
Enquadramento

As adaptações ao contexto de Ensino à Distância (E@D) representam um desafio para todas 

as áreas disciplinares, mas de modo muito particular, para a disciplina de Educação Física (EF). 

Efetivamente, a impossibilidade de realização das atividades que caracterizam a área das Ati-

vidades Físicas determinam o incumprimento do currículo da Educação Física em toda a sua 

extensão, comprometendo o processo de avaliação das aprendizagens.

Dinamizado pela SPEF e pelo CNAPEF, o webinar “Avaliação em Educação Física em contexto 

de E@D” serviu o propósito de discutir e partilhar ideias sobre este, sempre complexo, tema. 

Em articulação com os webinar’s anteriores1 e partindo das questões previamente apresenta-

das pelos participantes tentou-se contribuir para uma abordagem desta questão de forma tão 

informada e tranquila quanto possível.

Sendo impossível de tipificar pela variabilidade e especificidade dos problemas enfrentados 

em cada contexto educativo2, as práticas de avaliação e classificação obrigam a uma redobra-

da atenção sobre os seus princípios. Com efeito e nas atuais circunstâncias, os princípios da 

avaliação pedagógica são o melhor dos fundamentos para uma tomada de decisão sobre os           

processos avaliativo e classificativo.

1 Este webinar é o terceiro de uma série de 3: “Desafios da EF no E@D em 2020/21”; “Aprendizagens          
Essenciais: Proposta de operacionalização da área de Conhecimentos no E@D”; e “Avaliação em Educa-
ção Física em contexto de E@D”.

2 Por exemplo, as preocupações classificativas das escolas que têm uma organização do calendário letivo 
em semestres são, naturalmente, diferentes de uma escola que tenha uma organização por períodos.
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Conscientes dos constrangimentos enfrentados pela EF, partimos com a clara ideia de que, 

este ano letivo, em condições de E@D não é possível garantir as Aprendizagens Essenciais na 

sua plenitude. De recordar ainda que as aprendizagens identificadas no final do ano anterior 

como necessitadas de reforço e consolidação não serão recuperáveis nas atuais condições de 

ensino e aprendizagem da EF, incrementando o défice de aprendizagem dos alunos, entretanto 

acumulado. 

A Avaliação e os seus Princípios

A importância da Avaliação nos processos de ensino e de aprendizagem exige a sua perma-

nente consideração ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem (Fernandes, 2019).

Particularmente conhecidos, são cinco os seus principais pressupostos:

• Melhoria da Aprendizagem - Meio de promoção da aprendizagem

• Transparência – Finalidades, critérios, momentos e processos de recolha da informação

• Integração Curricular – Estreita relação com o currículo

• Positividade - Equidade das oportunidades de demonstração das aprendizagens

• Diversidade - Métodos, instrumentos de recolha e agentes envolvidos

No essencial é dizer que a avaliação assume uma natureza subjetiva, tem caráter essencial-

mente formativo – está intencionalmente inscrita no quotidiano pedagógico - e cuida da produ-

ção e disponibilização de informações orientadas para a compreensão (professores e alunos) 

do que está a ser aprendido e do que falta aprender; enfoca as condições de participação e 

envolvimento dos alunos (autorregulação).

Interdependentes e complementares, a avaliação e a classificação têm como objeto as apren-

dizagens realmente tratadas – as que beneficiaram de condições para ser apendidas, i.e. “Só 

se avalia o que foi ensinado!”. Importa reter que “(…) avaliar não é classificar, ainda que nos 

possa ajudar a fazê-lo com rigor, com sentido ético e com justiça.” (Fernandes, 2011).

Não podemos, apesar disso, ignorar as adaptações práticas que o E@D impôs:

• Ao objeto de avaliação pelas implicações no ensino e nas oportunidades de aprendiza-

gem de todos conteúdos, mas muito em particular na área das Atividades Físicas;

http://www.spef.pt
http://www.cnapef.pt
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• Às metodologias de ensino em especial pelas dificuldades impostas às experiências 

de aprendizagem ao nível da interação dos alunos com os professores, com os colegas e 

com os materiais;

• Aos métodos e instrumentos de recolha de dados sobre as aprendizagens evidencia-

das pelos alunos.

O contexto de E@D mantém a intencionalidade da ação dos professores de EF para mobiliza-

rem os alunos para a prática da atividade. Nas atuais condições de E@D, o processo avaliati-

vo implica uma redobrada atenção à explicitação e clarificação do objeto de avaliação junto 

dos alunos, é dizer, à discussão e esclarecimento do que queremos que os alunos aprendam.     

Nesse exercício, importante definir que áreas são passíveis de ser desenvolvidas neste contex-

to, e que oportunidades existem para um efetivo desenvolvimento de aprendizagens. 

A equidade das condições para aprender em E@D difere do tempo presencial. Ao contrário do 

ensino presencial, no E@D não é possível assegurar, a todos os alunos, a equidade das con-

dições de acesso ao tempo, ao espaço e aos materiais, nem o necessário acompanhamento 

próximo do professor. Importa recordar que a diversidade de condições de acesso a material 

informático e a impossibilidade de assegurar, pelas limitações e partilha do espaço familiar, 

um ambiente de prática adequado, são determinantes para a qualidade das oportunidades 

de aprendizagem, em especial na área das Atividades Físicas, mas também na área da Aptidão 

Física.

