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Resumo  

 

Este relatório reflete a minha experiência enquanto docente na área de Educação Física 

ao longo de doze anos desenvolvida, quase desde o início, na Escola Técnica 

Empresarial do Oeste, uma Escola Profissional (EP) de natureza privada, situada na 

cidade das Caldas da Rainha. 

A análise do trabalho desenvolvido reporta ao período compreendido entre os anos 

letivos 2014/2015 e 2018/2019 e teve por base os quatro domínios de Avaliação 

estabelecidos pelo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) para o EP, nomeadamente: 

Domínio A – Competências para Lecionar - onde faço uma descrição e análise das 

atividades e metodologias usadas nas minhas aulas; Domínio B – Competências 

Profissionais e de Conduta - onde é analisado o trabalho cooperativo com colegas, a 

partilha de conhecimentos e dinamização de atividades e projetos; Domínio C – 

Competências Sociais e de Relacionamento - no qual incluo o trabalho desenvolvido, 

bem como a partilha de conhecimentos e cooperação com outros docentes e restante 

comunidade educativa. 

Com esta reflexão pretendo demonstrar o trabalho desenvolvido por mim, bem como as 

expectativas, dificuldades, ansiedades, experiências vividas, ou seja, a forma como a 

minha história me tornou na pessoa e na profissional que sou hoje.  

Na atividade profissional docente é extremamente importante manter uma atitude de 

autorreflexão e autocrítica da atividade profissional, de forma a que seja possível tomar 

consciência dos atos diários e ir mais além no desempenho das funções, em meu 

benefício e, principalmente, dos meus alunos. 

No final, pretende-se que este documento sirva de referência para uma melhoria da 

prática profissional, evidenciando os aspetos positivos e aqueles a melhorar ou corrigir 

tendo em conta as dimensões supracitadas. 

 

Palavras-chave: Educação Física, Ensino Profissional, Desenvolvimento Profissional 
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Abstract 

 
 
This report reflects my experience as a Physical Education teacher over the course of 

twelve years, developed almost from the beginning at Escola Técnica Empresarial do 

Oeste, a private vocational school located in the city of Caldas da Rainha. 

The analysis of the work carried out refers to the period of academic years between 

2014/2015 and 2018/2019 and was based on the four Evaluation domains established 

by the Collective Bargaining Agreement (CCT) for Vocational Schools, namely: Domain 

A - Competences for Teaching - where I describe and analyse the activities and 

methodologies used in my classes; Domain B - Professional and Conduct Competencies 

- where cooperative work with colleagues, knowledge sharing and promotion of activities 

and projects is analysed; Domain C - Social and Relationship Skills - in which I include 

the work done, as well as knowledge sharing and cooperation with other teachers and 

the other educational community. 

With this reflection I intend to demonstrate the work I’ve been developing, as well as the 

expectations, difficulties, anxieties, experiences lived, meaning, the way my history 

made me the person and the professional that I am today. 

In the teaching profession it is extremely important to maintain an attitude of self-

reflection and self-criticism of the professional activity, so that it is possible to become 

aware of my daily acts and go further in the performance of my duties, for my benefit 

and, especially, my students’. 

In the end, it is intended that this document serves as a reference for an improvement of 

my professional practice, highlighting the positive aspects and those to improve or 

correct regarding the mentioned dimensions. 

Keywords: Physical Education, Vocational Education, Professional Development 
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1 – Introdução 

 

O presente documento consiste num relatório detalhado da minha atividade profissional, 

respeitante ao período entre os anos letivos de 2014/15 e 2018/19, desenvolvido no 

âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física no Ensino Básico e Secundário da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, seguindo a Recomendação do Conselho 

de Reitores das Universidades Portuguesas, CRUP, de 8 de janeiro de 2011. 

Pretendo com este relatório descrever, de forma clara e transparente, o meu 

desempenho enquanto professora de Educação Física da Escola Técnica e Empresarial 

do Oeste (ETEO), de acordo com os domínios de avaliação referidos no Boletim do 

Trabalho e Emprego, n.º 5, 8/2/2019 – CCT para o EP. De referir que a ETEO é uma 

escola privada sediada nas Caldas da Rainha, onde são administrados apenas cursos 

profissionais de nível IV, o correspondente ao nível secundário. 

De acordo com Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), 

são um dos possíveis percursos do nível secundário de educação, caracterizado por 

uma forte ligação com o mundo profissional e onde o desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais é bastante valorizada, tendo sempre como principal 

preocupação, a de adequar ao perfil do aluno. 

Assim, iniciarei este relatório com o enquadramento teórico, através da definição de três 

conceitos que servirão de base para o desenvolvimento desta dissertação, são eles: 

Educação, Ensino Profissional e Educação Física no Ensino Profissional. 

Posteriormente, irei fazer o enquadramento da prática profissional, através da 

caracterização e da contextualização do estabelecimento de ensino onde desenvolvi os 

meus últimos cinco anos de atividade profissional, bem como, do espaço que o envolve. 

Neste ponto, irei também, caracterizar a disciplina de Educação Física, de acordo com 

a dinâmica definida e praticada na ETEO. 

Seguidamente, farei a caracterização e análise da minha atividade profissional, tendo 

como linha orientadora os três domínios de avaliação definidos no Contrato Coletivo de 

Trabalho (CCT). 

O relatório termina com um conjunto de conclusões/ reflexão final, relativas a toda a 

experiência profissional, procurando não só efetuar um balanço do percurso efetuado 

mas também, e acima de tudo, permitir, através da análise realizada, indicar possíveis 

estratégias para o desempenho futuro. 
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No final do relatório apresentarei as referências que serviram de base à realização deste 

trabalho. 
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2 – Revisão da Literatura  

 

2.1 – Educação 

 

A capacidade de adaptação inerente ao ser humano, sem dúvida nenhuma que é 

facilitada pelo processo designado de educação. Este conceito/processo, de acordo 

com Léxico - Dicionário de Português Online, Educação refere-se ao “progresso 

evolutivo que tem como objetivo o desenvolvimento saudável e harmonioso de qualquer 

pessoa em todos os âmbitos, incluindo o intelectual, o psicológico, o emocional e o 

físico, tendo também como finalidade uma inserção positiva na sociedade” ou “sistema 

de aquisição e aprendizagem de competências, matérias, conhecimentos e destrezas” 

ou ainda “adoção de uma postura e de comportamentos considerados socialmente 

corretos e apropriados; amabilidade, civilidade ou polidez; maneiras ou modos.” Neste 

seguimento, Costa (2015, p.78) reforça a ideia referindo-se à educação como sendo 

“um processo constante de busca da transformação-reinvenção da realidade por meio 

da ação-reflexão humana”, permitindo deste modo dotar o indivíduo de habilidades, 

conhecimentos, e posteriormente de competências que o possibilitem definir-se 

pessoal, social e profissionalmente, tornando-o num cidadão consciente e participativo 

na sociedade em que se insere (Moran, 2013). 

Partindo deste pressuposto, o conceito de educação traduz-se num processo comum a 

todas as culturas e a todas as épocas históricas, onde através de uma dinâmica 

inclusiva e em constante interação com a vida social, é possível adquirir e transmitir 

conhecimentos, de forma transversal a todas as esferas que constituem a vida humana.  

Tendo em conta o referido, a educação tende a preparar o ser humano para o seu 

desenvolvimento através das atividades surgidas no percurso de sua vida. Nesse 

sentido, faz-se necessário uma educação, ao longo da vida, a fim de proporcionar 

oportunidades pessoais e coletivas, estimular a mobilidade social, e principalmente, de 

dar suporte aos vários aspetos sejam eles, econômicos, sociais, científicos e 

tecnológicos, impostos por um mundo globalizado e em constante alteração. 

Perante os desafios desencadeados pela relação passado/futuro e, ao mesmo tempo, 

indivíduo/sociedade, a educação e a escola surgem como meio de excelência para a 

aquisição e desenvolvimento de valores e competências necessárias aos alunos, com 

o objetivo de os preparar para responder aos “desafios complexos deste século e fazer 
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face às imprevisibilidades resultantes da evolução do conhecimento e da tecnologia.” 

(Martins et al, 2017, p.7) 

Assim, segundo Marques & Oliveira (2016, p.193) “Importa, pois, refletir se esta cultura 

escolar predominante no século XX atende ainda os interesses da sociedade do século 

XXI.” Esta frase demonstra claramente uma preocupação sobre qual o rumo do ensino, 

tendo em conta a constante transformação e atualização do mundo atual.  

Não se pode continuar a formar pessoas debitando-lhes conteúdos, com a ideia de que 

servirão para o resto da vida. “As consequências de tratar o aluno como depósito de 

conhecimentos e a persistente ausência de uma consciência crítica podem ter impacto 

profundo na formação do cidadão contemporâneo” (Marques & Oliveira 2016, p.197). A 

exigência da sociedade atual vai muito mais para além disto, requer “uma atualização 

contínua dos saberes e capacidade de realizar uma diversidade de atividades na vida” 

(Rego, 2018, p.45). Pires (2010, p.158), utiliza uma expressão que reflete na perfeição 

o que foi acima referido “um futuro ainda incerto, mas em aberto…”. As constantes 

metamorfoses que tem ocorrido a nível social e profissional levam à necessidade de 

restruturação e aquisição de novas competências que permitam às pessoas adaptarem-

se a estas persistentes alterações e exigências (Rego, 2018). 

Perante a revisão bibliográfica achei pertinente referir a existência de três formas de 

educação, informal - através de atos de socialização entre família, amigos e 

comunidades; não formal – através de sistemas educativos estruturados e intencionais 

que ocorrem fora da escola; formal – através de o ensino em ambiente escolar (Bruno, 

2014). No entanto, será à educação formal que darei mais enfase, pois é aquela que se 

encaixa com o que é descrito neste relatório. A escola surge, assim, como um espaço 

de excelência para que o processo de educação se desenvolva. 

No seguimento, e tendo em conta o que tem sido descrito, torna-se imprescindível que 

a educação em ambiente escolar, seja orientada no sentido da adaptação à realidade 

do mundo, onde professores e alunos trabalham em convergência para uma educação 

de qualidade. Neste sentido, pretende-se que os professores “…sejam pessoas 

interessantes, abertas, proativas, afetivas e éticas…” (Moran, 2013, p.23), que não 

tenham medo da mudança e que procurem fazer com alguma regularidade, uma 

atualização e adaptação dos seus conhecimentos e consequentemente das suas 

atitudes, de maneira a conseguir transmiti-los e expressá-los de forma natural, clara e 

acessível aos alunos, capacitando-os assim, de ferramentas e competências 
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fundamentais para que se tornem seres humanos ativos, cívicos, conscientes e 

responsáveis nas sociedades em que se inserem (Calleja, 2008; Martins et al, 2017).  

  

2.2. – O Ensino Profissional 

 

Foi na década de 80, mais propriamente em 1989, quando as primeiras escolas 

profissionais apareceram em Portugal. Na época, o país apresentava baixos níveis de 

escolarização, comparativamente aos restantes países da europa (Azevedo, 2009). Um 

dos fatores que contribuiu bastante para esta situação teve a ver com a acessibilidade 

ao ensino, traduzida pela desigualdade de oportunidades resultantes de estratos sociais 

diferentes (Santos, 2012). “No passado a missão da escola era a de alfabetizar, 

selecionar e educar as elites” (Rodrigues, 2012, p.172), já quem pertencia às classes 

mais desfavorecidas, muitas vezes não conseguia obter sucesso nas aprendizagens, 

determinando desta forma o abandono escolar. Neste sentido, e com o intuito de 

colmatar estas desigualdades surgiram as escolas profissionais (Santos, 2012).  

