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Resumo 

Este documento surge após o término do Estágio Profissional que está inserido 

no 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

conducente ao grau de mestre da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Nele serão retratadas as vivências, dificuldades, experiências e 

estratégias utilizadas durante este ano que conduziram ao meu desenvolvimento 

profissional. O presente documento está organizado em seis capítulos. O 

primeiro, referente à “Introdução”, trata da estrutura do documento. O segundo, 

intitulado “Enquadramento Pessoal”, diz respeito ao meu percurso e às escolhas 

que fui fazendo bem como às minhas expectativas iniciais do Estágio 

Profissional. O terceiro capítulo carateriza a minha realidade durante este ano, 

nomeadamente a escola onde estagiei e as minhas turmas, bem como o 

acompanhamento que tive. O quarto capítulo, “Enquadramento Operacional”, 

encontra-se dividido em 3 áreas: (1) Organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem que retrata aspetos da conceção, planeamento, realização e 

avaliação do ensino; (2) Participação na Escola e Relações com a Comunidade, 

onde menciono as atividades em que estive envolvida, maioritariamente eventos 

do Desporto Escolar e atividades organizadas pelos estagiários, participação em 

reuniões de Conselho de Turma, Grupo de Educação Física e acompanhamento 

das funções do Diretor de Turma; (3) Desenvolvimento Profissional, onde são 

referidos os aspetos que foram aumentando o meu conhecimento ao longo deste 

ano. O quinto capítulo diz respeito ao estudo de Investigação. Este proveio da 

minha curiosidade de perceber se o treino funcional trazia efeitos positivos à 

condição física dos meus alunos e quais as perceções dos mesmos sobre esse 

treino. Por último, menciono o tempo do pós estágio, tempo novamente de 

reflexão onde são comparadas as expectativas iniciais com a realidade ao longo 

deste ano de Estágio Profissional. 
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Abstract 

This document appears after the Professional Internship who is inserted on the 

2nd cycle of The Physical Education Teaching Program, at the Basic and 

Secondary school levels, inserted in the Master Degree of The Faculty of Sport 

of University of Porto. Here will be described the experiences, difficulties, 

experiences and strategies used during this year that led to my professional 

development. The current document is organized into six chapters. The first one, 

referent to the “Introduction”, talks about the structure of the document. The 

second, entitled “Personal Framework” relates to my career and the choices that 

I’ve been made as well to my initial expectations of the Professional Internship. 

The third chapter features my reality this year, including the school where I made 

my internship and my classes, as well the monitoring that I had. The fourth 

chapter, “Operational Framework”, it’s divided into 3 areas: (1) Organization and 

management of teaching and learning, describes aspects of the design, planning, 

implementation and evaluation of teaching; (2) Participation in School and 

Community Relations, where I mention the activities in which I was involved, 

mainly sports school events and activities organized by the trainees, participation 

in meetings of Council of Class, Group of Physical Education and monitoring 

functions of the Director Class; (3) Professional Development , where are some 

aspects which have increased my knowledge this year. The fifth chapter concerns 

the Research study. The Research study, result from my curiosity to understand 

if the functional training brought positive effects to the physical condition of my 

students and what the perceptions of the same on this training. Finally, I mention 

the phase after the internship, time to compare the initial expectations with reality 

during this year of Professional Internship. 
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1. Introdução 

 

O Estágio Profissional (EP) é o momento no qual o Estudante Estagiário (EE) se 

confronta com o contexto real do ensino. É aqui que os futuros professores 

passam as suas primeiras vivências como docentes, passando por todas as 

tarefas inerentes à profissão. Batista e Queirós (2013, p. 41) admitem que o EP 

“é uma unidade curricular que pretende dotar e capacitar o futuro professor de 

Educação Física de ferramentas que o auxiliem a desenvolver uma competência 

baseada na experiência refletida e com significado.” Por sua vez, o Relatório de 

Estágio (RE) é onde o EE tem a oportunidade de partilhar as suas vivências 

neste ano de prática supervisionada, apresentando as suas ações, agindo com 

uma atitude crítica e reflexiva sobre as mesmas.  

O meu EP realizou-se na Escola Secundária de Rio Tinto (ESRT) onde apenas 

existia um núcleo de estágio (NE) constituído por mim e por mais dois EE. “Ao 

estudante-estagiário cabe a responsabilidade de conduzir o processo 

ensino/aprendizagem de uma turma do ensino básico ou secundário, a qual se 

encontra adstrita ao professor cooperante” (Batista & Queirós, 2013, p. 40). 

Através desta experiência pude confrontar os meus conhecimentos adquiridos 

na teoria com a sua aplicação na prática. Pude constatar que ser-se professor 

não passa apenas por lecionar aulas, que existe muito mais trabalho 

previamente. Este processo foi acompanhado de perto pelo Professor 

Cooperante (PC), professor de Educação Física (EF) experiente, e pela 

Professora Orientadora (PO) da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP).  

O presente documento está organizado em seis capítulos seguindo as Normas 

e o Regulamento do EP (Matos, 2014a; Matos, 2014b). O primeiro, referente à 

“Introdução”, trata da estrutura do documento. O segundo, intitulado 

“Enquadramento Pessoal”, diz respeito ao meu percurso e às escolhas que fui 

fazendo bem como às minhas expectativas iniciais do EP. O terceiro capítulo 

carateriza a minha realidade durante este ano, nomeadamente a escola onde 

estagiei e as minhas turmas, bem como o acompanhamento que tive por parte 
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do PC, PO e NE. O quarto capítulo, “Enquadramento Operacional”, encontra-se 

subdividido em 3 áreas: (1) Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

que retrata aspetos da conceção, planeamento, realização e avaliação do 

ensino; (2) Participação na Escola e Relações com a Comunidade, onde 

menciono as atividades em que estive envolvida, maioritariamente eventos do 

Desporto Escolar (DE) e atividades organizadas pelo NE, participação em 

reuniões de Conselho de Turma (CT), Grupo de Educação Física e 

acompanhamento das funções do Diretor de Turma (DT); (3) Desenvolvimento 

Profissional, onde são referidos os aspetos que foram aumentando o meu 

conhecimento ao longo deste ano. O quinto capítulo diz respeito ao estudo de 

Investigação. Este resultou da minha curiosidade em perceber se o treino 

funcional trazia efeitos positivos à condição física dos meus alunos e quais as 

perceções dos mesmos sobre esse treino. Por último, menciono o tempo do pós 

estágio, tempo novamente de reflexão onde são comparadas as expectativas 

iniciais com a realidade ao longo deste ano de EP. 

Importa ressaltar que a identidade dos meus alunos foi salvaguardada, 

atribuindo neste documento nomes fictícios aos mesmos.  

Este documento irá retratar assim de forma objetiva todas as vivências que 

passei durante este ano e quais os maiores ensinamentos que me trouxe a 

experiência do EP.  
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1 Apresentação da Estagiária 

Inês da Cruz Póvoa Pessoa, nascida a 13/12/1993 em Coimbra. Desde criança 

que sempre fui ativa e adorava praticar desporto juntamente com o meu irmão 

mais velho. Ao longo do meu crescimento fui praticando várias modalidades 

como o futsal, futebol, aeróbica e natação. Fiz o meu percurso normal na escola 

até que cheguei ao ensino secundário e tive de tomar uma decisão. Decidi então 

enveredar pelo Curso Tecnológico de Desporto na Escola Secundária de 

Cantanhede pois o gosto pelo desporto já se fazia sentir e o desejo de no futuro 

contribuir para que as pessoas tivessem uma vida mais saudável imperava. Três 

anos de estudo com estágio incluído me aguardavam. Tive oportunidade de 

estagiar nas AEC’s, ganhando experiência com crianças mais jovens e também 

numa Academia de Ginástica (Academia CantanhedeGym) com uma vertente 

mais de treino uma vez que tinha atletas que representavam a Seleção Nacional. 

Pude ganhar experiência então no ensino e no treino, aliando uma vertente mais 

lúdica e descontraída com uma mais séria e exigente. Ao longo do ensino 

secundário, os professores mais ligados às disciplinas específicas foram-me 

passando o “bichinho” do desporto, principalmente o meu professor de Educação 

Física. Em parte fui sendo influenciada inconscientemente para seguir estudos 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Realizei os pré-

requisitos e entrei na minha primeira opção: FADEUP. Realizei a licenciatura e 

no 3º ano enveredei pela Metodologia de Exercício e Saúde. Este gosto pelo 

desporto ligado à saúde desde cedo fez com que fosse uma decisão fácil de 

tomar.  

Depois da licenciatura não queria terminar por ali os meus estudos. Queria 

aprender mais, ganhar bagagem para poder exercer a minha profissão no futuro 

com melhor qualidade. Escolhi assim o Mestrado de Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básicos e Secundários. Embora esta profissão do ser-se professor 

esteja em crise nos dias que correm, optei por escolher o ensino pelo gosto que 

tenho pelo desporto e pela vontade de ensinar os outros também a gostar dele. 

À medida que íamos lecionando várias modalidades nas escolas ao longo das 
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diferentes unidades curriculares do mestrado, fui gostando cada vez mais da 

experiência e ao ver o entusiasmo dos alunos nas aulas, sentia-me realmente 

bem no meu papel.  

 

2.2 Expectativas Iniciais 

Quando chegou o momento da escolha da escola para onde iria estagiar, o 

nervosismo começou a crescer. Procurei junto de colegas informações sobre as 

escolas, localização das mesmas e tempo que demorariam as deslocações. 

Tentei ficar com amigos da faculdade no mesmo núcleo para que tivesse um 

apoio nesta fase inicial e neste primeiro impacto com o lecionar. E eis que entro 

na primeira opção, Escola Secundária de Rio Tinto Nº3. No início quando me dei 

conta que iria ter à minha responsabilidade uma turma de 11º e outra de 6º ano, 

confesso que me assustei um pouco. Pela falta de experiência em lidar com 

alunos, o nunca ter lecionado sozinha, a escassa vivência em planear uma 

modalidade a abordar e o como o fazer deixou-me receosa e com uma certa 

inquietação.  

Como qualquer pessoa, tenho potencialidades e dificuldades. Considero-me 

uma pessoa exigente, batalhadora, com objetivos e com muita capacidade de 

adaptação. Considerava que estas caraterísticas me iriam ser úteis durante o 

Estágio Profissional pois numa primeira instância iria ser tudo novo para mim, 

mas teria sempre algo delineado na minha cabeça, um “guião” durante as minhas 

atuações. Sabia quais os objetivos onde queria chegar no final do ano, mas não 

sabia que barreiras me iriam ser colocadas ao longo do caminho até lá chegar. 

Um dos meus receios iniciais era o de não ser versátil no improviso, ou seja, pelo 

facto de ser uma pessoa muito organizada, que pensa e planeia bem as coisas 

antes de as fazer, quando isso não fosse possível, iria fazer-me sentir ansiosa e 

desorientada. Tinha receio do tipo de problemas que me pudessem acontecer 

nas aulas e da incerteza de como os resolver. No fundo tinha medo do improviso 

e das decisões tomadas em cima da hora, da incerteza de que o que estava a 

fazer era o correto. Por outro lado via essa dificuldade como sendo de certa 

forma também positiva pois via nela a oportunidade de arriscar, de tentar fazer 
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algo para resolver os problemas e possibilitava-me ir construindo por mim própria 

os saberes de como lidar com as situações.  

Outras dificuldades iniciais que manifestava era a projeção de voz e o não gostar 

de ser o centro das atenções. Sou uma pessoa calma e não gosto de falar alto. 

Considerei-as dificuldades pouco preocupantes pois sabia que era uma questão 

de hábito e de treino. O ser professora requeria esse ultrapassar das dificuldades 

e aceitei-o como um desafio. 

Encarei esta experiência do estágio como uma vivência única, onde me iria ser 

permitido lidar com os problemas reais da escola e onde iria aprender de 

verdade. Poderia criar as minhas próprias aprendizagens e desempenhar um 

papel diferente. 
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3. Enquadramento Institucional 

3.1 A escola, formadora de mentalidades 

A educação é um veículo de desenvolvimento individual e social. Ela acompanha 

o desenvolvimento do indivíduo e promove mudanças que favorecem o 

desenvolvimento do Homem e da sociedade. Ela desempenha um papel de 

sociabilização uma vez que pretende transmitir os valores que estão presentes 

na sociedade, portanto ela transmite uma cultura (Carvalho, 2006). É neste 

sentido que a educação tem um papel preponderante nos “rumos pelos quais a 

sociedade trilhará o seu futuro” (Souza, 2001, cit. por Carvalho, 2006, p. 3). Após 

vários anos a frequentar este espaço, desde o infantário à Universidade, sendo 

acompanhada por tantos professores e tendo tantos exemplos, sinto hoje que a 

escola é verdadeiramente a “segunda casa”. Não propriamente pelo tempo em 

que passei nela ao longo da minha fase de estudante, mas pelos valores que me 

incutiu para que pudesse viver na sociedade. Canário (p. 62) em 2005 viu a 

escola como uma instituição onde “a partir de um conjunto de valores estáveis e 

intrínsecos, funciona como uma fábrica de cidadãos, desempenhando um papel 

central na integração social…”. Quero acreditar hoje que esta “fábrica de 

cidadãos” não se limita apenas a produzir em série, não tendo em conta as 

individualidades de cada aluno. Acredito que os professores são a cara da escola 

e são um dos grandes agentes para a educação dos alunos. Há os que apenas 

passam por nós e nos transmitem as informações e aí somos só mais um que 

passa pelas suas mãos, mas depois há aqueles que nos conseguem cativar e 

pôr-nos mais recetivos às aprendizagens. Pude ter durante todo o meu percurso 

bons e maus exemplos, mas todos eles trouxeram algo para que a visão que 

tenho hoje da escola fosse desta forma e pelo caminho que pretendo traçar como 

professora. Para Dionísio (cit. por Canário, 2005, p. 135) o processo de “ensinar, 

como simples ganha-pão é repugnante. Para ele, ensinar de verdade significava 

agir como um profissional, ou seja, trabalhar como uma dádiva feliz e inteira, 

exactamente igual à que exige o acto de criar seja o que for”. Na minha opinião, 

o ato de criar não passa apenas por idealizar e pensar de determinada forma em 

algo, mas tem que existir uma relação entre o criador e a obra para que esta se 

torne única. Neste sentido, durante este ano de EP pude presenciar conversas 
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informais na sala dos professores onde alguns já não transmitiam essa vertente 

positiva do ensino. Aqui questionei-me por diversas vezes se esse 

desencantamento com a profissão não poderá levar a um afastamento na 

relação professor-aluno e o ato de ensinar fique preso a uma obrigação e não a 

uma “dádiva”. 

“As funções do professor são cada vez mais multifacetadas e complexas, uma 

vez que já não se limitam apenas aos conhecimentos específicos de uma 

determinada área do saber, nem ao conjunto de técnicas e de estratégias 

pedagógicas mais adequadas à transmissão desses conhecimentos, sendo-lhes 

exigidas outras actuações, nomeadamente, na promoção do desenvolvimento 

pessoal dos seus alunos, proporcionando-lhes oportunidades de 

desenvolvimento de pensamento crítico, criativo, reflexivo e autónomo, em 

diálogo com o envolvimento social e profissional” (Cunha, 2008, p. 64). Este 

desenvolvimento pessoal foi-me sendo potencializado após o ingresso no Curso 

Tecnológico de Desporto, onde a grande maioria eram professores de Educação 

Física (EF). A partir desta altura a minha visão da escola e dos professores foi-

se transformando e para alguns não era apenas mais uma aluna a quem 

transmitiam conhecimentos. Foi devido a estes exemplos de professores, por se 

preocuparem com os alunos e com as suas dificuldades, que escolhi a profissão 

que pretendo desempenhar. Foram-me transmitidos conhecimentos culturais 

mas também valores, que em parte o Desporto ajudou e muito. Tendo como 

exemplo a minha passagem na escola, foi através dela que fui aceitando melhor 

a diferença e aprendi a trabalhar em grupo. Nesta vertente considero assim a 

escola com capacidades para formar mentalidades uma vez que nos dá um 

leque de informações para irmos construindo as nossas aprendizagens e nos 

irmos descobrindo a nós próprios.  

  

 



9 
 

3.2 Escola Secundária de Rio Tinto nº 3  

A Escola Secundária de Rio tinto nº 3 (ESRT) fica situada na freguesia de Rio 

Tinto pertencente ao concelho de Gondomar, distrito do Porto. Pertence a um 

agrupamento criado a 4 de Julho de 2012 sendo constituído pelos Jardins de 

Infância de Baguim do Monte, do Baixinho, do Castro e de Entre-Cancelas; 

Escola Básica de 1º Ciclo com Jardim de Infância do Seixo; Escola do 1º Ciclo 

de Vale de Ferreiros; Centro Escolar de Baguim; Escola Básica Frei Manuel de 

Santa Inês; Escola Secundária de Rio Tinto (escola sede do agrupamento). A 

população escolar ronda os 3000 alunos. Atualmente, o leque de ofertas é 

bastante alargado, dando possibilidade aos alunos de frequentarem o Ensino 

Secundário e Ensino Noturno. Para além disso, existem também Cursos de 

Formação e Educação, Cursos Profissionais e Cursos de Formação 

Complementar. Este agrupamento promove o apoio educativo fornecendo 

serviços de psicologia e orientação, gabinete de apoio ao aluno, sala de 

integração e acompanhamento, mediação educativa, educação especial e sala 

de recursos de educação especial. 

Após as colocações dos estagiários nas escolas cooperantes, tinha chegado a 

hora de conhecer o espaço onde iria passar grande parte do meu tempo neste 

ano letivo. A escola apresentava excelentes condições físicas contemplando 

uma secretaria, uma biblioteca e um centro de recursos, um bar, um refeitório, 

uma loja escolar, uma zona polivalente, dois auditórios, vários pavilhões com 

salas preparadas para ensinar os alunos em cada um dos seus cursos, uma 

zona destinada à Direção da escola, uma sala de trabalho de professores, uma 

sala de descanso dos professores, uma sala dos alunos, várias casas de banho 

espalhadas pelo recinto escolar para população dita normal e portadores de 

deficiência, uma entrada principal e um amplo espaço exterior que rodeia todos 

os edifícios escolares. À primeira vista apresentava excelentes condições e uma 

diversidade de espaços disponíveis para os alunos.  

Quanto a espaços desportivos, os meus “locais de trabalho”, também se 

apresentavam em excelentes condições. A escola oferecia 7 espaços para a 

prática desportiva: dois pavilhões cobertos (G1, G2, G3 e G4), uma sala de 
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espelhos (G5), um campo exterior multiusos (G6) e um campo de ténis (G7). 

Embora existissem condições a nível de espaços para que o ensino das 

modalidades fosse feito, nem sempre foram suficientes para que ocorresse a 

lecionação de determinadas unidades didáticas. Os espaços G1, G2 e G3 

permitiam a lecionação de uma diversidade de modalidades exceto o ténis e 

determinadas modalidades do atletismo. Por ser um pavilhão dividido em três e 

o espaço G2 ainda ser dividido a meio quando as condições meteorológicas não 

permitiam a prática no exterior, para uma turma com mais de 20 alunos tornou-

se difícil abordar determinadas modalidades tendo todos os alunos em prática. 

Portanto sempre que existia a possibilidade de utilizar um espaço vazio ou 

partilhar espaço com uma turma com poucos alunos, fazia-o de forma a ter 

sempre todos os alunos em prática. Este pavilhão ao nível de material desportivo 

estava muito bem equipado e para praticamente todas as modalidades existiam 

condições para que 2 turmas estivessem a usufruir do material. Existia a exceção 

da ginástica em que se tornou difícil por vezes partilhar os colchões com outra 

turma, uma vez que abordei a ginástica de grupo e os colchões eram 

imprescindíveis para a segurança dos alunos. Nestas situações tentava sempre 

comunicar com os outros professores para averiguar quais as modalidades que 

estavam a lecionar no momento, tentando arranjar forma de conciliar a utilização 

do material.  

O espaço G4, à semelhança do pavilhão anterior, apresentava excelentes 

condições. Este era o maior espaço interior que uma turma poderia ter, mas à 

semelhança do espaço G2, teria de ser partilhado se as condições 

meteorológicas não permitissem a prática no exterior. Este espaço tinha muito 

boas condições para praticar todas as modalidades à exceção do ténis, algumas 

modalidades do atletismo e ginástica acrobática. Ao nível de espaço e de 

acústica este era o melhor sítio de todos para lecionar. Por um lado permitia ter 

muito espaço para os exercícios e por conseguinte todos os alunos estavam 

sempre em exercitação, por outro, como na grande maioria das vezes este 

espaço destinava-se apenas a uma turma, beneficiava pelo pouco barulho que 

se fazia sentir no pavilhão. Era uma mais-valia no sentido do fornecimento de 

feedbacks e de instrução aos alunos. 
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O espaço G5, correspondente à sala de espelhos, era o mais limitado em termos 

de atividades. Neste apenas se podia praticar ginástica e dança. Ora, para uma 

turma que estivesse a lecionar essas modalidades, como foi o meu caso, era 

ótimo, uma vez que não existia ruído das outras turmas e possibilitava ouvir-se 

melhor as músicas da aparelhagem. Por outro lado, quando isso não acontecia, 

era necessária uma comunicação entre os professores de EF para verificar se 

existia a possibilidade de fazer permuta de espaço de aula. Nem sempre isso foi 

possível o que fez com que tivesse que modificar o planeamento que havia feito, 

tanto na turma de 11º ano como na de 6º ano. Este espaço, sendo tão limitado 

em termos de utilização, no meu entendimento, não deveria constar no 

roulement. Todas as turmas seriam distribuídas pelos restantes espaços e este 

ficaria como reserva, tendo os professores de realizar um plano geral de quando 

quereriam usufruir do espaço. Assim seria do conhecimento de todos quando 

estaria livre. 

Os espaços G6 e G7 são os dois exteriores, correspondendo o primeiro ao 

campo multiusos e o segundo ao campo de ténis. A lecionação nestes espaços 

esteve dependente das condições atmosféricas como o sol, vento ou chuva, o 

que requereu por vezes adaptações ao planeado previamente. Ao nível de 

material para o exterior, o pavilhão G4 tem pouco material em boas condições. 

Na lecionação do lançamento do peso o número de pesos disponíveis em bom 

estado era escasso. Isto fez com que a meio de uma aula tivesse de abdicar da 

lecionação da modalidade pois o pouco material que existia foi-se estragando 

com a utilização. Outra modalidade que não foi possível abordar foi o salto em 

comprimento devido ao estado em que se encontrava a caixa de areia. O espaço 

G6, por se situar num espaço de recreio da escola, não se encontra coberto nem 

vedado, o que significa que nas minhas aulas de 100 minutos, que incluía o 

intervalo da manhã, chegava a um momento da aula em que estava rodeada de 

alunos. As condições não eram as melhores e por vezes tinha interrupções nos 

meus exercícios devido a fatores externos. Resumindo, por vezes as aulas no 

exterior acabavam por não render tanto como as aulas no interior. 

A ESRT apresentava assim, no geral, boas condições para os alunos. 
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3.3 Caraterização das turmas 

 3.3.1 11º ano: A minha turma 

Na primeira reunião com o professor cooperante (PC), este informou-nos sobre 

qual a turma atribuída a cada um, ficando todos com uma turma de 11º ano. 

Teríamos de elaborar um questionário inicial que nos fornecesse informações 

sobre os nossos alunos: o seu ambiente familiar, modalidades que gostavam 

mais e menos e prática fora da escola. O primeiro contacto com a turma foi numa 

aula teórica onde lhes foram transmitidas as regras que iriam imperar nas aulas 

e o preenchimento desses questionários iniciais. A partir destes, foi-me possível 

conhecer um pouco mais da realidade que iria ter nas mãos ao longo de cerca 

de 9 meses. A turma era do curso de Ciências e Tecnologias e tinha na sua 

constituição 27 alunos no total, estando a frequentar a disciplina de Educação 

Física apenas 22 alunos, dos quais 13 eram do sexo feminino e 9 do sexo 

masculino. No entanto, no início do 3º Período, a turma ficou reduzida a 21 

alunos devido a uma aluna ter trocado de curso. Nas respostas encontradas 

através dos questionários, os alunos mostraram preferências pelas modalidades 

de basquetebol, badmínton e voleibol e não mostraram grande interesse pela 

ginástica acrobática e dança. O futebol dividiu a turma, pois metade mostrou 

interesse e outra metade não o demonstrou. Estes dados possibilitaram-me ver 

o tipo de aceitação que os alunos teriam nas modalidades que iria lecionar ao 

longo do ano bem como me ajudaram no planeamento das aulas. Ao saber o 

gosto que os alunos detinham de cada modalidade, levou-me a pensar e a 

experimentar novas estratégias que favorecessem a sua motivação e isso foi tido 

em conta no planeamento de cada unidade didática. Quanto à atividade 

praticada fora da escola, surpreendentemente 13 alunos admitiram que 

praticavam algo de forma regular, sendo os números superiores aos não 

praticantes. Este foi um aspeto que me deixou surpresa uma vez que estava à 

espera que não fossem tão ativos, tendo em conta os dados de sedentarismo 

existentes hoje em dia. Mesmo assim em todas as aulas do 1º Período, de forma 

a melhorar a condição física de todos os alunos, era realizado treino funcional 

na parte final de todas as aulas. 
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Na primeira aula do ano tive um aluno que se dirigiu a mim na parte inicial 

dizendo que já havia sido vítima de bullying noutra escola. Esta informação logo 

na primeira aula alertou-me para este problema cada vez mais comum nas 

escolas. Esperava que existisse este problema na escola, mas não estava à 

espera de o encontrar logo na minha turma, nos meus alunos. Isto deixou-me 

alerta desde início para esse aspeto e até ao final do ano nunca deixei que 

existisse esse tipo de comportamento nas minhas aulas, estando sempre atenta 

a comentários fora do comum e atitudes menos corretas.  

No período da descoberta das diferentes personalidades e comportamentos dos 

meus alunos, reparei que a turma não parecia realmente uma turma, pelo menos 

na minha perspetiva. Sabia que esta turma tinha sido formada a partir da junção 

de alunos de duas turmas e que talvez fosse devido a isso que se apresentavam 

tão distantes uns dos outros, alheios às relações pessoais que poderiam criar. 

Ainda se estavam a habituar aos colegas e à nova professora, coisa que 

demorou o seu tempo. Fui ligando o meu botão de alerta através de alguns 

comportamentos que via nas aulas, mas mentalizei-me que as mudanças não 

iriam ser da noite para o dia. Era um processo gradual e contínuo. Um dos 

aspetos que me chamou a atenção foi ver que alguns alunos eram colocados de 

parte quando formava equipas. Desde cedo que me fixei no objetivo da inclusão 

e do cessamento desse tipo de comportamentos exclusivos e depreciativos. 

