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Resumo 

 

O presente documento tem por objetivo refletir acerca das vivências 

experienciadas no Estágio Profissional, realizado numa escola básica e 

secundária do concelho de Espinho. O Estágio Profissional está incluído no 2º 

Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

conducente ao grau mestre, ministrado pela Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Este Relatório faz uma análise da prática 

supervisionada do estudante estagiário, referente às tarefas e atividades 

realizadas. Contém todo o percurso realizado durante o ano letivo do estágio 

profissional, bem como todas as dificuldades sentidas, estratégias 

implementadas e aprendizagens adquiridas. O estágio realizou-se com mais 

duas estudantes estagiárias, tendo sido acompanhado por uma professora 

cooperante da escola e supervisionado por uma orientadora da faculdade. O 

documento encontra-se dividido em cinco capítulos principais. A Introdução, na 

qual se expõe a estrutura do Relatório de Estágio e a sua pertinência neste 

processo formativo. A Dimensão Pessoal, na qual se apresenta a pessoa que 

sou, e onde está incluído o meu percurso académico, desportivo e o porquê da 

escolha desde curso. O Enquadramento da Prática Profissional, que descreve 

o enquadramento legal e institucional do Estágio Profissional, a escola 

enquanto instituição, o núcleo de estágio e todas as turmas lecionadas. A 

Realização da Prática Profissional, que se subdivide em três áreas: 1 – 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem (conceção de ensino, 

processo de planeamento, realização e avaliação); 2 – Participação na Escola 

e Relação com a Comunidade (Desporto Escolar, direção de turma e atividades 

não letivas); 3 – Desenvolvimento Profissional, que apresenta o estudo 

realizado e que se intitula “O treino funcional no contexto das aulas de 

Educação Física: estudo numa turma do ensino secundário”. Por último, na 

conclusão – Concluindo e Perspetivando o Futuro –, é desenvolvida uma 

apreciação ao processo de estágio e perspetiva-se o futuro próximo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; PROFESSOR; ESTÁGIO 

PROFISSIONAL; CONDIÇÃO FÍSÍCA; TREINO FUNCIONAL 
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Abstract 

 

The following document intends to reflect on the experiences lived in practicum 

training conducted in a middle and high school based in the city of Espinho. The 

practicum training is an integral part of the Master’s Degree in Teaching of 

Physical Education in Primary and Secondary Education. This report also 

analyses the student teaching practicum, specifically the tasks and activities 

developed throughout the year. It contains the entire journey associated with 

the practicum training, including the difficulties, the strategies and the new 

learning’s that were faced, developed and obtained. The practicum was 

conducted along with two other student teachers and supervised by a 

cooperating teacher, from school and a supervisor from the faculty. This 

document entrails five main chapters: I - Introduction, which goes over the 

formal structure of the practicum report and its relevance to the learning 

process; II – Personal Dimension, covering my personal traits and the choices 

that lead me to this career path; III - Professional Practice Framework, related 

to the legal and institutional framework of the practicum training, the school as a 

social institution and the classes taught; IV – The Undertaking of the practicum 

training, divided into three areas: 1. Organizing and Managing of Teaching and 

Learning (teaching concepts, planning processes and evaluations); 2. School 

Participation and Relationship with the Community (School Sports, form tutor 

duties and Other Activities); 3 – Professional Development, presenting a study 

named as “Functional Training in the context of Physical Education classes: a 

Study in a High School Class”; And the final chapter, V – Conclusions and 

Prospects for the Future, an examination of the mental and emotional 

processes of the internship and potential outcomes for the future. 

 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; TEACHER; PRACTICUM TRAINING; 

PHYSICAL CONDITION; FUNCTIONAL TRAINING 
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1. INTRODUÇÃO  
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O atual documento foi realizado no âmbito do estágio profissional, que 

decorreu no ano de prática de ensino supervisionada – uma unidade curricular 

do segundo ciclo de estudos, conducente à obtenção do grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundários, da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 

Este documento tem por fim descrever de forma detalhada e objetiva 

todo o trajeto percorrido, bem como as emoções sentidas ao longo do 

percurso. É minha expectativa expor e assim comprovar que o estágio 

profissional é, com efeito, a etapa mais enriquecedora da formação inicial de 

professores, pelas caraterísticas práticas e pelas responsabilidades assumidas. 