Joaquim Azevedo, conhecedor profundo do Ensino e das Escolas Profissionais refere 

que “era preciso criar escolas dirigidas ao trabalho escolar e não ao consumo (ao “tem 

de ser”) e à passividade, onde se aprendesse ativa e permanentemente e onde ninguém 

pudesse ser deixado para trás, enrolado nas suas dificuldades e no seu insucesso” 

Azevedo (2009, p.16). Ideia compartilhada por Santos (2012) e Madeira (2006, p.122), 

onde acrescenta ainda que este tipo de ensino contribui para minimizar a “dificuldade 

de inserção dos jovens no mercado de trabalho, os desajustamentos entre a habilitação 

académica e a atividade profissional”. 

Pode-se então caracterizar o ensino profissional, como sendo o responsável por formar 

e qualificar técnicos intermédios em variadas áreas (Azevedo, 2010) e de os orientar 

com vista à inserção do mercado de trabalho (Madeira, 2006; Sousa, 2013). No entanto, 

para que este processo obtenha o maior sucesso, a formação dada terá de ter em 

consideração as “constantes mudanças tecnológicas e sociais, abrangendo, 

simultaneamente, as vertentes do saber, do saber-fazer, do saber ser e do saber tornar-

se” (Madeira 2006, p.124).  
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A incerteza do futuro e as alterações que ocorrem a uma velocidade atroz, fazem com 

que seja imprescindível promover uma formação cada vez mais focada nas 

competências, em detrimento de uma educação específica em determinada área, pois 

esta tornar-se-ia ineficaz muito rapidamente (Madeira, 2006). Figueiredo (2017), partilha 

da mesma opinião, referindo ainda que “para além da educação para os conhecimentos, 

é necessária uma educação para as competências”, assim, e tendo em conta os 

principais referenciais mencionados pelas seguintes fontes internacionais “UNESCO 

(1998), OECD (2005), Comissão Europeia (2006), Partnership for 21st Century Learning 

(2006), World Economic Forum (2015) e OECD (2016)”, o mesmo autor elaborou um 

referencial de síntese das competências chave para o século XXI, como se pode ver na 

figura abaixo indicada. 

 

Ao analisarmos a figura anterior, verificamos claramente que as cinco competências 

base: fundamentais; sociais e emocionais, humanísticas e artísticas, emancipatórias e 

finalmente as competências para aprender e inovar, têm como único objetivo 

Figura 1 - Competências para as próximas décadas, segundo Figueiredo (2017) 
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desenvolver o indivíduo na sua globalidade, tornando-o capaz de encarar e resolver os 

desafios de um futuro incerto. Azevedo (2010a, p.26), chega mesmo a afirmar que “as 

escolas profissionais cedo se deram conta de que qualificam para a vida e não apenas 

para o mercado local de trabalho”. 

Perante o exposto Rodrigues (2012) e (Marques e Oliveira, 2016, p.189), referem a 

existência de “um consenso generalizado de que o desenvolvimento de um país está 

intimamente ligado à qualidade da educação”. Então, de acordo com Ribeiro (2017), 

investir na educação é formar cidadãos apetrechando-os de conhecimentos e 

competências técnicas, que levarão o aumento da produtividade económica. Já 

Lourenço (2015, p.7), vai mais longe e refere mesmo que existe “uma correlação positiva 

entre o nível de educação e o nível de produtividade”. Resumidamente, quanto melhor 

o desenvolvimento humano, melhor o desenvolvimento económico local, regional e até 

nacional (Madeira, 2006).  

"Valorizar o ensino profissional implica fazer com que seja uma via de ensino com a 

mesma qualidade e em plena igualdade com as demais. Não um depósito de insucessos 

precoces, nem uma estrada secundária que segue em diagonal – e nunca em paralelo 

– face à autoestrada para onde todos olham". Este excerto foi extraído de uma entrevista 

realizada ao atual Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que se pode ver 

transcrita no jornal on-line Público e que demonstra claramente, a mudança de 

paradigma, por parte do Ministério da Educação, relativamente ao ensino profissional. 

Na mesma entrevista, o detentor da pasta de educação enaltece o ensino profissional 

referindo que “valorizar o ensino profissional é valorizar o país”.  

Neste sentido, tendo em conta tudo o que foi mencionado e comentado, e tendo a 

consciência de que ainda existe um longo caminho pela frente, de uma vez por todas, 

que o ensino profissional/ escolas profissionais deixe de ser encarado como um escape 

para os alunos chamados “burros”, ou como diz a Silva (2013, p.103) “meninos do 

insucesso”, ou ainda a “escolas para os pobres” de acordo com Azevedo (2010a, p.27), 

mas sim, como uma mais-valia para uma sociedade em constante alteração e que se 

quer inclusiva.  

De forma a se perceber a importância das escolas profissionais, Joaquim de Azevedo 

(2010a, p.27) faz referência a cinco elementos chave que são a base do seu êxito. São 

eles:                                  

- “A dimensão de cada escola e a relação pedagógica que ela potencia: a 

dimensão das escolas profissionais potencia um acompanhamento mais personalizado 

de cada um dos seus alunos, apoiando-os na sua progressão escolar, no seu 
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desenvolvimento humano e na sua inserção socioprofissional. Este acompanhamento é 

crucial para a prática de uma diferenciação pedagógica capaz de reforçar os princípios 

da perfetibilidade e educabilidade de cada ser humano; 

- O modelo pedagógico: entre outros aspetos, as escolas profissionais adotaram, 

consequentemente, um modelo de progressão por módulos e por ciclos de 

aprendizagem de três anos (Perrenoud, 2004, citado por Azevedo (2010a, p.27), modelo 

este mais adaptado a uma progressão exigente e contínua, proposta em plena 

adolescência juvenil, com definição de tarefas claras, sequenciais e progressivas, que 

impede um aluno de “cair” ou “arrastar-se” num percurso de insucesso, por três, quatro 

ou mais anos, e abandonar a escola sem qualquer qualificação; 

- A ligação à comunidade local: estas escolas, de iniciativa local e comunitária, 

têm favorecido uma boa articulação com o contexto social e económico local, integrando 

os alunos na sociedade e colocando-os em estágios, experiências de trabalho, visitas 

de estudo, além de facilitarem a construção de projetos que interessam à comunidade, 

pois são obrigados a realizar Provas de Aptidão Profissional (PAP), trabalho de projeto 

com que todos têm de finalizar os seus cursos, defendendo estes projetos diante de um 

júri, que contém elementos externos às escolas.  

- O regime de administração e gestão: estas escolas funcionam num regime de 

muito mais liberdade e autonomia do que as escolas secundárias, autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira a que corresponde uma maior responsabilização 

e uma exigência contínua em termos de prestação de contas (basta lembrar a 

quantidade de vezes que as escolas profissionais têm sido fiscalizadas e auditadas, 

comparativamente com as escolas secundárias), prestação de contas esta que é 

realizada imediatamente à comunidade local e mediatamente aos serviços da 

administração educacional. O princípio básico chama-se confiança nos atores sociais e 

na sua capacidade de cooperação”; 

- Regime de certificação: após a conclusão de um Curso Profissional com 

aproveitamento, o aluno adquire dupla certificação, isto é, obtenção do ensino 

secundário e certificação profissional, conferindo o nível IV de qualificação do Quadro 

Nacional de Qualificações. Poderá, também, prosseguir estudos num Curso de 

Especialização Tecnológica ou o acesso ao Ensino Superior, quer seja num curso 

Técnico Superior Profissional (TESP), quer seja numa Licenciatura, mediante o 

cumprimento dos requisitos previstos no regulamento de acesso ao Ensino Superior. 

Em jeito de síntese, pode-se afirmar que o que torna as escolas profissionais especiais 

e consequentemente diferentes das demais, tem a ver tão simplesmente com o facto de 
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que cada aluno que a frequenta, ser uma pessoa ímpar, que tem um nome e uma 

história que merece ser ouvida e tida em consideração. Aqui não existem rótulos, 

existem pessoas.  

 

2.3 – A Educação Física no Ensino Profissional 

 

Ao falar da disciplina de EF muitos identificam-na como sendo uma disciplina que é dada 

na escola e onde se pratica modalidades desportivas. No entanto, esta disciplina vai 

muito mais para além disto, ela engloba para além do desenvolvimento físico, o 

desenvolvimento social e emocional, tornando-a assim numa disciplina multi e 

transdisciplinar pois abrange várias dimensões do ser humano. Para a Comissão 

Europeia (2013, p.7) e Nunes (2016, p.8), a importância da disciplina de EF vai mais 

longe, engloba a “transmissão de valores culturais e sociais, questões éticas, o fair-play, 

o saber perder, mas muitas vezes o mais importante saber ganhar, a inclusão e o 

respeito pelo próximo.” Valores fundamentais e imprescindíveis, não só para uma boa 

cultura desportiva, mas também, para se poder viver de forma saudável, em 

comunidade. De acordo com o site Universia (2019), a aquisição destes valores fará a 

diferença na postura adotada em sociedade. 

Ficou claro pelo que foi exposto, a importância da disciplina, no entanto, a 

descredibilização da mesma ainda é considerável. Nunes (2016, p.5) refere mesmo que 

a “desvalorização desta disciplina por parte dos nossos governantes pode comprometer 

seriamente o desenvolvimento integral dos jovens portugueses” e consequentemente 

da sociedade. Mas parece que está a acontecer uma ligeira mudança, a começar pelo 

facto de a nota da disciplina contar, novamente, para a média.  

Tendo em conta o apontamento da Comissão europeia (2013, p.7), “a promoção da 

educação física nas escolas implica a introdução ou adaptação de políticas que visam 

sensibilizar a opinião pública para a importância educativa e social que a atividade física 

e o desporto têm ao longo da vida”. Opinião partilhada por Babo (2016), onde acrescenta 

ainda, que é na escola que a aquisição de bases para a prática e consciência desportiva 

acontece, em simultâneo com a promoção de estilos de vida saudáveis. 

Aqui, o professor de EF assume um papel fundamental, onde, para além de promover 

o ensino e o desenvolvimento físico e desportivo, vai também, promover um trabalho 

individual com cada aluno, tendo em consideração as suas características e sempre 

com o objetivo de melhoria e superação contínua. Este trabalho biopsicossocial 
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realizado pelo professor de EF, sobre os alunos e indiretamente sobre os pais dos 

mesmos, tem como um dos principais objetivos a consciencialização sobre a 

importância da prática regular de AF e consequentemente da sua manutenção. A OMS 

recomenda uma prática de AF para os adolescentes, de pelo menos uma hora por dia, 

destacando os seus benefícios relativamente ao desempenho muscular e 

cardiorrespiratório, bem como, o desenvolvimento cognitivo e social dos adolescentes. 

Então, o que é que diferencia a EF do ensino cientifico-humanístico da EF do ensino 

profissional? De acordo com o Programa da disciplina de EF para o Ensino Profissional, 

a diferença encontra-se no facto de no ensino profissional existir uma “organização 

modular e a menor carga horária relativamente aos restantes cursos de nível 

secundário” o que, e de acordo com a mesma fonte, faz com “que haja diferenciação 

quer nos objetivos por ciclo formativo/áreas, quer nos objetivos por matérias e, 

consequentemente, nas referências para a avaliação.” 

Assim, de acordo o Programa da disciplina de EF (pág.5), esta apresenta-se organizada 

curricularmente, em três domínios, como demonstra a tabela seguinte: 

 

Tabela 1 - Organização Curricular da disciplina de EF 

D
o

m
ín

io
 A

 

1. 