Sabia que todos os meus alunos não eram folhas de papel vazias, que todos 

traziam experiências, vivências e motivações diferentes e que por mais que 

tentasse não iriam ter todos o mesmo tipo de comportamento e predisposição 

para aprender e para se relacionarem. Mas ali estava eu, com a minha bagagem 

cheia de expectativas e pronta a mudar qualquer coisa. Este aspeto da diferença 

de atitude e predisposição para ajudar os colegas foi notado por mim logo nas 

primeiras aulas do ano e a minha atuação foi definida por essas observações 

onde me foquei não apenas na função de ensinar, de transmitir conhecimentos, 

mas sobretudo na de educar, de conseguir desenvolver valores, 

comportamentos e atitudes. Inicialmente a motivação da turma para a aula de 

EF não era por aí além, tendo eu no 1º Período constantemente alunos a pedir 

dispensa. Esta situação sempre me inquietou desde início e foi uma luta 
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constante nas aulas para que este aspeto melhorasse, o que acabou por 

acontecer. Mencionei este aspeto numa das minhas reflexões:  

 

“Para realizarem a parte prática da aula apenas estavam 15 alunos disponíveis, 

estando os outros de dispensa… Como já começa a ser habitual os alunos 

ficarem de dispensa, resolvi pedir relatório de aula onde os alunos teriam de 

descrever tudo o que foi feito e com que intenção. Estes relatórios serão para 

avaliação.” (Reflexão de Aula nº1 Voleibol, 3 Novembro de 2015)  

 

Foram testadas estratégias ao longo do tempo, umas mais eficazes que outras, 

sempre tentando ir de encontro ao objetivo que havia estipulado: 

 

 “Notei que hoje todos os alunos fizeram aula, coisa que nunca aconteceu em 

nenhuma aula até então”. (Reflexão de Aula nº 2 Voleibol, 5 Novembro de 2015)  

 

A melhoria da relação entre eles e da relação deles para comigo penso que 

foram fatores decisivos para que existissem mudanças, e considero que as aulas 

também influenciaram pelo facto de tentar que estas fossem motivadoras, em 

parte pelos exercícios e pelos grupos de trabalho que criava. Como o PC disse, 

foi aí que “ganhei a turma” e que através dessa relação pude moldar 

comportamentos e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Inicialmente 

perdia muito tempo na organização dos grupos, mas a partir do momento em 

que comecei a conhecer os meus alunos e a saber as relações que mantinham, 

criava os grupos para que todos tirassem o maior proveito dos exercícios. Ao 

construir grupos mistos e heterogéneos a nível de habilidades, pretendia que os 

alunos evoluíssem também através do trabalho em equipa e de entreajuda, que 

se foi tornando visível em várias modalidades. O interesse e o questionamento 

pelas questões técnicas e táticas também começaram a ser despoletados com 

o tempo, pois essa relação mais próxima de professora-alunos tirou-lhes a 
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“vergonha” de perguntar. Tudo isso fez com que o processo de ensino-

aprendizagem melhorasse aos poucos. 

Fui descobrindo ao longo das aulas quais os alunos que me poderiam auxiliar 

quer na montagem dos exercícios, distribuição de tarefas ou entreajuda aos 

colegas. Defini que era benéfico para mim poder delegar tarefas para que 

pudesse estar focada noutros aspetos, mas também era bom para eles dar-lhes 

responsabilidade e um papel mais ativo nas aulas. Ao longo das várias 

modalidades abordadas e dos diferentes modelos de ensino, destaco dois que 

me trouxeram benefícios ao nível da turma: o Modelo de Educação Desportiva e 

o Modelo de Ensino por Pares. Estes dois modelos possibilitou-lhes trabalhar em 

conjunto, mesmo com quem não tinham tanta empatia e as suas relações foram 

melhorando. Hoje, demonstram que evoluíram nesse aspeto de turma, existindo 

relações entre eles, conseguindo trabalhar em conjunto e ajudarem-se uns aos 

outros. Embora existam os típicos grupos na turma, quando são chamados a 

trabalhar com outros, já não existe essa má vontade como inicialmente e essa 

discriminação por nível de habilidades. Evoluíram como alunos e como pessoas 

ao longo deste ano letivo. Os diferentes comportamentos foram moldados e 

intensificados em cada modalidade para que o correto estivesse cada vez mais 

presente e o incorreto fosse praticamente inexistente. As barreiras foram 

ultrapassadas e agora sim já parecem uma turma, a minha turma. Com eles 

aprendi que a relação de professor-aluno não tem de ser estritamente 

profissional, que pode existir uma relação sem que haja influência no 

discernimento e nas tomadas de decisão. De mera professora de EF passei 

também a ser confidente de problemas pessoais, assuntos amorosos e 

preocupações escolares. Esta relação próxima, mas não exagerada, levou-me a 

nunca ter problemas com esta turma e a ter poder emocional para os levar a 

fazer algo, mesmo quando estavam cansados ou desmotivados por algum 

motivo.  

Na reunião de Conselho de Turma no final do 1º Período foi-me apresentada 

uma imagem negra da grande maioria dos alunos. Dei conta que a caraterização 

da turma em contexto de sala de aula era diferente da minha. Nela tinha alunos 

com um passado de insolência para com os professores e alunos 
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desinteressados e pouco empenhados. Aqueles alunos não se assemelhavam 

aos que estavam comigo no pavilhão. Parecia que me estavam a falar de alunos 

que não os meus. Isto alertou-me para a importância da minha função de 

professora de EF, onde me era permitido ter mais à vontade com os alunos por 

estar num contexto diferente e lecionar conteúdos também diferentes, sem ser 

numa sala de aula. Relembro o que escrevi sobre essa mesma reunião dizendo 

que por ser professora de EF “que é um aspeto que me pode trazer benefícios” 

(Reflexão da Reunião de Final de 1º Período- 21 de Dezembro de 2015). Hoje, findado 

este ano, afirmo convictamente que ser professor de EF torna-nos diferentes aos 

olhos dos alunos e que realmente me trouxe benefícios perante a turma e 

perante os meus alunos.   

 

 3.3.2 6º ano: os diabretes movidos a pilhas Duracell 

O 6º ano foi a turma partilhada por nós EE e pelo PC. Tinha na sua constituição 

15 rapazes e 15 raparigas, todos eles com energia para dar e vender. Já se 

conheciam todos do ano anterior excetuando uma aluna, nova na turma e por 

conseguinte em parte excluída no início pelos colegas. A turma tinha diferentes 

personalidades que por vezes colidiam umas com as outras e que no fundo 

influenciaram a nossa prestação nas aulas. Tínhamos os perturbadores, os 

empenhados, os amuados, os queixinhas e os bem comportados. Esta 

diversidade alertou-nos desde início e sabíamos que iríamos ter muito por onde 

pegar para que melhorassem o tipo de conduta.  

A turma desde o início sempre se apresentou problemática o que colocou a meu 

ver bastantes entraves na lecionação das aulas das várias modalidades. Mesmo 

estando 2 professores a lecionar em cada período, foi-nos difícil controlar esses 

comportamentos desviantes uma vez que provinham de vários alunos em 

simultâneo. Estávamos constantemente a refletir sobre isso no final das aulas, 

era o tema fulcral:  

 

“Ainda temos muito trabalho pela frente no que diz respeito à capacidade de os 

alunos saberem estar em silêncio e atentos à explicação. É necessário estar 

constantemente a chamar os alunos à atenção e acabamos por perder muito 
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tempo com isso. Devemos continuar a insistir nos aspetos de saber estar, 

saber ouvir e respeitar o professor quando quer falar.” (Reflexão Aula 1 e 2- 

Ginástica)  

 

Senti que o meu foco primário nas aulas era o de gerir comportamentos e não o 

de ensinar as modalidades. Senti-me um autêntico polícia naquelas aulas e não 

propriamente uma professora, embora no fundo estivesse presente a parte de 

educar. No final das aulas saía frustrada por tudo o que não tinha conseguido 

fazer e ensinar, mas fui aprendendo ao longo do tempo que nem sempre o 

idealizado é o melhor e que temos de aprender a trabalhar com a matéria-prima 

que nos é colocada nas mãos. Na turma dos diabretes aprendi a verdadeira lição 

de que não devemos seguir o plano de aula à risca, ele é apenas a base e, 

consoante as situações, adaptamo-lo da melhor forma. Tive de aprender a lidar 

com as situações, testar estratégias para ver se algo melhorava. A minha 

personalidade foi mudando para com eles e tive de encarnar uma identidade 

diferente da habitual, um pouco estranha para mim própria. Se na minha turma 

de 11º ano conseguia ter uma relação mais próxima com eles e ser eu própria 

nas aulas, no 6º ano tive de apresentar uma postura fria e tentar não deixar que 

as carinhas larocas influenciassem os merecidos raspanetes, pois eram 

decididamente merecidos. Foi definitivamente um desafio trabalhar com esta 

turma. Pouco a pouco foram apresentando melhorias, embora pouco notórias no 

seu geral, mas foram dando aso à esperança de que havíamos conseguido 

melhorar algo. A nível de aprendizagens, tínhamos sempre a sensação que não 

haviam aprendido nada, mas quando chegavam os dias das avaliações os 

diabretes surpreendiam-nos sempre. A ideia de que nunca ouviam nada do que 

dizíamos nem nunca prestavam atenção era ultrapassada e no fim, depois de 

tanto esforço da nossa parte, era bom ver que afinal alguma coisa lhes tinha 

ficado na memória, embora não o demonstrassem nas aulas.  
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3.4 Núcleo de Estágio, os companheiros de luta 

Quando saíram as colocações dos estagiários por escola, fiquei contente por 

verificar que iria partilhar este ano com dois colegas que já conhecia e tinha 

relação. Perspetivei um bom ano de trabalho e de partilha de experiências. Ao 

longo deste cooperámos uns com os outros, criticámo-nos mutuamente e dessa 

forma aprendi bastante. Desde as conversas depois da aula de cada um, 

reuniões juntamente com o PC, conversas e desabafos à ida para casa. Aprendi 

a ver as minhas ações de uma forma mais crítica, delinear estratégias para 

resolver os problemas e ouvir segundas opiniões. Aprendi também ao ver os 

seus desempenhos nas aulas, a forma como resolviam os problemas e 

lecionavam as modalidades.  

Ao longo do ano tivemos vários trabalhos dados pelo PC em que as tínhamos de 

realizar em conjunto. Distribuíamos assim entre nós tarefas para que o produto 

final tivesse o contributo de cada um de nós de forma equitativa. Mas nem 

sempre essa distribuição acabava por ser mantida. Éramos pessoas com 

personalidades diferentes, uns eram melhores numas coisas e piores em outras 

mas, por vezes, o fator essencial passava por colocar como prioridade o trabalho 

da escola devido aos prazos que teríamos de cumprir. Ocorreu em algumas 

ocasiões essa falta de prioridade e empenho para desenvolver o trabalho de 

grupo, acabando este por não ter um contributo igual por parte de todos. No 

fundo estas diferenças são o que me podem esperar no futuro profissional e 

requerem também uma gestão estável para que as relações não se quebrem.  

As minhas expectativas iniciais em relação aos meus colegas vieram-se a 

cumprir pois mantivemo-nos unidos até ao fim, sem grandes problemas a 

ressaltar. O apoio que prestámos a cada um quando as coisas não tinham 

corrido como planeado, foi essencial para que a motivação se mantivesse. Se 

não fosse esta boa relação e troca de experiências, este ano de EP não teria 

sido igual.  
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3.5 Professor Cooperante e Professora Orientadora 

O EP é um “espaço de procura, de encontro e de descoberta, em que todos 

temos de andar de cara destapada, de assumir as nossas dificuldades e 

idiossincrasias, de ser autênticos, em que não vale a pena fazer de conta que se 

sabe e não se sabe, que se pode e não se pode, que se sente e não se sente” 

(Rolim, 2013, p. 60). Foi desta forma que me apresentei perante o Professor 

Cooperante (PC) e Professora Orientadora (PO) desde o primeiro dia. Dei-me a 

conhecer com as minhas qualidades mas também com os meus defeitos e 

dificuldades. Só desta forma honesta fazia sentido ingressar nesta aventura do 

EP. Só assim, ao expor-me como sou, poderia ter vivências simbólicas e 

aprender verdadeiramente o significado desta profissão. Não é tudo um mar de 

rosas e temos de adaptar-nos às situações que nos aparecem, tendo sempre 

como base os nossos valores e conhecimentos, e não é pecado nenhum admitir 

que não se sabe algo, se isso for o ponto de partida para a aprendizagem.  

Na primeira reunião na escola o PC fez questão de nos apresentar a todo o 

pessoal docente e não docente por quem passávamos, mostrou-nos os espaços 

desportivos e não desportivos da escola, tentou conhecer-nos melhor e saber as 

nossas espectativas para esta experiência. Foi através deste primeiro contacto 

pessoal e das primeiras impressões, que atribuiu a cada um de nós uma turma 

na qual ele acreditava que nos iríamos dar bem. Prontamente nos forneceu todas 

Figura I- Núcleo de Estágio 
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as informações relativas às duas turmas (residente e partilhada), os documentos 

da escola e programas das modalidades de cada ano bem como do Desporto 

Escolar. A primeira ideia com que fiquei foi que o PC era uma pessoa acessível, 

profissional, com quem iria aprender muito durante este ano e ter um apoio 

constante. E assim foi. Ele esteve presente em todas as minhas aulas como 

supervisor, tendo sido bastante importante este apoio presencial sobretudo nas 

primeiras aulas que lecionei. Sentia-me mais segura sabendo que qualquer 

problema ou questão que tivesse, que ele estava lá para me esclarecer e ajudar. 

Alarcão e Tavares (2003, p. 16) entendem a “…supervisão de professores como 

o processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais informado, 

orienta um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento 

humano e profissional”. O PC foi assim importante no meu crescimento 

profissional mas também pessoal. Aos poucos o meu conhecimento sobre as 

modalidades, a forma de as planear, de escolher e gerir exercícios foi evoluindo 

e tornei-me autónoma nesse sentido. O PC inicialmente lia todos os planos de 

aula e apontava todos os erros que encontrava, inquirindo-me por vezes sobre 

o porquê de escolher aquele exercício ou de fazer daquela forma. Levou-me 

muitas vezes a pensar e a chegar às minhas próprias conclusões e fui 

aprendendo a ser crítica dessa forma. Pelos acontecimentos das aulas e da 

forma como se relacionava com os alunos, dentro e fora das aulas, fui 

aprendendo também com ele no aspeto mais humano. Era notório o entusiasmo 

que tinha em lecionar e a preocupação que tinha com “os seus meninos”. “Ser 

professor cooperante, é uma responsabilidade e um desafio e requer ter-se perfil. 

O professor cooperante tem muita responsabilidade na imagem que dá na 

educação física aos futuros professores” (Reina, 2013, p. 87). Com o PC pude 

ter uma imagem do que é ser-se um verdadeiro profissional desta disciplina. O 

seu foco principal sempre foi a aprendizagem dos alunos, não apenas no sentido 

de lhes ensinar algo das modalidades, mas sobretudo dos valores que lhes 

incutia e incentivava ao aplicar determinadas estratégias junto das suas turmas. 

Ele mostrou que não era o mero professor que apenas dava tarefas aos alunos 

e os deixava exercitarem, sem nunca dar feedbacks. Encara a profissão de uma 
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forma apaixonante e comprometida, representando assim um bom exemplo para 

mim, futura profissional desta área.  

A maneira como sempre se mostrou acessível e crítico fez-me melhorar como 

professora. Todas as reuniões após as aulas observadas, os comentários sobre 

os exercícios, o que tinha corrido bem e mal, fez-me ir aprendendo. Ele foi um 

impulsionador da minha autonomia como professora, isto é, não negava as 

ideias e estratégias que queria implementar. Após lhe apresentar a minha 

opinião e a minha insegurança de se havia de implementar determinadas coisas 

ou não, a resposta era “faz e depois falamos”. Neste sentido senti-me privilegiada 

por poder fazer as coisas segundo as minhas ideias e opiniões. Senti que me 

incentivava a sair da zona de conforto, a experimentar por mim mesma. Esta 

liberdade sei que foi conquistada pela confiança que fomos construindo e para 

Rolim (2013), depois do patamar da confiança estar atingido, passa a existir um 

relacionamento mais cooperativo e crítico onde é desejável que o EE defenda 

os seus pontos de vista, apresente as suas opções, as implemente e reflita sobre 

o seu sucesso/insucesso.  

 

A Professora Orientadora (PO) esteve também presente neste meu percurso de 

crescimento como professora, primeiro como docente da unidade curricular de 

Profissionalidade Pedagógica, pela forma atenciosa e acessível com que sempre 

tratou os estudantes, e posteriormente como orientadora do EP. Alarcão e 

Tavares em 1987 (cit. por Rodrigues, 2013, p.100) defendiam que “o orientador 

terá assim como primeira meta facilitar o desenvolvimento do professor 

estagiário, ajudando-o a ensinar e a tornar-se um bom profissional…”. A PO foi 

importante na medida em que, com a sua experiência profissional aliada à parte 

humana, sempre que existiam reuniões tinha o dom de me indicar o caminho, de 

criticar construtivamente de uma forma motivadora, de fazer ver que os erros 

eram normais acontecerem e que só assim aprenderíamos. Não vestiu o papel 

de julgadora mas de apoiante do nosso desenvolvimento. Esteve sempre em 

contacto com o PC, por isso embora tenha feito apenas 3 visitas à escola, esteve 

sempre a par de tudo o que se passava. “Todas as intervenções, interações e 
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atitudes, em conjunto ou em separado, dos PC e PO, logo que reunidas as 

condições necessárias da parte do estagiário, devem ir no sentido de o 

autonomizar, de promover, fomentar e proporcionar-lhe, de forma célere, um 

ambiente de plena emancipação…” (Rolim, 2013, p. 59). Estes dois 

intervenientes, em conjunto e em separado, deram-me as bases, ajudaram-me 

a crescer neste meu papel de professora.  
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4. Enquadramento Operacional 

4.1. Área 1: Organização e gestão do ensino e aprendizagem 

Esta é a área principal deste EP pois é onde está presente a parte da conceção, 

planeamento, realização e avaliação do ensino (Matos, 2014a). É através da 

realização destas tarefas que o EE se vai nortear para que consiga conduzir “um 

processo de ensino/aprendizagem promotor da formação e educação do aluno 

no âmbito da Educação Física” (Batista & Queirós, 2013, p. 38). 

Embora tenha tido uma formação comum a muitos colegas EE, estes 

conhecimentos por vezes não se aplicaram da mesma forma. A minha realidade 

durante este ano, nomeadamente a escola onde realizei o meu EP e os meus 

alunos, requereu uma adaptação dos conhecimentos e tomadas de opções 

consoante o que encontrava nas minhas aulas. 

 

 4.1.1. Conceção do ensino 

Para Matos (2014a) a conceção significa “projetar a atividade de ensino no 

quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais 

da educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da 

Educação Física no currículo do aluno e às características dos alunos”. A 

primeira tarefa a realizar foi analisar os documentos enviados pelo PC após a 

primeira reunião na escola. Foram alvo de análise os critérios de avaliação da 

disciplina de EF dos ensinos Básico e Secundário; Programa do Desporto 

Escolar; Planificação Anual; roulement; Programa Nacional de Educação Física 

(PNEF) e fichas individuais de cada aluno. Esta análise permitiu-me ficar com 

informações que foram úteis posteriormente para o planeamento e realização 

das minhas ações.  

Quanto à Planificação Anual esta permitiu-me ter acesso às modalidades a 

abordar durante o ano letivo e qual a carga horária prevista para cada uma delas. 

Isto serviu-me de base para o planeamento das modalidades por períodos, 

atendendo ao número de tempos definido inicialmente para cada uma delas, 

espaço atribuído do roulement e número de conteúdos a abordar em cada 
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modalidade. Esta Planificação Anual foi sofrendo alterações na medida em que 

modalidades que estavam previstas serem lecionadas num período foram 

movidas para outros ou mesmo até suprimidas pela fraca qualidade do material, 

como foi o caso do salto em comprimento e lançamento do peso.  

O PNEF não foi alvo de uma leitura muito aprofundada uma vez que o Grupo de 

Educação Física havia estipulado quais as modalidades a abordar para todos os 

anos. Assim não tive opinião na seleção das mesmas nem soube os motivos que 

levaram à escolha dessas modalidades. Contudo, ao ler o PNEF deparei-me que 

este estava datado de 2001. Certamente este documento necessita de uma 

revisão pois existem lacunas ao longo do mesmo, como é o caso: “na actual 

revisão curricular do Ensino Secundário foi ampliada a carga horária de 

Educação Física para três horas, o que cria a possibilidade de aumentar o 

número de sessões de prática, sendo o cenário ideal para a sua distribuição 

45’+45’+45’+45’” (Jacinto et al., 2001, p. 22). Esta realidade não existe 

atualmente, tendo sido retirados 45 minutos à nossa disciplina. Isto vai de 

encontro à descredibilização que tem vindo a ser feita ao longo do tempo, mesmo 

existindo provas e argumentos suficientes de que ela é de extrema importância 

para o desenvolvimento dos alunos. Foi com o sentimento de querer mudar 

algumas mentalidades, como é comum durante esta fase pelo qual todos os EE 

passam, que me apresentava na escola perante a comunidade educativa. 

Cheguei a ouvir alunos no 1º Período dizerem “não faz mal ter esta nota. 

Educação Física não conta para nada”. Estes pensamentos não foram tão 

recorrentes nos períodos seguintes e deixou-me com a ideia de que tivesse 

mudado algo. 

Quanto ao Programa do Desporto Escolar1, procurei informar-me mais sobre a 

modalidade específica que iria acompanhar: a Natação. Deparei-me com provas 

para todos os níveis técnicos, o que achei uma mais-valia pois desta forma não 

excluem nenhum aluno de participar nos encontros. Contudo, no dia das provas, 

eram colocados alunos federados a competir com alunos em aprendizagem nas 

mesmas estafetas, algo que referirei mais à frente neste documento. As 

                                                      
1 Regulamento Específico de Natação, 2013-2017 (revisto em Setembro de 2014) 
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informações relativas às provas, nomeadamente os locais, datas e lista de 

provas disponíveis para inscrição, foram fornecidos atempadamente, o que 

demonstra que existe uma certa organização e dá tempo a cada escola de se 

organizar para participar nos encontros. Outro aspeto que considero positivo foi 

o facto de os alunos terem sido convidados a realizarem cursos de Juízes de 

natação uma vez que a organização pretendia que os alunos tivessem um papel 

mais ativo nos eventos e isso possibilitou-lhes também adquirir uma cultura 

desportiva da modalidade. Uma das desvantagens encontradas foi a 

participação na prova de estafetas que exigia que os 4 alunos tivessem realizado 

as mesmas provas e fossem dos mesmos escalões. Isto levou a que alguns 

alunos não pudessem participar nestas provas nos 2 encontros. 

Com a leitura destes documentos pude assim ter uma ideia dos objetivos 

pretendidos em cada um deles. 

 

 4.1.2 Planeamento do processo de ensino-aprendizagem  

 “A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanente ao sistema de 

ensino e aos programas das respectivas disciplinas, e a sua realização prática. 

É uma actividade prospectiva, directamente situada e empenhada na realização 

do ensino…” (Bento, 2003, pp. 15-16). Para que exista um bom planeamento, 

este deverá ter em conta os recursos disponíveis. Assim este dependeu dos 

espaços desportivos que a escola usufruía, dos meus alunos e do material 

disponível em cada pavilhão. Os dois aspetos talvez com maior importância 

foram os meus alunos e o roulement, pontos fulcrais para todo este processo. 

Mas embora tenha existido um planeamento prévio, este foi sofrendo alterações 

pois “o ensino real tem naturalmente mais facetas do que aquelas que podem 

ser contempladas no seu planeamento e preparação. No processo real do ensino 

existe o inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida reacção 

situativa” (Bento, 2003, p. 16). 
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 4.1.2.1 Planeamento Anual 

A elaboração do planeamento anual (PA) é o primeiro passo para a preparação 

do ensino. Este deverá ter determinadas caraterísticas como ser exequível, ter 

em atenção a turma e a escola e os materiais didático-metodológicos, 

principalmente os programas. Bento (2003, pp. 65-66) admite que os 

“…princípios e a essência do ensino não admitem a ideia de planear 

isoladamente as acções pedagógicas, de aula para aula, de partir e fragmentar 

processos de formação de capacidades e habilidades, processos de aquisição 

de conhecimentos… No ensino trata-se de traçar e realizar um plano global, 

integral e realista da intervenção educativa para um período lato de tempo; é a 

partir dele que se definem e estipulam pontos e momentos nucleares, e 

acentuações do conteúdo.” Esta ideia surge da crítica do autor ao facto de alguns 

professores verem o planeamento e preparação do ensino apenas em relação à 

aula ao invés de existir uma visão contínua e organizada.  

Neste nível de preparação o professor deverá definir quais os resultados a 

alcançar pelos seus alunos nas capacidades, habilidades e conhecimentos 

durante o ano letivo (Bento, 2003). Neste ano o Departamento de Expressões 

reuniu e definiu o PA para 2015/2016. Este foi-me transmitido numa das 

primeiras reuniões na escola com o PC. Nele continha quais as modalidades a 

abordar por ano letivo, quais os objetivos a atingir pelos alunos em cada uma, 

em que período deveriam ser lecionadas e número de tempos destinado à sua 

lecionação. Foram também marcadas as datas dos pontos altos do ano letivo 

como as datas dos eventos a realizar pelo NE. Da panóplia de modalidades 

presentes no programa nacional de EF de 11º ano, foram escolhidas apenas: 

futsal, dança, badmínton, ténis, basquetebol, ginástica acrobática, voleibol, 

andebol e atletismo (velocidade, salto em comprimento e lançamento do peso). 

Após ter conhecimento das modalidades que tinha que lecionar, distribuí-as 

pelos três períodos (anexo I), planificando-as mais propriamente no início de 

cada período. Consoante as modalidades, ajustava-as a cada dia de aulas tendo 

em conta o espaço atribuído no roulement e os tempos previstos para as 

modalidades. O roulement influenciou bastante a distribuição das modalidades 

pelos espaços uma vez que todos tinham caraterísticas próprias e uns eram mais 
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apropriados que outros para lecionar determinadas modalidades. Por vezes para 

que o planeamento fosse exequível, tinham de existir permutas de espaços entre 

os professores, mas nem sempre isto foi possível.  

Para o ensino, não basta fazer um esboço do planeamento e admitir que este 

permanece imutável até ao final do ano letivo. A educação, e principalmente a 

Educação Física decorrem num ambiente onde estão em interação diversas 

variáveis e por conseguinte o que foi planeado poderá ter necessidade de ser 

alterado e reformulado à medida que este é implementado. Após ter sido 

planeado cada período, foram surgindo alterações ao longo do tempo. Algumas 

modalidades tiveram de ser dadas durante mais tempo para que os objetivos 

fossem conseguidos, outras foram eliminadas do planeamento ou alteradas 

devido aos espaços atribuídos, material em mau estado e condições climatéricas 

adversas. Foi o caso do Andebol que foi excluído do planeamento para que a 

Ginástica e a Dança tivessem mais tempo de lecionação; o salto em 

comprimento e lançamento do peso foram eliminados devido à falta de material 

e condições para as aulas. Existia previamente um número de tempos para cada 

modalidade, mas consoante as necessidades da minha turma, tive liberdade 

para dar um número superior ou inferior de tempos. Esta situação aconteceu na 

lecionação da ginástica juntamente com dança, onde os alunos tinham de 

realizar um trabalho de grupo mais criativo e por conseguinte mais demorado.  

Concluindo, o PA foi útil para planear as modalidades ao longo do ano. Constituiu 

uma base para a organização do processo de ensino-aprendizagem, sendo este 

flexível ao longo do tempo.  

 

 4.1.2.2 Do planear ao agir 

O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) foi apresentado por Vickers 

(1990) como sendo um meio que relaciona o conteúdo de um desporto ou 

atividade com a metodologia de ensino. Este é constituído por 8 módulos: o 

primeiro refere-se à estrutura do conhecimento e engloba quatro categorias 

transdisciplinares sendo elas as habilidades motoras, condição física e 

fisiológica, conceitos psicossociais e cultura desportiva. Este módulo deverá 
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atender aos programas de EF do ano de escolaridade em questão, às decisões 

tomadas pelo grupo de EF e aos conteúdos programáticos a lecionar; o módulo 

2 refere-se à análise do contexto. Aqui são analisadas as condições existentes 

a nível de espaço e materiais bem como o meio onde se processa o ensino; no 

módulo 3 analisa-se a nossa realidade, os nossos alunos. Focamo-nos em saber 

quem são, o que sabem, quais as suas necessidades e nível de 

desenvolvimento; o módulo 4 diz respeito à sequência dos conteúdos a abordar 

nas várias áreas de extensão; o módulo 5 serve para definirmos os objetivos por 

áreas, como o caso dos objetivos gerais e específicos; no módulo 6 definimos 

os tipos de avaliação que serão feitos ao longo da lecionação da modalidade em 

questão, os conteúdos e critérios a ter em conta; no módulo 7 são definidas 

estratégias e progressões pedagógicas e por último o módulo 8 refere-se ao 

plano de aula. O MEC é assim uma ferramenta para organizarmos uma matéria 

de ensino. À exceção do Módulo 4, referente à unidade didática (UD), tudo o 

resto foi contruído em conjunto com os meus colegas EE, por indicação do PC, 

por termos turmas com o mesmo ano de escolaridade. 