O estágio profissional é entendido como um projeto de formação do 

estudante, com a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, sendo realizado numa interpretação atual da relação 

teoria-prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar (Matos, 

2016). Pode afirmar-se que o estudante-estagiário experiencia momentos reais 

de trabalho, os quais são determinantes para a sua evolução profissional e 

pessoal. Como refere Schön (1987), as aprendizagens mais ricas e duradouras 

são as que decorrem de experiências concretas, que implicam o envolvimento 

direto dos formandos em atividades e contextos reais de trabalho. São todas 

estas vivências que ajudam a definir-nos enquanto professores, formando a tão 

necessária identidade profissional. Como afirma Queirós (2014), o estágio é o 

fio condutor entre a formação inicial e a profissão; é o espaço onde se 

apresentam e desenvolvem os principais traços da identidade e do estilo de 

atuação, que marcarão os profissionais ao longo da carreira.  

Neste contexto, através da redação do documento é possível 

evidenciar as vivências, perceções e reflexões implícitas no “tornar-me 

professor”, assim como as principais dificuldades e estratégias construídas e 

aplicadas para a sua eliminação. O estágio profissional constitui, assim, um 

espaço por excelência para a experimentação, reflexão e aquisição de novos 

conhecimentos, que potenciam o desenvolvimento do estudante estagiário 

(Rolim et al., 2015).  

O estágio teve lugar numa escola básica e secundária do distrito de 

Aveiro, com um núcleo de estágio constituído por mim, pela professora 

cooperante, professora orientadora e dois colegas estágio. Fiquei responsável 
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por uma turma do ensino secundário, sendo que a turma partilhada era do 

ensino básico. 

Após o término desta prática pedagógica, torna-se essencial fazer uma 

reflexão mais crítica de todo o percurso, que englobe todos os percalços e 

vitórias, que me auxiliaram a crescer e a maturar. Por conseguinte, este 

documento é um resumo de tudo o que aconteceu, sendo resultado de um 

esforço de pensamento crítico e tendo em vista um suporte que me sustente 

para o futuro. 

O relatório está dividido em quatro capítulos principais. No primeiro 

capítulo – “Introdução” – discorre-se acerca da pertinência formativa e da 

estrutura do próprio relatório. O segundo capítulo é dedicado à “Dimensão 

Pessoal”, no qual aclaro sobre quem eu sou e como cresci, tanto a nível 

académico, como desportivo. O terceiro capítulo explica todo o 

“Enquadramento Operacional”, isto é, o local de estágio, as turmas lecionadas, 

o grupo de Educação Física e o núcleo de estágio. O quarto e último capítulo – 

“Enquadramento Operacional” – está subdividido em três subcapítulos: 

“Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, “Participação na Escola 

e Relação com a Comunidade” e “Desenvolvimento Profissional”. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL 
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2.1.1 Quem Sou Eu  

 

Natural de Aveiro, nasci a vinte e dois de Janeiro de 1994, com 

residência atual na Gafanha da Nazaré (Aveiro). Não obstante ter nascido 

nesta região, já residi em diversos pontos do país.  

Quando penso em me descrever, sinto que é uma tarefa complexa, não 

só pela dificuldade em si, mas por ser uma opinião pessoal, que pode ou não 

corresponder ao que os outros veem. 

Descrevendo as capacidades que considero ter, destaco a forma de 

organização, planeamento, responsabilidade, dinâmica e proatividade. Estas 

valências decorrem, não só da educação recebida, mas também dos princípios 

que me foram incutidos através da prática do desporto federado. Uma etapa 

que me ajudou a refinar certas caraterísticas e a desenvolver outras, 

nomeadamente a capacidade de planeamento estruturado e progressivo em 

certas modalidades, assim como boa capacidade de gestão de um grupo de 

alunos ou atletas, foi o estágio na área do Futebol, realizado no 3º ano de 

licenciatura do Curso Desporto e Lazer.  