Atividades Físicas Desportivas 

2. 

Atividades 

Rítmicas 

Expressivas 

3. 

Jogos 

Tradicionais 

e Populares 

4.  
Atividades de 
Exploração de 

Natureza 

Jogos 
Desportivos 

Coletivos 
Ginástica Atletismo Raquetas Combate Patinagem Natação 

Dança Moderna 

Danças  

Tradicionais 

Portuguesas 

Danças Sociais 

Aeróbica 

Infantis 

Outros 

Orientação 

Montanhismo 

Escalada 

Vela 

Canoagem 

etc 

Futebol 

Voleibol 

Basquetebol 

Andebol 

Corfebol 

Râguebi 

Hóquei em 

Campo 

Softebol/ 

Basebol 

Solo 

Aparelhos 

Rítmica 

Acrobática 

Corridas 

Saltos 

Lançamentos 

Badminton 

Ténis 

Ténis de Mesa 

Luta 

Judo 

Patinagem 

Artística 

Hóquei 

Corridas 

Natação 

 

D
o

m
ín

io
 B

 

I. Desenvolvimento das Capacidades Motoras Condicionais e Coordenativas  

D
o

m
ín

io
 C

 

II. Aprendizagem dos Processos de Desenvolvimento e Manutenção da Condição Física  

III. Aprendizagem dos Conhecimentos Relativos à interpretação e participação nas estruturas e fenómenos sociais extra-escolares, no seio 
dos quais se realizam as atividades físicas 

 

Após a análise da tabela, surgem três grandes áreas de extensão da Educação Física, 

em função da natureza das atividades envolvidas:  
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A - Atividades Físicas, que integram uma área de atividades físicas desportivas, 

que se decompõe em subáreas, bem como uma área de atividades rítmicas expressivas 

(dança), uma área de jogos tradicionais e populares e, finalmente, uma área de 

atividades de exploração da natureza;  

B - Aptidão Física que implica, nomeadamente, o desenvolvimento das 

capacidades motoras;  

C – Conhecimentos que abarcam os que são relativos ao desenvolvimento e 

manutenção da condição física e à interpretação dos contextos onde se realizam as 

atividades físicas. 

Assim, e de acordo com o programa da disciplina, “esta conceção concretiza-se na 

apropriação das habilidades e conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno 

e na formação das aptidões, atitudes e valores, proporcionadas pela exploração das 

suas possibilidades de atividade física adequada - intensa, saudável, gratificante e 

culturalmente significativa.” 
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3 – Enquadramento da Prática Profissional  

 

3.1 – Caracterização do meio 

 

3.1.1 - Localização Geográfica 

 

A Escola Técnica Empresarial do Oeste encontra-se situada no distrito de Leiria, mais 

propriamente na cidade de Caldas da Rainha, em plena região Oeste. 

Inserida na região Centro, a zona Oeste usufrui das condições ideais para um 

desenvolvimento económico e demográfico de excelência. Contribuindo para isso o seu 

posicionamento central relativamente a Portugal Continental e às duas metrópoles, 

Lisboa e Porto, situação favorecida pelas ótimas infraestruturas rodoviárias, A8 (Lisboa-

Leiria); A15 (Óbidos - Santarém - A1) e Linha de caminhos-de-ferro do Oeste (Linha do 

Oeste). 

Acompanhado pelo Oceano Atlântico, o Concelho de Caldas da Rainha encontra-se 

rodeado pelos distritos de Leiria, Santarém e Lisboa, e por sua vez pelos municípios de 

Alcobaça, Rio Maior, Cadaval, Bombarral e Óbidos, ocupando assim uma área de 

255.69km² (INE 2018, p.18). Com uma área tão vasta, são 12 as freguesias que compõe 

o concelho de Caldas da Rainha: A-dos-Francos, Alvorninha, Carvalhal Benfeito, Foz 

do Arelho, Landal, Nadadouro, Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório, Salir 

de Matos, Santa Catarina, Santo Onofre e Serra do Bouro, Tornada e Salir do Porto, e 

Vidais. 

Segundo Augusto Mateus & Associados (2017, p.12), Caldas da Rainha é “considerada 

a maior cidade do Oeste”, com 51 605 habitantes (INE, 2018, p.77). 
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Imagem 1 – Localização da ETEO 

 

3.1.2 - História da cidade das Caldas da Rainha 

 

A conhecida cidade termal de nome Caldas da Rainha surge pelas mãos da Rainha D. 

Leonor em finais do século XV, aquando da construção do Primeiro Hospital Termal no 

mundo, em 1484. 

Reza a história que a Rainha ao se deslocar de Óbidos para a Batalha, deparou-se com 

um grupo de pessoas que se banhavam numas águas de cheiro intenso que ali 

brotavam. Interrogou-as sobre a razão por que o faziam, onde lhe responderam que 

aquelas águas tinham capacidades curativas. 

Numa tentativa de comprovar o que tinha escutado, D. Leonor decidiu também ela 

experimentar aquelas águas. Ao comprovar as suas capacidades curativas, a Rainha 

ordenou a construção do Hospital Termal que se destinaria aos mais pobres e 

desfavorecidos do reino, e para que ficasse escrito esta sua vontade, a Rainha mandou 

redigir em 1512 um regulamento conhecido por Compromisso da Rainha. 

De acordo com Aires-Barros et al., (2005, p.11), a cidade das Caldas da Rainha “das 

águas se fez e por elas se desenvolveu”. Escusado será dizer que a toda a envolvência 
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sobre o Hospital Termal fez com este se tornasse o centro da Vila de Caldas da Rainha, 

agora cidade. 

 

3.1.3 - Cultura e Património 

 

Apesar de a cidade das Caldas da Rainha se ter desenvolvido a partir e em torno do 

Hospital Termal, a sua origem remonta a um passado mais longínquo, de acordo com 

as descobertas arqueológicas espalhadas pelo concelho. Estas indicam que a história 

da cidade das Caldas da Rainha é anterior à implementação das Termas (Augusto 

Mateus e Associados 2017, p.15). Contudo, foi pelas Termas que a cidade ficou 

conhecida, a constituição e qualidade da água conferiam-lhe faculdades medicinais 

procuradas durante vários anos, inclusive pela corte. 

Devido à elevada afluência e satisfação por parte dos utentes do Hospital Termal que 

se deslocavam à então Vila, foi necessário a construção de infraestruturas que o 

complementariam nas suas funções, algumas delas ainda perduram nos dias de hoje, 

conferindo à cidade uma beleza ímpar a nível de riqueza arquitetónica. Sendo fenómeno 

disso a Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, classificada como monumento nacional, a 

Capela de São Jacinto, a Estação da Mala-Posta do Casal dos Carreiros, o Chafariz da 

Estrada da Foz, Chafariz da Rua Nova, Chafariz das Cinco Bicas, Ermida de São 

Sebastião, Ermida do Espírito Santo, Pelourinho de Santa Catarina, entre outros. 

Ao fazer referência à riqueza arquitetónica, não se pode deixar de falar da riqueza 

botânica presente nos espaços verdes circundantes ao Hospital Termal, mais 

propriamente ao Parque D. Carlos e à Mata Rainha D. Leonor. Tendo em conta 

magnificência do espaço obtida tanto pela dimensão, como pela biodiversidade 

existente, fez com que Aires-Barros et al., (2005, p.17) referisse que a “Mata Rainha D. 

Leonor e o Parque D. Carlos são duas joias botânicas”. 

A sua formação remonta ao final do século XIX e teve como principal função “apoiar na 

reabilitação dos doentes utilizadores das termas” (Oliveira, 2016, p.31). Este caracter 

visionário de conjugar a ação terapêutica proporcionada pelas termas com o carácter 

de lazer e divertimento proporcionados pelo Parque e pela Mata, fizeram da cidade uma 

referência nacional. 

Com todo este progresso, houve a necessidade de criar condições para os que ali iam 

permanecendo, através da implementação de alguns serviços fundamentais para a 

organização de uma sociedade, como por exemplo: o alojamento, o comércio, a 
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indústria. Caldas da Rainha tornou-se assim, “num polo dinamizador da economia local” 

(N. Senhora do Pópulo, Coto e S. Gregório, 2016-2017, p.7). 

Ao falar da vertente comercial da vila das Caldas da Rainha, não se pode deixar de fazer 

referência à enigmática Praça da Fruta, como é conhecida nos dias de hoje, a funcionar 

desde o século XV e que se tornou num importante mercado diário ao ar livre único no 

país. Aqui encontrava-se e encontra-se uma panóplia de produtos e bens que 

representavam os produtores e artesãos da região.  

Segundo Maio (2011) “Há fábricas, museus, lojas, fachadas e mesmo tabuletas, todo 

um mundo de loiça à espera de ser descoberto.” Esta frase faz referência à cerâmica 

Caldense que ficou conhecida essencialmente pelas obras de Rafael Bordalo Pinheiro. 

Artista multifacetado, onde a sua única, vasta, diversificada e prestigiada obra 

reconhece-se pelo estilo que apresenta. São peças com uma temática naturalista, 

elaborada com elevadíssimo nível técnico, onde a tradição e o popular são amplamente 

representados. Como exemplo disso encontramos a mundialmente conhecida figura do 

Zé Povinho, os motivos fálicos, bem como, a louça em formato de couve, entre outras 

obras igualmente populares. 

“Nas ruas das Caldas e nos caldenses, a cultura e a arte fazem parte do dia a dia” (N. 

Senhora do Pópulo, Coto e S. Gregório, 2016-2017, p.10). Com o avançar do tempo a 

cidade de Caldas da Rainha tornou-se num importante centro de artes onde, para além 

da cerâmica, a pintura e a escultura adquiriram um estatuto de grande relevância, com 

maior destaque para os artistas José Malhoa, António Duarte e João Fragoso. A 

presença de variados espaços museológicos e de Escolas artísticas e Profissionais, 

entre elas a Escola Superior de Artes e Design (ESAD), confirmam a sua importância 

no quadro nacional. 

A nível gastronómico, a Região Oeste é reconhecida pela sua variedade, unicidade e 

riqueza. O Concelho de Caldas da Rainha não é exceção, onde as trouxas e as 

lampreias de ovos, as famosas cavacas e os beijinhos surgem como resultado de uma 

cultura conventual, tornando-os doces conventuais. A nível dos pratos típicos do 

Concelho, não se pode deixar de fazer referência à importância e influência que a lagoa 

de Óbidos tem, podendo-se identificar os sabores da Lagoa no Ensopado de Enguias 

da Lagoa, nas Caldeiradas e nos mariscos da própria Lagoa, entre outros. 

 

3.2 – Caracterização da Escola - Escola Técnica Empresarial do Oeste  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Duarte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Fragoso
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3.2.1 – Enquadramento 

 

A ETEO - Escola Técnica Empresarial do Oeste, encontra-se situada no distrito de 

Leiria, mais propriamente na cidade de Caldas da Rainha, em plena região Oeste. É 

uma escola de cariz profissional de natureza privada, sujeita à tutela do Ministério da 

Educação e Ciência. Presta serviço público de educação e integra a rede de entidades 

formadoras do Sistema Nacional de Qualificações. 

Iniciou a sua atividade em 1990, por iniciativa de entidades locais/regionais (Câmara 

Municipal das Caldas da Rainha, ACCCRO – Associação Empresarial das Caldas da 

Rainha e Oeste, AIRO – Associação Empresarial da Região Oeste e Turismo do Centro 

de Portugal) através de um Contrato Programa com o Ministério da Educação, com o 

objetivo de formar técnicos especializados, nível 4, com equivalência ao 12.º ano, em 

áreas em que a região fosse carenciada, por forma a responder à necessidade de 

recursos humanos qualificados do mercado de trabalho. 