“As unidades de matéria e de ensino são planificadas pelo professor no processo 

global de organização do seu ensino, servindo de base para a preparação das 

diferentes aulas” (Bento, 2003, p. 75). A UD, correspondente ao módulo 4 do 

MEC, é a forma do professor organizar os conteúdos por aula de maneira a que 

no final todas elas tenham uma sequência lógica e que vão de encontro aos 

objetivos estipulados. Planeamos os objetivos a atingir em cada aula, estando 

todas elas inter-relacionadas e nenhuma surgindo de forma isolada. As UD 

(anexo II) no meu caso foram construídas apenas para as modalidades coletivas 

por serem as que apresentavam maior tempo de lecionação e foram quase todas 

feitas após as avaliações diagnósticas. A forma como foram pensadas e 

construídas tinham como propósito servir de guião para o planeamento das 

aulas, na medida em que, se na prática os alunos não atingissem os objetivos 

de um determinado conteúdo numa aula, a UD era alterada. Não me interessava 

apenas transmitir matéria, mas principalmente fazer com que os alunos 

compreendessem de facto os conteúdos e os aplicassem de forma consciente. 

Refleti sobre isso numa das aulas de voleibol:  
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“Alguns já perceberam a necessidade do bloco mas na prática ainda não 

reagem a essa necessidade. As zonas de responsabilidade também ainda 

precisam de ser trabalhadas nas próximas aulas pois por vezes ficam 2 alunos 

indecisos sobre se devem ir ou não à bola.” (Reflexão Aula 8 Voleibol, 1 Dezembro 

de 2015)  

 

Aquando o preenchimento da UD planeamos na teoria o tempo que achamos 

que será necessário para os alunos assimilarem cada conteúdo, mas isso só nos 

orienta na nossa prática pedagógica pois na situação real os alunos podem 

evoluir mais rápido ou menos em cada um deles. Tive isso em conta aquando a 

construção de cada UD:  

 

“A calendarização da abordagem aos conteúdos poderá sofrer alterações e 

baseou-se na avaliação diagnóstica e nos espaços disponíveis para a prática 

das aulas.” (Justificação da UD Ginástica) 

 

Como as UD foram planeadas apenas para as modalidades coletivas e estas 

têm uma vertente técnica e tática, optei por colocar o jogo em praticamente todas 

as aulas pois penso que faz sentido treinar a técnica para se implementar depois 

no jogo e para além disso é uma forma de trabalhar todos os conteúdos já 

abordados. Garganta (1998, p. 23) admitiu que para o ensino dos jogos 

desportivos coletivos não se “deve sobre pretexto algum circunscrever-se à 

transmissão de um repertório mais ou menos alargado de habilidades técnicas… 

Importa sobretudo desenvolver nos praticantes uma disponibilidade motora e 

mental que transcenda largamente a simples automatização de gestos…”. Outro 

aspeto no planeamento da UD que dava primazia era começar primeiro por 

abordar a parte ofensiva e só posteriormente a defensiva. Isto baseou-se na ideia 

de que primeiro devemos dar ferramentas aos alunos de modo a que sejam bem-

sucedidos no ataque e só posteriormente ensiná-los a defender do mesmo.  
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 A construção da UD está relacionada com a construção do plano de aula. A 

preparação da aula apresenta-se como a fase final da “cadeia de planeamento 

do ensino pelo professor” (Bento, 2003, p. 164). Nesta fase de planeamento o 

professor tem de tomar decisões importantes como os objetivos gerais e 

específicos da aula, quais as situações de aprendizagem que se adequam aos 

conteúdos planeados, como irão ser apresentadas aos alunos, entre outras 

decisões. Todas estas têm também por base o conhecimento que temos da 

turma e da forma como trabalham, ou seja, existiam determinadas formas de 

instrução e de organização dos exercícios que eu sabia que resultavam: 

 

“Optei por explicar por grupos pois os alunos demorariam mais tempo se 

viessem ao meio, ouvissem a explicação e regressassem ao seu campo. 

Penso que o que iria acontecer é que voltariam para os seus campos e 

demorariam novamente a começar o exercício. Assim, para prevenir que isso 

acontecesse, instruí um grupo de cada vez. Penso que esta foi eficaz uma vez 

que quando terminei de explicar os alunos começaram de imediato a realizar o 

exercício.” (Reflexão de Aula nº 3 Basquetebol, 21 Abril 2016) 

 

Estas estratégias eram pensadas antes de cada aula para que existisse uma 

base para a minha atuação.  

Para a construção do plano de aula dependia o conhecimento do espaço 

atribuído no roulement e os materiais disponíveis. Estas informações estiveram 

na minha posse desde o primeiro momento, mas por vezes, quando as 

condições climatéricas eram incertas, exigia o planeamento de 1 ou 2 aulas 

diferentes na hipótese de ter de dividir um espaço com outra turma.  

Os planos de aula no 1º período eram todos revistos pelo PC antes do dia da 

aula. Isto ajudou-me na minha prática uma vez que certas propostas de 

exercícios eram ajustadas tendo em conta a experiência dele como professor, 

assim como me dava também alternativas que achava que correriam melhor 

tendo em conta o espaço, o material e os meus alunos. Os planos de aula (anexo 
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III) eram estruturados de forma a terem em conta o material necessário para a 

aula, função didática, espaço atribuído no roulement e objetivos para todas as 

categorias transdisciplinares. Estes tinham uma estrutura semelhante para todos 

os EE. Dividiam-se em três partes: a inicial, fundamental e final. Na parte inicial 

era pensada a forma como seria realizado o aquecimento. A parte fundamental, 

sendo o foco da aula, tratava as situações de aprendizagem e a forma de as 

organizar e apresentar aos alunos. Esta foi a que mais incertezas me trouxe, 

principalmente numa fase inicial onde ainda não conhecia bem os meus alunos 

e a forma destes trabalharem. Estas decisões tornaram-se desafiantes uma vez 

que não sabia bem quais as situações que lhes trariam mais benefícios e quais 

as que trariam maiores aprendizagens. Com o tempo, fui conhecendo as suas 

dificuldades e fui começando a perceber quais os pontos fulcrais que precisavam 

de trabalhar e a forma da qual beneficiariam mais. A perspetiva da construção 

desta parte da aula mudou também aos meus olhos. Numa fase inicial estava 

muito preocupada em planear tudo ao pormenor, como o tempo de cada 

exercício, a forma de o organizar, os grupos de trabalho que faria, levou a que a 

construção do plano de aula fosse mais demorada e pormenorizada. Com o 

tempo certas questões foram sendo descentralizadas e o foco passou assim 

então a ser a aprendizagem dos alunos através das situações de aprendizagem 

mais adequadas e dos feedbacks transmitidos. A parte final da aula era dedicada 

ao trabalho de condição física e à opinião geral do desempenho dos alunos. 

Após cada aula, o início do planeamento da próxima tinha sempre em conta o 

que se havia passado na aula anterior e portanto havia uma continuidade do 

trabalho desenvolvido. Muitas estratégias eram pensadas tendo em conta as 

reflexões de aula que fiz e das observações dos desempenhos dos alunos.  

Esta fase de planeamento foi bastante importante para mim uma vez que gosto 

de ter sempre a minha atuação delineada na minha cabeça, mas, nesta 

profissão, onde atuamos num ambiente cheio de fatores que podem influenciar 

a nossa ação, aprendi a lidar com o imprevisto. Descobri no planeamento apenas 

uma base, um guia norteador, que se transforma na realidade numa ação 

flexível.  
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 4.1.3. Realização 

 4.1.3.1 Instrução e Demonstração 

A instrução é a forma de apresentar as tarefas aos alunos. Para Rink (1993), 

independentemente do tipo de conteúdo inerente à tarefa, a apresentação da 

mesma é sempre um exercício de comunicação. Esta apresentação das tarefas 

poderá ser eficaz ou não dependendo dos alunos e do professor, isto é, depende 

do ambiente em que se faz a apresentação das tarefas e da forma como se faz. 

Estas questões podem levar a esse sucesso ou insucesso na comunicação. 

Como professora tentei controlar sempre as distrações dos alunos. Sempre que 

ia ser dada instrução, a primeira regra era poder ter ao meu alcance visual todos 

os alunos. Assim que via que existiam conversas paralelas, alertava de imediato 

para que cessassem. Tinha também em atenção o meu posicionamento de modo 

a que os alunos ficassem de costas para as distrações. 

 A instrução, no meu caso, esteve de mão dada com a demonstração pois 

sempre que achava necessário, utilizava o iPad ou desenhava no quadro o 

exercício paralelamente à explicação. Isto possibilitava aos alunos terem duas 

fontes de informação: a visual e a verbal. Para Xavier (1986, p. 27) “a 

demonstração é recomendada após a explicação de um determinado movimento 

proposto, e cresce de importância à medida que aumenta a complexidade do 

movimento (tarefa) e o grau de desenvolvimento motor e cognitivo dos 

educandos”. Esta opção pela demonstração surgiu pelo facto dos alunos não 

estarem totalmente familiarizados com as modalidades, ou seja, para um aluno 

que pratica futebol, explicar-lhe um exercício de futebol verbalmente pode 

resultar pois já estão acostumados aos termos técnicos, mas a minha 

preocupação era fazer com que todos percebessem os exercícios. Esta 

estratégia surgiu também da minha própria experiência como aluna, que apenas 

ficava totalmente esclarecida quando tinha imagem visual de exercícios mais 

complexos, pois se existisse apenas instrução verbal, perdia-me no raciocínio, 

levando a que não soubesse o que era para fazer. Para além disso fui verificando 

ao longo das aulas que à medida que ia introduzindo a utilização do iPad, os 

alunos mostravam-se mais atentos e interessados em relação à informação, 
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tornando a instrução eficaz uma vez que não existindo dúvidas, os alunos 

começariam de imediato a tarefa. Por vezes, quando necessário, a 

demonstração era feita com os próprios alunos. Isto vai de encontro ao que foi 

mencionado por Rink (1993) onde se os alunos têm capacidades de 

demonstrarem corretamente, o professor deve optar por essa opção uma vez 

que fica livre para explicar e focar a atenção dos restantes alunos em 

determinados aspetos da performance. Este aspeto aconteceu tanto a nível 

técnico como é o caso do badmínton, onde foi importante esta demonstração de 

certo tipo de batimentos, como tático como é o caso do voleibol.  

 

 4.1.3.2. Feedback 

Rink (1993) descreve o feedback como sendo a informação que o aluno recebe 

da sua performance. Indo de encontro a esta mesma autora, utilizei dois tipos de 

feedback nas minhas aulas: feedback avaliativo onde fiz um juízo de valor sobre 

as execuções dos alunos, dando-lhes conhecimento se o que estavam a fazer 

estava bem ou mal; feedback corretivo onde lhes dava a informação do que 

deveriam fazer na próxima vez para que tivessem sucesso. Estes dois tipos de 

feedbacks podem-se dividir em diferentes classificações como feedback 

geral/específico, individual/grupo e negativo/positivo. Consoante as situações e 

o tipo de tarefas, fui utilizando o que achava que se adequava melhor. Isto está 

relacionado intimamente com o conhecimento da matéria e com o poder da 

observação. Penso que a qualidade e adequação do feedback dependem 

claramente do conhecimento que temos dos conteúdos que estamos a abordar. 

Se nós professores não sabemos o que estamos a lecionar, não podemos 

ensinar aos alunos o que não sabemos. Tendo como exemplo o Desporto 

Escolar (DE) de natação, este aspeto do feedback foi onde me dei conta 

realmente da importância de sabermos o que estamos a ensinar. O 

conhecimento é a base fulcral para se poder ensinar. Sem esse conhecimento 

todo o processo fica enviesado. Escrevi sobre este aspeto no início da minha 

ação no DE:  
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“como já fui da modalidade, consigo ver os erros ao pormenor e intervir neles 

de uma forma mais eficaz.” (Reflexão 1º Período DE – 28 Novembro de 2015) 

 

 Noto assim que o feedback pode ser muito útil para levar os alunos a chegarem 

ao objetivo da tarefa que lhes é proposta. Os diferentes timings da dádiva de 

feedback foram sendo escolhidos consoante o tipo de erro observado e o meu 

local no momento de execução, ou seja, através da observação das execuções 

poderia notar que grande parte dos alunos estavam a cometer o mesmo erro. 

Neste caso o feedback era mais demorado, não era no tempo imediato a seguir 

à ação pois juntava toda a turma para explicar o erro comum. Se o erro fosse 

mais específico, de apenas um aluno, aí a atuação ou era durante a sua 

execução ou logo imediatamente após a mesma para que o aluno tivesse a 

perceção do próprio erro. O feedback está relacionado com a intenção do 

professor em ajudar os alunos a melhorarem a qualidade das suas respostas e 

assim é mais propício que haja uma aprendizagem mais produtiva (Rink, 1993). 

Os próprios alunos mencionaram que os feedbacks eram importantes para eles 

melhorarem e que eram “críticas que nos levam a superar as nossas 

dificuldades” (Frase citada por um aluno da turma residente- Poster para as Jornadas 

de Encerramento do Estágio Profissional). Considero assim o feedback como algo 

bastante inerente à aprendizagem e que sem ele os alunos dificilmente 

evoluiriam. 

 

 4.1.3.3. Meios visuais: uma imagem vale mais que mil palavras 

No século XXI, onde as tecnologias imperam cada vez mais, existe a 

possibilidade de procurar formas alternativas para aumentar o interesse e o 

conhecimento dos alunos. “Diversos são os tipos de aplicativos que o professor 

pode escolher, dependendo dos objetivos da disciplina, conteúdo, características 

dos educandos e proposta pedagógica da escola” (Faria, s.d., p. 2). Esta 

dimensão, no meu EP, passou pela utilização do iPad, estando este muito 

presente ao longo de diversos momentos. Encontrei uma ferramenta bastante 

útil para o processo de ensino-aprendizagem. “Os documentos audiovisuais 
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realizados com o objetivo de “fazer aprender” propõem partilhar saberes e modos 

de fazer, modificar comportamentos, representações” Piasenta (2002, p. 101). 

Se por um lado os alunos se mostravam muito mais atentos às informações 

quando utilizava o iPad nas minhas instruções ou feedbacks, por outro notava 

também que essa utilização trazia benefícios na aprendizagem dos alunos, uma 

vez que eles aprendiam bastante com o que viam e tinham a perceção do que 

realmente faziam. Neste sentido, uma imagem valia mais que mil palavras, pois 

por vezes dava feedback a um aluno sobre o sítio onde se deveria posicionar, 

ou de um gesto técnico mal executado e ele não tinha noção de que era isso que 

tinha feito.  

 

“Utilizei o iPad para explicar o exercício e fui também utilizando-o para gravar 

algumas execuções dos alunos…mostrando-lhes a seguir os erros. Foi muito 

bem aceite e mesmo quando não haviam sido eles a cometer os erros, 

gostavam de ver o vídeo dos colegas e onde tinham errado.” (Reflexão de Aula 

nº 8 Basquetebol, 15 Maio 2016)  

 

Por vezes dizemos a um aluno “fizeste isto mal” e ele próprio não tem a noção 

disso, pensando na sua cabeça ter feito bem. Nesses momentos a recorrência à 

imagem visual foi essencial pois levou os alunos a consciencializarem-se das 

suas ações. 

Existiram situações onde senti a necessidade de recorrer ao método de vídeo: 

(1) em badmínton, onde duas alunas não estavam a perceber o movimento de 

dois batimentos nem as suas trajetórias. Através do vídeo e da opção de colocar 

a transmissão em câmara lenta, puderam ver ao pormenor cada parte do 

movimento e ficaram a perceber melhor o que lhes era pedido; (2) em ginástica 

acrobática pude mostrar ideias de passos que poderiam utilizar para as 

coreografias, gravar a prestação de cada grupo para terem uma ideia de como 

ficava o resultado final e o que precisavam de aprimorar; (3) atletismo, mais 

propriamente no lançamento do peso, onde me foi possível descrever o 
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movimento da técnica de lançamento ao pormenor; (4) em basquetebol, onde 

gravava as execuções dos alunos para que visualizassem as jogadas, os maus 

posicionamentos e as más tomadas de decisão; (5) no desporto escolar de 

natação onde filmava os movimentos dos alunos, comparando depois com o 

correto. Permitiu-lhes ver de fora o que haviam feito dentro de água e o que 

precisavam de corrigir. No fundo esta utilização em todos os momentos 

mencionados trouxe benefícios tanto a mim como aos meus alunos. Trouxe uma 

diminuição do tempo de instrução e consequentemente um aumento do tempo 

de exercitação, uma vez que os alunos tinham uma imagem do 

esquema/exercício em questão, não restando muitas dúvidas; melhoria da 

atenção e interesse na instrução, não se perdendo muito tempo com chamadas 

de atenção; consciencialização dos erros por parte dos alunos levando 

consequentemente a uma melhoria no desempenho motor.  

É óbvio que esta utilização requeria uma melhor preparação da minha parte, no 

sentido em que por um lado tinha de trazer o trabalho de casa feito acerca dos 

aspetos que seriam importantes mencionar nas aulas, e por outro também 

através da observação das execuções dos alunos, saber de que forma é que 

lhes poderia mostrar certas coisas que os levasse a perceber melhor os 

exercícios/erros. Costa em 1978 (cit. por Cinelli, 2003, p. 37) falou sobre este 

assunto no seu trabalho, onde opinou que “a utilização de recursos audiovisuais 

deve ser planificada com antecedência e nunca improvisada. O professor deve 

caracterizar e delimitar bem aquilo que dentro do razoável, pretende que seus 

alunos aprendam. Escolhe, então os recursos audiovisuais mais apropriados ao 

caso e dos quais possa dispor. Estuda esses recursos, a forma e o momento de 

sua aplicação”. Estas escolhas eram sempre planeadas e ajustadas às 

necessidades dos alunos. 

 

 4.1.3.4. Reflexão: Um impulsor do conhecimento do professor 

“A reflexão é entendida como o pensamento e análise sobre a ação em que se 

identificam os seus aspetos positivos e negativos que permite a reformulação da 

prática” (Azevedo et al., 2014, p. 69). Coutinho (2015, p. 41) citou o trabalho de 
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Rodrigues de 2009 onde menciona que é fundamental que na formação inicial 

se criem hábitos de reflexão de modo a existir um desenvolvimento e melhoria 

da prática profissional de maneira a que se dê resposta à complexidade e 

incertezas das situações que caraterizam a docência. Nesta etapa, a do EP, fui 

convidada a refletir sobre as minhas ações após cada aula. No início do primeiro 

período as reflexões custavam a começar, ficava algum tempo a olhar para uma 

folha vazia, não sabia bem o que era suposto escrever, mas depois com o tempo 

e prática fui percebendo que esta deveria de atender aos meus objetivos para a 

turma/aula e ao planeamento e fui aprendendo a valorizar esta forma de 

aquisição de conhecimento. Indo de encontro ao trabalho de Azevedo et al, 

(2014, p. 69) “a reflexão é importante no desenvolvimento profissional e do 

processo pedagógico do EE, permitindo evoluir a partir da deteção de erros e 

propostas de estratégias para a sua resolução”. Foi através da reflexão que 

pensei nas minhas ações, no que poderia melhorar quando as coisas corriam 

menos bem e no porquê das coisas terem corrido bem. Construí aos poucos 

conhecimento através das minhas próprias ações pois fui definindo estratégias 

para resolver os problemas que surgiam nas minhas aulas e foi nas reflexões 

que pensei nelas para as testar nas aulas seguintes. Rink (1993) refere que a 

reflexão é um meio de clarificação dos nossos objetivos como professores e da 

forma como podemos chegar até eles.  

A reflexão que fazia, primeiramente na minha cabeça depois de cada aula, era 

depois transcrita para papel. Foi um bom método exigido pelo PC pois foi uma 

forma de poder rever o que havia escrito e de confirmar se as estratégias haviam 

resultado e os problemas já estavam resolvidos. O facto de me fazer pensar 

criticamente, possibilitou-me também não cometer os mesmos erros pois 

enquanto preparava as aulas e mesmo já enquanto lecionava, pensava no que 

não deveria fazer. As conversas formais e informais com o PC e com os meus 

colegas EE foram também de extremo valor. Partilhámos entre nós experiências 

e estratégias que poderiam ser aplicáveis à minha turma. Numa primeira fase foi 

também essencial a observação das aulas dos meu colegas e do PC pois 

fizeram-me aprender e apreender. Ao ver a atuação dos outros e as suas ações, 

chamou até mim o meu espírito crítico, levou-me a pensar. Ao existirem 
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realidades diferentes em cada turma, as estratégias que poderiam resultar numa 

turma poderiam não resultar na minha. Coutinho (2015) citando Nóvoa em 1992, 

concorda que o professor deve ter oportunidade para experimentar, inovar, 

ensaiar novas estratégias de ensino, refletindo de forma crítica sobre a utilização 

das mesmas. Aquando o primeiro contacto com a minha turma tive de refletir 

sobre os hábitos que queria incutir nos meus alunos. Ao longo do ano fui 

testando nas várias UD estratégias para resolver os problemas que encontrava 

ou que me fizessem ir de encontro aos objetivos estipulados. Quando não 

resultavam, pensava noutras opções. Era através das reflexões que me debatia 

sobre estas questões. Esta fase de experimentação ocorreu com maior 

frequência no início, quando não sabia ainda muito bem como este processo de 

ensino funcionava. Fui construindo bases para a minha atuação. 

Reflexão não pressupõe apenas pensar na ação que já foi feita.   Azevedo et al. 

(2014, p. 69) falam da reflexão-na-ação como sendo também muito importante, 

pois “sendo a aula de EF um fenómeno complexo, acarretando imprevisibilidade, 

a reflexão é o processo que permite reajustar e adaptar a ação, no momento, 

aumentando a eficácia do ensino”. Por muito que planeemos uma aula, se um 

exercício não está a ir de encontro ao objetivo que queremos, temos de ter a 

capacidade de detetarmos o erro na hora e fazer as alterações necessárias para 

que tenha sucesso. Para isso parece-me importante aqui o conhecimento teórico 

da matéria para saber identificar e adaptar as situações ao pretendido, bem 

como a improvisação, o ter de fazer algo que não estava planeado. Para Schön 

(cit. por Azevedo et al., 2014, p. 64) o Professor Reflexivo (PR) “atua de acordo 

com o aluno, refletindo sobre essa interação, reformulando a sua prática.” Nem 

todos os alunos estão ao mesmo nível em termos de conhecimento e 

desempenho e tornou-se necessário adaptar alguns exercícios depois de os 

observar. Esta adaptação foi importante para fazer evoluir esses alunos. Este 

aspeto do PR também foi mencionado por Rink (1993) que afirma que os PR 

encontram continuamente uma relação entre o que fazem, o porquê de o 

fazerem e a efetividade do que estão a fazer.  
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 4.1.3.5. Modelos de Ensino utilizados 

Os modelos de ensino oferecem perspetivas diferentes sobre o processo de 

ensino. Cada um foi concebido de maneira a alcançar determinados resultados 

de aprendizagem, portanto admite-se que nenhum deles é melhor que outro. A 

forma como cada um é selecionado e aplicado depende dos alunos e dos 

objetivos que o professor estipulou para os mesmos. Assim, “a verdadeira chave 

para um ensino eficaz é a capacidade de um professor utilizar um repertório 

variado de abordagens ao ensino que lhe permita satisfazer objectivos 

específicos de aprendizagem e as necessidades de alunos específicos” (Arends, 

2008b, p. 307). Assim sendo, durante este ano de estágio utilizei na minha turma 

diferentes modelos de ensino consoante os objetivos que havia estipulado para 

os meus alunos e a modalidade que iria abordar. Utilizei o Modelo de Instrução 

Direta (MID) numa fase inicial de contacto com a turma; o Modelo de Educação 

Desportiva (MED) primeiramente na UD (voleibol) como forma de criação de 

relações interpessoais e de desenvolvimento da cultura desportiva e na UD de 

basquetebol como promotor de entreajuda e autonomia; Modelo de 

Aprendizagem Cooperativa na Ginástica Acrobática. Farei em seguida algumas 

considerações sobre a utilização de cada um deles. 

 

 4.1.3.5.1. Modelo de Instrução Direta  

O Modelo de Instrução Direta foi recorrentemente utilizado durante toda a 

metade do século passado, sendo que este é um modelo no qual o ensino é 

centrado no professor. Para Mesquita (2014, p. 193) “neste modelo de ensino, o 

professor é indubitavelmente o líder instrucional…”. É ele que prescreve e orienta 

todo o processo das situações de aprendizagem. “Este modelo não tem como 

objetivo a aquisição de competências sociais ou o desenvolvimento do raciocínio 

complexo” (Arends, 2008b, p. 289). Metzler (2011) afirmou que a essência deste 

modelo consiste em dar aos alunos a oportunidade de praticarem de uma forma 

supervisionada as atividades e posteriormente o professor lhes fornece 

feedbacks corretivos. Este modelo, para Arends (2008b) é o mais popular nas 

escolas mas não está isento de críticas. Uma primeira vai de encontro ao papel 
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e à aprendizagem dos alunos. Trindade (2012, p. 32) entende que os alunos têm 

um papel de meros “recetores passivos de um saber construído por outros e 

como seres cujas necessidades e interesses se reprimem, contrariam ou 

ignoram…”. Marshall em 1992 (cit. por Arends, 2008b, p. 306) afirmou que “o 

modelo alimenta inevitavelmente o ponto de vista segundo o qual os alunos são 

copos vazios prestes a serem cheios com informação cuidadosamente 

segmentada, em vez de aprendizes activos com uma necessidade inata de 

adquirir informação e construir o seu próprio conhecimento”. Embora este 

modelo apresente críticas, entende-se que continue a ser muito popular pois 

permite ao professor realizar os objetivos de ensino que foram estipulados.  

Numa fase inicial da minha atuação neste ano letivo, este modelo imperou nas 

minhas aulas. Esta escolha recaiu pelo facto de no início não conhecer a turma 

e ainda estar numa fase de estipulação de regras e de descoberta de quais as 

estratégias que funcionavam melhor nos meus alunos. Nesta fase, admito que o 

foco central estava em mim, na minha ação, talvez por ser uma fase inicial da 

prática profissional. Refleti sobre isso na reflexão final da UD de futsal onde 

mencionei que: 

 

 “Optei por recorrer ao Modelo de Instrução Direta pois pareceu-me ser mais 

adequado para uma fase inicial, em que nem eu conhecia os alunos nem eles 

me conheciam a mim. Achei que seria mais fácil controlar a turma e de 

estipular as regras.” (Reflexão final UD Futsal, 29 Outubro 2015) 

 

Estava então inicialmente focada na planificação, instrução, organização, e 

gestão dos exercícios, tendo eu controlo sobre todas as decisões. A instrução, 

demonstração, monitorização e tempo dos exercícios eram de extrema 

importância para que estes fossem de encontro ao objetivo da aula. Com o 

tempo, e logo a meio da primeira UD, dei conta que este modelo havia trazido 

benefícios no controlo da turma e gestão da aula, mas faltava-me a parte dos 

valores, que indubitavelmente estão inerentes ao desporto. Não me contentava 
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com o facto de os meus alunos se apresentarem como não problemáticos e de 

apresentarem evoluções na realização dos exercícios. Era também importante 

ajudarem-se uns aos outros e apresentarem boas condutas nas aulas como por 

exemplo o fairplay e trabalho de equipa. A utilização deste modelo começou 

então a pedir uma outra abordagem uma vez que a minha turma apresentava 

um bom comportamento e bons indícios que poderiam evoluir mais, rumo a esse 

objetivo. Mencionei esse facto na reflexão final da unidade didática de futsal, 

primeira modalidade do ano: 

 

“…em todas as minhas aulas tentei que os alunos se fossem ajudando 

uns aos outros, interviessem mais e ganhassem autonomia. No início era mais 

difícil isto acontecer mas foi crescendo aos poucos, embora ainda não esteja 

como eu quero. Alguns alunos já se mostram mais interessados em dar apoio 

aos colegas e mesmo os que ficam de dispensa ajudam na montagem dos 

exercícios. Vai ser um aspeto a trabalhar nas próximas modalidades.” (Reflexão 

Final UD Futsal) 

 

 9.1.3.5.2. Modelo de Educação Desportiva 

Rolim e Mesquita (2014, pp. 229-230) definiram o MED como “uma forma regular 

de ensinar o desporto no contexto das aulas de EF, partindo da premissa de que 

o desporto, matéria de ensino … deve contribuir e afirmar, dentro da escola e 

em cada aluno, os seus principais valores culturais, pedagógicos e 

socializadores”. Este modelo criado por Darly Siedentop pretendia tornar as 

aulas de EF mais atrativas para os alunos, fomentando também o desporto 

inclusivo. Ao recriar as aulas de EF como um contexto desportivo, este queria 

potenciar em simultâneo competências sociais, cognitivas, desportivas e técnico-

motoras dos alunos. Mesquita (2014, p. 191) afirma que este “é um modelo 

instrucional desenhado para proporcionar experiências desportivas ricas e 

autênticas no contexto escolar…”. Através de uma proposta metodológica com 

referência aos valores presentes no desporto, aliado ao desenvolvimento de 

competências motoras específicas da cultura desportiva, pretendia renovar as 
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conceções de ensino. Este modelo surgiu do movimento da reforma do sistema 

educativo onde o aluno passou a ser o foco ao ser colocado no papel de 

construtor das suas próprias aprendizagens tendo autonomia e compreendendo 

as situações. Este modelo fez então com que o professor saísse do foco 

principal, conferido pelo MID, passando a ser o aluno o foco da aprendizagem. 