Quando reflito acerca das minhas principais dificuldades, emerge a 

forma como me expresso, não em termos de conteúdo, mas sim na minha 

dicção: a acentuação na letra “r”, bem como o tom monocórdico que 

habitualmente utilizo. 

Quanto ao Desporto, este esteve sempre presente na minha vida, 

desde a infância até aos dias de hoje. Nem sempre praticado na sua definição 

mais comum, ou seja, de acordo com regras formais e oficiais, mas também 

através de jogos simples e brincadeiras com amigos.  

A perspetiva do ‘Ensino’ aparece na minha vida de forma algo 

inesperada. Apesar do meu gosto pela Educação Física e empenho máximo 

em todas as aulas, nunca senti um clique que me conduzisse a lutar por este 

sonho. Também não existiu ‘aquele’ professor que me marcasse ao ponto de 

querer seguir as suas pisadas. O ensino como um sonho é algo recente, tendo 

começado a formar-se através da vertente do treino. 
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2.1.2 Percurso Académico 

 

Tudo começou em Penacova (Coimbra), onde estudei do 2º ao 6º ano 

de escolaridade; prossegui os estudos na Gafanha da Nazaré, onde realizei o 

terceiro ciclo, tendo frequentado outra escola, em Ílhavo, durante o ensino 

secundário. Foi neste ciclo de estudos que a orientação para o Desporto 

começou, uma vez que optei por esta área – à época designada de “Curso 

Tecnológico de Desporto”. Este foi um curso que me cativou por diversos 

motivos, designadamente por desenvolver em mim o gosto pela prática 

desportiva e por me mostrar novas perspetivas quanto ao que seria o treino 

desportivo. Adquiri uma visão mais abrangente do Desporto, quer no que 

respeita às diversas componentes e valências científicas, quer no que 

concerne ao seu impacto na sociedade. Todos estes conhecimentos 

despertaram em mim algumas dúvidas e certezas relativamente a uma área tão 

vasta, como é o Desporto. As dúvidas decorriam do que sentia ser uma 

reduzida e pouco sustentada transmissão de conteúdos no Ensino Secundário, 

o que gerou a certeza em continuar o desafio nesta área, prosseguindo então 

para o Ensino Superior. 

Assim sendo, ingressei no Instituto Politécnico de Desporto e Lazer de 

Melgaço – Viana do Castelo. Entrei nesta instituição com o objetivo de 

enriquecer o meu conhecimento e aproximar as minhas intenções das 

ambições. Este foi um passo que se revelou essencial e imprescindível para a 

minha formação, não apenas profissional, mas também pessoal. De facto, a 

enorme componente prática envolvida, apesar de mais ligada ao desporto 

aventura (outdoor), permitiu abrir horizontes, experienciar e aprender para 

posteriormente ensinar. Foi no decurso destas experiências que a atração pelo 

ensino se começou a revelar, assomando, por isso, a necessidade de adquirir 

mais competências específicas. Com efeito, esta foi a primeira experiência fora 

da minha zona de conforto. Neste espaço aprendi, cresci, tracei e atingi 

objetivos, o que naturalmente me conduziu a patamares superiores de 

conhecimento e maturidade.  

Depois de três anos passados no Norte do país, foi tempo de iniciar 

uma nova aventura, com a mesma ambição e querer, comprometimento e 

empenho: candidatei-me e consegui entrar no Mestrado de Ensino de 
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Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. O que me trouxe para este desafio foi, sobretudo, o 

desejo de dar continuidade ao percurso académico, com a intenção de 

aumentar os meus conhecimentos específicos na vertente pedagógica e 

didática e, assim, ficar habilitado para trabalhar com crianças e adolescentes.  