Embora o objetivo imediato seja a inserção dos seus diplomados na vida ativa, estes 

podem também optar pelo prosseguimento de estudos no ensino superior ou em cursos 

pós-secundários, sendo reconhecidas as suas habilitações em todos os países da União 

Europeia. 

Em 1999, com a publicação do decreto-lei n.º 4/98, foi criada a APEPO – Associação 

Para o Ensino Profissional do Oeste – entidade proprietária da Escola, cujos associados 

são os seus fundadores e desde dezembro de 2014, o Montepio Rainha D. Leonor – 

Associação Mutualista. 

Ao longo destes quase 30 anos de funcionamento a ETEO tem oferecido cursos nas 

mais variadíssimas áreas: Animação Sociocultural; Artes do Espetáculo/Realização; 

Plástica; Auxiliar de Saúde; Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publicidade; 

Contabilidade; Energias Renováveis; Fotografia; Gestão e Organização de Empresas; 

Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente; Hotelaria/Receção e Atendimento; 

Multimédia; Serviços Jurídicos; Termalismo e Turismo. 

Desde cedo que a ETEO é vista pela comunidade local, como um meio de 

desenvolvimento da atividade económica, principalmente da região, mas também do 

país, na medida em que contribui para a formação de cidadãos ativos, capazes de 

responder aos desafios da sociedade atual, com elevado sentido de responsabilidade e 
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cidadania, e principalmente, de dar resposta às suas necessidades profissionais e 

sociais, tornando-os membros perfeitamente integrados de uma sociedade.  

Durante todos estes anos, as palavras que melhor caracterizam a ETEO, são: ambiente 

familiar. É neste ambiente familiar e clima afetivo que os alunos se sentem bem e se 

identificam. Para muitos, a ETEO foi onde lhes foi permitido voltar a acreditar que é 

possível voltar a sonhar por um futuro melhor. 

De forma resumida, de acordo com Bernarda (2013, p.36) a ETEO:  

- “Investe em formar profissionais qualificados que promovam o desenvolvimento 

sociocultural de grupos e comunidades, organizando, coordenando e/ou desenvolvendo 

atividades de animação de carácter cultural, educativo, social, lúdico e recreativo;  

- Desenvolve competências pessoais e profissionais no exercício de uma profissão, bem 

como prepara os alunos para prosseguirem estudos, quer seja em formações pós-

secundárias, quer seja para o ensino superior;  

- Promove a integração socioprofissional dos seus alunos no mercado de trabalho 

através de uma ação concertada entre o Gabinete de Orientação a Apoio à Inserção no 

Mercado de Trabalho, na Escola, e o Centro de Emprego de Caldas da Rainha;  

- Proporciona ofertas formativas à população que correspondam às necessidades de 

trabalho locais e regionais, contribuindo para o desenvolvimento da economia”.  

 

3.2.2 – Caracterização dos Recursos Materiais  

 

O espaço físico da ETEO é relativamente pequeno, composto apenas por um edifício 

térreo onde se encontram concentrados todos os serviços, bem como salas de aula. 

Assim, na ETEO existem dezasseis salas de aula, equipadas com videoprojector ou 

quadro interativo da marca Promethean World Plc, destas, duas são destinadas ao 

ensino das artes e outras duas ao ensino da multimédia, para além de um espaço 

exterior ao edifício, para o ensino das energias. A acrescentar, ainda: a Biblioteca; um 

Auditório com 132 lugares sentados, equipado com sistema audiovisual; uma sala de 

Professores; Bar; Reprografia; Serviços Administrativos; Gabinete de Orientação e 

Apoio à Inserção no Mercado de Trabalho; Gabinete de Projetos; Sala da Direção da 

Escola e Sala da Direção Pedagógica. O espaço circundante à escola é um espaço de 

livre circulação, mas apenas à comunidade educativa. 
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Imagem 2 - Fachada do edifício da ETEO  

 

 

Imagem 3 - Planta do Edifício da ETEO 
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3.2.3 – Caracterização dos Recursos Humanos  

 

O corpo docente da ETEO é constituído por, tendo em conta o último ano, 36 

professores internos (18 a tempo inteiro e 18 a tempo parcial) e 16 professores externos, 

num total de 52 professores. Os Professores das componentes Sociocultural e Científica 

dos cursos, têm na sua totalidade habilitação superior e experiência pedagógica. Os 

Professores da componente Técnica têm formação específica na área e, na sua maioria, 

experiência profissional, estando alguns ligados a Empresas/Instituições da região. 

Relativamente ao pessoal não docente, estes encontram-se distribuídos pelos diversos 

serviços, sendo que, 8 são funcionários administrativos, 4 são funcionários do bar, 2 são 

auxiliares e 1 sociólogo que é responsável pelo GOAIMT que promove o 

acompanhamento e monotorização da formação, antes, durante e após a formação, 

através da implementação de diversos mecanismos, e Coordenadora da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva. Os 3 elementos da Direção são 

licenciados e possuem vasta experiência pedagógica e de gestão. 

A ETEO contou, neste último ano letivo, com 329 alunos (105 no 10.º ano, 101 no 11.º 

ano e 123 no 12.º ano). A sua origem é maioritariamente rural, com um baixo nível 

socioeconómico e a profissão dos pais é, na maioria, o trabalho doméstico, operário 

fabril, comércio e construção civil. Atualmente, existe um número significativo de alunos 

com pelo menos um dos pais desempregados. Para colmatar eventuais dificuldades 

existem alunos subsidiados com os escalões A e B e a ETEO paga aos seus alunos 

subsídio de transporte e de alimentação. 

Tendo em conta que se trata de uma escola de ensino exclusivamente profissional, 

existe uma grande diversidade de idades. Há também alguma diversidade cultural, se 

bem que se mantém uma relativa homogeneidade.  

 

3.2.4 – Projetos Representativos 

 

A ETEO possui múltiplos Projetos Emblemáticos, desenvolvidos em diversos gabinetes, 

aos quais estão afetos parte dos docentes, na sua componente não letiva. 

O Gabinete de Projetos (GP) é responsável pela internacionalização da escola, 

nomeadamente através do Programa Erasmus+, pelo Projeto da Educação para a 

Saúde e Educação Sexual (PESES), Educação para a Cidadania, ações de 
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solidariedade, organização de cerimónias como a Festa de Natal e a Cerimónia de 

Finalistas. 

O Projeto de Intervenção no Meio (PIM) desenvolve diversos projetos que conduzem à 

intervenção da escola no meio local, como o Empreendotur (projetos empreendedores 

na área do turismo). 

Sendo a sustentabilidade uma das preocupações da ETEO, o projeto ECO e DECO 

desenvolve ações que visem sensibilizar toda a comunidade escolar para a adoção de 

medidas que contribuam para os três pilares do desenvolvimento sustentável. 

É da responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Marketing a imagem e divulgação 

da escola. 

Mais recentemente foi criado um Gabinete de Qualidade responsável pela 

monotorização da implementação dos processos do Sistema de Gestão e Garantia da 

Qualidade (SGGQ). 

A ETEO possui um grupo de Bombos composto por alunos do Curso Animador 

Sociocultural que é solicitado para participar em múltiplas atividades da comunidade 

local. 

 

3.2.5 – Organização Curricular 

 

Em relação ao Ensino Secundário – Cursos Profissionais, o Anexo IV do Decreto-Lei 

139/2012, de 5 de julho foi alterado pelo Anexo IV do Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de 

julho, que estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão curricular, 

bem como da avaliação das aprendizagens.  

 

Tabela 2 - Matriz curricular do Ensino Profissional 

Matriz Base dos Cursos Profissionais 

Componentes de formação Disciplinas 
Total de Horas 

(Ciclo de Formação) 

Sociocultural 

Português 320 

Língua Estrangeira I, II, III 220 

Área de Integração 220 
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TIC 100 

Educação Física 140 

Científica  2 a 3 disciplinas 500 

Técnica 
23 a 29  UFCD 

ou 
40 a 43 Módulos 

1000 a 1300 

Formação em Contexto de Trabalho 600 a 840 

Total 3100 a 3440 

 

Pela análise da tabela 2, e no que à disciplina de Educação Física diz respeito, 

verificamos que a mesma cumpre as 140 horas de formação previstas para este ciclo 

de estudos, de acordo com o ANEXO VIII do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho. 

 
Cada uma destas componentes de formação, está organizada em áreas disciplinares, 

sendo cada área formada por um conjunto de módulos, que constituem unidades 

mínimas de aprendizagem. Ao conjunto dos módulos dos planos de estudo das diversas 

disciplinas dos cursos ministrados na escola, chama-se Estrutura Modular. 

 

3.2.7 – Oferta Formativa  

 

A oferta formativa que a ETEO dispõe visa proporcionar a todos os alunos opções 

diversificadas e adequadas às suas expetativas, tendo em conta a formação integral do 

indivíduo, orientadas quer para o prosseguimento de estudos superiores, quer para a 

qualificação profissional e a sua inserção no mercado de trabalho. 

No ano letivo de 2018/19 a oferta formativa da escola, tendo em conta que é 

exclusivamente Ensino Profissional, foi a seguinte: 

 

Tabela 3 - Oferta Formativa do Ensino Profissional da ETEO 

Cursos Profissionais 2018/ 2019 

Animador Sociocultural 10.º, 11.º e 12. º Ano 

Técnico Auxiliar de Saúde  10.º e 11.º Ano 

Técnico de Comunicação e Serviço Digital 11.º Ano 

Técnico de Gestão 10.º Ano 

Técnico de Multimédia 10.º e 12.º Ano 

Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho 12.º Ano 
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Técnico de Serviços Jurídicos 12.º Ano 

Técnico de Termalismo  11.º Ano 

Técnico de Turismo 10.º e 12.º Ano 

Técnico Instalador de Sistemas Térmicos de Energias Renováveis  11.º Ano 

 

 
 

3.3 – Disciplina de Educação Física  

 

3.3.1 – Instalações Desportivas  

 

A ETEO não possui instalações desportivas próprias, no entanto utiliza os espaços 

desportivos que da Câmara Municipal das Caldas da Rainha fazem parte e que são 

gentilmente cedidos. No entanto, esta situação causa algum constrangimento, na 

medida em que estes espaços não se encontram nas imediações da escola, tendo a 

necessidade de haver uma deslocação por parte dos intervenientes e 

consequentemente uma maior flexibilidade e um maior controlo ao nível dos horários, 

isto para que os alunos não entrem em incumprimento nas disciplinas que antecedem 

e sucedem a aula de EF, bem como da própria aula. 

De referir, o importante trabalho que se tem observado por parte do município na 

melhoria e manutenção das instalações desportivas e até na sua diversidade, no 

entanto, não posso deixar de mencionar dois aspetos que considero muito importantes: 

primeiro, o facto de o pavilhão onde me encontro ainda ter uma cobertura de amianto, 

o que considero bastante grave, e em segundo, a falta de equipamentos de ginástica. 

Ambas as situações já foram reportadas à entidade proprietária do espaço, Câmara 

Municipal das Caldas da Rainha, com vista à sua melhoria. Exceto isto, o investimento 

feito permite que existam espaços desportivos com boas condições, acessíveis a todos 

que os queiram frequentar, estimulando assim, a prática desportiva. 

