Aplicadores 

Confrontar o Guião da Prova, com os Critérios de 

Classificação e com a Ficha de Registo da 

Observação. 

- Confirmar que o esquema de 

organização se adequa ao local 

previsto para a prova. 

Interlocutores 

Classificadores 

Aplicadores 

Verificar se é adequado.  

Deverá ser feito em conjunto para que ambos se 

comprometam com a validação do espaço. 

- Confirmar, novamente, se o 

material existente na escola é o 

adequado. 

Interlocutores 

Classificadores 

Aplicadores 

Solicitar ao aplicador ou a outra pessoa no 

estabelecimento de ensino que o mantenha sob 

sua guarda (evitar surpresas no dia da prova).  

- Treinar a aplicação do guião, 

critérios de classificação e ficha de 

registo da observação com os 

restantes intervenientes 

(interlocutor, aplicador e alunos). 

Interlocutores 

Classificadores 

 

O objetivo é treinar os classificadores (não os 

alunos) e eliminar o erro do sistema.  

Verificar qual o melhor posicionamento para a 

observação. 

- Reunir (interlocutores) com 

classificadores e aplicadores. 

Interlocutores 

Classificadores 

Aplicadores 

Dúvidas decorrentes da aplicação. 

 

 

A prova de expressão físico-motora, ao contrário do praticado para as restantes provas, foi 

dada a conhecer antes da janela de aplicação. O seu carater prático e a particularidade da 

classificação (concertada) ser atribuída no momento de execução de cada exercício, eram 

duas das curiosidades que envolviam esta prova. No segundo documento solicitei que se 

verificasse o local e os materiais a utilizar e que treinassem a aplicação e a classificação 

da prova. 
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Tabela 22- Procedimentos a efetuar no dia da prova / preparação  

3. Preparação da prova no dia e local definido 

Tarefas Intervenientes Obs 

- Chegar com a antecedência 

devida (pelo menos 30 m antes da 

hora prevista) 

Classificadores 

 

Se entenderem que 30 minutos não serão 

suficientes para preparar o espaço e o material, 

deverão comparecer com a antecedência 

necessária. 

- Preparar o espaço e materiais 

para a realização da prova, de 

acordo com o esquema do guião da 

prova. 

Classificadores Se, porventura, faltar material contatar de 

imediato o interlocutor. 

- Relembrar o pessoal docente e 

não docente da escola que não 

deverão circular pelo espaço da 

prova durante o período de 

aplicação da mesma. 

Classificadores Evitar interrupções e impedir distrações. Em 

muitos estabelecimentos do 1.º ciclo o espaço 

destinado à educação física é um polivalente 

interior e de circulação entre blocos. Em alguns 

casos, inclusivamente, este espaço é partilhado 

com o refeitório. 

- Chegar com a antecedência 

devida (pelo menos 30 m antes da 

hora prevista) e iniciar a ativação e 

mobilização articular com os 

alunos. 

Aplicador 

O tempo poderá ser insuficiente se houver 

perdas de tempo. 

- Explicação, demonstração e 

experimentação da prova e das 

tarefas. 

Classificadores Este processo deverá ser célere para não 

atrasar o início da prova. Deve, contudo, permitir 

o esclarecimento cabal dos alunos. 

- Seguir as instruções do guião da 

prova. 

Aplicador 

Classificadores 
 

 

No dia da prova era importante chegar atempadamente para preparação do espaço, dos 

materiais e dos alunos. Tendo em conta que muitos dos espaços destinados à lecionação 

desta disciplina são polivalentes interiores (de circulação diária), foi relembrado que deveria 

haver restrições à circulação de pessoal estranho à prova. 
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Tabela 23 - Procedimentos a efetuar no dia da prova / observação e registo 

4. Observação e registo 

Tarefas Intervenientes Obs 

- Assinalar o início e o final de cada 

tarefa/aluno. 

Classificadores 
Para que o aluno seguinte não inicie a tarefa fora 

de tempo. 

- Concertar o código a atribuir logo 

após a realização da tarefa por cada 

aluno. 

Classificadores Evitar erros. Se a concertação for feita 

posteriormente nenhum dos classificadores 

recordará o desempenho dos alunos. 

- Seguir as instruções do guião da 

prova, critérios de classificação e da 

ficha de observação e registo. 

Aplicador 

Classificadores 
 

- Assinalar eventuais ocorrências. Classificadores Caso as haja. 