É de salientar que a Didática geral e, posteriormente, as Didáticas 

específicas causaram um grande impacto nos meus objetivos, em especial pela 

articulação harmoniosa da teoria com a prática. Determinadas cadeiras, como 

Desenvolvimento Curricular e Gestão e Cultura Organizacional da Escola, 

dotaram-me de ferramentas essenciais para o sucesso no ensino. Refiro-me 

em concreto ao desenvolvimento do ato reflexivo e da visão crítica dos 

documentos que orientam a docência de Educação Física em Portugal. A 

análise destes documentos foi, com efeito, muito importante, permitindo um 

ensino mais articulado e direcionado para as caraterísticas específicas e 

individuais dos alunos.  

Como é natural, o facto de ser uma das faculdades de Desporto mais 

conceituadas da Europa pesou na decisão de ingressar neste curso. Ao 

mesmo tempo, a distância e o acesso aos transportes, entre a minha zona de 

residência e a faculdade, facilitaram a resolução. 

 

2.1.3 Percurso Desportivo 

 

À semelhança de muitos jovens, tudo começou nas brincadeiras de rua 

com os amigos. Aproveitávamos as estradas menos movimentadas e mais 

largas para improvisar um campo de Futebol e o tempo era passado em torno 

da bola. O “bichinho”, depois de ter entrado, nunca mais desapareceu. Nessa 

época, como o meu grupo de amigos praticava Atletismo federado, acabei por 

ser influenciado, ingressando na mesma modalidade. Mesmo que 

eventualmente possa parecer uma contradição – adorar Futebol e praticar 

Atletismo federado –, para mim nunca o foi, já que o contentamento em correr, 

de conviver no seio da equipa e a exaltação de ganhar eram as minhas 

alegrias.  

O ano de 2006 foi deveras relevante na minha vida: fui viver para 

Aveiro, onde realizei testes de captação no SC Beira-Mar; fui um dos dois 
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selecionados, entre cerca de trinta atletas. Os seis anos seguintes foram 

passados no Grupo desportivo da Gafanha, onde completei os escalões de 

formação. Seguindo o percurso futebolístico ‘normal’, chegou então a 

oportunidade de jogar o primeiro ano como sénior. Foi em 2013 que tive a 

primeira experiência como atleta sénior – o ano correspondente ao meu 2º ano 

de licenciatura (Viana do Castelo – Melgaço). Pela proximidade com o país 

vizinho, senti vontade de me aventurar e fazer um teste às minhas 

capacidades: entrei numa equipa sénior (Nieves FC), na qual fui muito bem 

aceite. No entanto, no segundo ano de sénior, que coincidiu com o estágio da 

licenciatura, foi necessário fazer um interregno, devido à incompatibilidade de 

horários. O Estágio foi realizado na Escola de Futebol do Benfica, em Lisboa. 

Na época 2015/2016 regressei à prática federada, no Grupo Desportivo 

da Gafanha no Campeonato Portugal Prio (semiprofissional). Depois de uma 

passagem fugaz pelo S.C. da Vista Alegre, terminei a época desportiva 

2016/2017 representando a Juveforce – Ponte de Vagos.  

É de salientar que, em todos os clubes por onde passei, houve 

interesse das direções para que treinasse as equipas de formação. Tal devia-

se à experiência adquirida aquando do estágio da licenciatura, juntamente com 

o conhecimento da modalidade que sempre procurei demonstrar. Apesar da 

vontade de ensinar através do treino, nunca me foi possível aceitar estes 

desafios, dada a incompatibilidade de horários. Contudo, espero no futuro 

poder abraçar projetos que envolvam crianças e adolescentes na vertente do 

treino, e satisfazer assim a minha principal paixão: observar a evolução e 

desenvolvimento, quer na modalidade, quer ao nível pessoal e social. 