Maioritariamente, o espaço desportivo utilizado é Pavilhão Rainha D. Leonor que fica a 

cerca de 500 metros da ETEO. Este espaço é também partilhado com uma outra Escola 

da Cidade, a Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste. Esta partilha já levou à 

necessidade de alteração da planificação, nada que não ficasse rapidamente resolvido.  

O chamado material de desgaste, como bolas, raquetas, volantes, entre outros, está 

inventariado e é o suficiente. 
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Tabela 4 - Relação material de desgaste das aulas de EF 

Material Quantidade Material Quantidade 

Marcadores 1 kit Coletes 20 

Raquetas de Ténis de Mesa 20 Bolas de Voleibol 20 

Bolas de Ténis de Mesa 15 Bolas de Basquetebol 20 

Raquetas de Badminton 30 Bolas de Andebol 15 

Volantes 5 cx Bolas de Futebol 15 

 

 

3.3.2 – Distribuição da Carga Horária da Disciplina  

 

As aulas estão agrupadas em blocos de 60 minutos estando desta forma, distribuída a 

carga horária pelos diferentes anos letivos. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos Tempos letivos de EF nos últimos cinco anos 

Ano de escolaridade Nº tempos semanais (60m) Nº horas/ ano 

10º Ano 3 horas/tempos = 180 minutos/semana 90 Horas 

11º Ano 2 horas/ tempos = 120 minutos/semana 50 Horas 

 140 Horas 

 

 

Após a análise da tabela, rápido nos apercebemos que o 12.º ano não tem EF, e que a 

maior carga horária da disciplina, está no 10.º ano. Esta distribuição deve-se ao facto 

de os alunos no 11.º ano iniciarem o estágio onde, geralmente, estão ausentes da escola 

durante o 3.º período o que faz com que as aulas se concentrem no 1.º e 2.º períodos, 

não deixando, assim, grande margem.  

Ao verificar a tabela 2, na componente sociocultural a disciplina de EF é das que tem 

menos carga horaria (140 horas), o que, de acordo com o estudo realizado por Carlos 

Carvalhinho, a um grupo de 226 alunos dos dois géneros (masculino e feminino), com 

idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos, aos quais foi administrado um 
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questionário que permitiu verificar de que forma a prática desportiva realizada fora do 

contexto escolar influência o rendimento escolar. Os resultados obtidos permitiram 

afirmar que a maioria dos alunos que praticava alguma atividade desportiva, apresentou 

melhores resultados académicos em comparação aos não praticantes, para além de 

evidenciar outros benefícios da prática de desporto relacionados com as habilidades 

humanas, nomeadamente as habilidades sociais. 

Este estudo demonstra claramente a importância que a disciplina de EF tem, e neste 

sentido torna-se imperativo colocar a disciplina no seu lugar conferindo-lhe o estatuto e 

a importância que lhe devido. 

 

3.3.3 – Regulamento das Aulas de Educação Física 

 

Para que ocorra um bom funcionamento das aulas de EF, a ETEO possui um 

regulamento específico para estas aulas. Este regulamento já existia antes da minha 

entrada na ETEO, no entanto, como qualquer regulamento que se prese está suscetível 

a alterações, que ocorrerão consoante a necessidade. 

Para o bom funcionamento das aulas de EF, deverão então ser respeitadas as seguintes 

normas: 

a) A entrada nos balneários e no pavilhão gimnodesportivo só é permitida aos 

alunos em aulas de EF ou em atividades desportivas. 

b) O balneário deve ser usado exclusivamente para os alunos se equiparem, 

desequiparem e tratarem da sua higiene pessoal. 

c) Os primeiros cinco minutos do tempo letivo da disciplina deverão ser 

disponibilizados aos alunos para que estes se equipem. 

d) Após se equiparem, devem esperar pelo professor junto aos balneários, para 

depois se dirigirem ao local onde decorrerá a atividade. 

e) O equipamento necessário à realização das aulas de EF é constituído por: 

calções; t-shirt; meias desportivas; sapatilhas (que não sejam as da rua).  

f) O responsável do balneário recolhe os objetos de valor dos colegas, coloca-

os no saco e coloca-o junto do professor. 

g) A opção por colocar objetos no saco dos valores é da responsabilidade do 

aluno e do Encarregado de Educação não se responsabilizando a Escola por 

qualquer objeto que seja colocado nesse saco. 
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h) O transporte e a utilização de todo o material deverá ser feito de maneira a 

não provocar danos, quer no material quer nas instalações. 

i) Os últimos quinze minutos do tempo letivo devem ser utilizados para os alunos 

se desequiparem e tomarem banho.  

J) O banho é obrigatório, por esse motivo, os alunos deverão trazer ainda toalha, 

sabonete e chinelos. 

 

3.3.4 – Critérios de Avaliação 

 

A avaliação das aprendizagens na disciplina de EF no ETEO está distribuída da forma 

como está indicado nas tabelas que se seguem. 

Os casos específicos são os alunos dispensados da avaliação das capacidades básicas, 

quando justificado por atestado médico num período superior a um mês. 

 
 

Tabela 6 - Critérios Específicos de Avaliação no Ensino Profissional 

Instrumento de Avaliação Objeto da Avaliação 

Educação Física 
Ensino Profissional 

Módulos 
1, 2, 3, 4, 6,  

7, 8, 9, 10, 12 

Módulos 
5, 11 

Grelha de avaliação de 
modalidades – Avaliação Prática 

Capacidade de relacionar 
aspetos teóricos com a prática 

Desempenho 
70% 0% 

Trabalho Teórico 
Aquisição e aplicação de 

conhecimentos 
0% 70% 

Teste Escrito / Avaliação Teórica 
(Alunos dispensados da prática por 
Atestado Médico) 

Aquisição e aplicação de 
conhecimentos 

70% 0% 

Grelha de assiduidade e 
comportamento / Atitudes e Valores 

Assiduidade e Pontualidade 10% 10% 

Empenho e Participação 10% 10% 

Respeito e Cordialidade nas 
relações Interpessoais 

10% 10% 

 
 
 

De forma a assegurar o cumprimento rigoroso dos critérios específicos de avaliação e 

reduzir, na medida da possível a subjetividade inerente ao processo, estão definidos 

critérios de classificação específicos, traduzidos na tabela seguinte. 
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Tabela 7 - Critérios de Classificação da disciplina de Educação Física 

Instrumentos de Avaliação Domínios de Avaliação 

Grelha de Avaliação Modalidades 

Níveis de desempenho para a avaliação prática: 
   0 a1 – Não executa 
   2 a 4 – Executa com muita dificuldade 
   5 a 7 – Executa com alguma dificuldade 
   8 a 9 – Executa sem dificuldade 
   10 – Executa sem qualquer dificuldade 
A avaliação em situação de jogo tem um fator de ponderação 
de200% 
Exercícios critério / aula têm um fator de ponderação de 50% 

Grelha de Assiduidade e 

Comportamentos 

Aulas em que o aluno está presente/N.º aulas dadas*100 (peso 3) 
Aulas em que o aluno é pontual/N.º aulas dadas*100 (peso 1) 

Aulas em que o aluno participa ativamente/N.º aulas dadas*100 
Se o aluno apresenta Atestado Médico considera-se participação 
ativa 

Aulas em que o aluno não tem comportamentos desviantes/ N.º 
aulas dadas*100 

Teste Escrito 
(Apenas para alunos dispensados 
da prática por atestado médico) 

Aquisição e aplicação de conhecimentos (200 pontos) 
A estrutura do teste será realizada através de respostas de escolha 
múltipla e de resposta fechada (verdadeiro/falso) 
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4 - Caracterização e Análise da Atividade Profissional Desenvolvida nos últimos 

cinco anos letivos (2014/2019) 

 

A análise da atividade profissional desenvolvida diz respeito aos últimos 5 anos, desde 

2014/2015 até 2018/2019. Ao longo desse período, o trabalho letivo incidiu unicamente 

em turmas do 10.º e 11.º ano do nível secundário do EP. Durante todo este período 

lecionei a disciplina de EF sem qualquer Colega, o que requeria alguma dinâmica, pois 

tinha uma média anual de duzentos e cinquenta alunos distribuídos por dez turmas 

(cinco do 10.º ano e cinco do 11.º ano), sendo assim a única professora que contactava 

com todos os alunos do universo escolar ETEO, pois, os que se encontram no 12.º ano, 

apesar de não terem a disciplina, já a frequentaram anteriormente.  

O presente relatório foi realizado tendo por base o disposto no Boletim do Trabalho e 

Emprego, n.º 5, 8/2/2019 – CCT para o EP, que define três diferentes domínios de 

competências em que a avaliação docente deve incidir, são eles: 

- Domínio A - Competências para Lecionar; 

- Domínio B - Competências Profissionais e de Conduta; 

- Domínio C - Competências Sociais e de Relacionamento.  

 

Tabela 8 - Grelha de Avaliação de Desempenho 

Grelha de Avaliação de Desempenho 

Domínios Ordens de Competência 

D
o

m
ín

io
 A

 

C
o
m

p
e
tê

n
c
ia

s
 p

a
ra

 L
e
c
io

n
a
r Conhecimentos Científicos e Didáticos 

Promoção da Aprendizagem pela Motivação e Responsabilização dos Alunos 

Plasticidade (flexibilidade e capacidade de adaptação) 

Identificação e Vivência do Projeto Educativo 

Comunicação 

Planeamento 

Procura de Informação e Atualização de Conhecimentos 

Avaliação 

D
o

m
ín

io
 B
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m
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e
tê
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c
ia

s
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e
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Trabalho de Equipa e Cooperação Inter-áreas 
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Relação com os alunos e Encarregados de Educação 

Envolvimento com a Comunidade Educativa 

 

4.1. Domínio A – Competências para Lecionar 

 

“O profissional docente que é reconhecido como competente é aquele que sabe agir 

com competência, que utiliza os seus conhecimentos, capacidades, qualidades, 

experiências, recursos emocionais para resolver as mais diversas questões para as 

quais é solicitado” (Nunes, 2011, p.28). Posso dizer que atualmente as questões para 

as quais o professor é chamado a intervir são demasiadas, constantes e algumas vezes, 

bem delicadas. Neste sentido, e cada vez mais, o papel do professor vai para além do 

domínio científico da sua área, pretende-se que direcione o processo da aquisição de 

conhecimentos no sentido de preparar o aluno para a autonomia e eficácia, aplicadas 

ao dia-a-dia. 

Tendo em conta o referido anteriormente, não pretendo passar a ideia que o professor 

apenas deva trabalhar as competências necessárias para o futuro, nada disso. É 

igualmente importante que o professor, como principal meio na transmissão de 

conhecimentos, domine os conteúdos da disciplina, se mantenha atualizado e quando 

necessário, os adapte às necessidades dos alunos, para que desta forma, através da 

sua competência, dos métodos e das ferramentas utilizadas para o efeito, consiga 

transmitir a informação de forma clara e concisa, sem interferências, com o principal 

objetivo de proporcionar aprendizagens positivas e consistentes. 

Claro que as competências inerentes ao professor são importantes e fundamentais, mas 

tem de se ter em consideração as características da disciplina, e sendo a disciplina de 

EF maioritariamente prática é fundamental para o seu êxito, que o professor esteja 

atento ao surgimento de novas metodologias de ensino dos conteúdos, a possíveis 

modificações de regras, ou até mesmo, ao aparecimento de novas modalidades ou 

apenas de inovações/atualizações nas já existentes. Esta procura e atualização de 

informação por parte do professor, feita através da leitura de diversificada, pressupõe 

que seja feita continuamente ao longo dos anos. 