- No final da prova preencher o 

ficheiro em EXCEL e entregar os 

documentos devidamente 

assinados no secretariado 

Classificadores 

Secretariado 
Seguir as indicações do secretariado. 

 

Talvez pela proatividade na elaboração e publicação das orientações atrás apresentadas, 

todo o processo de supervisão foi calmo. Não surgiram muitas dúvidas e o feedback 

recebido pelos interlocutores que me foram atribuídos, quanto ao desenrolar das provas 

nas suas escolas, foi bastante positivo. Não existiram problemas que colocassem em causa 

a realização das provas de aferição. 

 

4.8. Comissão de avaliação externa do Ensino Especializado em Desporto 

(2016/2019) 

Tal como já foi explicitado anteriormente, o ensino especializado em desporto surgiu da 

parceria entre as direções regionais da educação e do desporto, enquadrada pelo 

Despacho Normativo n.º 32/2016 de 11 de Agosto de 2016 e em regime de experiência 

pedagógica ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2006/A - Regime jurídico da 

inovação pedagógica. 
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No início do ano letivo 2016/2017, fui nomeado12 pela direção regional da 

educação/secretaria regional da educação membro da comissão de avaliação externa do 

EED. A equipa, que era constituída por mais dois elementos (um elemento da direção 

regional de educação e um elemento da direção regional de desporto), exerceu funções 

enquanto vigorou o regime experimental para esta modalidade de ensino – 3 anos (até ao 

ano letivo 2018/2019). 

De acordo com artigo 15.º do Despacho Normativo n.º 32/2016 de 11 de Agosto de 2016, 

esta comissão teria a incumbência de acompanhar, monitorizar e avaliar de forma parcelar 

o funcionamento do Ensino Especializado em Desporto. Posteriormente, e além do previsto 

na lei, foram-nos atribuídas funções de esclarecimento e divulgação do normativo 

supracitado em todas as escolas da Região Autónoma dos Açores (RAA). 

No âmbito do acompanhamento, monitorização e avaliação 

No 1.º ano de aplicação desta de experiência de inovação pedagógica foram convidadas 

(pelas 2 direções regionais) a integrar o projeto 5 escolas de 3 ilhas: 

- EBS das Flores (Ilha das Flores); 

- EBS Tomas de Borba (Ilha Terceira); 

- EBI de Ponta Garça (Ilha de S. Miguel); 

- EBI Roberto Ivens (Ilha de S. Miguel); 

- EBS das Laranjeiras (Ilha de S. Miguel). 

Após a elaboração de um guião de acompanhamento, monitorização e avaliação, aprovado 

por quem de direito, e que contemplava: a planificação do trabalho a desenvolver, a 

informação a recolher e o método de recolha, partimos para o trabalho de campo. Este 

trabalho consistiu em averiguar o grau de cumprimento das disposições legais, o sucesso 

da experiência e o envolvimento da comunidade das escolas citadas. 

Nas deslocações às escolas, efetuadas após uma análise atenta das suas opções face à 

legislação enquadradora, solicitávamos que fossem promovidos três momentos distintos. 

O primeiro momento com o conselho executivo, o segundo com os professores envolvidos 

no projeto e o terceiro com alunos e encarregados de educação. 

                                                           
A Comissão referida no número anterior integra um técnico de cada uma das direções regionais mencionadas no 
número anterior e um docente pertencente a uma das unidades orgânicas que leciona o ensino especializado em 
desporto. (ponto 6 do artigo 15.º do Despacho Normativo n.º 32/2016 de 11 de Agosto de 2016) 
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No primeiro momento era aplicado presencialmente um questionário. Este era previamente 

enviado para cada escola para preparação da informação. 

 

Tabela 24 – Guião de acompanhamento e monitorização 

Dimensão Indicadores 
Identificação Modalidades 

Anos de escolaridade 
Organização pedagógica 
e Constituição de turmas 

N.º de turmas 
N.º de alunos inscritos inicialmente 
N.º de alunos inscritos atualmente 
N.º que frequentam 
Regime frequentado: Articulado/integrado 
N.º de alunos que dispensaram uma das disciplinas da componente da 
educação artística. 
N.º de alunos que desistiram a requerimento do enc. de ed. (por modalidade) 
N.º de alunos excluídos por faltas (por modalidade) 
Confirmação da matriz curricular 
Composição do grupo de alunos: 
- alunos de diversas turmas 
- turma constituída de raiz para o efeito 
Horários com/sem tempos intercalares 
Os docentes que lecionem a componente de formação vocacional integram os 
Conselhos de turma. 