No entanto, a par da área dos Conhecimentos, a área da Aptidão Física ganha especial prota-

gonismo e importância no E@D. Entendemos assim que, acompanhada por procedimentos de 

avaliação formativa, a sua consideração no processo classificativo deve ser ponderada. 

Como sustentado no segundo dos webinars dinamizados pela SPEF e pelo CNAPEF, a opera-

cionalização da área dos Conhecimentos é a menos afetada entre as áreas curriculares da EF, 

resultando daí uma efetiva possibilidade de consideração dos dados avaliativos recolhidos no 

processo de classificação.

Avaliação Formativa

Os procedimentos de avaliação formativa são essenciais para monitorizar e a regular a                  

atividade dos alunos.

http://www.spef.pt
http://www.cnapef.pt
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Estratégias adequadas e uma utilização de recursos intencionalmente orientada para a promo-

ção das aprendizagens, quando acompanhadas de procedimentos e dispositivos de avaliação 

formativa, são essenciais para o desenvolvimento desta área no contexto de E@D. A integração 

de uma diversidade de ferramentas tecnológicas pode ajudar na dimensão operacional do pro-

cesso de avaliação, nomeadamente as relacionadas com os registos de avaliação e na persona-

lização do feedback3.

Deslocar a avaliação formativa para o momento inicial de aprendizagem, invertendo a avaliação 

de um momento final para um momento inicial da aprendizagem reflete as orientações meto-

dológicas dos Programas e permite garantir maior coerência pedagógica, ao mesmo tempo que 

contribui para uma aprendizagem mais autorregulada pelos alunos.

Avaliação Contínua

O processo de ensino-aprendizagem deste ano letivo iniciou-se em setembro. Apesar das condi-

ções em que se desenvolveu a primeira parte do ano letivo até ao confinamento (com todas as 

condicionantes que impedirão o normal desenvolvimento do currículo), existem dados avaliati-

vos que devem acompanhar e orientar o processo classificativo neste momento.

A classificação do 3º período não é (não deve ser!) a média dos 3 períodos. É contínua, pelo que 

o impacto da classificação do 2º período na apreciação do ano letivo, não sendo despiciente, não 

deve ser determinante. Neste pressuposto, importa que a classificação a alcançar pelos alunos 

no 2º Período/1º Semestre não comprometa o apuramento dos resultados futuros, num contex-

to que se espera presencial.

De acordo com a lógica de desenvolvimento curricular e com as orientações metodológicas dos 

PNEF, neste momento do ano letivo, o ensino presencial e o conhecimento dos alunos durante 

1 período, nos anos de iniciação; de 4 períodos letivos nos 6º, 8º e 11º anos e de 7 períodos nos 

3 Ferramentas digitais particularmente úteis na avaliação (nomeadamente formativa e no feedback) de 
que são exemplo: Kahoot, Mentimeter, Plickers, Socrative.

http://www.spef.pt
http://www.cnapef.pt
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9º e 12º anos, asseguram um razoável conhecimento dos alunos e a possibilidade de enquadra-

mento das suas aprendizagens, i.e. da sua avaliação e classificação.

A área das Atividades Físicas marcou a classificação do 1º período. Neste momento de E@D há 

uma parcela da classificação que tem de ser articulada com o trabalho desenvolvido. Considerar 

a classificação do 1º período e a área dos Conhecimentos para justificar pequenas oscilações da 

classificação a atribuir, pode ser uma estratégia a considerar.

No currículo, de acordo com as normas de referência para o sucesso, a demonstração das 

aprendizagens essenciais na área dos Conhecimentos, bem como uma Aptidão Física Saudável, 

são condição de sucesso. Esta condição exige um cuidado especial no desenvolvimento curri-

cular desta área, considerando as eventuais implicações nas classificações intermédias, do 2º              

período / 1º semestre, bem como na classificação final.

Procedimentos de Autoregulação e Autoavaliação

No processo ensino-aprendizagem e, muito em especial no contexto de E@D, envolver os alu-

nos na sua avaliação é uma condição essencial. O envolvimento dos alunos nos processos de           

autorregulação e de autoavaliação tem um impacto estruturante na melhoria das suas aprendi-

zagens e no desenvolvimento da autonomia.

Partilhar com os alunos os objetivos a perseguir, explicitar as tarefas e os critérios valorizadores 

dos desempenhos, fomentar processos de efetiva autorregulação (uma autoavaliação regular 

por oposição à redutora e contraproducente autoclassificação desencadeada no final de cada 

período) constituem exemplos de uma prática que importa desenvolver.

Para além do potencial pedagógico, estes procedimentos serão (também) importantes para “evi-

tar surpresas”, deixando claro para todos, quais os aspetos envolvidos na avaliação em EF no 

E@D e quais os elementos que integram a classificação na disciplina.

http://www.spef.pt
http://www.cnapef.pt
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Aceder à gravação do WEBINAR 3 - Avaliação das Aprendizagens em Educação Física no E@D

Ver também:

Roteiro - Princípios Orientadores para uma Avaliação Pedagógica em Ensino a Distância (E@D)
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