Assim, a disciplina de EF tem por função educar o corpo de forma consciente, pensada 

e controlada, tendo em conta os princípios metodológicos que a definem. Embora as 
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atividades nas aulas sejam diferentes entre si, que resultam da panóplia de conteúdos 

das diferentes modalidades desportivas, coletivas e individuais, todas elas com a 

mesma intenção educativa: educação do corpo pelo movimento. Surge assim, a ideia 

de EF como um todo, pois permite o desenvolvimento dos vários domínios: físico, 

cognitivo, afetivo e social, do aluno. Este desenvolvimento resulta da aplicação de 

diferentes metodologias de trabalho, sejam elas individual, de pares ou em grupo, e 

espera-se que seja com resultados positivos.  

Nas aulas práticas, tendo em conta a heterogeneidade das turmas, a criação de grupos 

depende sempre do tipo de atividade e do tipo de alunos, sendo que o principal objetivo 

é o de potenciar e maximizar as capacidades dos alunos, fazendo uma atenção 

redobrada aos com menos disponibilidade motora, já os que se encontram fisicamente 

mais disponíveis, desafiá-los a melhorar, para além do papel importante de entreajuda 

e cooperação entre os pares. Não é fácil fazer a criação dos grupos, pois há sempre 

quem descorde, no entanto, com esta atitude pretendo manter os alunos motivados, 

melhorar os resultados e não menos importante, evitar a situações de exclusão de 

algum aluno menos ágil ou que se autoexclua.  

Perante o exposto, são vários os aspetos a ter em conta aquando de organização de 

uma aula de EF, e as minhas aulas não são exceção. Assim, e antes de mais, surge a 

necessidade de planear, que não é mais do que um processo que tem por base o 

programa da disciplina, com o objetivo de o aplicar, desenvolver e adaptar os conteúdos, 

de forma a promover aprendizagens nos alunos, por outras palavras, é o processo 

responsável pela organização de toda a dinâmica ensino-aprendizagem. 

Neste sentido, e dada a importância da planificação percebemos, através da nossa 

experiência, que até o melhor plano de aula pode ter que ser ajustado ou até mesmo 

ficar sem efeito, as razões poderão ser diversas, e aí entra em ação um novo plano de 

aula com vista a uma aula de sucesso. Esta capacidade de adaptação resulta bem, 

quando estamos em convergência com os alunos, quando existe cumplicidade e 

confiança entre ambos. Esta relação é meio caminho andado para sucesso dos nossos 

alunos, pois a probabilidade de se manterem interessados e participativos aumenta 

consideravelmente. 

Estamos num mundo onde a variedade cultural, linguística e até mesmo social, é cada 

vez maior, e a escola é o reflexo disto mesmo, tornando-se assim num espaço 

multicultural de excelência, agora, juntando a isto, as constantes inovações 

tecnológicas, faz com que o professor tenha a obrigatoriedade de se manter em 

atualização constante e consiga criar estratégias de aprendizagem diferenciadas. 
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É com base em tudo o que foi sido referido anteriormente que eu preparo as minhas 

aulas, dando assim mais ênfase e especial atenção aos diferentes aspetos organizativos 

da aula, à instrução inicial, final, bem como, dos conteúdos a serem trabalhados, aos 

tempos de transição entre tarefas, ao controlo visual dos alunos verificado pelo meu 

posicionamento e deslocação, e não menos importante, à emissão de Feedbacks 

variados, pertinentes e de fecho dos respetivos ciclos.  

Ao referir o Feedback como ferramenta fundamental na ação do professor, quando bem 

utilizado, verifica-se uma alteração no desempenho do aluno. Para o efeito é 

imprescindível que o professor consiga identificar os erros, as suas causas, a sua 

relevância e para, de seguida, poder corrigi-los da forma mais adequada possível. Nas 

minhas aulas, procurei sempre fazê-lo, tendo a preocupação com o tipo de vocabulário 

utilizado, para fosse o mais ajustado e adequado à faixa etária dos meus alunos. 

Procurei, também, sempre que possível, aquando das minhas instruções/ intervenções 

utilizar o melhor modelo, ora através da exemplificação de um aluno, ou mesmo minha, 

ora através do recurso a imagens, esquemas ou filmes, entre outras possibilidades, 

dependendo do conteúdo a ser abordado. Por exemplo, quando abordados os 

elementos gímnicos, eu própria, pelo facto de ter sido atleta de ginástica acrobática 

durante 23 anos, exemplifico, no entanto, se por alguma razão não for possível, 

apresento imagens/ fotos. 

Relativamente aos tempos de transição, referidos anteriormente, deixem-me referir a 

importância de os minimizar, bem como os tempos de instrução que se querem curtos 

e concretos, em prol da maximização do empenhamento motor. 

Se há pouco referi a importância do planeamento, como sendo a base para o sucesso 

do processo ensino-aprendizagem, agora refiro a importância da avaliação como fator 

de análise das aprendizagens adquiridas. 

Assim, são tidos em consideração três momentos de avaliação: avaliação diagnóstico, 

avaliação formativa e avaliação sumativa. Por avaliação diagnóstico entende-se como 

sendo a posição em que os alunos se encontram face às novas aprendizagens e em 

relação às anteriores que lhes servem de base, por outras palavras, fornece 

informações ao professor e ao aluno, sobre os níveis iniciais de desempenho, 

estabelecendo um ponto de partida para a elaboração dos módulos. Por esta razão, 

este momento de avaliação surge no início do ano letivo ou no início de cada módulo.  

No que concerne à avaliação formativa, o objetivo é verificar se o aluno está a atingir os 

objetivos previstos sob forma de conceitos, habilidades e atitudes, identificando as suas 
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dificuldades que nos permitam ajustar a ação pedagógica, otimizando o processo 

ensino-aprendizagem. Este tipo de avaliação, pelas suas caraterísticas, é feita de forma 

continuada em todas as aulas através da observação, principalmente.  

Já relativamente à avaliação sumativa, o foco verifica-se na classificação que é atribuída 

quantitativamente, e que tem por base a análise da evolução dos alunos e o nível de 

aproveitamento dos mesmos. Serve também, para o professor tomar consciência e 

poder avaliar o seu próprio trabalho. 

Para que todo este processo resulte e posteriormente, dê os seus frutos, é necessário 

haver regras, as minhas aulas não são exceção. Assim, no início do ano letivo, logo na 

primeira aula de Educação Física, defino as regras que terão de ser cumpridas e 

respeitadas durante todo ano. Vão desde a utilização dos balneários, passando pela 

definição do tempo necessário para trocar de roupa no início e no fim da aula, e aqui 

refiro a obrigatoriedade do banho após a aula de EF, a colocação dos objetos de valor 

dentro do saco criado para o efeito, esclarecer a razão pela qual os alunos não podem 

praticar a atividade física na posse de relógios, anéis, fios, brincos, piercings, etc., pois 

colocam em causa a sua integridade física e de alguma forma também a dos restantes 

colegas, a correta manipulação do material a ser utilizado, bem como a sua arrumação, 

para além, do tipo de alimentação de deverão fazer antes e após a aula de EF, bem 

como, nos restantes dias. 

Ao referir o banho como sendo obrigatório, reparo que em todas as aulas é um 

problema, uma grande percentagem dos meus alunos, sejam rapazes ou raparigas, não 

tem o hábito de tomar banho após a aula de EF. No entanto, e aqui mais relativamente 

às raparigas, reparei que não consideram importante, mas muitas vezes tive de estar à 

espera de que esticassem o cabelo e se pintassem. Claramente me apercebo das 

prioridades: andar bonita é que importa. A nível dos rapazes, reparo que tem muito a 

ver com o próprio corpo, ora pela vergonha de o mostrar, ora pela insegurança a nível 

da sua orientação sexual, por não se sentirem seguros do que sentem. Perante estes 

factos, tento sensibilizar os alunos para a importância do banho e tento perceber qual a 

causa, só desta forma consigo atuar de maneira mais assertiva e sempre com a 

preocupação para a mudança de atitude face ao banho. 

Não menos importante, o clima de aula que pretendo ter e que passa pelo respeito, 

entre todos, professor-alunos e alunos-alunos e aqui refiro a velha máxima de que “nós 

não somos obrigados a ser amigos uns dos outros, mas há uma coisa que temos que 

fazer sempre. Respeitarmo-nos uns aos outros!” menciono esta frase para que 

percebam que ninguém é superior a ninguém e que só através do respeito mútuo, da 
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entreajuda, da cooperação, se conseguem fortalecer as relações interpessoais e criar 

um clima de aula que proporcione aprendizagens consistentes e que permita manter os 

níveis motivacionais em alta. 

Perante o exposto, toda a dinâmica da educação/ensino pressupõe que dominemos 

uma variedade de ferramentas para a gestão diária das aulas. Cada vez mais, o 

professor através da sua capacidade de avaliação, tem de adequar e adotar as melhores 

estratégias, tendo em conta as características dos alunos, tanto a nível motor, como a 

nível psicológico, sempre com o objetivo de promoção do sucesso na aprendizagem dos 

conteúdos da disciplina. 

“Transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes!” 
Juliano Kimura 

 

4.2. Domínio B – Competências Profissionais e de Conduta 

 

Se há meio em que é fundamental que exista trabalho de equipa, esse meio é o da 

escola. Só através de um trabalho cooperativo, multidisciplinar e de partilha, é possível 

proporcionar e obter sucesso.  

Neste sentido, e tendo em conta que sou a única professora a lecionar EF na ETEO, 

acho que posso afirmar que não existe propriamente um grupo disciplinar, pois tudo o 

que à disciplina de EF diz respeito, desde planificar, definir estratégias e regras, 

depende da minha orientação. Esta situação nunca irá condicionar o sucesso que se 

pretende que os nossos alunos obtenham, no entanto, tenho perfeita noção que o facto 

de não ter nenhum colega com quem partilhar os vários aspetos inerentes à disciplina, 

nem com quem conversar sobre as situações que vão ocorrendo diariamente, nas aulas 

e fora delas, acarreta uma pressão considerável, principalmente, quando penso que 

poderei não estar a cumprir da melhor forma, com a minha função. 

No entanto, e tendo em conta as variadíssimas atividades que ocorrem na ETEO, a 

minha participação é quase que assídua, pois pelo facto de ser professora de todos os 

alunos (10.º e 11.º anos), quaisquer que sejam as atividades desenvolvidas no âmbito 

da turma, ou mesmo do próprio curso, pois existem cursos com mais do que uma turma 

distribuída pelos três anos, eu participo ativamente. 

Mas antes de avançar e falar sobre as atividades em que participo, gostaria de referir 

que, enquanto docente de EF, organizo e dinamizo algumas atividades que pretendo 

https://www.pensador.com/autor/juliano_kimura/
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que, para além de educativas, permitam criar um clima propício à interação e 

cooperação, entre os elementos da turma ou mesmo entre a comunidade escolar, e de 

superação, da própria pessoa, pois para alguns alunos falar em exposição perante os 

outros, é desde logo algo desconfortável. Posso, então, dar o exemplo do flashmob, 

realizado com uma turma de Técnico Auxiliar de Saúde, onde a temática base pretendia 

alertar para a importância da higienização das mãos. Esta atividade permitiu um trabalho 

multidisciplinar, na medida em que englobou várias disciplinas, tendo em conta os seus 

conteúdos, e onde de forma diferente e descontraída, os alunos adquiriram 

conhecimento e desenvolverem variadas competências.  