Articulação entre escolas N.º de alunos em regime articulado 
Como se processa a articulação entre escolas 

Equipa pedagógica Constituição da equipa pedagógica 
A equipa reuniu? Frequência (datas)? 
Os horários da equipa pedagógica incluem um tempo semanal de articulação? 
A equipa pedagógica utiliza esse tempo semanal? 

Orientações curriculares 
 

Conteúdos técnicos e táticos da modalidade desportiva. 
Conteúdos de arbitragem / ajuizamento e organização desportiva. 
Conteúdos de aptidão e condição física. 
As orientações curriculares e metodológicas foram aprovadas em conselho 
pedagógico? 

Constituição de 
comissão de 
acompanhamento  

A comissão de acompanhamento está constituída? Presidente do CP e um 
docente da formação desportiva + 3 nomeados pela DRE) Artigo 6.º do Decreto 
Legislativo Regional n.º 7/2006/A 

Avaliação e assiduidade Avaliação quantitativa (expressa em níveis de 1 a 5) 
Produção de pauta única integrando todas as disciplinas do currículo (do 
curso) 
Controlo de faltas  

Divulgação e inscrição Qual a forma de divulgação utilizada para os encarregados de educação? 
 
Qual a forma de divulgação utilizada para os docentes da escola? 
 
A escola permitiu inscrições após o prazo legalmente determinado? 

Horários Dificuldades na elaboração de horários 
Horário do ensino especializado 
Sobreposições horárias 

Relação com 
associações, clubes e 
outras entidades 

Relações com associações, clubes e outras entidades. 
Articulação com os clubes desportivos escolares 
Alunos do ensino especializado estão inscritos em clubes desportivos. 
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Apesar da extensão do questionário e de alguma apreensão inicial que pudesse causar, 

nomeadamente no que respeitava ao cumprimento das orientações, a preocupação da 

comissão de avaliação externa ia além do simples registo. A comissão pretendia, acima de 

tudo esclarecer dúvidas, partilhar boas práticas de outros estabelecimentos de ensino e 

auxiliar as escolas na resolução de problemas ou mesmo a preveni-los. 

Os outros dois momentos distintos, com os docentes e encarregados de educação e alunos 

eram resposta mais aberta e que permitiu, também, uma grande interação. 

 

Tabela 25 – Guião de acompanhamento e monitorização para professores, pais e alunos 

Dimensão Indicadores 
Auscultação de 
Professores 

Indicar os aspetos positivos do ensino especializado. 
Indicar os aspetos negativos do ensino especializado. 
Indicar que fatores possam ter contribuído para o sucesso/insucesso do ensino 
especializado. 
Apreciação livre. 

Auscultação de pais e 
alunos 

Indicar os aspetos positivos do ensino especializado. 
Indicar os aspetos negativos do ensino especializado. 
Apreciação livre. 

 

Nos dois anos subsequentes mais escolas aderiram a esta modalidade de ensino e o 

acompanhamento estendeu-se às mesmas. No último ano da experiência (2018/2019) foi, 

também, aplicado um questionário online aos alunos para perceber as suas motivações 

para frequentarem o ensino especializado em desporto e o seu grau de satisfação. 

De todo o trabalho realizado foi produzido um relatório com propostas de alteração ao 

Despacho Normativo n.º 32/2016 de 11 de Agosto de 2016 que fossem ao encontro das 

necessidades das escolas e dos interesses dos alunos. De todas as alterações propostas 

destaca-se a alteração do formato monomodalidade no 2.º ciclo do ensino básico para o 

formato multimodalidade. Esta alteração teve por base o pouco conhecimento (ou 

desconhecimento) por parte dos alunos oriundos do 1.º ciclo do ensino básico das várias 

modalidades desportivas a abordar nos 2.º e 3.º ciclos. 

 

Para o exercício das funções de esclarecimento e divulgação  

No segundo ano letivo (2017/2018) desta experiência de inovação pedagógica, houve 

necessidade de esclarecer e divulgar o projeto do Ensino Especializado em Desporto nas 

restantes escolas do arquipélago. Para o efeito e tendo em conta a calendarização 

efetuada, deslocávamo-nos a uma escola de cada ilha aonde reuníamos com os 
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representantes dos conselhos executivos, conselhos pedagógicos e da disciplina de 

educação física de todas as unidades orgânicas dessa mesma ilha. Nestas visitas, a ilha 

de S. Miguel, por ser a maior e com mais escolas, contou com um total de 3 sessões. 

