


Quais os 
principais 
resultados 
deste estudo?



1 - Representatividade deste Estudo
As 412 entradas válidas neste estudo são representativos da realidade nacional. 

100% dos 
distritos de 
Portugal estão 
representados 
neste estudo



1 - Representatividade deste Estudo
As 412 entradas válidas neste estudo são representativos da realidade nacional. 

71.4% dos concelhos de 
Portugal estão 
representados neste estudo



1 - Representatividade deste Estudo
As 412 entradas válidas neste estudo são representativos da realidade nacional. 

Todos os Ciclos de 
Escolaridade estão 
representados 
neste estudo



2 - Decisões que afectam a Educação Física
A intervenção dos Professores de EF e das Direções dos AE e ENA teve um impacto 
globalmente positivo nas condições de funcionamento da EF e do Desporto Escolar. 

87.6% dos decisões 
tomadas nos AE e ENA 
foram consideradas 
positivas pelos Professores 
de Educação Física



2 - Decisões que afectam a Educação Física
A intervenção dos Professores de EF e das Direções dos AE e ENA teve um impacto 
globalmente positivo nas condições de funcionamento da EF e do Desporto Escolar. 

Mais de 91% das decisões foram do grupo de 
EF ou a partir de sugestão do mesmo.

4 Categorias de Análise
◦ Decisão EF: As decisões foram tomadas pelo grupo de 

Educação Física e posteriormente assumidas pelo Conselho 
Pedagógico e Direção

◦ Influência EF: O grupo foi consultado e como consequência 
da auscultação foram tomadas as medidas

◦ Auscultados/Sem influência: O grupo de EF foi auscultado, 
mas as decisões foram contrárias à opinião do grupo

◦ Sem auscultação: As medidas foram tomadas sem a 
auscultação do grupo



3 - Aulas de Educação Física em 2020/2021
98.1% dos AE e ENA mantiveram o tempo horário dedicado à disciplina de EF



3 - Aulas de Educação Física em 2020/2021
1.91% dos AE e ENA decidiram 
reduzir o tempo horário dedicado 
à disciplina de EF.

Consequências Negativas:

❏ 4000 alunos potencialmente afetados 
(critério de 500 alunos por AE ou ENA)

❏ facto agravado pelo número 
considerável de AE e ENA (44) com aulas 
teóricas obrigatórias na EF

❏ facto agravado pela redução do tempo 
útil de aula da EF como resultados das 
medidas operacionalizadas (DGS+DGE)



3 - Aulas de Educação Física em 2020/2021
10.7 % dos AE e ENA decidiram, na disciplina de Educação Física, alterar aulas 
práticas para aulas teóricas ou aulas de EF à distância. 

Potencialmente 22.000 alunos afetados por esta decisão - ⅓ aulas não práticas



3 - Aulas de Educação Física em 2020/2021
10.7 % dos AE e ENA decidiram,  na disciplina de Educação Física, alterar aulas 
práticas para aulas teóricas ou aulas de EF à distância. 

Esta decisão afetou, em 
maior número, alunos 

dos 2º e 3º Ciclos de 
Escolaridade 



3 - Aulas de Educação Física em 2020/2021
+ de 50 % dos AE e ENA indicam não ter Assistentes Operacionais suficientes para 
assegurar a higienização dos espaços, equipamentos e materiais para a EF e DE.

Esta decisão está 
relacionada com 

constrangimentos na 
rentabilização do 

tempo útil de aula de 
Educação Física



4 - Utilização dos Balneários em 2020/2021
97.5 % dos AE e ENA decidiram condicionar a utilização dos Balneários como 
medida de prevenção ao contágio por Covid-19

A alteração mais corrente nos 2º e 3º ciclos EB e no Ensino Secundário foi a restringir a utilização dos 
balneários apenas como vestiário.



4 - Utilização dos Balneários em 2020/2021
A proibição total da utilização dos balneários foi de 22% no 2º CEB, 23% no 3º 
CEB e de 18% no Ensino Secundário. 

Embora enquadradas nas necessárias adaptações impostas aos AE e ENA, a impossibilidade de 
utilização dos balneários estão a colocar constrangimentos no trabalho que é desenvolvido na 
Educação Física, nomeadamente: 

❏ pelas restrições ao espaço físico disponível para a aula na sequência de haver turmas 
inteiras que levam e guardar os seus pertences dentro da sala de aula de Educação Física,

❏ pela diminuição do tempo útil de aula, mais uma vez na sequência das turmas trocarem de 
roupa no espaço de aula, mas sempre na situação em que se tomou a decisão dos alunos 
entrarem e a saírem dos balneários por turnos,

❏ constrangimento ao trabalho de promoção de estilos de vida saudável que têm vindo a 
realizar com os seus alunos, como resultado da impossibilidade dos alunos tratarem da sua 
higiene pessoal após a aula. 



5 - Desporto Escolar em 2020/2021
3,4% dos AE e ENA viram reduzidas as horas dedicadas às suas atividades 
integradas no programa do Desporto Escolar. 



5 - Desporto Escolar em 2020/2021
3,4% dos AE e ENA viram reduzidas as horas dedicadas às suas atividades 
integradas no programa do Desporto Escolar. 

A suspensão de atividades no programa do Desporto 
Escolar vem na sequência:

❏ da inexistência das condições de higienização 
necessárias nos espaços físicos, 

❏ de constrangimentos aos horários dos treinos de DE 
devido à extensão do horário escolar,

❏ de dificuldades na “manutenção da bolha”, 

❏ da impossibilidade de realizar jogo formal,

❏ de ocorrerem em instalações municipais que estão 
encerradas.



6 - Constrangimentos e Oportunidades

● Constrangimentos nos horários disponíveis para as atividades dos DE e  
orientações pouco precisas sobre a organização e concretização das 
atividades dos Desporto Escolar face às limitações do contacto social 
entre alunos de diferentes turmas, AE e ENA. 

● Dificuldades no equipar e impossibilidade dos alunos tratarem da sua 
higiene após a aula (balneários fechados ou limitados). Menor tempo de 
aula devido à higienização/protocolo de segurança + distanciamento de 3 
mts + preocupação com regras.

● Necessidade de uma abordagem condicional do currículo, limitando ao 
máximo o contacto físico e a partilha de material e equipamento. 
Sensação de um estreitamento do currículo em várias atividades físicas do 
currículo por ex.:  Jogos D. Coletivos, Ginásticas, Luta, Dança (a pares)

● Dificuldades em operacionalizar as adaptações necessárias  para garantir 
a distância entre alunos e turmas nos espaços de EF e nos balneários 
(espaços reduzidos e/ou em número insuficiente)



6 - Constrangimentos e Oportunidades

● Devido à pandemia, houve a necessidade de partilhar novas estratégias e 
soluções para problemas pedagógicos e logísticos, aumentando a 
partilha entre docentes

● A transformação digital, de forma imposta pela necessidade da 
pandemia, levou à criação de novas ferramentas para o professor.

● Oportunidade de desenvolver matérias/modalidades (novas ou de forma 
mais aprofundada) como por exemplo: atividades individuais, atividades 
na natureza, atividades rítmicas expressivas, etc. 

● Oportunidade de considerar outros espaços do AE ou ENA para serem 
utilizados durante as aulas de EF e treinos do DE. 

● Perceção pela comunidade da importância da Educação Física
● Perceção dos alunos da importância da aptidão física e da sua relação 

com a saúde (física e mental)

● Fomos mais inovadores e criativos
● Utilizamos novas Estratégias de ensino
● Tivemos coragem para enfrentar as dificuldades específicas da nossa 

disciplina