É-lhe dado assim espaço para construir as suas próprias experiências e 

expressar os seus sentimentos. Contrariamente ao MID onde o professor apenas 

prescreve os exercícios e os alunos os realizam, no MED os alunos são incutidos 

a pensar no que estão a fazer e qual a sua razão. O MED desenvolve a adoção 

de uma atitude autónoma, responsável e comprometida através do sentimento 

de pertença a um grupo/equipa incentivando à tomada de decisão nas atividades 

desenvolvidas. Mas o papel do professor não é excluído. Siedentop escreveu em 

1996 (cit. por Mesquita, 2014, p.194) que “recentrar a investigação educacional 

e a reforma na atividade dos alunos não retira importância às competências de 

eficácia de ensino; antes as reconfigura numa relação contextualmente diferente 

com o trabalho dos alunos.” Este modelo atende às individualidades de cada 

aluno respeitando as dificuldades de cada um e estabelece-se a igualdade de 

oportunidades. Temos assim a trabalhar conjuntamente nas tarefas alunos de 

sexo e níveis distintos.  

No MED as típicas UD de curta duração dão lugar às épocas desportivas e o 

facto de os alunos trabalharem em pequenos grupos heterogéneos, acredita-se 

que existam vantagens através dessa aprendizagem cooperativa. Os alunos têm 

de desempenhar diferentes papéis, o que possibilita que todos tenham 

oportunidade de participar e através da filiação (pertença à mesma equipa), 

possibilita-lhes trabalhar em conjunto rumo a um objetivo comum, tomarem 

decisões e experienciarem o sucesso e o fracasso. Este modelo entende-se 

como uma mais-valia pois utiliza a competição como uma ferramenta 

educacional. Para além de ajudar a desenvolver as capacidades dos alunos, 

possibilita também dar-lhes conhecimentos e sentido estratégico (Metzler, 2011). 

Este modelo foi utilizado por mim na UD de voleibol e basquetebol. Em ambas 

as UD foram feitas equipas heterogéneas e foi incentivado o espírito de equipa 

e entreajuda. “As tensões e os conflitos sociais e interpessoais são traçados 
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através do diálogo, tentando instalar uma ética não apenas de justiça, mas 

também de equidade e consideração pelo outro” (Graça & Mesquita, 2013, p. 

15). Embora estivesse em causa a pontuação de cada equipa, o respeito e 

fairplay eram sempre salvaguardados. Quando existiam problemas entre os 

elementos da própria equipa ou até entre equipas, quando a competição falava 

mais alto, o meu papel era de mediadora desses conflitos. O bom senso e o 

respeito tinham de imperar, independentemente dos resultados. Foi feito um 

cartaz com as pontuações que esteve presente em todas as aulas no sentido 

dos alunos verificarem sempre a sua evolução ao longo da UD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em voleibol, primeira modalidade onde este modelo foi implementado, em cada 

aula eram valorizados resultados obtidos em equipa nos exercícios e em jogos, 

aspetos como pontualidade, assiduidade e filiação e desempenho de funções 

como por exemplo a de arbitragem. Estes aspetos eram mutáveis uma vez que 

eu “jogava” com as pontuações para estimular certos tipos de comportamentos, 

como por exemplo, no início da UD como tinha o problema de na turma ter muitos 

alunos a pedir dispensa, valorizava a participação prática na aula; o respeito 

pelos árbitros estava a ser desvalorizado, o fairplay aparecia no quadro de 

Figura II: Quadro de Pontuações das Equipas da modalidade de 
Voleibol  
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pontuações. Logo após os alunos serem distribuídos pelas equipas, de terem 

uma cor e um logótipo, na primeira aula houve uma mudança:  

“Notei que hoje todos os alunos fizeram aula, coisa que nunca aconteceu em 

nenhuma aula… Fiquei surpreendida e dei bonificação ao facto de todos os 

elementos das equipas estarem presentes.” (Reflexão de Aula nº2 Voleibol, 5 

Novembro de 2015)  

 

Esta distribuição por equipas, envolvendo trabalho de grupo e competição, 

trouxe-lhes motivação, empenho nas tarefas e inclusão de todos os alunos. 

Devido ao aumento de motivação por parte dos alunos, pelo facto de gostarem 

das aulas, a mim como professora trouxe-me também vantagens uma vez que 

me era mais fácil dar as aulas pois eles estavam mais predispostos para 

aprenderem. Notei uma evolução quer a nível técnico quer tático, mas também 

na relação que criaram uns com os outros e comigo. Relativamente ao problema 

inicial de não parecerem uma turma, este modelo de ensino trouxe-me 

vantagens a esse nível. Foram criando laços uns com os outros e os alunos que 

habitualmente eram excluídos pelos colegas foram integrados pelas equipas, 

ocupando assim um papel igual aos outros. Dei oportunidades iguais, todos 

podiam obter pontos para a sua equipa, não só pelo seu desempenho prático 

como a nível de atitudes. Esta ideia vai de encontro ao que foi dito por Mesquita 

(2014, p. 200) sobre este modelo, “onde a cooperação e a entreajuda se 

sobrepõem ao sucesso individual e ao vedetismo, harmonizando competição e 

participação, bem como o propiciar de oportunidades de sucesso a todos os 

alunos pelo evitar do desempenho de papéis menores por parte dos alunos 

menos dotados…”. Para além dos alunos terem evoluído a nível técnico e tático 

da modalidade, evoluíram também na cultura desportiva onde, por terem de 

realizar a tarefa de arbitragem, foram aprendendo regras da modalidade e foram 

questionando mais e colocando as suas dúvidas. 

Na aplicação do MED na modalidade de basquetebol, a abordagem foi feita 

através da divisão da turma por clubes. Semelhante a voleibol, os clubes foram 

feitos de forma heterogénea, cada um obtinha pontuação em todas as aulas e 
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tinham acesso a elas e às suas constantes atualizações. Foram valorizadas 

novamente pontuações obtidas em jogos, pontualidade, assiduidade e filiação. 

Fui deixando de lado certos aspetos à medida que os alunos apresentavam 

melhorias.  

 

“Com as pontuações que fui atribuindo nas aulas anteriores, a maioria dos 

alunos têm agora o hábito de chegarem a horas.” (Reflexão de Aula nº 8 

Basquetebol, 12 Maio 2016) 

  

Mas com o passar do tempo foram surgindo outros como a autonomia e 

entreajuda que foram carecendo de atenção. Refleti sobre quais as estratégias 

que poderia implementar para que isso começasse a acontecer: 

 

 “Pretendo agora que aos poucos cada clube trabalhe as suas dificuldades, ou 

seja…pretendo dar-lhes tempo como equipa para decidirem o que precisam de 

treinar e melhorar. Com isto espero aumentar-lhes o espírito crítico e dar-lhes 

aos poucos autonomia para escolherem o que fazer, sempre com a minha 

supervisão.” (Reflexão Aula nº 8 Basquetebol, 12 Maio 2016) 

  

Aos poucos começaram a trabalhar entre o clube e a ajudarem-se uns aos 

outros, existindo uma melhoria nas performances. Tive como aliados nesta 

função os 2 capitães/treinadores dos clubes. Aproveitei o papel de liderança que 

assumiam perante os seu pares e o facto de apresentarem qualidade técnica e 

tática na modalidade para exigir um pouco mais deles. Tinham um papel de 

corrigir os colegas, de lhes dar feedbacks. Em certas aulas dava-me conta de 

que se por ventura eu não fornecesse os feedbacks no tempo exato por estar 

muito longe dos executores, que um deles estava lá a dar indicações, ou no caso 

de estar presente, escutava atentamente o que eles diziam aos colegas para 

verificar se as informações eram as corretas. Embora tenha delegado esta tarefa, 
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nunca abandonei o meu papel de professora. Este modelo trouxe novamente 

melhorias ao nível da autonomia, entreajuda, espírito de equipa e tomada de 

decisão. Eles ao sentirem a pertença ao clube, ao trabalharem e ajudarem-se 

uns aos outros com o intuito de melhorarem, ficavam entusiasmados para as 

tarefas. No entanto este mar de rosas não começou por ser assim. No início 

quando estipulei o que iria acontecer no MED e nas tarefas que daria aos alunos, 

caí no erro de pensar em implementar tudo ao mesmo tempo, não dando 

obviamente resultado.  

 

“…foquei-me em demasia no MED e nas suas tarefas, alienando-me ao papel 

de professora. Sinto que dei muito poucos feedbacks. Não gostei da minha 

prestação e só no final da aula é que me dei conta desse erro. Estava tão 

focada naquelas tarefas, que me esqueci do essencial.” (Reflexão de Aula nº 3 

Basquetebol, 21 Abril 2016)  

 

Embora o MED traga vantagens, quando mal aplicado pode não resultar tão 

bem, e o essencial, que é a aprendizagem, ficar esquecido. O foco não devem 

ser os papéis atribuídos aos alunos, mas sim a aprendizagem dos mesmos e, na 

minha opinião, quando esses papéis interferem na sua evolução, devem ser 

reformulados. Esta aula levou-me a perceber que tudo advém de um processo 

gradual. Quis colocar muita coisa em funcionamento de uma vez só e acabou 

por não resultar. Levou-me a rever tudo o que tinha planeado que iria acontecer 

na UD, escolher então o essencial e optar pelo pouco e possível.  

Este modelo como já mencionado, trouxe-me vantagens ao nível da minha 

turma, dos meus alunos, mas trouxe-me a mim também como professora. Foi 

através dele que me foi possível dar a autonomia controlada aos alunos, evoluir 

de uma perspetiva de foco na instrução e gestão dos exercícios para uma 

vertente de melhoria dos feedbacks e de intervenção perante a turma, de fazer-

lhes crescer o bichinho da curiosidade para que pudessem ser melhores a 

interpretar as situações e a ajudar os colegas com mais dificuldades. 
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 4.1.3.5.3. Aprendizagem Cooperativa 

Este modelo da aprendizagem cooperativa foi desenvolvido para ir de encontro 

a três objetivos: realização escolar, tolerância e aceitação da diversidade e 

desenvolvimento de competências sociais. “Os alunos em situações de 

aprendizagem cooperativa são encorajados e/ou obrigados a trabalhar em 

conjunto numa tarefa comum e têm de coordenar os seus esforços para 

concluírem a tarefa” (Arends, 2008a, p. 345). Este modelo valoriza o papel 

democrático dos alunos ao terem de tomar decisões em conjunto tendo como 

propósito um objetivo comum.  

Nas minhas aulas implementei este modelo na modalidade de Ginástica 

Acrobática e Dança, onde formei grupos heterogéneos cujo objetivo era 

apresentarem um esquema de grupo para a avaliação sumativa. Aos alunos foi-

lhes fornecida toda a informação relativamente às figuras obrigatórias e 

optativas, ficando ao critério de cada grupo a parte da construção e criatividade 

do esquema. Na avaliação os alunos foram avaliados pelos critérios mais 

tecnicistas da ginástica, mas foi também valorizado o trabalho desenvolvido ao 

longo das aulas, principalmente o de trabalho de grupo. Este modelo levou-me 

a experienciar a dificuldade que é ter vários grupos de alunos a necessitarem de 

ajuda e ao facto de não me conseguir dividir:  

 

“Como tenho 5 trios e 2 quadras formadas, torna-se muitas vezes difícil chegar 

a todos. Às vezes estou a ser chamada por 2 grupos ao mesmo tempo e não 

consigo dividir-me para atender os dois.” (Reflexão Aula nº 3 Ginástica, 12 Janeiro 

2016)  
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Também passei a valorizar mais o aspeto de “varrer a turma com o olhar”2 e de 

ter todos ao meu alcance visual uma vez que a ginástica é uma modalidade onde 

a segurança é um fator crucial e os alunos têm sempre a tendência de 

experimentar coisas quando o professor não está a olhar, ou de ir contra às 

regras estabelecidas.  

Neste modelo senti que, embora os alunos tivessem liberdade e autonomia para 

explorar a sua criatividade e de tomar decisões entre eles, tinham por vezes 

dificuldades nesse aspeto e a minha supervisão e ajuda continuavam a ser 

essenciais. O papel de professora nunca foi excluído independentemente de 

tudo. Embora este modelo traga vantagens para a própria construção dos alunos 

e pelo papel ativo que têm na sua aprendizagem, o professor continua a ser 

essencial, nomeadamente na gestão de conflitos e de motivação para trabalhar. 

Na minha turma presenciei grupos muito trabalhadores, bastante envolvidos na 

tarefa, e outros que ao contrário era preciso ir sempre incentivando de tempo a 

tempo. Consoante as personalidades existentes nos grupos, existiam os líderes 

e os que eram liderados, mas no fim todos participavam no esquema. Eles 

próprios, sem qualquer imposição minha, atendiam às dificuldades e debilidades 

dos colegas do grupo e tentavam dar a volta à situação.  

 

“Os alunos estiveram a trabalhar bem nos grupos e estão a ter em atenção as 

dificuldades que alguns elementos têm… É um ponto positivo pois interessa-

me que eles se ajudem uns aos outros e percebam que não têm todos a 

mesma capacidade para fazer as mesmas coisas. A ginástica parece-me estar 

a trazer benefícios ao nível da entreajuda entre os alunos, o que eu considero 

como sendo algo bastante bom.” (Reflexão de Aula nº 11 Ginástica, 11 Fevereiro 

de 2016)  

                                                      
2 Expressão utilizada pela PO nas reuniões de NE, recorrendo à ideia de Siedentop, que significa 

que o professor deve conseguir verificar se os alunos estão a realizar comportamentos de risco. 

Isto para que a segurança dos mesmos esteja assegurada. 

Siedentop, D. (1991). Developing Teaching Skills in Physical Education (3ª ed.). California: 

Mayfiel publishing company. 
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Quando um colega faltava, tentavam pô-lo a par dos passos inventados e aos 

poucos foram sobressaindo determinados alunos neste aspeto da entreajuda:  

“Como o António3, que é deste grupo, tinha faltado na aula passada, notou-se 

uma entreajuda dos colegas para lhe ensinarem os passos. Gostei de ver esta 

atitude de disponibilidade e paciência para ajudar o colega.” (Reflexão de Aula nº 

12 Ginástica, 16 Fevereiro 2016)  

 

O Modelo de Aprendizagem Cooperativa permitiu assim aos alunos trabalharem 

em conjunto, saberem discutir ideias, serem críticos e para mim trouxe-me 

também a vantagem de verificar quais os alunos mais disponíveis para ajudar os 

colegas. Alguns abdicavam do seu trabalho de grupo, para ajudarem os colegas 

de outros grupos na montagem de uma figura que não estavam a conseguir fazer 

ou dar feedbacks sobre a beleza do esquema e este espírito de cooperação foi 

bastante apreciado. 

 

 4.1.3.6 A sensibilização para a inclusão 

A escola alberga crianças e jovens com diferentes caraterísticas, por isso a 

diversidade está muito presente. A famosa premissa da “escola para todos” 

assenta na ideia da inclusão e da igualdade de oportunidades. As aulas de EF 

por norma são palco para que isso aconteça, onde alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE) ou com algum tipo de deficiência são inseridos 

numa turma com um objetivo académico, de ter um ensino regular, mas 

sobretudo social. Neste ano de EP pude ter essa oportunidade de ter nas minhas 

turmas alunos com NEE, como é o caso de um aluno com dislexia na minha 

turma de 11º ano e outro no DE de natação, mas nenhum deles exigiu uma 

adaptação das atividades.  

                                                      
3 Nome fictício de um aluno da turma 
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Durante o meu percurso académico, a abordagem que ia sendo feita acerca dos 

desportos para populações especiais, quer seja na licenciatura quer em 

mestrado, suscitou-me sempre curiosidade e levou-me a ver o desporto de uma 

forma aprimorada, na sua vertente de integrador absoluto, isto é, onde realmente 

todos são incluídos e podem participar. Uma das modalidades abordadas foi o 

Goalball. O Goalball, para Nascimento e Morato (2006)  é uma modalidade criada 

para pessoas com deficiência visual e está dependente de perceções auditivas, 

táteis e de orientação espacial. A ideia de lecionar a modalidade junto dos meus 

alunos partiu do facto de ter de abordar o basquetebol no espaço G5, o que não 

era possível, tendo de arranjar uma alternativa. Pensei assim em escolher um 

desporto desconhecido para eles, possível de executar naquele espaço de aula, 

que no fundo fosse uma experiência talvez única nas suas vidas. Se para mim, 

que me considero uma sortuda por ter experimentado desportos adaptados na 

faculdade, gostava que eles também tivessem essa oportunidade de 

experimentar. Tinha também ao mesmo tempo o objetivo de os consciencializar 

para as dificuldades com que essas pessoas têm que lidar diariamente. Louro 

em 1981 (cit. por Cunha, 2006, p. 1) entendeu que “a escola tem um papel 

fundamental na formação da personalidade do indivíduo, representando para 

todos uma preparação para a vida social, não se esgotando no fornecimento de 

conhecimentos académicos”. Concordo plenamente com esta afirmação e 

relaciono-a muito com a EF em que considero que não são transmitidos apenas 

conhecimentos das modalidades mas sobretudo são partilhados valores 

importantes para a relação com a sociedade, principalmente na aceitação da 

diferença. Indo de encontro a Oliveira Filho (2008, p. 15) “…é imprescindível 

oferecer oportunidades aos alunos de interagirem com as diversidades e 

diferenças, aprendendo com elas principalmente a importância do respeito pelo 

outro”, e no contexto da escola essa proposta faz sentido, “por trazer para a 

escola uma realidade diferente” (Oliveira Filho, 2008, p. 15), neste caso em 

particular, o da deficiência visual.  

Após esta escolha de lecionar o Goalball, e uma vez que tinha oportunidade e 

conhecimentos para lecionar a modalidade, foi-me fácil planear e abordar a 

mesma. Um professor na faculdade mostrou-se acessível e disponível para me 
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emprestar o material que necessitava e assim no dia da aula tinha vendas para 

todos os alunos bem como bolas oficiais (3+ bolas envolvidas em sacos de 

plástico). Sabia que o processo das marcações do campo iria ser demorado e 

uma vez que a aula era de apenas 45 minutos, fui mais cedo para que quando 

os alunos chegassem, pudesse estar tudo montado e eles conseguissem 

praticar o maior tempo possível. Para as marcações do campo foram utilizadas 

cordas (de escalada e de saltar) presas com fita adesiva ao chão de modo a que 

os alunos tivessem uma perceção através do tato do sítio onde estavam. Os 

alunos chegaram e, ao verem o espaço de aula totalmente marcado, ficaram 

intrigados sobre que modalidade iriam praticar. Só neste momento inicial ganhei-

lhes a curiosidade para o resto da aula. Decidi explicar-lhes um pouco do que 

era o Goalball e da forma como era jogado- por quem, como, qual o objetivo e o 

que se pode e não pode fazer. Após colocarem as vendas, a dificuldade em se 

movimentarem e a insegurança de o fazerem foi sendo percetível. Foi uma 

questão de “hábito” e após passar aquela sensação de estranheza, conseguiram 

aproveitar a experiência e no fundo sentir na pele a dificuldade de se orientarem 

apenas por uns sentidos.   

 

“Notei o entusiasmo dos alunos por esta modalidade nova. Queriam sempre 

experimentar mais vezes e o tempo da aula passou a correr... Propus ao PC 

que para o ano fosse lecionada uma unidade de desporto e populações 

especiais, que abordasse desportos como por exemplo boccia, goalball, 

voleibol sentado, entre outros, visto serem desportos novos para os alunos e 

possivelmente não terão mais oportunidade de os praticarem.” (Reflexão Aula 

Goalball, 17 Maio de 2016)  

 

Esta proposta surgiu pelo facto de os meus alunos terem gostado da experiência 

e de na aula a seguir perguntarem se seria Goalball novamente. Embora tenha 

trabalhado com alunos com NEE, gostaria de ter tido a oportunidade de ter nas 

minhas aulas alunos com outro tipo de deficiência, para experimentar o desafio 

da adoção de diferentes estratégias de ensino pois estou ciente que hoje em dia, 
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nas escolas, cada vez há mais jovens com NEE e é necessário conseguir incluí-

los. Vemos que muitas vezes quando existe um aluno com qualquer tipo de 

deficiência numa turma, os professores de EF tentam adaptar as modalidades 

que estão a dar a esse mesmo aluno e, na minha opinião, seria interessante que 

a inclusão pudesse ser feita da forma inversa: os alunos ditos “normais” 

praticarem um desporto adaptado às caraterísticas do aluno com deficiência. É 

na aceitação das desigualdades que no fundo nos tornamos iguais. 

 

 4.1.4 Avaliação do Ensino 

Rosado et al. (2002, p. 20) citando Lafourcade referiram-se à avaliação como 

sendo “uma etapa do processo educativo que tem por fim comprovar, de forma 

sistemática, em que medida foram conseguidos os resultados previstos nos 

objectivos que se teriam especificado previamente. Neste âmbito, o objectivo 

primordial da avaliação continua a ser o de observar a relação existente entre o 

que aconteceu e o que se pretendia que acontecesse.” Na nossa função docente 

esta tarefa de avaliar tem um grande valor uma vez que é através dela que 

verificamos se os objetivos e as metas que havíamos estipulado inicialmente 

foram cumpridos. Esta acaba por ser uma avaliação do professor, para verificar 

se as estratégias que implementou surtiram efeito na aprendizagem dos alunos 

(avaliação do processo), como também para analisar o desempenho dos 

mesmos (avaliação dos resultados).  

Bento (2003) referiu que a avaliação, em conjunto com a planificação e 

realização do ensino são tarefas importantes para cada professor. Estas 3 

componentes estão intimamente ligadas e nenhuma delas pode ser descurada 

se o professor pretender assumir com afinco as suas funções. Sem uma 

avaliação crítica do trabalho do próprio professor, não se consegue garantir o 

controlo da qualidade de ensino, isto é, da sua eficácia e da melhoria da sua 

própria prática. Importa então que o professor analise e reflita durante e após as 

aulas para que a sua ação vá de encontro aos objetivos planeados. “Professores 

críticos e exigentes procuram as causas na própria actuação e interrogam-se 

acerca dela” (Bento, 2003, p. 176).  
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Rosado et al. (2002) referiram que a avaliação possui uma visão subjetiva pois 

esta não passa só pela atribuição de um valor em concordância com critérios. 

No contexto da escola, quando queremos avaliar competências atitudinais e 

sócio-afetivas esta subjetividade prevalece.  

A avaliação foi feita em vários momentos do processo de ensino-aprendizagem 

e foram utilizadas várias modalidades. Durante este EP utilizei a avaliação inicial, 

avaliação diagnóstica (AD), avaliação formativa, avaliação contínua, avaliação 

sumativa (AS) e autoavaliação.  

 

 Avaliação Inicial 

A avaliação inicial foi feita numa fase de primeiro contacto com os alunos. 

Possibilitou-me identificar alunos críticos, a dinâmica que apresentavam entre 

eles (forma como se relacionavam uns com os outros), verificar a forma como 

aprendiam melhor, determinar objetivos para a turma e para cada aluno, 

organizar a turma e as progressões consoante os níveis e identificar formas de 

organização dos grupos de trabalho e de definição de regras.  

 

 

 Avaliação Diagnóstica  

A AD é a forma de conhecermos em que estado está determinado indivíduo ou 

grupo em relação a uma ou mais variáveis (Kiss, 1987). Esta aconteceu no início 

de cada UD e permitiu-me identificar em que nível é que estavam os meus alunos 

nas respetivas modalidades, quais as aprendizagens que já possuíam e quais 

necessitavam de ser ensinadas, quais os alunos que apresentavam maiores 

dificuldades e menos.  

 

“Ao observar os jogos verifiquei que os alunos estão relativamente bem a nível 

técnico e tático... No geral todos procuram a bola, colocam-se nas posições 

corretas e ajudam a equipa. O que está a falhar são aspetos como regras de 

jogo, eficácia nos lançamentos, criação de linhas de passe seguras e a parte 

defensiva.” (Reflexão Aula 1 Basquetebol, 14 Abril 2014)  
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Esta AD apenas foi realizada nas UD mais longas, o que quer dizer que 

modalidades como o atletismo, onde estavam previstas muito poucas aulas, não 

foi alvo deste tipo de avaliação para que não fosse perdido tempo. As 

informações que eram necessárias foram dadas pelo PC. 

 A AD serviu de base para o planeamento das UD e para a determinação de 

objetivos para a turma bem como analisar as dificuldades gerais e individuais. 

 

 

 Avaliação Formativa 

A Avaliação Formativa serve para apreciar o modo como o processo de ensino-

aprendizagem decorre e é a modalidade de avaliação que o acompanha 

permanentemente. Ela permite averiguar quais as melhorias nos desempenhos 

dos alunos, comparando o seu estado inicial até então (Kiss, 1987). Possibilita 

também a transmissão de um feedback quanto aos objetivos pedagógicos, 

identificar problemas de aprendizagem e respeitar o ritmo de aprendizagem de 

cada aluno (Rosado et al., 2002).  

 

“O grupo … continua com o tema Bollywood e nota-se que a coreografia já tem 

uma boa estrutura e criatividade, aspetos que serão tidos em conta na 

avaliação final.” (Reflexão de Aula nº 13 Ginástica Acrobática e Dança, 18 Fevereiro 

de 2016) 

 

 Avaliação Contínua 

A avaliação contínua permite acompanhar de forma regular o processo de 

ensino-aprendizagem. Esta foi bastante importante na minha ação uma vez que 

me servi da mesma para que as notas dos meus alunos fossem as mais justas 

possíveis, uma vez que acompanhava o processo desde o primeiro momento. 

Esta influenciou também na UD e na sua lecionação, pois como já referido, 

quando via que os meus alunos necessitavam de maior tempo de exercitação de 

um determinado conteúdo, essa era alterada.  
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A avaliação contínua foi também uma forma de ir eliminando a avaliação de 

determinados conteúdos na medida em que, por vezes tinha previsto no MEC 

avaliar determinado número de conteúdos e à medida que a UD decorria ia 

eliminando alguns através das minhas observações e apontamentos. 

 Avaliação Sumativa 

A AS tem lugar no final de cada período letivo ou no final de cada UD e dá-nos 

a informação de se os objetivos propostos no início foram cumpridos ou não. 

Esta está muito ligada a uma classificação. Birzea (cit. por Rosado et al., 2002) 

associou esta modalidade de avaliação como sendo um diferenciador entre os 

alunos uma vez que esta classifica-os e compara-os uns com os outros. Esta 

classificação tem também um valor social pois informa os alunos, pais e 

comunidade em geral da situação de aprendizagem e de ensino. Esta 

valorização e certificação social hoje em dia em EF não são notórias uma vez 

que a nota de EF não conta para a média de acesso ao ensino superior. Este 

tipo de avaliação pode trazer desvantagens como gerar ansiedade e nervosismo 

nos alunos e gerar um sentido de competição desenfreada.   