 

2.2 Possibilidades e Probabilidades em Relação ao Estágio 

Profissional 

 

Falar de expectativas, nomeadamente relativas ao estágio profissional, 

é antever e antecipar o desconhecido. É um processo cativante e emocionante, 

mas também fomentador de ansiedade. Antes de iniciar o estágio, perspetivei 

uma viagem longa, em que as rotas e caminhos que conhecia seriam 

insuficientes para chegar ao destino final. Seria essa escassez de 

conhecimentos mais ligados à prática, aliada à quase total ausência de 



11 
 

experiência na docência, que se tornariam os fatores cruciais para o sucesso 

nesta viagem. Não dava azo ao desânimo ao confrontar-me com o pouco que 

sabia, pelo contrário, mantinha-me atento e recetivo, para assim captar e 

aprender mais, a fim de me tornar um melhor e mais completo professor.  

 Como seria a minha turma? Como seriam as atitudes e valores que 

caraterizariam os meus alunos? Qual seria a sua predisposição para a 

Educação Física? Qual seria a forma de trato em relação a um professor 

estagiário, em que a diferença de idades era quase nula? Estas eram algumas 

das muitas perguntas que me colocava e para as quais não encontrava 

respostas. Senti receio? Sim, mas tive algo que considerei fundamental: tive 

coragem!  

Esperava muito dos alunos, mas porque confiei em mim e nas minhas 

capacidades, senti que nada tinha a temer. Sabia que a turma residente seria 

do 12º ano de escolaridade, ano em que a disciplina de Educação Física não 

conta para o cálculo da média final de acesso ao ensino superior. Sabia, pela 

primeira reunião que tivemos com a professora cooperante e por ser uma 

turma que a mesma acompanhou nos 10º e 11º anos, que era um grupo de 

alunos inconstantes ao nível de motivação, o que, provavelmente, se refletiria 

na dinâmica das aulas. Ainda assim, as referências transmitidas acerca da 

turma eram as de que, apesar da heterogeneidade dos alunos, estes 

apresentavam bons índices de empenhamento, assim como de desempenho 

motor. Face a esta informação, expectava encontrar um bom grupo de 

trabalho, com legítima vontade de aprender. 

Um dos pontos que me suscitava um certo receio na fase inicial, era o 

domínio do conteúdo, o que poderia colocar o meu papel em causa perante a 

turma. Sendo um grupo de alunos a um passo da idade adulta, o julgamento 

deles poderia comprometer todo o estágio profissional. O receio devia-se à 

sabida importância que qualquer primeira impressão tem, neste caso a 

impressão que eu causaria a adolescentes. Temia que uma fraca prestação 

inicial me rotulasse inadvertidamente para um futuro de insucesso. 

Como defende Zeichner (1993), é no contexto real de aprendizagem 

que o professor confronta as suas crenças e conhecimentos empíricos com a 

prática letiva do ensino. Este confronto pode conduzir a alterações ao nível do 



12 
 

pensamento do professor e, consequentemente, refletir-se na sua atuação 

futura. 

Em relação à turma partilhada, sabia que seria do 2º Ciclo, acabando 

por ser do 5º ano e, por conseguinte, sem dados prévios. Contudo, face às 

idades deste nível de escolaridade e ao facto de ser o primeiro ano destes 

alunos nesta instituição, antevia uma turma irrequieta, de difícil controlo, mas 

simultaneamente com grande vontade de trabalhar. Com idades 

compreendidas entre os 9 e os 10 anos, todas as possibilidades de 

comportamento foram tomadas em consideração na fase de preparação e 

planeamento, a fim de dar a devida atenção a todos detalhes inerentes a esta 

faixa etária. 

Em relação ao grupo de Educação Física, devo dizer que as 

expectativas não só eram elevadas, como esperava a sua confirmação. 

Expectei que os muitos anos de lecionação do corpo docente trouxessem 

conhecimentos preciosos para o seio do grupo e que a aprendizagem e 

sucesso dos alunos fossem temas recorrentes. Esperava que a possibilidade 

de contactar com este conhecimento diariamente, me auxiliasse a tornar mais 

forte enquanto professor e enquanto educando. Expectava, ainda, que 

houvesse um bom ambiente, tanto de trabalho, como nos processos de 

socialização na comunidade escolar. 