Posso também, referir o trabalho que realizo com os alunos aquando da Festa de Natal, 

considerada um ícone da nossa escola e que tem como principal objetivo aproximar 

turmas, docentes, funcionários e familiares. Assim, e desde que iniciei o meu trabalho 

na ETEO que me disponibilizo para preparar com algumas turmas, umas num ano 

outras noutro, apresentações que envolvem dança, ginástica e até mesmo 

representação, enfim, uma panóplia de conteúdos que se pretende que seja trabalhada 

e aplicada de forma e contexto diferente, proporcionando assim aprendizagens 

igualmente diferentes e provavelmente, inesquecíveis e duradoras.  

De referir, também, a organização de caminhadas que tiveram diferentes fundamentos, 

umas pretendiam valorizar a prática da Atividade Física e privilegiar o contato com a 

natureza, e outras pretendiam consciencializar e sensibilizar a comunidade escolar e a 

comunidade caldense sobre determinadas temáticas, como por exemplo, o 

movimento "Onda Rosa", desenvolvido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, onde 

procura incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. Antes de 

iniciar esta atividade realizei um briefing, de forma a contextualizar e esclarecer aspetos 

importantes a ter em consideração durante a mesma, sempre com o objetivo de 

minimizar qualquer constrangimento que pudesse surgir. A participação em atividades 

deste género esteve e estará sempre aberta a toda a comunidade escolar, onde 

professores, alunos e funcionários se juntam e usufruem de um momento diferente, com 

bastante satisfação e cumplicidade. Geralmente, as atividades deste género acontecem 

em alturas em que é possível aproveitar a natureza no seu esplendor, como por 

exemplo, a Lagoa de Óbidos que se encontra aqui tão perto. 

Antes de iniciar qualquer atividade é fundamental a sua planificação, pois é onde são 

traçados os objetivos e como se vai fazer para poder cumpri-los. Após a sua realização, 

é igualmente importante fazer as avaliações/reflexões necessárias com o intuito de 

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNS4RkeVuvlQbfCBiMDj3hFZe57kRA:1571694414771&q=briefing&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiUw6b6qa7lAhUnsKQKHX_sDEoQkeECCC0oAA
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perceber se foram, ou não cumpridos os objetivos traçados e quais os aspetos a 

melhorar. Em todas as atividades foram efetuados estes procedimentos.  

Como referi anteriormente, são variadíssimas as atividades em que participo, em muitas 

delas como responsável do Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual 

(PESES), entre os anos letivos 2016 a 2018. Este Projeto encontra-se regulamentado 

na Portaria n.º 196-A/2010, de 9 de Abril, da Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto, e visa, de 

acordo com o referencial da Educação para a Saúde, o “desenvolvimento de 

competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes confrontarem-se 

positivamente consigo próprios, construir um projeto de vida e serem capazes de fazer 

escolhas individuais, conscientes e responsáveis. A promoção da educação para a 

saúde na escola tem, também, como missão criar ambientes facilitadores dessas 

escolhas e estimular o espírito crítico para o exercício de uma cidadania ativa”.  

Apesar de já colaborar nas vastas atividades que iam acontecendo no âmbito deste 

projeto, quando o abracei, fi-lo de mente aberta e com grande vontade de propiciar e 

aplicar novos conhecimentos que fui adquirindo através de formações e de partilhas 

entre colegas.  

Neste sentido, tendo por base o Referencial de Educação para a Saúde do Ministério 

da Educação – Direção-Geral da Educação, que assenta sobre cinco temas globais: 

Saúde Mental e Prevenção da Violência; Educação Alimentar; Atividade Física; 

Comportamentos Aditivos e Dependências; Afetos e Educação para a Sexualidade, que 

ainda se dividem em subtemas, e tendo em consideração as características dos alunos 

que me acompanham, em cada ano letivo que fui responsável deste projeto, elaborei 

um plano anual que servia de base para desenvolver atividades que mais se adequavam 

ao contexto de vida e às necessidades dos alunos, claro que as temáticas abordadas 

variavam consoante o ano letivo. 

De referir que, quando peguei no PESES, já estavam estabelecidas algumas parcerias 

que permitiam com que a informação transmitida tivesse garantia de qualidade, no 

entanto, outras novas foram estabelecidas, sempre com o intuito de melhorar a 

qualidade, a pertinência da informação, e não menos importante, informação que 

estivesse atualizada e adaptada às novas realidades.  

Assim, posso referir as seguintes entidades como colaboradoras da ETEO no PESES: 

Unidade de Saúde Familiar Rafael Bordalo Pinheiro – Equipa de Saúde Escolar, com a 

deslocação anual de uma enfermeira à escola, onde dinamizou sessões com as turmas 

do primeiro ano, em que os temas abordados passavam pela educação para a 

sexualidade e a importância da higiene, entre outros assuntos de especial relevância; 

https://saude-aevf.webnode.pt/_files/200000012-43c3344bce/port_196a_edsexual2010.pdf
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Instituto Nacional de Emergência Medica (INEM), onde formadores da instituição se 

deslocaram à escola e dinamizaram cursos de Suporte Básico de Vida para os alunos; 

Camara Municipal das Caldas da Rainha - Gabinete de Atendimento à Vítima de 

Violência Doméstica (GAVVD), que também se deslocou à escola e onde a advogada 

que os apoia, realizou dinâmicas com os alunos tendo em conta o tema violência 

doméstica/ violência no namoro. Esta deslocação acontecia sempre na altura em que 

se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Aliás 

é um tema que requer bastante preocupação pelo aumento de casos de violência no 

namoro, que tem surgido; Associação Viagem de Volta, que se caracteriza por ser uma 

associação onde se realiza trabalho com toxicodependentes com vista ao seu 

tratamento. Aqui, para além da Psicóloga Clínica que apoia a associação, também se 

deslocavam à escola, dois a três utentes, que dinamizavam sessões com os alunos, 

geralmente de turmas em que o tema fosse preocupante, com o objetivo de alertar para 

os perigos/ consequências do consumo de drogas. Devo referir que, de acordo com o 

feedback dos alunos, é das atividades, se não a atividade, que mais gostam.  

Outras atividades foram dinamizadas, no entanto, estas aconteceram mediante datas 

específicas e/ou mediante a disponibilidade dos palestrantes, que amavelmente se 

disponibilizaram para se deslocarem à ETEO. Posso dar o exemplo, aquando da 

comemoração do Dia do Abraço em que algumas turmas da escola foram para a rua 

central da cidade da Caldas da Rainha, dar beijinhos (doce típico da cidade) em troca 

de um abraço. Esta atividade foi para mim das mais sensíveis a que assisti, a carência 

de afeto ficou claramente visível, quando havia pessoas a atravessar a rua várias vezes 

só para receber um abraço. Um outro aspeto que devo referir teve a ver com a 

desconfiança das pessoas, quando aceitavam o beijinho como medo que fosse para 

pagar e quando dizíamos que era para trocar por um abraço, paravam desconfiadas, e 

aí aceitavam a troca, quando iam embora levavam um sorriso estampado no rosto. Já 

para nem falar do que os alunos sentiram ao participar nesta atividade, onde no fim só 

diziam “foi das coisas mais bonitas que já fiz, sinto-me tão bem.” 

Posso referir também, aquando da Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, 

celebrado com a vinda de nutricionistas e de um Técnico de Desporto, que referiram a 

importância de uma boa nutrição, juntamente com a prática regular de atividade física. 

Obtive um feedback bastante positivo por parte dos alunos, bem como de colegas, que 

também assistiram à sessão. 

Enfim, outras atividades foram realizadas e dinamizadas em parceria com as equipas 

técnicas de cursos, Técnico Auxiliar de Saúde e Técnico de Termalismo, que pelas suas 
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características permitiram formação de excelência, mais uma vez, tendo em conta o 

referencial de Educação para a Saúde. 

O PESES está sob alçada do GP e neste sentido sempre que existam atividades 

desenvolvidas por parte deste gabinete, eu estou envolvida, como é caso do módulo 

integrador, que não é mais do que uma forma de integrar os alunos na turma, na escola 

e na cidade, permitindo-lhes tomar conhecimento de quais as dinâmicas de cada 

espaço, para assim se poder adaptar da melhor forma, mas não trata só da integração 

dos alunos, trata também da integração dos próprios pais/ encarregados de educação. 

Também, na Festa de Natal como referi anteriormente, para além de participar com os 

alunos nas apresentações, faço parte de uma equipa, muitas vezes denominada, equipa 

da decoração e aqui decoramos todo o espaço que recebe a Festa de Natal. Esta 

mesma equipa costuma ser encarregue da decoração e algumas vezes, da organização 

de eventos que decorrem no espaço escola, ou num espaço exterior. 

Os Diretores de Turma assumem aqui um papel fundamental, onde após as atividades, 

tentavam obter o feedback dos alunos enquadrando-o com o perfil da turma, para a 

partir daí trabalhar competências e conteúdos, ou até mesmo atuar de forma assertiva 

perante determinadas posturas. 

Em todas as atividades os meus colegas tiveram a possibilidade de assistir às ações de 

sensibilização/ formações, permitindo-lhes enriquecer a nível competências e de 

informação. 

 

4.3. Domínio C – Competências Sociais e de Relacionamento 

 

Apesar de este domínio aparecer na terceira posição, de nada tem a ver com o seu grau 

de importância até porque, perante a exigência do mundo atual, este tipo de 

competência pode fazer toda a diferença entre a permanência de um aluno na escola 

ou o seu abandono, por exemplo. 

De nada vale um professor dominar cientificamente os conteúdos e depois não 

conseguir derrubar as suas próprias barreiras, sejam elas: pessoais, sociais e/ou 

profissionais. Faço referência, principalmente, às barreiras profissionais porque, como 

é do conhecimento geral, existem ainda muitos colegas professores que se encontram 

completamente formatados e presos ao passado, colegas que não acompanharam a 

mudança, a evolução e que continuam a ensinar como se estivessem no séc. XX., numa 

escola que se quer do séc. XXI. 
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Neste sentido, espera-se por parte de nós professores um esforço para a transformação 

e adaptação às novas realidades, onde a atualização e aquisição de novas aptidões e 

competências aparece como uma necessidade primordial. 

Assim, na escola atual, pretendem-se professores observadores, reflexivos, dinâmicos, 

inovadores, criativos, compreensivos, cooperantes, com uma boa capacidade relacional 

e de comunicação entre os pares, mas também, com os alunos, os pais e a restante 

comunidade educativa.  

Tendo em conta o supracitado, estou em condições de expor como tem sido a minha 

ação na comunidade educativa. Assim, e começando pelos alunos, logo no início das 

aulas, numa tentativa de minimizar quaisquer posturas e comportamentos menos 

favoráveis que possam comprometer negativamente o normal funcionamento das 

mesmas, contextualizo a disciplina, salientando as regras e o tipo de comportamento 

que deve vigorar. Claro que na prática os alunos mantêm os comportamentos que estão 

habituados, no entanto, faço questão que eles percebam que o que estão habituados 

poderá não coadunar com o que é pretendido em aula, e como qualquer ação tem 

sempre uma consequência, seja ela positiva ou negativa, que poderá refletir-se ao nível 

da avaliação.    