A AS pode-se considerar como sendo um complemento da avaliação formativa 

uma vez que revela de que forma é que as aprendizagens, que anteriormente os 

alunos não possuíam, já foram conseguidas por parte do aluno e quais as que 

ainda faltam consumar. Dá-nos a informação de estratégias que não foram tão 

eficazes ou para a escassez de tempo de aprendizagem dado a determinados 

conteúdos.  

Muitos dos objetivos da EF são habitualmente repartidos por 3 domínios. No 

domínio cognitivo avaliam-se capacidades intelectuais e aquisição de 

conhecimentos; no domínio sócio-afetivo, atitudes, comportamentos sociais e 

valores; e no domínio motor as competências técnico-táticas bem como as 

capacidades físicas (Rosado et al., 2002). Na ESRT a avaliação era subdividida 

em quatro aspetos: saberes e competências (15%) na qual importava o 

conhecimento específico de cada atividade desportiva, nomeadamente técnicas 

e regras; aptidões motoras (60%) na qual o foco era a execução correta dos 

aspetos técnicos e táticos das modalidades; atitudes em contexto de aula (15%) 

nomeadamente assiduidade, cooperação com os colegas, fairplay, espírito de 
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entreajuda; e por último o domínio sócio-afetivo (10%) na qual entrava a parte 

do respeito, autonomia, espírito crítico e participação na aula. O domínio motor 

era o centro da avaliação, mas os restantes domínios não eram descurados. Na 

minha opinião, tendo em conta a experiência pessoal, as atitudes em contexto 

de aula deveriam ter uma maior percentagem. Esta opinião surge pelo facto de 

ter tido na minha turma alunos que eram excelentes na prática mas que a nível 

de atitudes não eram tão bons. Era uma forma de cativar e valorizar mais as 

boas atitudes e os valores inerentes ao desporto. 

A avaliação pode ser feita em relação à norma ou ao critério. Na avaliação em 

relação à norma os desempenhos dos alunos são comparados entre si sendo a 

avaliação orientada por um conjunto de regras comuns. Rosado et al. (2002, p. 

29) citaram Birzea no seu trabalho referindo que “a avaliação é normativa se 

situa um indivíduo num grupo particular e compara os seus resultados com os 

resultados desse grupo.” Considera-se que existe um aluno médio e de outros 

que aprendem menos ou mais em relação a esse. A avaliação por critérios por 

sua vez avalia os alunos comparando as suas execuções com critérios pré-

estabelecidos sem que exista necessariamente uma comparação entre alunos. 

Aqui é avaliado o conhecimento do aluno comparativamente aos objetivos 

estipulados anteriormente. Na minha atuação existiu na sua grande maioria 

avaliações referentes ao critério, embora durante a avaliação fosse inevitável 

comparar os resultados entre os alunos. Tornou-se então difícil dividir estas duas 

formas de avaliação, porque para mim não contava apenas o que estava a ver 

no momento e queria ser justa da melhor forma possível. Na avaliação do 

domínio sócio-afetivo essa comparação tornava-se inevitável uma vez que parte 

da visão que temos dos alunos. Estas notas foram talvez as mais discutidas com 

o PC pois este tinha uma visão exterior da aula e dos alunos. Neste domínio 

estavam incluídas competências mais subjetivas, como é o caso da 

responsabilidade e do esforço para ultrapassar as dificuldades, bem como 

questões de domínio objetivo como a pontualidade e assiduidade.  
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4.2. Área 2: Participação na escola e relações com a comunidade 

Esta área engloba todas as atividades realizadas pelo EE fora da componente 

letiva (Matos, 2014a).  

Durante o ano pude participar nos eventos do Desporto Escolar, quer nos Corta-

Matos quer nas provas do Desporto que acompanhei, mas pude também ter a 

oportunidade de pensar, planear e organizar atividades juntamente com o NE. 

Com estas intervenções e participações, fui tirando ilações para o futuro através 

das reflexões críticas que fiz sobre as atividades.  

Outro ponto retratado nesta área são as reuniões de Conselho de Turma, o 

acompanhamento das funções de Diretor de Turma, reuniões com o Grupo de 

EF e reuniões do Departamento de Expressões. Todas estas convivências me 

foram fornecendo informações para que esta experiência na escola fosse mais 

rica e que me dessem bases para no futuro ingressar nesta profissão. 

 

 4.2.1. Corta Mato Escolar 

 4.2.1.1 Fase Local 

 O corta-mato escolar fase local foi a primeira atividade desportiva que 

participei. Todos os docentes do Grupo de EF foram solicitados para ajudar na 

realização da mesma, embora a sua organização tenha sido feita apenas por um 

grupo restrito de professores. O evento realizou-se na Quinta das Freiras no dia 

27 de Novembro de 2015 e destinava-se a todos os alunos que se pretendessem 

inscrever. Esta atividade requeria a ajuda dos serviços humanos da Câmara 

Municipal para a preparação do espaço, portanto tivemos que aguardar a sua 

chegada para se iniciasse a montagem do material necessário para a formação 

do percurso (fitas sinalizadoras presas em estacas). Enquanto esta ajuda não 

chegava, o restante material da escola foi sendo montado (colunas, microfone, 

computador com música e preparação dos lanches dos alunos) e ainda foi feita 

uma breve reunião com todos os docentes para distribuição de funções. Cada 

professor ficou então responsável por um escalão e pela distribuição dos dorsais 

e eu auxiliei na colocação dos mesmos nos alunos, principalmente nos mais 
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pequenos. Como a Câmara Municipal não facultou recursos humanos suficientes 

e a montagem do percurso estava a demorar muito tempo, os professores 

presentes viram então a necessidade de ajudar na montagem para acelerar o 

processo. O local permitia que existisse público a assistir, composto 

maioritariamente por pais dos participantes, que foram dando o seu apoio e 

entusiasmo ao longo das provas. Também estavam presentes elementos dos 

Bombeiros para garantir o rápido auxílio caso acontecesse alguma coisa. 

Após estar tudo preparado, iniciaram-se as provas. A minha função inicialmente 

era de estar num local do percurso a averiguar se os alunos não cortavam 

caminho, mas após alguma confusão na meta a orientar os alunos, foi-me pedido 

para auxiliar na organização da meta para que fosse possível tirar os números 

dos dorsais dos alunos por ordem de chegada. Cada escalão tinha um número 

de voltas pré-definidas ao percurso, mas existiu a meu ver uma falha no controlo 

das mesmas uma vez que não se sabia ao certo quantas voltas cada aluno tinha 

dado. O método que se utilizou nos escalões mais baixos foi o de controlar o 

primeiro aluno e o último quando passavam a meta, mas nos escalões superiores 

que tinham mais voltas a dar, gerou-se algumas dúvidas quanto às voltas que 

faltariam a cada aluno. Optou-se então por apontar os números dos primeiros 15 

alunos para ser mais fácil confirmar quais os que passariam à fase seguinte. 

Pareceu-me assim que existe a necessidade de em eventos futuros a 

organização ter em atenção este aspeto. Uma ideia seria dar uma fita ou outro 

objeto a cada aluno por volta que dessem para garantir assim o cumprimento 

das mesmas. 

Um aspeto marcante durante este dia foi o facto de participarem nas provas 

alunos com NEE juntamente com os restantes alunos. Gostei de ver o esforço 

da integração por parte do comité organizador e é de louvar estas dádivas de 

oportunidades iguais. Notava-se a felicidade estampada no rosto destes alunos 

e o esforço e empenho com que fizeram as provas. Como professora também 

fiquei contente por poder acompanhar os meus alunos e de os apoiar nas suas 

provas. Deste ponto de vista foi uma vantagem ter participado na organização 

pois permitiu-me acompanhar os meus alunos. Acho que é importante nesta 

profissão estes pormenores que nos fazem relacionar com os alunos.  
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Após todas as provas terem terminado, deu-se então início à entrega de prémios. 

Estiveram presentes nesta cerimónia elementos da comunidade educativa como 

pais, funcionários, a Diretora da Escola e pessoal da Câmara Municipal. Foi bom 

ver a adesão dos alunos nesta atividade e o apoio exterior que foi dado à escola 

para que esta atividade se realizasse. Como EE não tive muitas vivências na 

organização do evento portanto não aprendi o suficiente sobre os processos 

necessários para que um evento destes ganhe pernas para andar. Teria sido 

mais proveitoso se tivesse tido oportunidade de participar na organização do 

mesmo, uma vez que foram elementos do Grupo de EF que tomaram conta deste 

planeamento de raiz.  

 

 4.2.1.2 Concelhio 

Esta fase do corta-mato foi a nível regional e realizou-se no dia 16 de Dezembro 

de 2015 em Gondomar junto ao Pavilhão Multiusos. Tinha como público-alvo 

alunos de todas os agrupamentos de escolas do Concelho de Gondomar e 

contou com cerca de 700 participantes.  

Neste dia cheguei mais cedo à escola para ajudar a organizar os alunos para 

o autocarro. Mal chegámos ao local já estava tudo pronto: o percurso estava bem 

sinalizado, as autoridades encontravam-se no local para garantir a segurança 

dos participantes, a mesa de som e secretariado estavam prontos e a 

partida/chegada bem identificadas. Cada escola tinha direito a dorsais, t-shirts e 

chips para os alunos colocarem nas sapatilhas. A minha função foi ajudar os 

alunos, principalmente os mais novos, a colocar os dorsais e os chips nas 

sapatilhas. Estes chips permitiam controlar as voltas que os alunos faziam 

através da passagem por um sensor colocado no chão na partida/chegada. 

Comparando com a fase anterior em que os professores não tinham a certeza 

do número de voltas que cada aluno tinha dado, aqui nesta fase a utilização 

deste método foi bastante eficaz e útil. Foi uma estratégia bem pensada por parte 

da organização.  

As provas foram-se organizando por ordem de escalão e mal acabava uma, a 

próxima estava quase pronta a iniciar-se. A transição foi rápida e não existiram 
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muitos tempos mortos. O evento pareceu-me muito bem organizado e no dia não 

existiram grandes problemas. O facto de a organização ter muita gente, permitiu 

distribuir tarefas por todos e penso que foi devido a isso que este obteve 

sucesso. Daqui tiro a conclusão que o trabalho de equipa compensa, e embora 

não tenha noção concreta do trabalho que tiveram por trás, neste dia notou-se 

que cada elemento sabia o que fazer e que juntos estavam a trabalhar para o 

mesmo.  

 

 4.2.1.3 Fase Distrital 

Esta fase do corta-mato realizou-se no dia 22 de Janeiro em Laundos, Póvoa de 

Varzim. Quando chegámos ao local deparámo-nos com fracas condições de 

acessos. Para um evento com tanta gente onde cada escola tem de transportar 

os seus alunos de autocarro, o local escolhido não me pareceu atender a essas 

necessidades. Esta débil escolha fez com que a hora de início das provas fosse 

alterada em 2h por os autocarros não conseguirem fluir de forma tranquila até 

ao espaço do evento. O local da prova em si estava bem montado, percursos 

muito bem sinalizados, mas os acessos ao local não estavam pensados para um 

evento desta dimensão. Para além disso as condições climatéricas não estavam 

favoráveis e se estivesse chuva intensa a organização não tinha coberturas 

suficientes para albergar todos os alunos. Comparativamente à organização da 

prova anterior, esta pareceu ser mais descurada e menos organizada, bem como 

existiam menos recursos humanos a trabalhar. 

Como professora tive como função ficar com um grupo de alunos de diferentes 

escalões e orientá-los para a câmara de chamada quando fosse a vez das suas 

provas. Esta tarefa foi relativamente simples uma vez que tinha poucos alunos 

em cada escalão.  
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4.2.2. Atividades organizadas pelo Núcleo de Estágio 

 4.2.2.1. Torneio Voleibol 

Este evento foi o primeiro em que o NE foi o responsável pela totalidade da 

organização e realizou-se no último dia do 1º Período, dia 17 de Dezembro de 

2015. Foi uma atividade proposta pelo PC no início do ano letivo e desde cedo 

começámos a preparar as coisas. Inicialmente começámos a tratar do cartaz, 

forma de divulgação e de tomada de conhecimento por parte dos alunos. 

Pensámos em fazer algo simples e apelativo, contendo as informações 

essenciais (anexo IV). Após elaboração, divulgação e afixação do cartaz, o 

entusiasmo foi-se tornando visível nos corredores da escola e mesmo antes de 

se iniciar o período de inscrições das equipas, os alunos já perguntavam como 

podiam fazer para se inscreverem. Isto levou a que nos sentíssemos 

entusiasmados mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade ainda maior, 

a de atender às elevadas expetativas dos alunos. Elaboradas as fichas de 

inscrições, imprimimos as mesmas de acordo com o número de turmas do ensino 

secundário da escola, público-alvo do evento. Decidimos que cada turma poderia 

inscrever no máximo 3 equipas, sendo uma delas suplente que só seria inscrita 

se o número de inscrições não excedesse as 80 equipas (limite máximo de 

equipas definido). Esta limitação de equipas deveu-se aos espaços que 

possibilitavam a prática do voleibol, ao número de jogos que teriam de existir e 

à calendarização dos mesmos. Organizámos e entregámos as fichas por todos 

os professores de EF para que as turmas inscrevessem as suas equipas juntos 

dos seus professores. Ficámos surpreendidos quando nos interpelaram sobre a 

possibilidade de as turmas dos cursos profissionais também participarem. A essa 

questão respondemos com a maior naturalidade, dizendo que sim, que o torneio 

era aberto a todas as turmas do ensino secundário e, por isso, os cursos 

profissionais estariam incluídos. Ficámos admirados ao saber que nem sempre 

isso acontece. Pelos vistos, em outros eventos realizados na escola, por vezes, 

as turmas dos cursos profissionais não podem participar. Foi algo que nos 

apanhou desprevenidos pois não sabíamos que isso acontecia, no entanto 

ficámos contentes por saber que iríamos conseguir proporcionar um dia diferente 

aos alunos que às vezes são excluídos destas atividades. Foi definido 
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previamente um local e data limite onde os alunos teriam de entregar as fichas 

de inscrição e aquando a entrega, estas eram colocadas por ordem para que se 

se chegasse ao número limite de inscrições, pudéssemos ser justos na escolha 

das equipas, mas felizmente isso não aconteceu. 

Ficámos bastante satisfeitos com o número de inscrições e a partir do momento 

que a data de inscrições findou, iniciámos a organização dos quadros 

competitivos assim como o calendário/horário dos jogos. Resolvemos fazer três 

quadros competitivos (masculino, misto e feminino) onde iriam ser apurados um 

vencedor de cada série. Posteriormente, realizaríamos uma espécie de final com 

as 3 equipas vencedoras (masculina, mista e feminina) para encontrar a equipa 

vencedora do torneio. Por fim, a equipa vencedora teria de enfrentar a equipa de 

voleibol do DE. Também elaborámos um boletim de jogo que seria preenchido 

em cada encontro e uma lista de presenças com o nome de todos os alunos 

inscritos, de modo a registar a presença dos mesmos e usar essa informação 

para justificação de faltas. A ajuda do PC foi preciosa nesta fase organizacional, 

pois auxiliou-nos na elaboração dos quadros competitivos e calendário de jogos, 

sempre de forma minuciosa e entusiasta, garantindo que tudo estaria 

devidamente planeado e organizado com vista ao sucesso do evento. Afinal, 

seríamos nós os quatro, EE e PC, os responsáveis por todo o evento desportivo. 

Os três quadros competitivos foram expostos no corredor da escola, três dias 

antes do dia do torneio, para que os alunos pudessem ver quais as equipas que 

iriam participar, a hora provável de cada jogo e identificar os seus possíveis 

adversários até à final. Depois de tudo isto ultimámos os pormenores para o dia 

do torneio, o material que seria necessário requisitar para o dia, o que seria 

necessário fazer antes de se iniciarem os jogos, as alunas do DE que nos iriam 

auxiliar na arbitragem dos jogos e ainda construímos uma moldura gigante para 

os alunos poderem tirar fotos com algo alusivo àquele dia.   

No dia do evento chegámos mais cedo para montarmos todo o equipamento que 

seria necessário para o torneio (montagem dos 3 campos de jogos e sinalização 

dos limites do mesmo; montagem da mesa de som e secretariado) e definimos 

as funções que cada um iria desempenhar ao longo do torneio. Cada um dos EE 

ficou responsável por um campo, nomeadamente nas tarefas de organização 
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das equipas que iriam jogar, garantir que existia pelo menos sempre um aluno a 

arbitrar o jogo e outro na mesa de jogo para contar os pontos, preencher os 

boletins de jogo e levar os mesmos à mesa de som/secretariado no final de cada 

encontro, garantir que as regras se faziam cumprir e que os jogos respeitavam 

o regulamento do torneio e ainda informar as próximas equipas que se iriam 

defrontar. Senti algumas dificuldades em dar resposta a tantas tarefas em 

simultâneo e por vezes surgiram problemas e mal entendidos. A arbitragem, feita 

por alunas do DE, também deu azo a lacunas. Pensámos que ao pedir a alunas 

que praticam voleibol que estas soubessem atuar quando as regras não estavam 

a ser cumpridas, o que não se verificou em alguns casos. Isto levou a que 

existissem queixas por parte de algumas equipas e se gerasse algum clima de 

descontentamento. A maioria dos problemas poderiam ter sido evitados se cada 

um de nós EE estivesse fixo na mesa do seu campo responsável e com menos 

tarefas para realizar. Desse modo, poderíamos ter prestado 100% de atenção 

ao jogo, identificar e intervir de imediato assim que detetássemos falhas. Os 

boletins de jogo também poderiam ter sido preenchidos previamente pois no dia 

não conseguimos fazê-lo de forma eficaz uma vez que tínhamos outras funções 

para realizar. Como esperado, todo o evento tem situações que apenas surgem 

no dia e sempre que existiam problemas, tentávamos solucioná-los. Considero 

que estes não impediram o evento de decorrer de forma normal. 

No final da manhã, como planeado, 3 equipas consagraram-se vencedoras: uma 

mista, uma feminina e outra masculina. Da parte da tarde deu-se início à 

competição entre os 3 finalistas. Surgiu um imprevisto e a equipa feminina não 

pôde realizar os jogos da fase final, ficando assim com o prémio de 3º lugar. 

Restando apenas a equipa masculina e mista decidiu-se fazer uma final à melhor 

de 5 sets para apurar o 1º e 2º lugar do torneio. No fim do jogo procedeu-se 

então à entrega de prémios e a respetiva foto na moldura para eternizar o 

momento. 

De um modo geral, o dia correu muito bem sem problemas de maior, pelo que 

podemos considerar que teve sucesso. Participaram neste torneio 245 alunos da 

escola. O clima de festividade e competição foi sentido durante todo o evento e 

sem dúvida que o entusiasmo estampado no rosto dos que por ali passavam nos 
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encheu a nós EE de orgulho. Gostámos de ver a forma com que “mexemos” com 

a comunidade escolar, pois os alunos que tinham aulas puderam ser 

dispensados para apoiar os colegas de turma ou simplesmente assistirem ao 

torneio. O pavilhão esteve repleto na maior parte do tempo e isso abrilhantou um 

pouco mais o nosso trabalho.  

Ao ser um evento desportivo planeado e organizado por elementos do Grupo de 

EF, esperava uma maior adesão por parte dos restantes professores do grupo. 

Pensava que estes se iriam interessar mais e quisessem estar presentes para 

acompanhar as suas turmas mas isso acabou por não acontecer. As tarefas 

neste dia ficaram apenas ao encargo dos EE, PC e de 2 professoras do grupo. 

Para eventos desta dimensão, onde se mobiliza grande parte da comunidade 

escolar, no qual os alunos participam de forma autónoma em prol do desporto, 

penso que os professores da área devem ser os primeiros a apoiar e a ajudar de 

forma voluntária.  

Haverá, certamente, muito aspetos a limar, a alterar, a eliminar e a acrescentar 

numa próxima organização deste tipo, no entanto, deste dia, retiro várias 

aprendizagens que me mostraram como as coisas realmente funcionam e o 

trabalho de bastidores que um evento deste tipo reclama. Valorizo hoje muito 

mais o trabalho em equipa, o trabalho antecipado, o não deixar tudo para a última 

da hora pois sei que remando para o mesmo lado e fazendo as coisas com 

tempo, estas têm mais probabilidade de correrem bem. 

 

 4.2.2.2 Dia Fitness 

Esta atividade foi-nos proposta pelo PC no início do ano letivo (Setembro) e 

desde aí que definimos de imediato a data do evento: 17 de Março de 2016. Esta 

é uma atividade que se tem vindo a repetir ao longo dos últimos anos na escola 

e a organização esteve ao cargo do NE e do PC. Tinha como público-alvo todos 

os alunos da escola. Na primeira tarefa sentimos de imediato dificuldade: a de 

encontrar pessoas ligadas ao mundo do Fitness, com disponibilidade e com 

vontade de participar de forma não remunerada nesta atividade. Digamos que 

foi o nosso primeiro obstáculo ao planeamento deste dia. Posteriormente esta 
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seleção implicaria escolher convidados que fossem capazes de lidar e motivar 

muitos jovens, uma vez que a atividade iria ter várias turmas em simultâneo a 

participar. Teríamos de escolher pessoas capazes de dinamizar as aulas e 

aplicar estratégias que os fizessem participar voluntariamente. Pensámos em 

várias pessoas ligadas ao mundo do Fitness, a maior parte delas provenientes 

da FADEUP, mas não foi fácil encontrar pessoas que correspondessem aos 

requisitos que havíamos considerado. Conseguimos duas pessoas, uma para 

dar uma aula de Aeróbica e outra para um Circuito de Treino de Alta Intensidade 

e com a ajuda de uma professora de EF da escola conseguimos preencher o 

horário da manhã com a vinda de dois grupos, um de Kenpo e outro de Capoeira. 

A parte da manhã estava completa, faltava a parte da tarde. A mesma professora 

aceitou o convite de dar uma aula de Zumba, uma vez que é instrutora da 

modalidade, e na segunda hora da tarde como não tínhamos em mente outros 

possíveis convidados, acabámos por ficar nós, EE, responsáveis pela última 

atividade do dia com um Circuito de Treino Funcional em estilo Tabata. A decisão 

de sermos nós a ficar com a última atividade surgiu em conversa com o PC, 

perante a dificuldade em arranjar outra pessoa, sendo que os alunos 

normalmente gostam de intervir com os estagiários e esta seria uma boa 

oportunidade. 

Preenchido todo o calendário, passámos à fase da elaboração de um cartaz e 

da sua divulgação. O cartaz (anexo V) contemplou apenas as informações 

essenciais sobre o “Dia Fitness” para que fosse apelativo e de fácil leitura. O 

mesmo foi afixado em vários locais da escola e, para além do cartaz, foi feita 

uma divulgação junto de alguns alunos, mais precisamente junto das nossas 

turmas e dos alunos que cada um acompanha no seu desporto do DE. Após a 

divulgação passámos à parte do planeamento da nossa atividade, o circuito de 

treino funcional – Tabata. Definimos que os alunos seriam divididos em três 

grupos, ficando cada um de nós responsável por uma estação de 8 exercícios. 

Assim sendo, começámos por selecionar os exercícios de cada estação e as 

músicas a utilizar durante o circuito. Depois disso, pensámos na distribuição das 

estações pelo pavilhão, assim como o material necessário e o modo de gestão 

dos alunos durante a atividade. Esta seleção dos exercícios foi fácil. Apenas 
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tivemos de ter em atenção o material existente na escola e a ordem dos 

exercícios, seguindo os princípios da organização de um circuito de treino 

funcional onde não deveriam ser exercitados os mesmos grupos musculares em 

estações seguidas. Esta preparação da minha parte foi fácil devido à 

familiaridade com o treino funcional e por termos abordado este tipo de treino 

nas aulas de Tópicos II na FADEUP. 

No dia anterior, no final das aulas, levámos a maioria do material para o pavilhão 

e testámos tudo para que no dia estivesse “tudo à mão”, facilitando as tarefas do 

dia a seguir e a rapidez da preparação.   

No próprio dia chegámos cedo, montámos o palco e o sistema de som e no 

horário previsto (8h50) estávamos prontos a dar início ao “Dia Fitness”. As duas 

primeiras convidadas chegaram com bastante antecedência ao pavilhão devido 

à nossa indicação para tal e isso permitiu-nos experimentar os aparelhos de som 

e ficar a par do que necessitavam para cada atividade. Desta forma, pudemos 

inaugurar o dia de forma tranquila e convictos de que as condições mínimas para 

que tudo corresse bem haviam sido reunidas.  

A primeira atividade foi Aeróbica dada por uma Personal Trainer. Notei que por 

ser o primeiro tempo da manhã a afluência não foi tão grande comparativamente 

ao resto do dia, contudo os alunos presentes participaram de forma entusiasta e 

até ao fim da aula. Os horários das atividades foram pensados de maneira a que 

estas se prolongassem um pouco pelo intervalo, para que os alunos que 

estivessem nas salas de aula pudessem assistir e participar nas atividades pelo 

menos alguns minutos. No entanto, os horários estipulados acarretaram outro 

problema. Durante a segunda atividade, a professora convidada começou a 

atividade com muita gente mas perto do final, nos dez minutos que pertenciam 

ao intervalo, ficou com metade dos alunos. O prolongamento das atividades 

durante o tempo de intervalo tem sempre os seus prós e contras, mas como a 

maior parte dos alunos que participavam ativamente eram aqueles que tinham 

aula de EF naquela hora, seria preferível as atividades durarem apenas no tempo 

da aula, dando o tempo de intervalo aos alunos. Desta forma evitaríamos ter 

alunos a sair a meio das atividades. No que diz respeito aos dois grupos 

convidados, Kenpo e Capoeira, estes conseguiram atrair um grande grupo de 
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alunos, principalmente pela curiosidade e oportunidade de praticar algo 

diferente, cativando-os do início ao fim da sessão. Os alunos puderam 

experimentar dois tipos de artes de combate, muito diferentes entre si, sentindo-

se um clima de maior tensão e concentração no kenpo e de maior festividade e 

alegria na capoeira. Apesar das grandes diferenças, o elevado número de alunos 

que aderiram levou-nos a crer que os alunos gostaram das duas atividades. Da 

parte da tarde tivemos a presença de uma professora, docente na escola, que 

inaugurou as atividades da tarde com uma aula de Zumba, mobilizando, talvez, 

o maior grupo de alunos durante o dia. O PC achou que seria interessante 

arranjar uma forma de os alunos verem o que se passava no pavilhão durante a 

aula de Zumba e, para isso, requisitámos um projetor que, ligado ao um sistema, 

permitia filmar os alunos e projetar a imagem na parede em tempo real. Foi uma 

estratégia inovadora que chamou a atenção dos alunos. De seguida, passamos 

para a última atividade, o Circuito de Treino Funcional – Tabata, dirigido pelo NE. 

Foi necessário a montagem de material pelas três estações, o que se fez com 

alguma rapidez com ajuda de outros professores. Contudo, esse tempo de 

transição levou a uma dispersão de alunos, mas mesmo assim conseguimos ter 

uma média de 15 alunos por estação, no total uns 45-50 alunos realizaram a 

atividade. 

Não conseguimos precisar ao certo o número de alunos que visitaram o pavilhão 

durante o dia, mas foram muitos aqueles que participaram e também aqueles 

que se limitaram a observar as atividades. No caso de se repetir outro evento 

desta natureza seria interessante calcular o número de alunos que usufruíram 

do evento. Porém, mais do que possíveis números estatísticos, foi gratificante 

ver e sentir o envolvimento da comunidade escolar, fossem alunos, professores 

ou funcionários. Existiram momentos com grande afluência e outros com menos, 

consoante o horário. Alguns professores abdicaram do seu tempo na sala de 

aula e autorizaram os alunos a participar nas atividades, o que foi positivo, pois 

nem sempre é fácil conseguir estas cedências, uma vez que não eram de caráter 

obrigatório. Talvez pudéssemos ter conseguido ainda mais participações se 

tivéssemos informado todos os professores sobre a atividade, uma vez que a 

maioria deles só teve conhecimento do evento quando os alunos pediam para ir 



68 
 

para o pavilhão na hora da aula. Para futuras atividades penso que seria útil 

passar um comunicado a informar todos os professores sobre este dia e 

sensibilizá-los para que viessem com os alunos e participassem nas diferentes 

atividades. Quanto às aulas de EF nenhuma se realizou e todos os professores 

acompanharam as suas turmas ao pavilhão, mas no entanto penso que os 

professores de cada turma poderiam ter sido mais influentes na participação dos 

seus alunos, uma vez que muitos apenas ficaram a observar. Embora 

tivéssemos encorajado vários alunos a ir para junto do grande grupo realizar as 

atividades, muitos permaneceram sentados e, por isso, entendemos que os 

professores de EF poderiam ter sido mais ativos neste aspeto, pois se não 

estivessem ali estariam a ter aula e não permitiriam que os alunos ficassem 

parados durante a aula.  