As sessões de esclarecimento e divulgação estavam divididas em 3 momentos distintos: 

- Apresentação da legislação; 

- Apresentação de casos práticos das escolas-piloto; 

- Perguntas e respostas. 

Tendo em atenção todo o esforço de divulgação o número de escolas que aderiram ao 

projeto do Ensino Especializado em Desporto, aumentaram significativamente. 

 

4.9. Reflexão 

A lecionação é o principal foco do docente. É para a lecionação que o ensino superior nos 

prepara especificamente. Prepara-nos, também, de forma mais global, para outras 

dimensões que a nossa profissão contempla e para os vários papeis que possamos 

desempenhar na sociedade civil (associações, clubes, etc). No entanto, à saída do ensino 

superior poucos imaginarão a dimensão da organização escolar. As variadas estruturas de 

gestão pedagógica e administrativa, a gestão intermédia, a gestão de pessoal docente e 

não docente e a dispersão geográfica dos edifícios escolares de uma qualquer unidade 

orgânica são variáveis/contingências que o docente recém-chegado ao ensino nunca 

concebeu. A este propósito Johnston e Ryan (1983, p. 137) referem que no seu primeiro 

ano de docência, os docentes encontram-se deslocados, são estrangeiros num mundo 

estranho.  

Aproveitando a terminologia utilizada no Decreto Regulamentar Regional n.º 8/2016/A, que 

regulamenta a avaliação do desempenho do pessoal docente e dos órgãos executivos das 

unidades orgânicas do sistema educativo regional estabelecidos no Estatuto do Pessoal 

Docente da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário na Região 

Autónoma dos Açores, farei uma reflexão tendo em conta as seguintes dimensões: 

dimensão social e ética; dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; 

dimensão da participação na escola e relação com a comunidade escolar; dimensão do 

desenvolvimento profissional ao longo da vida, incluindo o percurso no domínio da 

formação contínua. Por fim abordarei as áreas de interesse e melhoria. 
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Dimensão social e ética: 

Assumi a dimensão ética e deontológica prevista no desempenho de qualquer cargo ou 

função que me tenha sido atribuída, cumprindo com os deveres que lhe estão associados. 

Contribuí para a dignificação da escola enquanto organização e dos colegas enquanto 

profissionais. 

Realizei todo o serviço inerente aos cargos/funções para os/as quais fui nomeado, tendo 

contribuído para o bom desempenho das equipas de trabalho com quem colaborei.  

 

Dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem: 

Preparei-me científica e pedagogicamente para que, no contexto de cada órgão, sobretudo 

dos pedagógicos, pudesse coordenar mecanismos de apoio aos alunos, equipas de revisão 

de documentos pedagógicos como planificações e critérios de avaliação e a promoção de 

projetos educativos. 

 

Dimensão da participação na escola e relação com a comunidade escolar: 

Contribuí para que a escola concretizasse os objetivos e atingisse as metas com que se 

compromete no projeto educativo. Coordenei e participei em grupos de trabalho orientados 

para a implementação de ações ou projetos de promoção do sucesso escolar. Contribuí 

para uma relação com os pais e encarregados de educação baseada numa abordagem 

centrada na resolução de problemas e na valorização dos desempenhos positivos. Cumpri 

com os deveres inerentes aos cargos para os quais fui eleito ou designado, em linha com 

o legalmente determinado e com o perfil de desempenho traçado pela lei e pela escola para 

o exercício do respetivo cargo. 

Nos vários órgãos a que presidi tentei estabelecer um contacto próximo com todos os seus 

integrantes (presidentes dos restantes órgãos, coordenadores de departamento, docentes, 

pais e pessoal não docente). Entendo que o trabalho de cada órgão só será profícuo se 

existir um bom relacionamento entre todos os elementos da comunidade educativa.  

Como coordenador do departamento de educação física e desporto escolar participei 

ativamente em todos os projetos aprovados, nomeadamente: Jogos Desportivos Escolares, 

MegaSprinter e MegaSalto, corta mato escolar, intercâmbio escolar e convívios desportivos. 