Outro aspeto não menos importante tem a ver com o clima de aula, que pretendo que 

seja de respeito entre todos, professora e alunos, e ao mesmo tempo apelativo, onde 

os alunos se sintam motivados para a prática de exercício físico. Aqui tento perceber o 

que os define de forma a criar aulas/atividades que lhes despertem interesse, mas que 

ao mesmo tempo lhes permitam sair da sua zona de conforto. Posso dar o exemplo de 

um desafio que lancei aos meus alunos há uns anos atrás, onde teriam de fazer uma 

apresentação de Dança Tradicional Portuguesa numa atividade da escola que seria 

aberta à comunidade. Claro que a resposta imediata foi, “nem pensar”. No entanto e 

após alguma persistência e argumentos positivos, tive duas turmas que o fizeram. O 

feedback não poderia ser mais positivo. Todos os participantes disseram, inclusive, que 

deveríamos repetir e formar um grupo na escola. Para mim, este exemplo permite 

compreender o quanto um conteúdo/matéria pode ser abordada de uma forma diferente 

e ao mesmo tempo permitir ao aluno desenvolver várias competências transversais, 

como por exemplo: superação de barreiras e dificuldades, trabalho de equipa, 

cooperação, respeito entre os colegas e o professor, não esquecendo o efeito que os 

feedbacks dos familiares e a restante comunidade educativa teve sobre este trabalho, 

pois fez com que recebessem bastantes elogios que se transformaram em orgulho neles 

próprios. 
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Por tudo isto, não tenho dúvidas sobre o benefício deste tipo atividades, onde cada vez 

mais se verifica que para além de serem abordados conteúdos, é possível trabalhar 

competências e de uma forma bem mais descontraída. Este tipo de aprendizagem, 

denominada aprendizagem pelo movimento, permite ao aluno, de acordo com a sua 

necessidade e vontade, desenvolver as habilidades corporais, estimular a inteligência e 

ainda contribuir para relacionamentos humanos (Fernandes, 2008). 

De uma forma resumida, a minha atitude perante os meus alunos é algo rígida numa 

primeira abordagem, mas com tendência a atenuar com o tempo, isto porque, perante 

toda a envolvência, toda a bagagem que cada aluno é detentor, chegam a ser tão 

ímpares e delicadas, que a manter sempre uma postura rígida só levaria ao insucesso, 

ao afastamento, a uma série de situações negativas que não seriam benéficas nem para 

o aluno, nem para mim como professora.  

Pretendo, assim, que os alunos percebam que há espaço para tudo nas minhas aulas: 

divertir, trabalhar, conversar, mas que existem limites para cada uma delas, sempre com 

respeito entre todos, principalmente com respeito pela diferença, costumo dizer “que a 

liberdade de um, acaba quando começa a do outro”, ninguém é superior a ninguém, o 

que nem sempre é fácil digerir, mas também não permito que haja margem para uma 

possível “brincadeira ofensiva”, como eles chamam.  

Tento sempre que os alunos percebam que se precisarem de mim, estarei sempre 

presente. 

A minha interação com a restante comunidade educativa é bastante positiva, sempre 

com bastante respeito pelos colegas, sejam eles funcionários docentes ou não docentes 

da escola, todos fazemos parte de uma instituição, muitas vezes caracterizada pelos 

próprios alunos, como uma família.  
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5 - Conclusões e Perspetivas de Futuro  

 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção. 

Paulo Freire 

O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não 

simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. 

Jean Piaget 

As frases supracitadas foram proferidas por pensadores notáveis que sem sombra de 

dúvida deixaram a sua marca na história da pedagogia mundial. Apesar destes autores 

fazerem parte de uma época não muito recente, não é por esta razão que os seus ideais 

não estão adaptados ao período em que nos encontramos, até pelo contrário. Cada vez 

mais, se pretende uma educação escolar em que os alunos construam e sedimentem 

uma cultura apoiada em três pilares, cientifico, artístico e humanístico, para que desta 

forma “mobilizem valores e competências que lhes permitam intervir na vida e na história 

dos indivíduos e das sociedades, tomem decisões livres e fundamentadas sobre 

questões naturais, sociais e éticas, e disponham de uma capacidade de participação 

cívica, ativa, consciente e responsável” (Martins et al, 2017, p.10). Tudo isto encontra-

se referenciado no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que não é 

mais do que a matriz comum a todas as escolas, onde surgem descritas as diretrizes 

que configuram o que se pretende que os jovens alcancem no final da escolaridade 

obrigatória.  

No documento supracitado configura também, e não posso deixar de referir, um dos 

objetivos primordiais da escola atual, que passa por torná-la numa escola inclusiva, de 

todos e para todos. 

Atualmente a profissão docente depara-se com variadíssimos desafios, entre eles, o 

acompanhamento individualizado a alunos com necessidades educativas especiais, 

onde a maioria dos professores não tem formação adequada, nem estão sensibilizados, 

nem preparados para poderem lidar com determinado tipo de situações. Aqui urge a 

necessidade de formação específica, e de ferramentas que possibilitem melhorar e 

adequar o tipo de pedagogia a aplicar. 

É com base nos ideais acima referidos que tenho desenvolvido a minha profissão como 

professora de EF. Sempre de forma consciente e empenhada tentei superar as 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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adversidades da profissão, sejam elas múltiplas funções, stress profissional, perda de 

qualidade de alguns serviços escolares, restruturações diversas, entre outras, de forma 

a evitar e minimizar quaisquer falhas ou erros no processo de ensino-aprendizagem.  

É para os meus alunos que canalizo todo o meu conhecimento e as minhas 

competências, sempre com o objetivo de lhes proporcionar um ambiente emocional 

adequado, propício a grandes momentos de aprendizagem. Assim, para que o processo 

de ensino-aprendizagem acorra de forma o mais adequada possível, é necessária a 

planificação da aula, sempre com intuito de potenciar o tempo de prática. Perante a 

minha experiência percebi que até o melhor plano de aula poderá ficar sem efeito, e as 

razões poderão ser diversas, neste caso será necessário aplicar um segundo plano, 

com vista a manter o sucesso da aula. 

Em todas as atividades proporcionadas, umas mais exigentes que outras, tentei sempre, 

respeitar a individualidade e os ritmos de aprendizagem de cada aluno, adaptando-as 

às capacidades motoras e ao grau de motivação de cada um, sempre com o objetivo de 

promover um desenvolvimento eficiente das competências específicas da disciplina de 

Educação Física. Como contrapartida exigi empenho e rigor na realização das mesmas. 

Claro que nem todas as atividades foram de encontro às expectativas e até vontade do 

aluno, no entanto, perante uma situação de desmotivação, tentaria perceber a causa 

para de acordo com ela poder agir. De referir que perante um acontecimento desta 

natureza nunca permiti que a falta de empenho de determinado(s) aluno(s) pudesse 

prejudicar os restantes. 

Este Relatório permitiu-me analisar e refletir, uma vez mais, sobre a minha prática 

pedagógica destacando os pontos fortes e os constrangimentos que foram surgindo ao 

longo do meu percurso profissional. Destaco no seu decorrer, a importância dada à 

formação que fui adquirindo e consolidando, tanto a nível científico como a nível 

didático/pedagógico. 

Durante o desenrolar da minha atividade profissional procurei sempre fomentar nos 

alunos o gosto pela prática regular de atividade física, fazendo-os perceber sobre a 

importância de uma manutenção geral, quer seja física, psicológica ou social, durante 

toda a vida. Procurei também, desenvolver um processo de ensino-aprendizagem 

diferenciado e diversificado, onde os alunos são agentes ativos em todo este processo, 

com vista à consolidação e aquisição de novos conhecimentos e competências práticas 

nas suas várias dimensões, técnica, tática, regulamentar e organizativa. Durante todo 

este processo, busquei transmitir e incutir atitudes e valores indispensáveis à formação 

cívica e socio afetiva de cada aluno, isto é, procurei promover o respeito, a 
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compreensão, a amizade, a solidariedade e a tolerância, a autossuperação, a liderança, 

a autonomia, a capacidade de trabalhar em grupo, a resiliência, o saber lidar com os 

êxitos e os fracassos. Todos estes aspetos foram trabalhados e vividos pelos alunos, 

de forma muito específica e particular na disciplina de EF, e todos eles fundamentais 

para a vida em sociedade.  

No seguimento do que foi exposto anteriormente, devo referir as constantes chamadas 

de atenção e a visível carência afetiva, que uma parte considerável dos meus alunos, 

tem. Aqui assumo um papel de, para além de professora, de uma pessoa que está 

disponível para os ouvir e apoiar, e se for caso disso, ajudar ou procurar ajuda 

especializada, dependendo da situação. Até à data, tem sido muitos os alunos que viram 

em mim alguém que os poderia ajudar, e para alguns só o facto de os estar a ouvir, já 

ajuda. Este é, cada vez mais, um ponto fundamental em que todo o profissional docente 

tem de estar alerta, diria mesmo toda a comunidade educativa, esta disponibilidade 

poderá fazer toda a diferença no rumo e no sentido que o aluno dará à sua vida.  

Neste sentido, posso afirmar que a minha prestação como docente não se cingiu apenas 

à sala de aula, passou também, pela dinamização da escola, promovendo, organizando 

e participando nas várias atividades, sejam elas internas ou externas, desenvolvidas por 

mim, enquanto a única docente da disciplina de EF e pelo GP, ambas a constarem do 

Plano Anual de Atividades, contribuindo assim, para alcançar os objetivos da disciplina 

de EF, para a defesa dos interesses da escola, para a promoção do bom nome da ETEO 

e para uma relação aberta com a comunidade exterior. 

A experiência que tenho acumulado ao longo de todos estes anos tem vindo a 

demonstrar que a medida do sucesso de uma escola está diretamente ligada à força da 

sua própria cultura e afirmação de identidade. Acredito numa escola que vai de encontro 

ao seu meio envolvente, onde os seus alunos, mas também, os restantes elementos da 

comunidade educativa, se sintam identificados, integrados e felizes. 

Atualmente, assistimos à desvalorização acentuada da profissão docente facilmente 

visível pelas atuais políticas que a apoiam e pela visão desprestigiante da sociedade 

sobre esta. O atual valor dado à Educação resume-se na sua maioria aos resultados 

obtidos. Neste sentido, cabe-nos a nós profissionais e amantes do ensino em geral, e 

da EF em particular, incrementar a qualidade no desempenho profissional até ao mais 

alto nível. Esta é fundamental para a dignificação de qualquer profissão.  
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PROFISSIONAL   

 

EDUCAÇÃO E 
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Docente do Ensino Técnico-Profissional 

Escola Técnica Empresarial do Oeste, Caldas da Rainha (Portugal) 

▪ Docente de Educação Física 

 

2007 - 2011 

 

 

 

Docente  

Animesalus- Organização de Eventos Desportivos, Lourinhã (Portugal)  

▪ Docente de Atividades Físicas Desportivas 

 

2001 – 2010 
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Município do Bombarral, Bombarral (Portugal) 

▪ Monitora de Atividades Físicas Desportivas 

18/07/2014 
Mestrado em Atividade Física – Especialidade de Gerontomotricidade 15 Valores 

Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco, Castelo Branco (Portugal) 

▪ Especialista em Gerontomotricidade 

 02/07/2007 Licenciatura de Professores do Ensino Básico – Variante de Educação 
Física 

15 Valores 

Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Educação de Leiria, Leiria 
(Portugal) 

▪ Docente de Educação Física 
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Curso de Juíz de Acrobática, Tumbling e Duplo Mini-trampolim 

Associação de Ginástica de Leiria, Leiria (Portugal) 

 Juíz de Acrobática 

 Juíz de Tumbling 

 Juíz de Duplo Mini-Trampolim 

Curso de Monitores de Ginástica 
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PESSOAIS   

 

 

 

1997 – 1998 
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Outras línguas 
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de Educação para a Saúde do Arco Ribeirinho; 

 25/ 03/ 2017 – 01/ 04/ 2017: Formação de Staff, no âmbito do Programa 
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Ensino Profissional: o Saber em Ação”; 
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