Depois de concluída esta atividade penso que conseguimos suscitar a 

curiosidade bem como a participação da comunidade educativa no evento. Com 

este evento pude sentir na pele o quão difícil é ter a responsabilidade de escolher 

convidados para participar de forma voluntária em atividades desta dimensão 

(para uma escola inteira). No entanto o que nos ajudou foi termos conhecimento 

de pessoas com quem tínhamos ligação e à vontade o suficiente para pedir este 

tipo de ajuda. Talvez uma pessoa sozinha e sem conhecimentos nesta área do 

Fitness não teria conseguido realizar um dia completo de atividades e estas 

serem diversificadas. Com este evento pude também perceber as diferentes 

fases da organização, que se inicia primeiramente com o planeamento 

minucioso das coisas e as tomadas de decisão; a proposta da atividade à direção 

e consequente autorização; a divulgação do evento nos conselhos de turma, 

grupo de EF, Departamento de Expressões e divulgação perante o público-alvo; 

seleção dos horários e espaços apropriados para receber a quantidade prevista 

de participantes e por último a realização do próprio dia. Uma mais-valia que 

também considero dever ser ressaltada é o bom entendimento entre os 

organizadores, neste caso PC e EE. Desde o primeiro momento que foi realizado 

um trabalho de grupo aliado à comunicação e penso que um dos fatores para o 

sucesso do evento foi também devido a este entendimento e foco num objetivo 

em comum. 
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 4.2.2.3 Dia de Atividades Radicais (AZURARA) 

Este dia foi igualmente proposto pelo PC cujo público-alvo seriam quatro turmas: 

três dos EE e a do PC, todas do 11º ano. Teríamos então de escolher uma 

atividade que tivesse em conta o número de alunos e faixa etária. Essa escolha 

do tipo de atividades a realizar ficou ao nosso encargo bem como o contacto com 

a empresa responsável. De imediato surgiu a ideia de atividades radicais pois 

pensámos que os alunos iriam gostar e que não eram atividades que realizavam 

usualmente. Iniciámos a procura de um espaço que ficasse perto do Porto e 

posteriormente analisámos os preços de modo a que as atividades juntamente 

com o transporte não ficasse um preço abrupto para os alunos. Encontrámos o 

parque Azurara e após analisarmos os preços dos diferentes programas 

entrámos em contacto com o parque. Inicialmente a data que apontámos iria ser 

para Maio mas mais perto das reuniões de conselhos de turma adiantámos essa 

data para finais de Abril para que não coincidisse com a altura dos testes do 3º 

Período. Nestas reuniões alertámos os professores para que não marcassem 

testes nesse dia nem possíveis questões de aula uma vez que os alunos não 

estariam na escola o dia todo, portanto não iriam frequentar as aulas.  

Mais perto da data marcada realizámos uma folha de informações para os 

Encarregados de Educação (Enc. Ed.) onde continha a data e o local da 

atividade, propostas de atividades que os alunos poderiam fazer, preço 

estipulado por aluno, horários de partida e de chegada e por último um sítio para 

os Enc. Ed. confirmarem se autorizavam a participação do seu educando ou não. 

Esta folha foi distribuída pelas turmas e os alunos foram avisados que o 

pagamento seria feito na secretaria, apenas tendo de nos entregar o 

comprovativo. Esta foi uma boa opção pois fez com que no dia da atividade não 

tivéssemos de levar o valor total dos alunos connosco. Ao longo da semana 

fomos organizando a lista de alunos que iriam participar neste dia, dando essas 

informações posteriormente à secretaria da escola; indicámos o total recebido 

por cada turma à tesouraria, tendo recebido um código que depois forneceríamos 

ao parque na altura do pagamento; informámos a empresa de transportes de 

quantos lugares iríamos necessitar e por último fomos buscar uma declaração 
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de idoneidade. Esta declaração, da qual não fazia ideia da sua existência até à 

altura, serve para o professor declarar que tem capacidades para acompanhar 

aqueles alunos fora da escola. Para o parque enviámos também a lista dos 

alunos que participariam no dia para que pudesse ser ativado o seguro. A 

organização do dia e das atividades estaria à sua completa responsabilidade. 

Chegou assim o dia esperado. Os alunos estavam animados durante a viagem 

e quando chegaram o entusiasmo pelo parque e pelas atividades era notório. 

Foram connosco 64 alunos, e uma vez que não poderiam participar todos na 

mesma atividade, foi acordado com os animadores do parque que os 

dividiríamos em dois grupos. Um grupo realizaria arvorismo com slide de 80 

metros enquanto o outro realizava tiro com arco e zarabatana, depois trocando 

e a parte da tarde seria reservada para que todos participassem ao mesmo 

tempo na prova de orientação. À medida que o tempo foi passando notámos que 

o arvorismo estava a demorar mais tempo que o normal, o que fez com que o 

grupo que estava no tiro fosse mais rápido que este. O que se definiu foi que 

este grupo que já estava despachado iria almoçar enquanto esperava pela sua 

vez de realizar arvorismo. O que aconteceu foi que acabaram por ter de esperar 

pelos animadores do parque acabarem de almoçar. Esta organização por parte 

deles não foi feita da melhor forma e teria sido vantajoso se os animadores 

tivessem almoçado à vez para que aquele grupo de alunos não estivesse 1 hora 

à espera para realizar a atividade. Tirando este percalço, tudo o resto decorreu 

da melhor maneira. Os alunos participaram com gosto nas atividades e levaram 

bons momentos na memória.   

O facto de participarmos nas atividades com os alunos fez com que se criasse 

uma ligação diferente. Naquele dia não existia tanto a diferenciação de papéis, 

mas existia um maior à vontade com os alunos. Gostei particularmente desta 

diferença e do convívio que tivemos. Possivelmente, penso que para anos 

futuros este dia poderia ser realizado mais cedo, talvez a meio do 2º Período 

para que se criem vínculos mais fortes entre professores e alunos. Pude saber 

muito mais sobre os problemas de cada aluno, ouvir as diferentes histórias e 

opiniões de cada um, conviver com eles de outra forma que não me é totalmente 

possível na escola, uma vez que nas aulas temos aquela barreira invisível entre 
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professor-aluno. Ao realizar as atividades com eles vi o quanto era importante a 

minha aprovação do que faziam, a confiança que depositaram em mim quando 

tinham medo e eu lhes dizia para que tentassem pelo menos, para 

experimentarem. O apoio, principalmente no arvorismo, em que fui entre duas 

alunas que tinham medo e tive de constantemente incentivá-las a continuar. 

Essa presença como professora senti que foi importante aos olhos deles. Com 

isto tudo penso que estas saídas e estes convívios com os alunos podem trazer 

benefícios na relação de professor-aluno e isso pode ser proveitoso para as 

aulas.   

“Hoje senti-me mais próxima dos meus alunos. Houve tempo para conversar 

sobre tudo e ficar a conhecê-los melhor. Trocámos ideias, experiências, 

questões… Este acontecimento durante as aulas não é comum uma vez que 

não é todos os dias que podemos estar tão descontraídos, sem conteúdos para 

lecionar, apenas a conversar com eles. Foi uma excelente ideia esta de realizar 

uma atividade fora da escola pois permitiu-me aproximar mais dos meus 

alunos, de saber os seus receios e preocupações bem como saber coisas de 

que gostam de fazer para além da escola. É esta a relação que sempre 

idealizei desde início, onde existe um respeito e conhecimento mútuo…” 

(Reflexão Dia Radical) 

 

 

 4.2.3. Desporto Escolar  

O Desporto escolar (DE) em Portugal tem como objetivo fazer com que todos os 

alunos do sistema educativo tenham acesso a atividades físicas e desportivas e 

que as pratiquem de forma regular e com qualidade. As atividades desenvolvidas 

ao nível do DE pretendem contribuir para o desenvolvimento global dos jovens, 

fomentando hábitos de vida saudáveis, competências sociais e valores morais 

como respeito, dedicação, responsabilidade e espírito de equipa. Caldas (2006, 

p. 41) citou o trabalho de Pires datado de 1992 no que diz respeito ao DE onde 

afirma que “o desporto escolar é um conjunto de práticas desportivas lúdicas de 

formação e competição com o objetivo de complementar o currículo e ocupar o 
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tempo livre, numa situação de escolha, participação e liberdade, tudo no plano 

integrado no plano de atividade da escola e supervisionado pelo sistema 

educativo.” Na ESRT existe uma panóplia de atividades que estão disponíveis 

para todos os alunos, como Basquetebol, Ténis, Futsal, Natação, Tiro com Arco, 

entre outros. A esse nível considero a oferta muito boa por parte da escola pois 

dá uma variedade de desportos para os alunos frequentarem e desde o início do 

ano letivo que essa informação foi disponibilizada bem como os horários de cada 

uma delas. Todos os desportos são acompanhados por professores de 

Educação Física.  

  

 4.2.3.1 Os treinos de natação 

Quando o PC nos informou no início do 1º Período que teríamos de acompanhar 

um desporto no DE, fiquei inicialmente indecisa na minha escolha. Essa 

indecisão partiu do facto de eu querer aprender outra modalidade que não a 

minha, mas ao mesmo tempo querer passar pela experiência de lecionar a minha 

modalidade (natação). Queria passar de um papel de aprendiz e praticante para 

o papel de docente, sentindo as dificuldades que daí adviriam. Como os treinos 

de DE de natação começavam mais tarde que os restantes desportos decidi 

ingressar nos de badmínton até que os de natação começassem. Informei o PC 

sobre essa situação, que me pôs sempre à vontade na minha escolha e ficou 

acordado que iria participar nos treinos de badmínton até que os de natação 

começassem, e só depois tomaria a minha decisão. Os treinos de badmínton 

começaram e a minha função era corrigir a técnica dos alunos e ajudá-los a 

melhorar no jogo. Não foi preciso muito tempo para me deparar com a diferença 

que era lecionar aqueles alunos naquele espaço, no DE, e lecionar nas aulas. 

Ali os alunos estavam de forma voluntária, com vontade de aprender e 

predispostos para nos ouvir. Não tive problemas de comportamentos nem de 

chamadas de atenção constantes. Deparei-me com alunos empenhados, 

divertidos e com vontade de aprender. Este tempo deu para aperfeiçoar os meus 

conhecimentos sobre o badmínton e de implementar estratégias para que os 

alunos evoluíssem tanto a nível técnico como tático. Depois de alguns treinos, 
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eis que começam os de natação. Após falar com o professor responsável, fui 

assistir ao primeiro treino e pensava eu que ia apenas assistir. O professor 

Pedro4 colocou-me desde início à vontade para intervir no treino, deu-me total 

liberdade para instruir os alunos e alertou-os que eu tinha tanta autoridade como 

ele ali dentro. Foi escasso o tempo em que consegui ficar parada, apenas a 

observar. Passados poucos minutos do início do treino, senti-me literalmente 

como peixe na água. A minha decisão estava tomada. De apenas intenção de 

observar, pus mãos à obra e comecei a orientar o treino de alguns alunos e a 

corrigir técnicas de execução. 

Os treinos de natação ocorriam às quintas-feiras em dois horários distintos, 

14:30h às 15:15h e 17:30h às 18:15h. Em concordância com o PC e com o 

professor Pedro, apenas me seria imposta a minha presença no primeiro turno. 

No início a minha realidade apresentava alunos muito distintos: uns com técnicas 

muito basilares, num nível claro de iniciação e outros que já sabiam nadar 

minimamente dois estilos e se movimentavam livremente na água. Para além 

disso os treinos de DE realizavam-se nas Piscinas Municipais de Gondomar e 

esta contém um tanque de aprendizagem e uma piscina de 25m. No início, eu e 

o professor Pedro dividíamos os alunos por níveis por esses dois locais e cada 

um ficava responsável por um grupo. Desde cedo que tive autonomia e 

autoridade para dar os treinos preparados por mim e tive também liberdade para 

discutir erros e estratégias a serem implementadas no treino dos alunos. Este à 

vontade fez-me cada vez mais gostar de ir aos treinos pois sentia que a minha 

atuação estava a ser valorizada e que tinha de alguma forma voz e poder 

decisivo. Aos poucos fui criando relações com os alunos e isso foi fundamental 

para ultrapassar medos e receios por parte de alguns deles, pois acreditavam 

nos desafios que lhes propunha. Os que inicialmente começaram as aulas no 

tanque, evoluíram para a piscina de 25m em poucos meses. Foi preciso negociar 

cedências, motivá-los para que ultrapassassem os medos e com a ajuda e apoio 

dos colegas, todos conseguiram fazer esse salto. Os treinos passaram apenas 

a realizar-se numa piscina, o que para nós professores era muito mais benéfico 

                                                      
4 Nome fictício do professor responsável pelo Desporto Escolar de Natação da ESRT 
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pois possibilitava-nos ver os erros de todos e acompanhar o nado de cada um 

deles.  

Ao longo do meu percurso como professora do DE trabalhei com personalidades 

diferentes, mas que fui aprendendo a lidar ao longo do tempo. Alguns alunos 

foram um desafio e marcaram de alguma forma a minha atuação:  

1. A Cristina5 que tinha um trauma de infância com a água e que qualquer desafio 

que lhe propuséssemos, não achava piada, foi a pequenos passos aceitando as 

“imposições” da nossa parte; de realizar aula apenas na pista junto ao bordo 

porque tinha medo, aceitou o desafio de nadar nas pistas do meio; de se deslocar 

2m na água, parar e agarrar-se ao bordo, acabou o ano a realizar 50m. Com ela 

tinha de ser tudo por tentativas, negociações e cedências, mas se era desta 

forma que conseguíamos que ela evoluísse, não tivemos problemas com isso; 

2. O Francisco6 que era um descoordenado no início e que só pensava em ir 

brincar para o tanque, foi aprendendo que essa recompensa tinha que se 

conquistar com trabalho feito no treino; este aluno intitulado como o “meu projeto” 

segundo o professor Pedro, que evoluiu muito desde o início do ano, conseguiu 

melhorar as suas técnicas de nado e aprender saltos e viragens. Chegou a um 

ponto em que já era ele que me pedia para treinar o que tinha dificuldade. A 

motivação intrínseca dele cresceu bastante e foi um orgulho enorme ver a 

diferença do que ele era no início e como terminou; 

3. A Maria7 que foi a última a chegar, a menina do ballet, muito tímida e calada 

que tinha vergonha de questionar quando tinha dúvidas, que se isolava na sua 

pista e fazia tudo sem nunca se queixar. Foi aos poucos ganhando confiança 

com os colegas e interagindo pouco a pouco connosco; 

4. O Miguel8, com o seu espírito brincalhão, estava muito à vontade na água 

queria experimentar tudo o que podia e o que não podia. À primeira oportunidade 

                                                      
5 Nome fictício de aluna 

6 Nome fictício de aluno 

7 Nome fictício de aluna 

8 Nome fictício de aluno 
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para brincar ou distrair os colegas, aproveitava. Foi aprendendo as regras que 

existiam naquele espaço e a aceitar que a autoridade estava em nós professores 

e que existia um tempo certo para tudo; 

5. O Tiago9 aluno com NEE, diagnosticado com Síndrome de Asperger e com 

obesidade mórbida, foi um desafio grande. Por si só esta condição leva à 

empatia e à não socialização e os problemas físicos também o levavam a fechar-

se mais. A nossa atuação passou muito por tentar integrá-lo, colocando-o na 

pista com mais colegas, levando-o a pelo menos ter contacto com esses. Este 

aluno foi recomendado pela sua diretora de turma, professora de EF da escola, 

a ingressar na natação. Este aluno disse-nos que no curso profissional onde 

andou nunca lhe foi possibilitado aprender grande coisa na natação e queríamos 

que ele tivesse aquela oportunidade ali. Tentámos apoiá-lo o mais possível. 

Numa altura o seu Enc. Ed. assistiu ao nosso treino e parabenizou o nosso 

trabalho para com o seu educando, dizendo que notava que ele tinha gosto por 

andar no DE e que notava melhorias nas suas habilidades. Isto foi mais um 

incentivo para continuarmos o que estávamos a fazer; 

6. O Raúl10 foi um caso especial. Queria preparar-se para os pré-requisitos da 

FADEUP. O nosso acompanhamento para com ele foi de alguma forma regulada 

por tempos, onde pretendíamos que fosse o mais rápido possível e para isso a 

questão técnica era primordial. Aqui senti uma responsabilidade maior pois 

estava em jogo o futuro daquele aluno. Chegou o dia da prova e tentei 

acompanhar o mais possível essa fase. Fiquei contente por ver que o trabalho 

deu frutos. Conseguiu completar a prova com sucesso e no futuro poderá vir a 

ser meu colega de trabalho. 

Estes e outros alunos que não mencionei fizeram as minhas alegrias às quintas-

feiras. O treino começava às 14:30h e às 14:15h estavam alguns à minha espera, 

a espreitar pelo vidro a ver quando chegava para que me pudessem contar as 

novidades da escola com todo o entusiasmo inerente antes de irmos para o 

                                                      
9 Nome fictício de aluno 

10 Nome fictício de aluno 
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treino. Esta relação tão próxima entendo que só foi possível por estarmos num 

contexto diferente, onde nenhum daqueles alunos eram meus alunos na escola, 

não tinha de lhes atribuir uma classificação. A prioridade ali era fazer com que 

praticassem desporto, convivessem e aprendessem coisas novas. Outro aspeto 

que considero ter validade para a evolução dos próprios alunos foi o facto de a 

natação ter sido a minha modalidade, portanto a minha facilidade de identificar 

erros era notória. Ao conseguir identificar esses erros e dar feedback aos alunos, 

permitiu que lhes desse as bases para a sua própria evolução. Como já referi 

anteriormente neste RE, só é possível ensinarmos se tivermos o conhecimento 

da matéria e a natação foi a maior prova que pude ter disso mesmo. Durante as 

demonstrações que fazia, tive sempre em atenção realizar as técnicas corretas, 

mesmo que em terra. Pretendi dar sempre a ideia do como fazer bem, 

independentemente de querer apenas focar a atenção dos alunos num 

pormenor. Na minha atuação utilizei também vídeos e gravações das próprias 

execuções dos alunos, que lhes permitiu consciencializarem-se dos próprios 

erros. 

Quanto ao professor que me acompanhou, considero que a sua atuação foi 

benéfica para a minha aprendizagem. O facto de não lhe interessar apenas que 

os alunos evoluíssem ao nível da modalidade mas estar também preocupado 

que eles socializassem uns com os outros e que no fundo gostassem de ali estar, 

fez com que o ambiente dos treinos fosse muito bom. Aqueles “rebuçados” no 

final do treino, onde era permitido aos alunos brincarem 2 ou 3 minutos a meu 

ver foram benéficos para a relação entre eles. Este aspeto levava os alunos a 

estarem presentes em todos os treinos de forma motivada e mais predispostos 

para aprender. Tive liberdade total para implementar as minhas ideias e esse foi 

um aspeto bastante positivo. Aprendi também, pelas constantes atualizações do 

professor, sobre o trabalho que tinha de desenvolver ao nível do DE 

nomeadamente os relatórios dados à Coordenadora do DE da ESRT acerca do 

número de alunos presentes em cada treino, provas que iríamos ter, inscrições 

online, classificações dos alunos e pontuação por escola. Sinto que todas as 

informações que deveria ter aprendido deste meio me foram transmitidas e saio 

com bases para liderar uma modalidade do DE.  
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  4.2.3.2 As provas e a competição 

Dentro da minha atuação no DE acompanhei os alunos às provas que 

decorreram neste ano letivo. Fiz questão de estar presente em todas elas uma 

vez que entendo que a função do professor passa também por apoiar as 

prestações dos alunos. A competição está inerente ao desporto, mas segundo 

Neto e Voser (cit. por Caldas, 2006) esta torna-se negativa quando a orientação 

está voltada exclusivamente para o produto final. E Caldas (2006) afirmava 

também que no desporto na escola não podemos fugir da competição, mas não 

nos podemos esquecer que muitos perdem e somente uma minoria ganha. 

Temos a obrigação como professores de preparar os nossos alunos para que 

estes se sintam seguros e confiantes para demonstrarem o que aprenderam. 

Seguindo esta linha, o que dizíamos aos alunos antes das provas era que 

apenas as terminassem, independentemente do lugar em que ficassem. Os 

alunos assim não tinham tanta pressão sobre eles e não sentiam tanto o 

desânimo de não ter ganho. Na primeira prova, realizada na Piscina Municipal 

da Póvoa de Varzim, pude experienciar as tarefas que cada professor 

acompanhante tinha: à chegada entregar a lista dos alunos participantes e 

identificar as faltas; acompanhamento dos alunos dentro do recinto; participação 

na reunião técnica com o Conselho de Arbitragem e envio dos alunos para a 

câmara de chamada consoante o seu número. Nesta prova, a primeira do ano 

letivo, notei que o número de participantes era enorme (cerca de 1000 

participantes) e que a organização teve muitas dificuldades em organizar tudo 

atempadamente. As provas estavam previstas só da parte da tarde e devido a 

essa desorganização, fez com que todo o dia se atrasasse e que chegássemos 

à escola às 20:30h. Isto teria sido evitado se as provas começassem da parte da 

manhã, uma vez que a organização tinha o número de participantes inscritos 

dias antes do evento. Outro aspeto que considero importante salientar é o facto 

de nas provas estarem a competir alunos em fase de aprendizagem com alunos 

federados. Acho que é um aspeto negativo destas provas. Penso que seria mais 

motivante para os alunos competirem em calendários separados. Os federados 

competiam com os do seu nível e os iniciantes também. Não considero justo 
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colocar alunos que fazem treinos bi-diários a nadar na mesma série que alunos 

que estão a aprender a nadar.  

Na segunda e terceiras provas a organização já esteve melhor, o que possibilitou 

que fosse tudo mais rápido. Na terceira o professor Pedro não pôde estar 

presente, tendo eu toda a responsabilidade das tarefas de representação da 

escola, mesmo tendo sido acompanhada por uma das responsáveis pelo DE da 

ESRT. Aí senti a verdadeira responsabilidade de tratar de tudo. Foi bom poder 

representar a escola e acompanhar os alunos. Ao nível da organização notei que 

estava muito melhor e que já não estavam presentes tantos federados, tornando 

as provas mais equitativas. Não era visto tão frequentemente uma série com 

outliers, a chegarem com avanço de mais de 10 segundos.  

Quanto à minha aprendizagem neste meio (DE) considero que foi muito 

enriquecedora. Quando era estudante de ensino secundário tinha uma má 

imagem do DE, no sentido em que eu não via atividade alguma na escola. Sabia 

que existiam alunos praticantes de modalidades que apenas estavam inscritos 

para irem às competições representar a escola, coisa que a mim já na altura me 

deixava revoltada uma vez que não considerava justo isso acontecer. Na ESRT, 

nas modalidades que conhecia, principalmente as que eram acompanhadas pelo 

NE, não vi esse tipo de situações a acontecerem e o papel do DE era visível pois 

os treinos eram realizados na sua grande maioria na escola. A minha experiência 

nesta área do treino e ensino da natação era muito reduzida no início, apenas 

tinha experiência como aluna e praticante. Neste espaço descobri a minha 

capacidade de dar treinos diferentes a mais de 10 alunos, observando e 

corrigindo todas as suas execuções. Tive de aprender a dividir-me, a estar com 

um olho no burro e outro no cigano como se costuma dizer, a não ver apenas a 

técnica de nado como um todo, mas conseguir ver os erros a acontecerem, 

mesmo não estando focada neles. Fui posta à prova com a diversidade de 

problemas e personalidades dos alunos e a minha atuação focava-se em 

proporcionar aprendizagens mas também transmitir-lhes valores essenciais 

através do desporto. Toda esta vivência fez com que mudasse a minha opinião 

sobre o DE. Hoje valorizo-o muito como sendo importante para que os alunos 
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possam praticar de uma firma livre e regular atividades físicas e desportivas e 

que criem valores de socialização importantes para o seu dia-a-dia.  

 

 4.2.4. Reuniões de Conselho de Turma 

O Conselho de Turma (CT) é constituído por todos os professores da turma, 

sendo presidido pelo Diretor de Turma. Na minha turma residente estavam 

presentes os professores de Educação Física, Biologia e Geologia, Filosofia, 

Física e Química, Português, Inglês e Matemática A. Como existia um aluno 

sinalizado com NEE, estava também presente uma professora do Ensino 

Especial da escola para acompanhar a sua evolução e dificuldades, que desde 

o primeiro momento se mostrou interessada em saber as opiniões de cada 

professor quanto ao aluno de modo a traçar um perfil. Existiram 3 momentos 

onde estive presente nos CT, um por período. Cada um deles foi idêntico aos 

outros a nível de ordem de trabalhos, mas distintos nos diálogos, opiniões e 

problemas levantados. Numa primeira reunião dei conta do panorama global da 

minha turma: 

 

 “Fui vendo com o tempo que a minha turma apresentava problemas no geral 

nas notas obtidas em praticamente todas as disciplinas exceto em Educação 

Física.” (Reflexão Reunião CT 1º Período)  

 

Para além das classificações obtidas por cada aluno em cada disciplina e do 

preenchimento das fichas de caraterização de cada um, ouvi atentamente as 

opiniões que cada professor tinha da turma e dei conta do cenário negro que 

estava a ser retratado.  

 

“Ao ouvir cada justificação e preocupação dos professores em relação aos 

alunos, senti que estavam a falar de outros alunos, não os meus. Era quase 

como se estivéssemos a lecionar alunos diferentes. Ouvi pequenos 
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comentários como "era um aluno insolente no ano passado", "apresenta um 

cansaço extremo no dia-a-dia", "é desinteressado", entre outros. Ao ouvir este 

tipo de comentários fiquei com a sensação de que deveria estar mais atenta 

nas minhas aulas para tentar perceber os problemas reais dos alunos.” 

(Reflexão Reunião CT 1º Período) 

 

Foi a partir desta reunião que senti que teria de me tornar mais do que a simples 

professora de EF, que teria de estar interessada e disponível para ouvir os 

problemas e opiniões de cada aluno. No segundo CT as opiniões mudaram 

relativamente ao primeiro. Os professores já falavam dos alunos de uma forma 

diferente e com um maior apreço. Embora os maus resultados ainda 

prevalecessem, a nível de comportamento os professores já salientavam que a 

turma não apresentava quaisquer problemas nesse aspeto e que “eram bons 

meninos”. Começou a ser notório o interesse e o carinho que os professores 

foram nutrindo por alguns alunos, destacando-se mais este aspeto na última 

reunião do ano, onde para alguns alunos a nota de algumas disciplinas iria ser 

um fator chave para se poderem inscrever nos exames nacionais. O facto de os 

professores terem criado um laço afetivo com os alunos, considero-o ser um 

acontecimento positivo. Os professores ao avaliarem os alunos não se limitavam 

a ver apenas os resultados obtidos nos testes, mas atendiam também ao 

comportamento e esforço que cada um apresentou durante o ano. Existiram 

momentos, principalmente na reunião de final de 3º Período onde foi necessário 

existir votação para que determinadas notas fossem alteradas.  

Esta minha atividade nos CT forneceu-me todas as informações necessárias 

para que num futuro saiba o que tenho de fazer.  