Acresce referir que no ano letivo 2009/2010, no âmbito do desporto escolar, recebi o prémio 
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professor. Fui inicialmente nomeado pela Direção Regional de Desporto e, posteriormente, 

agraciado em 12 de novembro de 2010 pela Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular do Ministério de Educação, na festa do desporto escolar em Torres Novas. 

No âmbito do Conselho Pedagógico coordenei todos os trabalhos, participei na 

elaboração/atualização de vários documentos e na emissão de várias orientações sobre a 

organização pedagógica da unidade orgânica. A título de exemplo destaco: plano anual de 

atividades, critérios de avaliação, documentos do regime educativo especial e apoios 

educativos, critérios de constituição de turmas e elaboração de horários. 

Na Comissão Coordenadora da Avaliação coordenei e participei na organização de todo o 

processo da avaliação docente: emissão das diretivas, calendarização do processo de 

avaliação e análise dos relatórios de atividade docente.  

Na Assembleia de Escola coordenei todos os trabalhos e participei na emissão de 

pareceres e aprovação de documentos vários. 

No âmbito dos conselhos executivo e administrativo superintendi todo o trabalho 

desenvolvido, executei as deliberações de todos os órgãos de gestão e administração. 

Ao serviço da comissão de avaliação externa do ensino especializado em desporto 

produzimos um relatório sobre funcionamento do projeto para posterior produção 

legislativa. Adicionalmente divulgamos o projeto nas escolas que não o conheciam. 

Como Supervisor do IAVE acompanhei os interlocutores que me foram designados em 

respeito pelas orientações do organismo em questão e da legislação. 

 

Dimensão do desenvolvimento profissional ao longo da vida, incluindo o percurso no 

domínio da formação contínua: 

Investi na minha formação a partir das áreas de melhoria e de interesse que identifiquei, 

participando com aproveitamento em ações de formação contínua: 

- Mestrado em educação na especialidade de Organização e Administração Escolar, 

promovido pela Universidade dos Açores, 2005. 

- Avaliação de desempenho do pessoal docente, promovida pela Direção Regional de 

educação – 7 horas , 11 de novembro de 2008. 

- Avaliação de desempenho do pessoal docente, promovida pela Direção Regional de 

educação – 7 horas , 10 de setembro de 2009. 
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- Curso “Líderes Inovadores Açores – 2015/2017”, promovido pela Direção Regional da 

Educação – 91 horas, 23 de novembro de 2015 a 1 de junho de 2016. 

- Avaliar para aprender: a supervisão e a avaliação externa das aprendizagens no 1.º ciclo 

do ensino básico nas áreas das expressões artísticas e físico-motoras, promovida pelo 

Instituto de Avaliação Educativa – 25 horas, 23 de março a 6 de abril de 2017. 

 

Áreas de melhoria e de interesse: 

Como áreas de melhoria e de interesse assinalo todas as que dizem respeito ao 

desenvolvimento das várias modalidades dentro da disciplina de educação física, bem 

como as ligadas às questões da organização e gestão escolar. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É para a lecionação que o jovem licenciado se encontra habilitado e relativamente seguro. 

Não obstante, a organização escolar tem outros planos. A organização escolar precisa de 

profissionais que consigam exercer um sem número de cargos e funções para a sua própria 

sobrevivência. São necessários profissionais que desempenhem essas funções de tal 

modo proficiente que vai eliminando, deste tipo de trabalho, todos aqueles que, de alguma 

forma, revelem fraquezas ou se mostrem impreparados para o seu exercício. Isto tudo em 

concomitância com a sua função primordial, lecionar.  

Dentro da organização escolar o exercício de cargos e de funções específicas começa de 

modo subtil. Poderá começar com uma direção de turma ou pela organização de eventos 

desportivos. Posteriormente poderemos integrar equipas de trabalho para revisão de 

documentos de referência ou de projetos educativos. De repente surge a coordenação de 

uma equipa de trabalho ou mesmo uma coordenação de núcleo ou de departamento. Quem 

revelar gosto pela coordenação, organização de eventos ou de projetos e, em simultâneo, 

evidenciar competências relacionais com os vários agentes da comunidade educativa, 

poderá ver-se em “linha de sucessão” para a presidência um cargo de gestão e 

administração, como o conselho pedagógico ou a assembleia. Por fim, se o percurso foi 

pautado por mais sucessos do que frustrações e se o trabalho mereceu o reconhecimento 

da maioria dos elementos da comunidade poderá surgir a oportunidade para se gerir a 

unidade orgânica ao nível dos conselhos executivo e administrativo. 

