
Enquadramento

O contexto de E@D torna impossível o cumprimento do currículo da Educação Física (EF) em 

toda a sua extensão. Dada a impossibilidade de incluir no processo ensino-aprendizagem ati-

vidades práticas relativas à área das Atividades Físicas, área estruturante do currículo da Edu-

cação Física, a atividade pedagógica deve ser, prioritariamente, orientada para os seguintes 

propósitos:

a. A manutenção e/ou elevação da aptidão física, na perspetiva da saúde e do bem-estar;

b. A aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da aptidão física;

c. A aprendizagem dos conhecimentos relativos à interpretação e participação nas                

estruturas e fenómenos sociais, extraescolares, no seio dos quais se realizam as ativida-

des físicas.

É neste enquadramento e no seguimento do webinar organizado no passado dia 18 de feve-

reiro pela SPEF e pelo CNAPEF, que este momento pode ser visto como uma oportunidade de 

operacionalização da área dos Conhecimentos, uma oportunidade não só para o contexto de 

E@D, mas com efeitos nas possibilidades de trabalhar esta área presencialmente.

Desenvolvimento

A necessidade, neste contexto, de olharmos para esta área de forma especial, não pode ser con-

fundida com a ideia de transformar a EF no E@D só numa disciplina teórica. Reduzir a prática 

de atividade física ao tempo síncrono é igualmente um erro, porque, entre outros argumentos, 

os alunos precisam de ser incentivados à prática de atividade física ao longo da semana. 

Dedicar tempo formal da aula ao programa dos Conhecimentos responde às orientações       
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metodológicas da disciplina e concretiza o definido nas Aprendizagens Essenciais, que vieram 

dar uma maior operacionalização a esta área comparativamente ao que consta nos Programas 

Nacionais de Educação Física (PNEF). Neste momento, podemos aproveitar para avançar na 

abordagem desta área do programa, libertando tempo para as outras áreas aquando do re-

gresso à escola.

Esta é uma oportunidade para compromissos coletivos no Grupo/Departamento de EF, deba-

tendo e encontrando estratégias e entendimentos que permitam uma abordagem coerente 

e partilhada em que o trabalho de cada um pode ter efeitos no trabalho de todos – como é 

exemplo a produção distribuída e partilhada de conteúdos e recursos.

Será importante para esta abordagem considerar alguns passos: 

1. Definição / esclarecimento do que é essencial na área dos Conhecimentos por ano de 

escolaridade em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as decisões de âmbito 

curricular do Grupo/Departamento. Nesta definição é importante a clarificação coletiva de 

conceitos;

2. Projetar a sequência de aprendizagens, delimitando e organizando os conteúdos a abor-

dar de forma lógica, estruturada e o mais possível relacionada com exemplos / práticas da 

área das Atividades Físicas e da área da Aptidão Física, e que lhe permitam cumprir o objeti-

vo definido (« nas aprendizagens essenciais); 

3. Encontrar, em conjunto, estratégias e recursos que possam ajudar a concretizar o(s) obje-

tivo(s) definido(s), i.e. a concretizar as aprendizagens / competências previstas.

Estratégias e Recursos

A utilização de estratégias variadas associadas a recursos pertinentes para os objetivos per-

seguidos constituem um desafio para a EF. A formação inicial e contínua não prepara os pro-

fessores para a lecionação e avaliação dos Conhecimentos, especialmente na ideia de uma 

aprendizagem autorregulada (não necessariamente autónoma) desta área. Paralelamente esta 

é uma área que é muitas vezes utilizada em situação de recurso e alternativa (dias de chuva, 

constrangimentos dos espaços desportivos), existindo pouca intencionalidade na sua leciona-

ção (Caldas, 2012)

http://www.spef.pt
http://www.cnapef.pt
https://recil.grupolusofona.pt/jspui/bitstream/10437/3948/1/Tese%20Seminário%20Sara%20Caldas.pdf
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No contexto de E@D podem desenvolver-se estratégias que permitam a promoção de apren-

dizagens ativas, fugindo ao tradicional método de exposição/reprodução, e promovendo o en-

volvimento do aluno no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências 

de diferentes níveis de complexidade. 

Num amplo quadro de estratégias que podem ser mobilizadas com este propósito, destacamos 

algumas que pelo seu potencial pedagógico se podem constituir como exemplo de práticas:

• Sala de aula Invertida (Flipped Classroom)

• A aprendizagem baseada em problemas (Problem Based Learn)

• A aprendizagem baseada em projetos (Project Based Learn)

• Fóruns de discussão (Internet Fórum)

A utilização de recursos diversificados, adaptados ao nível de escolaridade, deve promover a 

motivação e envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Existem inúmeras possibi-

lidades disponíveis, muitas delas de fácil acesso e utilização.

São exemplos, entre outros:

• Conteúdos de multimédia simples: vídeos Youtube e apresentações animadas (Office,   

Google Slides);      

• Formulários para construção de questionários: Google Forms e Forms MS 365, …;

• Questionários com autoavaliação e apresentação de resultados: Kahoot, Quizizz, Nearpod, 

Mentimeter, Padlet;      

• Utilização de plataformas digitais educacionais que facilitem a criação e partilha de conte-

údos professor-professor, professor-alunos e alunos-professor: Moodle, Google Classroom 

e Microsoft Teams.

A seleção de recursos deve garantir a necessária coerência pedagógica com o que se quer que 

os alunos aprendam, sendo importante que as decisões curriculares precedam as opções tec-

nológicas selecionadas criteriosamente.

É igualmente importante considerar que, embora a tecnologia sirva como fator motivacional, 

o excesso de tecnologia ou escolhas de tecnologias desadequadas podem reverter esse fator 

motivacional e comprometer a inclusão dos alunos.

http://www.spef.pt
http://www.cnapef.pt
https://www.youtube.com/watch?v=qdKzSq_t8k8
https://www.youtube.com/watch?v=XbH7-Qa9xaU
https://www.youtube.com/watch?v=R01WO4AnvYA
https://www.youtube.com/watch?v=z2zCnOdXiPM
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Em jeito de conclusão

Este documento pretende sintetizar ideias partilhadas na sessão webinar dedicada à operacio-

nalização da área dos conhecimentos num contexto de E@D. Não tendo sido este o momento 

para abordar as questões da avaliação, esta é uma dimensão do processo ensino-aprendiza-

gem que não pode deixar de ser considerada.

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 

das ferramentas tecnológicas pode ajudar na dimensão operacional do processo de avaliação, 

nomeadamente as relacionadas com os registos de avaliação e na personalização do feedback.

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

ção de um momento final para um momento inicial da aprendizagem reflete as orientações 

metodológicas dos Programas e, permite garantir maior coerência pedagógica, ao mesmo tem-

po que contribui para uma aprendizagem mais autorregulada pelos alunos.

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, bem como na classificação final.

http://www.spef.pt
http://www.cnapef.pt
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Aceder à gravação do WEBINAR 2 - Aprendizagens Essenciais: Proposta de Operacionalização 

da Área dos Conhecimentos em E@D.

Ver também:

Roteiro de ensino à distância

Contributos para a implementação de E@D

http://www.spef.pt
http://www.cnapef.pt
https://www.youtube.com/watch?v=O9JmfJV7c00&t=4755s
https://www.youtube.com/watch?v=O9JmfJV7c00&t=4755s
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/roteiro_ead_vfinal.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-02/Contributos_para_a_implementacao_de_EaD.pdf