 

 4.2.5. Diretor de Turma, a ponte entre a escola e a família  

O Diretor de Turma (DT) é habitualmente designado pela direção executiva da 

escola consoante os professores atribuídos a cada turma. Este tem o papel de 

coordenar as atividades do CT e tem o dever de adotar medidas que favoreçam 
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a melhoria das condições de aprendizagem dos alunos e a sua relação com os 

professores e destes para com os Enc. Ed. Diogo em 1998 (cit. por Zenhas, 

2006, p. 42) destacou a importância que o papel do DT tem “na ligação entre as 

duas principais instituições responsáveis pela socialização da criança – a escola 

e a família…”. É ele que dinamiza o envolvimento que os Enc. Ed. têm na vida 

escolar dos seus educandos, é ele o elo de ligação, a ponte entre estas duas 

estruturas. O DT ao invés de ver o aluno como um elemento de um grupo, neste 

caso da turma, consegue ter uma relação mais direta atendendo à sua 

individualidade. Para além disso o DT consegue estar envolvido de uma forma 

diferente dos restantes professores da turma, pois enquanto estes têm objetivos 

programáticos para cumprir e se focam mais no plano cognitivo, é-lhe 

possibilitado ao DT desenvolver um caráter mais afetivo com os alunos e mais 

pessoal. O DT é responsável também por fomentar a integração de cada aluno 

na turma e escola onde está inserido, ajudar na evolução do desenvolvimento 

académico, comportamental, relacional, entre outros e na relação com os 

professores e Enc. Ed. Este pensamento vai de encontro a Sá (1997, p. 183) 

quando afirmou que “a resolução de problemas de vária ordem (integração; 

assiduidade; aproveitamento; comportamento), constitui também uma valência 

considerada relevante na avaliação do papel do diretor de turma” e “qualquer 

problema que ocorra dentro da turma há uma pessoa destinada a resolvê-lo da 

melhor maneira, uma vez que mantém um relacionamento estreito com os 

alunos”. 

Durante este ano de estágio não me foi possível acompanhar a Direção de 

Turma da minha turma residente. Pude acompanhar, embora de longe, a direção 

de turma do PC. Durante o ano pude assistir a conversas ente os Enc. Ed. nas 

suas visitas à escola e aos contactos via email e telefone que foram feitos neste 

âmbito. Nos contactos presenciais foram tratados assuntos acerca dos 

educandos como preocupações com os seus resultados académicos, 

esclarecimento de dúvidas quanto aos exames nacionais a realizar neste ano 

letivo, problemas nas relações entre os professores e os alunos e questões do 

comportamento e empenho. Esta relação de Enc. Ed., DT e alunos, embora 

sendo formal trazia também uma parte mais emocional e íntima. Considero que 
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o DT tem um papel “superior” aos restantes professores, atendendo à relação a 

que assisti entre o PC e a sua turma. No entanto considero que isso só foi 

possível pelas capacidades de compreensão e diálogo que o PC demonstrou, 

de se colocar no papel dos alunos e da ligação próxima que criaram, talvez por 

este ser o seu professor de EF, onde lhes é permitido isso mesmo, um contacto 

mais próximo. Indo de encontro a Zenhas (2006, p. 43), esta “aponta para a 

necessidade de o DT possuir determinadas competências básicas, 

nomeadamente de comunicação e de relacionamento interpessoal, e 

competências específicas de dinamização e condução de reuniões e de 

atendimento”. Estudos feitos em Portugal têm também apontado resultados 

positivos nesta ação do DT no que diz respeito à colaboração com as famílias e 

dos benefícios que trazem ao nível do aproveitamento escolar dos alunos e da 

sua presença nas aulas. Um aspeto negativo que considero no desempenho 

deste papel é que muitas vezes o PC perdia tempo de aula para tratar de 

assuntos de Direção de Turma, tornando-se um inconveniente para a disciplina 

que leciona. 

No fundo a minha experiência no acompanhamento do trabalho do DT ficou 

aquém das espectativas uma vez que todos os processos burocráticos que 

advêm deste cargo ficaram com lacunas. Teria sido mais interessante 

acompanhar o processo junto da minha turma residente, mas pela pouca 

disponibilidade e encontro de horários não o foi possível, tendo apenas ficado 

acordado que acompanharia o papel de DT na turma do PC. 

 

 4.2.6. Departamento de Expressões 

O Departamento de Expressões era constituído pelos professores de Educação 

Musical, Educação Visual, EF e Educação Tecnológica de todas as escolas do 

Agrupamento. Apenas existiram 3 reuniões, uma por período, nas quais estive 

presente em todas elas. Nestas eram discutidas medidas a implementar nas 

várias disciplinas consoante a sua necessidade e um balanço do que foi feito até 

então. No primeiro período, devido ao atraso na colocação dos professores 

discutiu-se o facto de algumas turmas não terem aulas muito tempo seguido e 
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por conseguinte o programa teria de ser revisto uma vez que não daria tempo 

para abordar todos os conteúdos; foram comunicadas as atividades realizadas 

na escola ao encargo de cada disciplina, o que possibilitou conhecer o trabalho 

realizado por cada uma delas nas diferentes escolas do agrupamento; em 

relação a EF alguns professores comunicaram o seu desapreço por terem alunos 

com NEE literalmente “caídos do céu”, alguns que na mesma turma tinham 3 

alunos com NEE diferentes, onde não lhes foram fornecidos relatórios no início 

do ano letivo sobre as suas dificuldades e limitações. Não se percebe o porquê 

de existirem docentes de ensino especial na escola, estarem sinalizados alunos 

com NEE e com acompanhamento, e os professores da turma onde estão 

inseridos não terem informações nenhumas sobre cada caso em particular. Uma 

das questões levantadas por um dos docentes foi o facto de “como é que se 

consegue planear se não se conhece?” (Reflexão 3ª Reunião de Departamento, 18 

Maio 2016) Para além disso se o objetivo de incluir estes alunos em turmas ditas 

normais é o de inclusão e socialização também não se percebe o porquê de 

apenas serem inseridos numa disciplina, neste caso EF, onde alguns apenas 

frequentavam as aulas de 50’. Entendo que EF seja um grande potenciador 

dessas questões sociais, mas a meu ver não é no contacto de 50’ por semana 

que irá fazer grande diferença, embora seja melhor que não ter nenhum. Na 

última reunião foi falado que iria começar a ser implementado um sistema que 

ajudaria os professores a terem acesso às aprendizagens que os alunos fizeram 

naquele ano letivo, quais as que não foram lecionadas e o motivo.  

 

“Durante a reunião de hoje foi proposto pela Coordenadora do Departamento 

de Expressões que se começasse a elaborar um balanço do trabalho 

desenvolvido em cada disciplina. Este passava pelo preenchimento de uma 

grelha, fornecida pela Coordenadora, onde deveriam constar os conteúdos que 

não foram possíveis abordar. Tinha como intuito dar a conhecer as 

aprendizagens que não foram realizadas para que no ano seguinte se pudesse 

revisitar essas informações.” (Reflexão 3ª Reunião de Departamento, 18 Maio 2016)  
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Na minha opinião pareceu-me uma boa estratégia pois assim se um professor 

receber uma turma pela primeira vez, poderá ter informação sobre o que os 

alunos supostamente já sabem e o que não sabem, estabelecendo assim o nível 

dos alunos. 

 

 4.2.7. Grupo de Educação Física: a união e desunião em 

torno de uma disciplina 

Pertencentes a este grupo estavam os professores de EF do agrupamento. Este 

reuniu apenas 2 vezes no ano letivo, estando eu presente em ambos. Num 

primeiro instante, foram apresentados todos os presentes e foram definidas 

estratégias a aplicar nas aulas de EF como o caso de não existirem testes 

teóricos nesta disciplina e de no caso de existir um aluno que por razões médicas 

não pudesse frequentar durante um longo tempo as aulas, a sua avaliação seria 

através de um trabalho teórico sobre a matéria que estava a ser abordada 

naquele período. Foram também partilhados os conteúdos a abordar por anos e 

a percentagem de cada componente na avaliação sumativa. Posteriormente 

foram reveladas as atividades de caráter desportivo a realizar durante o ano 

letivo, datas e professores responsáveis. Nesta altura informámos sobre todas 

as atividades que iríamos assumir como nossa responsabilidade (EE e PC) e 

datas previstas para a sua realização.  

Durante o ano letivo foi notória a existência de subgrupos no seio do grupo de 

EF. Existia como que uma divisão e desunião que a meu ver não deveria de 

existir, uma vez que o objetivo deveria ser o mesmo e todos deveriam trabalhar 

para tal. Esta desunião era resultante de problemas pessoais, estratégias e 

conceções de ensino diferentes, formas de atuar e épocas de formação distintas. 

Esta falta de relação influenciou por vezes as opiniões e tomadas de posição 

feitas nas reuniões de grupo de EF, na permuta de espaços de aula e na relação 

interpessoal mantida com o NE fora das aulas. Esta situação na minha opinião 

pessoal apenas afetou a troca de conhecimentos e opiniões e a falta de apoio e 

participação nas atividades realizadas pelo NE. Acerca deste último ponto, refleti 
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sobre isso no final da primeira atividade realizada pelo NE, onde apenas se 

voluntariaram para ajudar 3 ou 4 professoras do grupo:  

 

“Consideramos que este é um ponto negativo a salientar, uma vez que num 

evento deste tipo, em que se mobiliza grande parte da comunidade escolar, no 

qual os alunos participam de forma autónoma em prol do desporto, pensamos 

que os professores da área devessem ser os primeiros a apoiar e a ajudar de 

forma voluntária.” (Relatório Torneio de Voleibol, 9 Janeiro de 2016)  

 

Na ESRT não existe um gabinete para os professores de EF nem existe um meio 

de comunicação entre estes, onde todos têm contacto imediato com os restantes 

caso necessitem. Tornou-se por vezes difícil manter contacto com alguns 

professores no caso de alguma dúvida ou por vezes para troca de espaços. A 

meu ver deveria existir uma plataforma destinada apenas para esse efeito, para 

o contacto entre os professores da disciplina. Este facto, da inexistência de um 

gabinete próprio, influenciou também a pouca troca de experiências e vivências 

da profissão. Com os poucos professores com quem tive mais contacto, uns com 

mais anos de experiência, outros com menos, foi interessante partilhar opiniões 

e vivências. Aprende-se também a ouvir e foi estimulante ouvir os problemas 

tidos em cada turma e quais as estratégias que implementaram para as 

resolverem. Nóvoa (2009, p. 7) afirma que a escola, enquanto espaço de 

formação dos professores, é um sítio onde deverá existir uma “análise partilhada 

das práticas, enquanto rotina sistemática de acompanhamento, de supervisão e 

de reflexão sobre o trabalho docente. O objectivo é transformar a experiência 

colectiva em conhecimento profissional e ligar a formação de professores ao 

desenvolvimento de projectos educativos nas escolas.”  
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4.3 Área 3- Desenvolvimento Profissional 

Para Matos (2014a, p. 7) esta área tem como objetivo a “reflexão acerca das 

condições e do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de 

outros recursos de desenvolvimento profissional.” Está assim relacionada com 

as experiências passadas pelo EE com o objetivo de construir e melhorar a sua 

formação. Neste sentido, o convívio e conversas tidas com os restantes 

professores de EF bem como com os professores das restantes disciplinas, fez-

me perceber a forma como estes encaram esta profissão. Se uns tentam ajudar 

os alunos e pretendem fazer com que o processo de ensino-aprendizagem seja 

o melhor possível, outros falavam com uma maior inquietação sobre 

determinados casos e com um certo desencanto sobre a profissão. Estas 

conversas e transmissão de experiências ajudaram-me a perceber que tipo de 

professora queria ser. Uma professora que tentaria ajudar os alunos, ensinar-

lhes os conteúdos da melhor forma, transmitir-lhes valores essenciais através do 

desporto e manter uma relação próxima com estes pois considero que é uma 

mais-valia, como já referi anteriormente neste documento. Outros ensinamentos 

importantes foram os que resultaram de conversas formais e informais com o 

NE. Foi importante debater ideias e formas diferentes de atuação. Fui 

aprendendo a ter um olhar mais crítico das situações e a experimentar coisas 

que não havia pensado antes. Considero que assim a troca de experiências foi 

muito enriquecedora durante o EP. 

Outro aspeto importante foram as reflexões feitas no final de cada aula. Ao refletir 

sobre a minha prática, fui melhorando a mesma. As dificuldades tidas numa aula, 

um exercício que não havia corrido tão bem, levava-me a pesquisar sobre o 

assunto e a arranjar estratégias para implementar na aula seguinte. O meu 

conhecimento foi assim aumentado pelo simples facto de pensar no que havia 

feito e de ter de pesquisar formas de resolver os problemas encontrados.  

Quanto ao Estudo de Investigação, o tema suscitou-me interesse desde o 

momento em que o PC definiu que a parte de condição física iria ser feita 

recorrendo ao Treino Funcional. Procurei atualizar-me sobre este tema, por um 

lado através das sessões de Tópicos II na FADEUP, por outro, através de cursos 
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e formações fora da faculdade. Participei num curso de Coach de Treino 

Funcional pois achei que iria enriquecer os meus conhecimentos. Penso que é 

uma área que poderá vir a ser mais utilizada nas aulas de Educação Física e 

que dele provêm benefícios para os alunos. 
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5. Estudo de Investigação: O Treino Funcional como instrumento de 

melhoria da condição física dos alunos 

Resumo: 

O presente estudo de investigação partiu do interesse em perceber até que ponto 

o trabalho de condição física, através do treino funcional, trazia resultados 

positivos para os alunos. A amostra deste estudo foi composta por alunos de 11º 

ano, com idades compreendidas entre os 17 e 19 anos e foi distribuída por dois 

grupos: o grupo experimental, que foi alvo de um programa de Treino Funcional 

(TF) durante as aulas de EF e o grupo de controlo que apenas participou nas 

aulas de EF, não realizando nenhum tipo de treino de condição física específico. 

O grupo experimental foi composto por 16 indivíduos, sendo 9 do sexo feminino 

e 7 do sexo masculino. O grupo de controlo teve na sua constituição 23 alunos: 

13 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. Os dados da aptidão física foram 

recolhidos através da realização da Bateria de testes FITSHOOL. Ambos os 

grupos foram submetidos a dois momentos de avaliação recorrendo à mesma. 

Este estudo tinha também como segundo objetivo perceber as opiniões dos 

alunos do grupo experimental sobre a aplicação desse programa, tendo-lhes 

sido aplicado questionários semiabertos. Foram também aplicados questionários 

a ambos os grupos de modo a caraterizar a sua atividade física (federada ou não 

federada). Para o tratamento estatístico dos dados utilizou-se o programa SPSS 

(IBM SPSS Statistics 21). Foi realizada uma análise exploratória e uma análise 

descritiva. De seguida realizou-se uma análise inferencial utilizando-se o Teste 

T de medidas repetidas. Verificou-se também a percentagem de alteração de 

cada grupo de um momento de avaliação para o outro. O valor de significância 

foi fixado em p≤0.05 (intervalo de confiança de 95%). Para a análise dos 

questionários, recorreu-se a uma análise de conteúdo. Os resultados evidenciam 

que a condição física dos alunos do grupo experimental evoluiu através deste 

tipo de treino. Quanto ao grupo de controlo, existiram melhorias mas não foram 

estatisticamente significativas. 

PALAVRAS-CHAVE: TREINO FUNCIONAL, EDUCAÇÃO-FÍSICA, 

FITSCHOOL, CONDIÇÃO FÍSICA
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Abstract 

The present research study emerged of the interest of knowing if the work of 

physical condition, through functional training, brings positive results for the 

students. The sample of this research study was composed of students from 

eleventh grade, aged between 17 and 19 years old and was distributed by two 

groups: the experimental group, which was targeted with a program of Functional 

Training (FT) during PE classes and the control group that only participated in PE 

classes not performing any specific training of physical condition. The 

experimental group was composed with 16 subjects, 9 females and 7 males. The 

control group had 23 subjects: 13 females and 10 males. The data of physical 

fitness were collected by the FITSHOOL tests battery. Both groups made two 

evaluation moments using the same method. This study also had a second goal: 

knowing the opinions of students that belong to the experimental group about the 

implementation of this program, by being applied half-open questionnaires. 

Questionnaires were applied to both groups to characterize their physical activity 

(federated or non-federated). For the statistical treatment of the data collected 

was used SPSS (IBM SPSS Statistics 21). Was performed an exploratory 

analysis and a descriptive analysis and held an inferential analysis using the t 

test for repeated measures. There was also the percentage change of each group 

of a moment to another. The value of significance was set at p≤0.05 (95% 

confidence interval). For the analysis of the data collected through 

questionnaires, we used a content analysis. 

The results show that the physical condition of the students in the experimental 

group has evolved through this type of training. At the control group there were 

improvements but not statistically significant. 

 

KEYWORDS: FUNCTIONAL TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, 

FITSHCOOL, PHYSICAL CONDITION 
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5.1 Introdução 

 À medida que a civilização foi evoluindo sucederam-se novas descobertas 

tecnológicas que foram conduzindo a um aumento da dimensão mental e 

intelectual em detrimento da física. Passou a existir uma desconsideração do 

corpo nas tarefas laborais e nas ações diárias pela substituição do homem pelas 

máquinas (Bento, 2007). Assistimos hoje a uma crescente inatividade física por 

parte da população mundial em praticamente todas as faixas etárias, sendo 

preocupante o sedentarismo e excesso de peso a que assistimos por parte de 

adultos como também crianças e jovens (Antunes & Moreira, 2011). Segundo 

Maia et al. (2001, pp. 23-36) é na infância e juventude que os hábitos de atividade 

física se desenvolvem, sendo transferidos posteriormente para a idade adulta. 

Os mesmos autores entendem que “a promoção de hábitos de vida saudável 

deverá ser uma meta de qualquer sistema educativo, devendo ser reconhecido, 

também, um papel relevante à disciplina de Educação Física”. É neste contexto 

que estou inserida e no qual posso intervir.  

 A American College of Sports Medicine (2014) recomenda que crianças e 

jovens entre os 6 e os 17 anos devam praticar 60 minutos de atividade física 

diária de intensidade moderada a vigorosa de modo a terem benefícios a 

diversos níveis como o desenvolvimento saudável do sistema cardiovascular, 

músculo-esquelético e manutenção do peso corporal. Na Educação Física é 

possível, através do desporto, obter esse tipo de atividade e intensidade. Por 

atividade física entende-se qualquer tipo de movimento produzido pelos 

músculos esqueléticos em que resulte dispêndio de energia (WHO, 2016). 

 É na nossa atuação como professores que poderemos intervir nos hábitos 

saudáveis dos nossos alunos e contribuir para a diminuição do excesso de peso 

e obesidade infantil. Assim, o objetivo deste estudo é verificar se existem ou não 

melhorias na condição física dos alunos através da utilização de circuitos de 

treino funcional nas aulas de Educação Física. 

 O treino em circuito foi criado em 1953 por Morgan e Adamson em 

Inglaterra. Este tipo de treino “consiste em passagens de alunos/atletas por 

estações, onde são aplicados exercícios para distintos grupos musculares” 
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(Godoy, 1994, p. 87). Scholich (1994) afirmou que este tipo de treino foi projetado 

para desenvolver a aptidão física e cardiovascular geral, englobando exercícios 

que envolvam os principais grupos musculares: membros superiores, core e 

membros inferiores. Para Godoy (1994, p. 87) existem diversas vantagens neste 

método como a obtenção de resultados a curto prazo; a facilidade de controlo e 

organização; os efeitos causados na composição corporal; a possibilidade de 

trabalhar diversos grupos musculares e o facto de permitir um trabalho coletivo. 

Contudo o mesmo autor enuncia a grande desvantagem deste método em 

circuito, que é a falta de especialização/especificidade. Este método permite a 

melhoria da condição física geral e não propriamente a obtenção de resultados 

específicos.  

 O treino funcional, antigamente conhecido como treino em circuito, tem 

vindo a ganhar terreno na indústria do fitness. Como afirma Ventura (2013), em 

“45 minutos é possível fazer um treino que na academia demoraria uma hora e 

meia”. Mas o mesmo autor afirma que este “tem de ter a colaboração do aluno”. 

Este tipo de treino é intervalado e é composto por diversas estações que podem 

trabalhar força, equilíbrio, coordenação, dependendo do público-alvo e do seu 

objetivo. Este treino permite englobar na mesma sessão muitos indivíduos em 

simultâneo pois é composto por diversas estações; permite adaptar as cargas a 

cada sujeito; possibilita trabalhar grupos musculares diferentes e obtém-se 

resultados num curto espaço de tempo. Para Garganta e Santos (2015, p.127) 

este pode ser uma das respostas ao problema do sedentarismo uma vez que 

“pode ser utilizado em praticamente todos os contextos do Exercício Físico, isto 

é, na Escola, no Clube Desportivo e no Ginásio de Fitness. A Escola é o local 

ideal para a sua divulgação.”  

 Após discorrer acerca das vantagens e desvantagens deste tipo de 

trabalho, pretendo agora justificar a sua utilização no contexto escolar. 

 A American Alliance for Health, Physical Education and Recreation 

(AAHPER, 1954) elaborou uma bateria de testes (FITNESSGRAM) que tinha 

como objetivo avaliar a aptidão física, motivar para a prática de atividade física 

e motivar para a adoção de um estilo de vida saudável. Importa distinguir o 
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conceito de atividade física (AF) e de aptidão física (ApF). Como AF Maia et al. 

(2001, p. 23) definem como “qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que resulte num aumento de gastos energéticos…”. 

Como ApF por sua vez entende-se como a realização de esforços físicos sem 

que haja uma fadiga excessiva, e na vertente ligada à saúde esta vai de encontro 

a componentes como a força, flexibilidade e resistência aeróbia. Hoje chega-se 

à conclusão que nenhum dos objetivos foi conseguido pelos índices de 

sedentarismo e obesidade infantil a que assistimos. Esta bateria de testes ainda 

é em muitas escolas utilizada como avaliação dos alunos, mesmo não 

contribuindo para os objetivos a que foi proposta. Citando Albert Einstein 

“insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados 

diferentes”. Garganta e Santos (2015) criticam esta bateria de testes e 

apresentam uma nova perspetiva para avaliar a aptidão física tendo como base 

o treino funcional: Bateria de testes FITSCHOOL. A opinião destes autores é de 

que o treino funcional é uma atividade acessível a qualquer aluno e fácil de 

implementar e para além disso utiliza um “conjunto de exercícios que promovem 

a condição física com base em padrões de movimento que sirvam de suporte 

para a realização de um conjunto alargado de tarefas do dia-a-dia” (Garganta & 

Santos, 2015, p. 135). O treino funcional apresenta assim uma vertente holística 

e de transferência para o quotidiano. Permite o desenvolvimento da consciência 

corporal e postural, e por conseguinte, como afirmam os autores “pode ser uma 

luz ao fundo do túnel”. Por oferecer uma enorme variação de aplicação dos 

exercícios, o TF, exige um controlo motor, proporcionando o desenvolvimento 

das principais capacidades físicas (Zanella & Aguiar, 2015). 

 Os testes de FITSCHOOL pretendem avaliar padrões de movimento como 

saltar, lançar, agachar, equilibrar, e não capacidades. A sua utilização na escola 

pretende melhorar a condição física e motivar para a prática regular de exercício 

físico. Portanto os circuitos devem ser variados, ter uma duração equilibrada 

consoante o nível dos alunos e serem motivadores. 

 A bateria de testes FITSCHOOL foi inicialmente pensada para ser 

aplicada de duas formas: (1) através de exercícios isolados, onde os alunos têm 

de realizar o nº máximo de repetições de cada exercício em 45 segundos e (2) 
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sob a forma de circuito, onde terão de realizar um circuito de 6 estações, tendo 

um nº obrigatório de execuções em cada uma delas, no menor tempo possível. 

A forma de avaliação através de exercícios isolados já foi estudada por diversas 

vezes, sendo a avaliação em circuito menos recorrente. Apresentam-se a seguir 

alguns resultados de estudos já efetuados sobre esta temática: 

- Coutinho (2015) realizou um estudo de investigação onde se propunha verificar 

a aplicação de circuitos de TF na aptidão física dos alunos de ensino secundário. 

Contou com uma amostra de 34 alunos de 11º ano (20 alunos no grupo 

experimental e 14 no grupo de controlo) e realizou 3 momentos de avaliação 

utilizando o método de exercícios isolados. Aplicou um programa de treino ao 

grupo experimental durante 12 semanas, sendo as primeiras 6 semanas 

compostas por um circuito de 10 estações, realizando tempos de 30’’-20’’ e nas 

restantes 20’’-10’’. Os exercícios utilizados baseavam-se no peso corporal. 

Como resultados obteve diferenças estatisticamente significativas no grupo de 

intervenção na maioria dos testes realizados e no grupo de controlo essas 

diferenças apenas se verificaram em 3 testes. A autora afirma que “este tipo de 

treino deve ser realizado durante um período igual ou superior a 12 semanas”; 

- Ribeiro (2015) realizou um estudo durante um ano letivo completo perante 20 

alunos de 10º ano. Implementou um programa de treino recorrendo a circuitos 

de TF com e sem material onde os alunos tinham de realizar um determinado 

número de repetições em cada exercício. Realizou avaliações em 2 momentos, 

avaliando através do método em circuito e exercícios isolados. Como resultados 

obteve na sua maioria diferenças estatisticamente significativas em todos os 

testes, quer nos exercícios isolados quer em circuito;  

- Fernandes (2014) com uma amostra de 118 alunos com idades entre os 15 e 

19 anos realizou o seu estudo de investigação utilizando 2 momentos de 

avaliação, utilizando a avaliação em forma de circuito e de exercícios isolados. 

O programa de treino aplicado era realizado através de circuitos durante as 

aulas. Como resultados obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas 

da avaliação inicial para a final em ambas as formas de avaliação; 
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- Cunha (2015) realizou um estudo com 2 turmas de 10º ano onde pretendia 

verificar a implementação de um programa de TF com vista à melhoria da aptidão 

física dos alunos. No GE existiam 8 alunas e 21 alunos e no GC 10 alunas e 8 

alunos. O programa de treino foi realizado em 31 aulas de EF e foram feitos 2 

momentos de avaliação. Estes foram feitos através de exercícios isolados (GE e 

GC) e em circuito (apenas GE). Como resultados verificou valores 

estatisticamente significativos no GE na avaliação em circuito e em todos os 

exercícios isolados. No GC apenas num teste existiram valores estatisticamente 

significativos.  

 

5.3 Objetivos do estudo 

O propósito do estudo surgiu durante a minha prática profissional, da 

necessidade de desenvolver trabalho de condição física nas minhas aulas de EF 

através do Treino Funcional. Assim sendo, tive como curiosidade verificar se este 

trazia resultados ou não para os meus alunos. 

 

Objetivo Geral: Verificar o efeito da aplicação de circuitos de treino funcional na 

aptidão física dos alunos no ensino secundário. 

 

Objetivos Específicos: 

 Comparar os 2 momentos de avaliação em 2 grupos (experimental e 

controlo); 

 Verificar a opinião dos alunos relativamente à aplicação do treino 

funcional; 

 

5.4 Metodologia: 

5.4.1 Amostra 

A amostra foi constituída por dois grupos de alunos com idades compreendidas 

entre os 17 e 19 anos: um grupo experimental e um grupo de controlo. Ambos 
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os grupos eram de 11º ano, sendo o grupo experimental do curso de Ciências e 

Tecnologias e o grupo de controlo do curso de Ciências Socioeconómicas.  

O grupo experimental (GE) foi constituído por 16 indivíduos, sendo 9 do sexo 

feminino e 7 do sexo masculino. O grupo de controlo (GC) teve na sua 

constituição 23 alunos: 13 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. O grupo 

experimental foi submetido a um programa de treino baseado no TF (explicado 

de seguida) e o grupo de controlo apenas realizou as aulas de Educação Física, 

sem realizar um treino de condição física planeado.   

Antes do início do estudo todos os alunos foram informados sobre o objetivo do 

mesmo e da forma como este iria decorrer. Foi também solicitado aos Enc. Ed. 

o consentimento informado para a participação no estudo e garantida a 

identidade dos participantes.  