Este é o exemplo de um percurso de alguém que idealizou que a profissão docente se 

cingiria à lecionação. Era certo que alguns professores teriam que pegar nas rédeas da 

escola e assumir todo o serviço atrás descrito. Mas com certeza que seriam professores 

com interesses próprios ou interesses divergentes da própria lecionação. Nada de mais 

errado. Muitos docentes de forma voluntária ou pela força das contingências vão passar 

por este tipo de desafios. Mas com eles adquirem-se novas competências, efetuam-se e 

consolidam-se aprendizagens. É como se nos continuássemos a formar enquanto 

formamos. 

Independentemente do percurso, consoante aumentam as responsabilidades aumentam as 

exigências e as expetativas da comunidade em geral. Qualquer pessoa, professor, 

funcionário, encarregado de educação ou simples cidadão, se sente habilitada a falar de 

qualquer assunto escolar. Todos possuem o seu ponto de vista e todos se sentem capazes 
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de opinar. Afinal todos passamos pelas mesmas cadeiras da escola. Esta variedade de 

opiniões e perspetivas advêm das experiências de cada um e das imagens que vão criando 

da instituição escolar. A este propósito Costa (1996) ilustra a diversidade de perspetivas 

organizacionais existentes: a escola como empresa; a escola como burocracia; a escola 

como democracia; a escola como arena política; a escola como anarquia e a escola como 

cultura. 

E a escola é mesmo isto. É o somatório destas e de outras imagens organizacionais. É com 

esta diversidade com que nos deparamos e com as quais lidamos diariamente no exercício 

de um qualquer cargo ou função.  

No que a lecionação e ao trabalho pedagógico diz respeito, o departamento da EBI Roberto 

Ivens, ao longo do período em apreço neste relatório, organizou, em parceria com os 

restantes órgão da escola, todo o funcionamento curricular da disciplina de educação física, 

desde a educação pré-escolar até ao 2.º ciclo, passando pelo ensino especializado em 

desporto e das atividades de enriquecimento curricular e do desporto escolar. Os 

documentos produzidos contaram com a participação de todos os docentes do 

departamento e são alvo de atualizações constantes.  

É no trabalho colaborativo, além da formação, em que os docentes devem apostar. Lima 

(2002), debruçando-se sobre o trabalho colaborativo e a profundidade das relações 

profissionais, identifica as interações que os professores consideram estar mais presentes 

no contexto escolar: conversas sobre a vida dos alunos; conversas sobre a prática docente; 

troca de materiais; desenvolvimento conjunto de materiais e planificação conjunta. No 

entanto, é preciso ir mais longe. Para Jesus, et al. (2000) os professores deveriam assistir 

às aulas de colegas para aprenderem uns com os outros através do processo de 

modelação, para quem observa, e com o feedback, para quem leciona. O clima deve ser 

de cooperação e de ajuda recíproca e não de avaliação e de identificação de erros. Esta 

prática é, no entanto, difícil de aplicar na escola por dois motivos principais:  

a) a lecionação é tida como uma tarefa solitária e são poucos os docentes que 

sentem à vontade para permitir que um colega assista à sua aula; 

b) em regra existe sobreposição horária, todos os docentes encontram-se a trabalhar 

em simultâneo. 

Não obstante, talvez por trabalharmos à vista uns dos outros e inspirados por percebermos 

que aprendemos sempre com os nossos colegas, propusemos no âmbito do P.A.A. e para 
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qualquer disciplina a “Aula Aberta”. Nesta, qualquer docente da escola poderá assistir às 

aulas dos colegas. Isto deverá ser realizado numa perspetiva de aprendizagem para todos 

os envolvidos.   

Para concluir, a elaboração do presente documento permitiu reunir alguma informação 

acerca dos últimos anos de serviço docente. Possibilitou, também, que se refletisse sobre 

o desenvolvimento profissional proporcionado pelas várias experiências no ensino e na 

gestão e sobre o trabalho realizado em prol da escola. As competências desenvolvidas 

servirão para suportar o trabalho futuro como professor. Pelo apresentado julga-se 

satisfazer os requisitos exigidos para a obtenção do grau de mestre.   
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