  

 5.4.2 Programa de Treino  

O programa de treino foi aplicado durante 10 semanas nas aulas de EF apenas 

ao GE. Este decorreu sempre na parte final das aulas. Inicialmente este treino 

foi realizado durante 6 semanas com uma duração de 5 minutos- 40’’ (atividade)-

20’’ (descanso)- onde os alunos em simultâneo realizavam os exercícios após 

explicação e exemplificação da professora. Nesta fase existiu uma grande 

atenção na correção técnica dos alunos. A ideia enraizada baseou-se no 

“primeiro move-te bem e depois move-te muito” (Cook cit. por. Garganta & 

Santos, 2015, p. 152). Nesta primeira fase interessou-me mais a qualidade dos 

exercícios e só posteriormente a quantidade. Como a escola não possuía 

nenhum kit específico para este tipo de trabalho, o leque de exercícios que foram 

escolhidos basearam-se na utilização do peso corporal. Numa segunda fase do 

treino, que teve a duração de 4 semanas, implementei o método em circuito onde 

os alunos se dispunham por 8 estações e realizavam 20’’ de atividade e 15’’ de 

descanso/troca de estação (2 voltas ao circuito). Realizei folhas plastificadas 

com imagens alusivas aos exercícios para que em cada estação os alunos 

soubessem que exercício deveriam fazer (Anexo VI). Como os exercícios lhes 
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eram familiares trouxeram-me duas vantagens: primeiro não gastava tempo na 

instrução e segundo os exercícios eram realizados com boa execução técnica. 

Nesta segunda fase as repetições eram o foco principal.  

Durante todo o programa foi utilizado o TABATA PRO11. Esta aplicação permitiu 

cronometrar os tempos de atividade e repouso e ainda colocar música durante 

esses tempos. Deste modo, a professora podia estar focada na supervisão e 

motivação dos alunos. 

 

5.4.3 Avaliação 

Existiram 2 momentos de avaliação para cada grupo: uma avaliação inicial e uma 

avaliação final. A avaliação inicial do GE foi no dia 7 de Janeiro e a avaliação 

final foi no dia 10 de Março. No GC a avaliação inicial realizou-se no dia 6 de 

Janeiro e a avaliação final no dia 11 de Março. Ambos os grupos foram avaliados 

pela bateria de testes FITSCHOOL em forma de circuito. Esta bateria é 

constituída por 6 exercícios: Agachamento com torção no TRX, equilíbrio em 

plataforma instável trocando os cones, agachamento com kettllebell, burpees, 

saltos à corda e passe de peito com bola medicinal (anexo VII). É contado o 

tempo total de execução do circuito, sendo que em cada estação existe um 

número pré-estabelecido de repetições. Cada estação tinha um aluno a contar 

as repetições enquanto outro aluno realizava o circuito. A professora 

cronometrava os tempos e verificava a técnica de execução. 

A técnica estava pré estabelecida e eram necessários ter em atenção os aspetos 

referenciados no quadro I. 

 

 

 

                                                      
11 Aplicação utilizada em iPad. Serve para cronometrar sessões de treino, principalmente de treino 
intervalado, dando para aplicar música em simultâneo. 
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Quadro I: Componentes críticas de cada exercício da bateria de testes 

FITSCHOOL 

 Exercício da bateria Erros 

1 Agachamento com torção (TRX) 
 Não fletir completamente os membros 
inferiores 

2 Burpees 
 Não colocar o tronco em prancha facial 

 Não saltar para terminar o movimento 

3 
Tocar num meco de 20 cm e bater 
palmas cima da cabeça 

 Não toca nos mecos 

 Não está em equilíbrio na plataforma 

 Não estende os membros inferiores 

4 
Passe de peito com bola medicinal 
no plano sagital 

 Não acertar na marca ou acima dela 

 Não agarrar a bola na descida 

5 Saltar à corda 
 Contar sem a corda passar por baixo do 
corpo 

6 Desenvolvimento com kettlebell 
 Não estender os membros superiores 
acima da cabeça 

 Não bater com o Kettlebell no chão 
 

Quando estes erros estavam presentes, a repetição não contava para a soma 

total.  

Para além da bateria de testes, foram aplicados questionários a ambos os grupos 

sobre as modalidades praticadas, tempo de prática de cada uma delas, se foram 

praticadas de forma federada ou não federada e ainda modalidade que praticam 

atualmente bem como tempo de prática por semana. Apenas ao grupo 

experimental foi aplicado um questionário de modo a verificar as opiniões dos 

alunos quanto à utilização do treino funcional. 

  

5.4.4 Questionários 

Foram aplicados questionários semiabertos aos dois grupos. Estes pretendiam 

caraterizar a atividade física dos alunos, tanto a atual como a passada e portanto 

tanto o GE como o GC responderam sobre estas questões (anexo VIII). Ao GE 

foi aplicado exclusivamente o questionário que incidia sobre os aspetos relativos 

ao programa de treino (anexo IX). Pretendeu-se verificar a opinião dos alunos 

quanto à forma como este foi aplicado e quanto à sua opinião sobre o mesmo. 
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5.4.5 Análise dos dados 

Após a recolha dos dados das avaliações, estes foram inseridos numa base de 

dados que posteriormente foi tratada estatisticamente através do programa 

SPSS (IBM SPSS Statistics 21). Um dos primeiros passos a realizar foi a análise 

exploratória dos dados de modo a verificar se algum dado havia sido mal inserido 

e se existia uma distribuição normal. Posteriormente realizou-se uma análise 

descritiva, com recurso à medida de tendência central (média) e às medidas de 

dispersão (desvio padrão, máximo e mínimo). Já na análise inferencial utilizou-

se o Teste t de medidas repetidas de modo a comparar os resultados obtidos 

nos 2 momentos de avaliação, realizados pelo mesmo grupo. Verificou-se 

também a percentagem de alteração de cada grupo da avaliação inicial para a 

avaliação final. 

O valor de significância foi fixado em p≤0.05 (intervalo de confiança de 95%). 

Para a análise dos questionários foi realizada uma análise do conteúdo de forma 

a interpretar os dados obtidos.  

 

5.5 Apresentação e Discussão dos Resultados 

A apresentação será feita em duas fases: a primeira irá ser referente à análise e 

discussão dos dados adquiridos através da bateria de testes e uma segunda 

referente aos questionários aplicados. Os resultados serão apresentados e 

discutidos simultaneamente. Serão apresentados no quadro 2 os resultados das 

medidas descritivas média e desvio padrão dos 2 grupos relativamente aos 1º e 

2º momentos de avaliação.  
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Quadro II: Apresentação dos resultados da análise descritiva (média e desvio 

padrão) e da análise inferencial dos dois grupos (GE e GC) nos 2 momentos de 

avaliação.  

Grupo Momento 
Média ± 

Desvio padrão 
t P (sig) 

Dif. Média 

(seg) 

% 

alteração 

GE 
1º Mom 2’31’’± 35.04 

5, 729 0,000 18.8 12.4 
2º Mom 2’12’’± 26.48 

GC 

1º Mom 2’21’’± 17.4 

1,319 0,201 0.5 3.6 2º Mom 
 

2’16’’ ± 19.9 

Legenda: p≤0.05 

 

Através do quadro II podemos constatar que em média ambos os grupos 

melhoraram as suas prestações do 1º momento de avaliação para o 2º momento, 

ou seja, em média os alunos de ambos os grupos terminaram o circuito mais 

rapidamente no 2º momento. Esta melhoria poderá dever-se ao facto de o 1º 

momento de avaliação ter ocorrido no início do 2º Período, onde os alunos 

tinham vindo de uma pausa escolar, à familiarização com a dinâmica e material 

a utilizar no circuito e ao facto de ambos terem participado nas aulas de EF desde 

o 1º momento de avaliação até ao 2º. Mas essa melhoria apenas foi 

estatisticamente significativa no GE uma vez que o p=0.000. Ao verificarmos as 

diferenças médias do 1º momento para 2º, verificamos que no GE estas foram 

de 18.8 segundos e no GC foi de apenas 0.5 segundos. Ora isto resulta numa 

percentagem de alteração de 12.4% no GE e 3.6% no GC. Verifica-se então que 

o GE melhorou três vezes mais que o GC. Tudo isto nos leva a crer que o 

programa de treino implementado surtiu um efeito positivo na condição física dos 

alunos. Esta melhoria pode então dever-se ao programa de treino regular que foi 

feito neste sentido no final das aulas de EF através da inclusão de exercícios 

variados. Estes resultados vão de encontro aos estudos de Fernandes (2014) e 

Coutinho (2015) onde estes obtiveram de igual forma valores positivos na 

evolução dos alunos do GE através da utilização de circuitos de TF.  
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Verificamos através do quadro 2 que a média do 1º momento de avaliação é 

superior no GE (2’31’’) e menor no GC (2’21’’). Isto poderá ter como causa o 

facto de no GC existirem 18 alunos que praticam exercício físico semanalmente 

e no GE apenas 8 o fazem. 

Quanto ao desvio padrão, que simboliza a variação dos valores individuais em 

torno da média, este revela diferenças nos dois momentos de avaliação. 

Demonstra-nos assim que a escola é um lugar heterogéneo e em ambas as 

turmas existiam diferenças ao nível motor. Coutinho (2015, p. 75) citando Maia 

(2001) expôs esta mesma questões afirmando que “é interessante pensar que 

alguns sujeitos são portadores de genes sensíveis que os predispõem, de modo 

diferenciado, para participar em atividades físicas diversas e mostrar, em 

consequência, valores de aptidão física diferentes.” 

Os dois grupos participaram durante o mesmo tempo (2 vezes por semana) nas 

aulas de EF, assim, a explicação possível para a melhoria encontrada nos dados 

do GC, embora estatisticamente não significativa, poderá estar no facto de este 

ter abordado nas aulas modalidades que exigem as duas capacidades 

primordiais para a realização do movimento humano: força e coordenação 

(Garganta & Santos, 2015). Para além disso, no GC 18 alunos afirmaram nos 

questionários que praticavam semanalmente um tipo de desporto, sendo 5 dos 

alunos federados nessa mesma modalidade. Assim sendo, embora não 

realizando um treino planeado de condição física, o trabalho destas capacidades 

importantes estava salvaguardado, tanto pela aula de EF como fora da escola. 

Este estudo e os seus resultados, pelo seu tempo de aplicação de 10 semanas, 

contrapõe o estudo efetuado por Coutinho (2015, p. 78) onde esta afirmou nas 

conclusões do seu estudo que “este tipo de treino deve ser realizado durante um 

período igual ou superior a 12 semanas”. Esta afirmação por parte da autora vão 

de encontro aos resultados obtidos pela mesma, onde após 6 semanas de 

aplicação dos circuitos de TF (2º momento de avaliação), esta não obteve 

resultados estatisticamente significativos. Estes apenas se vieram a demonstrar 

no 3º momento de avaliação, ao final de 12 semanas do programa.  
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No quadro III são apresentadas as categorias resultantes de uma análise de 

conteúdo aos questionários do GE. 

 

Quadro III: Categorias encontradas nos questionários aplicados ao GE 

Pergunta Categoria 

1. Ao longo das aulas fora utilizadas duas estratégias no 

treino: 1- Todos os alunos a realizar em simultâneo o 

mesmo exercício; 2- Alunos distribuídos pelas 

estações a realizar exercícios diferentes. Quais das 

duas opções escolherias e porquê? 

Organização do 

espaço/exercícios 

2. Em que medida a utilização de música influenciou o 

treino nas aulas? 
Motivação 

3. Preferias realizar este tipo de trabalho no início ou no 

fim da aula? Porquê? 
Cansaço 

4. Seria diferente a forma como encararias o treino se 

fosse a professora a escolher os exercícios ou se 

fossem os alunos? 

Objetivo 

5. Em que é que sentiste que houve diferenças entre a 

avaliação inicial e a final? 

Esforço/cansaço 

Motivação 

6. Descreve a importância deste tipo de trabalho na 

melhoria da tua aptidão física. 
Saúde 

 

 

Quanto à pergunta 1, os alunos mostraram preferência pelo trabalho organizado 

por estações (81%) uma vez que alegavam que existia uma menor confusão ao 

nível do espaço e existia um maior dinamismo desta fora devido à existência de 

exercícios diversificados. Esta ideia vai de encontro a Gilson (s.d.) onde este 

afirma que através da utilização do treino em circuito, isto possibilita “que se 

utilize uma grande variedade de exercícios, o que serve como motivação para 

os atletas…”. Vieira em 1985 (cit. por Santos, 2014, p. 34) acrescenta também 
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que o método em circuito “não só é mais fácil de organizar a turma como também 

é dos métodos de treino mais motivadores para crianças e jovens”.  

Na pergunta 2 referente à influência que a música teve no programa de treino, 

os alunos (81%) mencionaram que esta influenciou ao nível da motivação e 

diversão. Este aspeto foi estudado por Oliveira em 2012 (cit. por Santana, 2014, 

p. 8) onde este comparou a frequência cardíaca dos praticantes de caminhada 

através de sessões de treino com e sem música, chegando à conclusão que 

“músicas de ritmos fortes, próprias para a prática de exercícios físicos, 

aumentam a frequência cardíaca dos praticantes, tendo em vista que a sessão 

sem música foi a que teve menor aumento da frequência cardíaca. A relação 

música e exercício físico melhora a motivação e também o rendimento”. Santana 

(2014, p. 10) afirmou no seu trabalho que “em alguns casos os movimentos dos 

exercícios podem ser feitos de forma concentrada (mais lenta) ou … movimentos 

rápidos, nesses casos a música pode entrar como orientador de velocidade para 

a execução dos movimentos. O mesmo autor afirmou também que a música tem 

um papel de “estimulante emocional” uma vez que poderá ajudar a mascarar a 

sensação de exaustão. O papel da música mostrou-se assim importante para os 

alunos uma vez que através desta, estes sentiram-se mais motivados para 

realizarem os exercícios, o ritmo das execuções era estipulado pelos batimentos 

das músicas e tornava o programa de treino mais divertido. Importa referir que a 

escolha das músicas foi feita de maneira a ter batimentos fortes e ritmados. 

Na pergunta 3 referente à preferência da execução do programa de treino, os 

alunos não foram unânimes nas respostas. Se por um lado uns (41%) afirmavam 

que no início da aula ainda não se encontravam cansados e por conseguinte 

estariam melhor preparados para realizarem o treino de condição física, outros 

(55%) mostraram preferência pela realização do treino no final da aula uma vez 

que depois de já estarem cansados após o treino, já não teriam de realizar mais 

atividades, uma vez que a aula findara.  

Quanto à pergunta 4, referente à forma como os alunos encarariam quem 

escolhesse os exercícios, estes não mostraram preferências, afirmando a 

maioria (73%) que seria indiferente uma vez que, independentemente de ser a 
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professora ou os alunos a escolherem os exercícios a realizar, o trabalho teria 

de ser feito. Na opinião de Garganta e Santos (2015, p. 152) estes afirmam que 

na escola existem alunos que apenas fazem exercício porque são obrigados. 

Uma recomendação destes autores seria fazer circuitos diversificados e 

desafiadores, propondo “a colaboração dos alunos na construção de circuitos…”. 

Isto para que “se sintam que fazem parte do processo…”. 

Na pergunta 5, os alunos foram inquiridos sobre se haviam notado diferenças 

entre os 2 momentos de avaliação. A categoria resultante enquadrou-se na 

motivação e cansaço/esforço. Se por um lado na avaliação inicial os alunos se 

sentiram cansados após o circuito, na avaliação final afirmaram que o esforço foi 

maior pois tinham como objetivos melhorarem os seus tempos.  

Por último, na pergunta 6, referente à opinião pessoal de cada aluno sobre a 

importância que encontram neste trabalho para a melhoria da condição física, as 

respostas foram unânimes e basearam-se todas sobre as questões da saúde. 

Os alunos admitem que existe uma melhoria positiva nas várias vertentes da 

saúde.  
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5.6 Conclusão 

Através dos resultados obtidos pode-se constatar que existiram alterações 

positivas e significativas no grupo experimental após implementação de um 

programa de treino de 10 semanas. Este programa baseou-se no Treino 

Funcional, onde se utilizaram maioritariamente exercícios recorrendo ao peso 

corporal. A condição física dos alunos foi avaliada através da bateria de testes 

FITSHCOOL.  

Os valores apresentados reforçam a pertinência e necessidade de desenvolver 

o trabalho de condição física nas aulas de EF, uma vez que assim são 

desenvolvidas as duas capacidades essenciais de qualquer movimento: a força 

e coordenação. Uma vez que os alunos mostraram apreço pelo Treino Funcional, 

esta seria certamente uma das minhas opções para o trabalho da condição física 

nas escolas. Para além de poder ser diversificado nos exercícios e organização, 

pode ainda ser feito de forma motivadora através da utilização de músicas e da 

estipulação de metas a atingir como por exemplo melhoria do número de 

repetições ou tempo de execução. O Treino Funcional e este estudo em 

particular, fizeram com este método ganhasse lugar para uma implementação 

futura.  
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6. Considerações Finais  

Ao findar esta etapa da minha vida, levo na bagagem muitos ensinamentos, 

experiências e conquistas. O EP pode-se dizer que foi o culminar de tudo. Foi 

onde pus à prova todos os conhecimentos teóricos até então adquiridos. Foi uma 

fase de experimentar, errar e aprender que considero ter sido bastante 

importante para a minha evolução como professora. Não considero negativo 

errar, muito pelo contrário. Quando o que se tem em vista é a evolução pessoal 

e a melhoria da prática profissional, que se erre as vezes que forem precisas. 

Não me refiro a erros que tenham consequências graves, mas sim erros de 

gestão de tempo, gestão de espaço, maus feedbacks, entre outros. Tiram-se 

sempre alguns ensinamentos disso para o futuro, basta refletir nas ações feitas. 

Aprendi com as minhas próprias experiências, com as dos meus colegas e com 

as conversas tidas com professores mais experientes.  

Com o EP pude ser a professora que idealizei. Uma professora que ajudava os 

alunos, que se interessava pelas suas dificuldades, motivando-os para as 

ultrapassarem e transmitir-lhes valores através do desporto. Penso também que 

com esta minha atuação fiz os alunos gostarem mais de EF. Considero que nós, 

professores desta disciplina, somos privilegiados por podermos manter um 

contacto e uma relação mais próxima com os alunos, algo distinto das outras 

disciplinas de sala de aula.  

A formação do professor não se encerra no tempo. Existem constantes 

atualizações e mudanças na sociedade e portanto esta tem de ser 

continuamente atualizada de modo a que o ensino seja mais competente e 

eficaz. No futuro esta profissão irá exigir-me uma constante procura de 

informações e de estratégias que beneficiem os alunos.  

Todas estas vivências em contexto real da escola fizeram-me estar em contacto 

com papéis como o de diretor de turma ou professor do desporto escolar; 

reuniões de conselho de turma; reuniões de departamento e tarefas de caráter 

mais burocrático. Tudo isto me preparou de forma a que no futuro ingresse numa 

escola e consiga desempenhar todas as funções inerentes à profissão de uma 

forma eficiente. 
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Anexo I-  Planeamento Anual de Modalidades 

1º Período 

Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Dia 17 22 24 29 1 6 8 13 15 20 22 27 29 3 5 10 12 17 19 24 26 1 3 8 10 15 17 

Espaço G2 G3 G3 G4 G4 G5 G5 G6 G6 G7 G1 G1 G2 G2 G2 G3 G3 G4 G4 G5 G5 G6 G6 F G1 G1 G2 

Tempos 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  2 1 2 

Modalidade                            Tor
neio 

 

 

2º Período 

Mês Janeiro Fevereiro Março 

Dia 5 7 12 14 19 21 26 28 2 4 9 11 16 18 23 25 1 3 8 10 15 

Espaço G2 G2 G3 G3 G4 G5 G5 G5 G6 G6  G1 G1 G2 G2 G2 G3 G4 G4 G4 G5 

Tempos 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Modalidade                        AS 

 

 

3º Período 

Mês Abril Maio Junho 

Dia 5 7 12 14 19 21 26 28 3 5 10 12 17 19 24 26 31 2   

Espaço G6 G6 G7 G1 G1 G2 G2 G2 G3 G3 G4 G4 G5 G5 G6 G6 G7 G1   

Tempos 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2   

Modalidade    *          **      *** 

 

12 Futsal 3 Velocidade Voleibol Ginástica 

10 Badmínton Ginástica Trios  Ginástica Grupo 

Basquetebol Salto em 
Comprimento 

Lançamento 
do peso 

Badmínton Ténis 
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Anexo II- Exemplo de Unidade Didática 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA - FUTSAL 

Data 16/9 22/9 24/9 29/9 1/10 13/10 15/10 20/10 

Espaço G2 G3 G3 G4 G4 G6 G6 G7 

Aula nº 1 e 2 3 4 e 5 6 7 e 8 9 10 e 11 12 

Duração 100’ 50’ 100’ 50’ 100’ 50’ 100’ 50’ 

Sessão Conteúdos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Técnica 

Ofensiva 

Passe AD I/E E E  C  AS 

Receção AD I/E E E  C  AS 

Condução/ 
Domínio 

AD I/E E E  C  AS 

Drible/Finta AD   I/E E E C AS 

Remate AD  I/E E E C  AS 

Defensiva 

Posição 
Defensiva 

AD  I/E  E E C AS 

Interceção/
Desarme 

AD  I/E  E E C AS 

Tática 

Organização 
Ofensiva 

Penetração AD I/E E E C   AS 

Cobertura 
Ofensiva 

AD I/E E E C   AS 

Mobilidade AD    I/E E E AS 

Espaço AD   I/E E  C AS 

Organização 
Defensiva 

Contenção AD  I/E E  C  AS 

Cobertura 
defensiva 

AD  I/E E  C  AS 

Equilíbrio AD     I/E E AS 

Concentraç
ão 

AD     I/E E AS 

Jogo 3x3 AD E E E E E E AS 

Jogo 5x5 AD E E E E E E AS 

Cultura Desportiva AD 

Presente em todas as aulas Conceitos Fisiológicos  AD 

Conceitos psicossociais AD 
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Anexo III- Exemplo de Plano de Aula 

 

PLANO DE AULA 7 

Ano/turma: 11º C Nº de alunos: 22 Local: Escola Secundária de Rio Tinto 

Data: 15-10-2015 Hora: 9:20h Duração: 100 min Espaço: G6 

Unidade Didática: Futsal Aula nº 10 e 11 de 12 

Função Didática: Consolidação do drible/finta, posição defensiva, interceção/desarme e espaço. 
Introdução e Exercitação do Equilíbrio e Concentração.  

Objetivos motores: Trabalhar drible/finta, posição defensiva, interceção/desarme, espaço, equilíbrio 
e concentração em jogos reduzidos. 
Objetivos socioafetivos: Melhorar a cooperação e espírito competitivo. 
Objetivos Cognitivos: Promover a compreensão dos princípios de jogo. 
Objetivos de condição física: Melhorar os índices de força e resistência através de um circuito de treino 

funcional.  
 

Material: Bolas, sinalizadores, cordas 

 

PARTE INICIAL 
 

Objetivo 
Situação de 

aprendizagem/Organização 
Metodológica 

Esquema 
Componentes 

Críticas 

5’ 

Ativação geral – 
preparar os 
alunos para a 
prática. 
 

Os alunos, em corrida seguem a 
orientação do colega: 
- Circundução de braços à frente 
e atrás; 
- Rotação de braços cima/baixo e 
abre/fecha; 
- Skipping baixo, médio, alto, 
nadegueiro; 
- Rotação externa e interna do 
MI; 

 - Manter o ritmo; 
- Coordenar MS 
com MI; 
- Realizar os 
exercícios com 
amplitude articular 
adequada. 
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PARTE FUNDAMENTAL 
 

Objetivo 
Situação de 

aprendizagem/Organização 
Metodológica 

Esquema 
Componentes 

Críticas 

15’ 

Trabalhar 
drible/finta, 
posição defensiva 
e 
interceção/desarm
e 

Situação de 3x (2+GR) para 
uma baliza, em 3 campos. Em 
cada campo tem de estar pelo 

menos 2 rapazes. 

 

- MI semi fletidos, 
prontos a entrar em 
ação; 
- Posição ativa; 
- Atenção à bola e ao 
adversário 
 

25’ 

Trabalhar 
interceção/desarm
e, posição 
defensiva, espaço 

Raparigas: Jogo 3x3  
Ir rodando o GR 
Quando a equipa está a atacar, 
o GR pode e deve avançar. 
 
Aos 10 minutos trocam as 
equipas com as do outro 
campo. 
 
 
 
 
 
Rapazes: Jogo 4x4 
 

 
 

 

Interceção/desarme: 
estar atento aos 
adversários e à bola; 
 
Posição defensiva: 
Colocar-se entre a 
bola e a baliza; 
posição ativa 
 
Espaço: Abre o 
ataque; Ocupa mais 
espaço 
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20’ 
Trabalhar Espaço 
e posição 
defensiva 

Jogo estilo Holandês 

 

Estão 3 equipas no campo. 

Começa a equipa laranja a 

atacar a azul. Se a laranja 

marcar, continua a atacar para o 

lado da equipa verde; se perder 

a bola ou falhar, fica a equipa 

azul a atacar a verde. E assim 

sucessivamente. 

 

Espaço: Abre o 
ataque; Ocupa mais 
espaço 
 
MI semi fletidos, 
prontos a entrar em 
ação; 
 

20’ 
Trabalhar 
Equilíbrio e 
Concentração 

Torneio 

Rapazes: Jogo 4x4 

Raparigas: 2 jogos de 3x3 

 

Resultados desta aula e da 

próxima contam para apurar um 

clube vencedor.  

 

 

 

 
 

 

Concentração: 
Fechar espaços; 
defender juntos 
 
Equilíbrio: Fechar 
linhas de passe 

 

PARTE FINAL 
 

Objetivo 
Situação de 

aprendizagem/Organização 
Metodológica 

Esquema 
Componentes 

Críticas 

5’ 

Desenvolver 
através do 
treino funcional,  
capacidades 
necessárias 
para a 
abordagem ao 
futsal 

Circuito de 30 seg de atividade e 
30 seg de descanso: 
- Agachamento; 
- Abdominais; 
- Salto à corda; 
- Mountain Climber; 
- Burpees 
  

 - Agachamento: 
Linha dos joelhos 
não passa a ponta 
dos pés; 
- Salto à corda: 
movimento 
contínuo; 
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- Abdominais: não 
fazer força com o 
pescoço; 
- Mountain 
Climber: não 
deixar descair a 
bacia nem elevá-la 
em demasia; 
- Burpees: não 
elevar demasiado 
a bacia 

2’ 

Transmitir 
feedback aos 
alunos 
relativamente 
aos objetivos da 
aula; 
Grito de turma 

Conversa com os alunos.   
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Anexo IV- Cartaz do Torneio de Voleibol 
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Anexo V- Cartaz do Dia Fitness 
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Anexo VI- Exercícios do Programa de Treino 
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Anexo VII- Bateria de Testes FITSCHOOL 

 

 

  

  



XXIX 
 

Anexo VIII- Questionário aplicado ao GC e GE para caraterizar a atividade 

física praticada 

Questionário 

O presente questionário surge no âmbito de um estudo para a conclusão do grau de 

Mestre de Ensino em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. O objetivo do 

estudo passa por verificar o efeito de um programa de Treino Funcional na aptidão física 

dos alunos, bem como perceber qual a opinião dos alunos face à aplicação desse 

programa nas aulas de Educação Física. Este questionário vai ao encontro do segundo 

objetivo do estudo. 

Pede-se que respondas às questões de uma forma sincera pois a tua opinião é 

importante.  

I. Caraterização do/a aluno/a 

 

II. Caraterização da atividade física dos/as alunos/as 

- Praticas ou já praticaste desporto federado? 

Modalidade Federado 
Não 

federado 
Anos de 
prática 

    

    

    

 

- Desportos que praticas atualmente, tempo de prática (duração por semana) e há 

quanto tempo praticas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Nome: 

Ano/Turma   

Curso: 

Data de Nascimento: 
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Anexo IX- Questionário aplicado ao GE referente ao programa de TF 

implementado 

 

III. Aplicação do Treino Funcional 

- Ao longo das aulas foram utilizadas duas estratégias no treino: 1- Todos os alunos a 

realizar em simultâneo o mesmo exercício; 2- Alunos distribuídos pelas estações a 

realizar exercícios diferentes. Quais das duas opções escolherias e porquê?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

- Em que medida a utilização de música influenciou o treino nas aulas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

- Preferias realizar este tipo de trabalho no início da aula ou no final? Porquê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

- Seria diferente a forma como encararias o treino se fosse a professora a escolher os 

exercícios ou se fossem os alunos?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

- Em que é que sentiste que houve diferenças entre a avaliação inicial e a final? (nível 

de esforço, cansaço, motivação) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

- Descreve a importância deste tipo de trabalho na melhoria da tua aptidão física. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