Outra preocupação inicial era acerca do núcleo de estágio em que 

estava inserido. Se este me aceitaria como sou, ou se os objetivos seriam 

idênticos aos meus. Pensava mesmo na eventual necessidade em ter de me 

ajustar, para que a ligação entre personalidades fosse criada e facilitada. Ainda 

em relação ao Núcleo de Estágio, e sem conhecer nenhuma das minhas 

colegas, ambicionei ter um grupo de trabalho unido e recetivo à amizade, por 

considerar que seria a chave do sucesso e para o sucesso. Contribuir para o 

êxito do grupo, com uma atitude solidária, responsável, de ajuda, num bom 

clima relacional e de entrega, era o que esperava dar e receber do núcleo. 

Assim se verificou, as estudantes estagiárias que me acompanharam neste 

processo foram inexcedíveis em todos os momentos, todos os dias e em todas 

as fases menos boas que ultrapassámos, fazendo delas uma motivação 

adicional para prosseguirmos e evoluirmos. Sabíamos que todo o percurso iria 

ser árduo e trabalhoso, mas seria esse trabalho que nos daria bagagem 
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suficiente para uma futura viagem a “solo”. Seria esse querer e ambição que 

nos conduziria à evolução na atividade docente. A única forma de conseguir 

galgar possíveis obstáculos, era sermos um só núcleo, valorizando as 

valências de cada um, em prol de um único objetivo: o SUCESSO. 

Foi relativamente à professora cooperante que criei as expectativas 

mais elevadas. Realizar um acompanhamento e orientação incisivo durante 

todo o ano letivo, levar-nos a refletir constantemente e criar-nos dúvidas 

pertinentes, era o que eu mais ansiava. Dar-nos a possibilidade de errar com a 

prática, para que sentíssemos os problemas das estratégias, métodos de 

ensino e situações de aprendizagem escolhidos. Dar-nos, então, o espaço 

para, numa fase posterior, nos esclarecer de forma cuidada e sustentada com 

a sua experiência e conhecimento. Assim sendo, via como assegurada a 

possibilidade de crescer de forma cautelosa e sem ultrapassar etapas.  

Quanto à professora orientadora, já a conhecia do ano transato, pelo 

que esperei que nos orientasse e corrigisse em todos os momentos assim que 

solicitada ou não. Desejava a sua disponibilidade para identificar as nossas 

principais dificuldades o mais atempadamente possível, para que as 

pudéssemos colmatar de forma exequível, transmitindo-nos conhecimentos 

chave nesta fase tão importante da nossa formação, como é a prática de 

ensino em contexto real.  

 

2.3 O que se Pretende do Estágio Profissional 

 

Segundo as Normas Orientadoras1 do Estágio Profissional (Matos, 

2016, p.3), “este tem como objetivo desenvolver as competências profissionais 

do Estudante Estagiário, de forma progressiva e orientada, recorrendo ao 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, para que este 

seja capaz de responder aos desafios e exigências da profissão. O estágio 

surge assim como o primeiro ano de profissionalização, onde os 

conhecimentos teóricos assimilados ao longo da formação, são colocados e 

                                            
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 
ano letivo – 2016-2017 
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expostos em contexto real, onde os obstáculos aparecem e servem de 

estímulos à implementação desses conhecimentos”.  

Tal como referem Batista e Queirós (2013), a formação inicial de 

professores passou de um paradigma centrado no conhecimento, para um 

centrado na aquisição de competências, tornando a profissionalização muito 

mais preponderante. No entanto, para além da aquisição de conhecimentos e 

competências, é fundamental uma reflexão crítica que estimule o estudante a 

questionar-se continuamente sobre as suas práticas. É igualmente essencial 

que o Professor Estagiário reflita e saiba transferir o conhecimento teórico para 

a prática. Isso mesmo defende Nóvoa (1992, p.28), ao afirmar que “a formação 

passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de 

trabalho pedagógico, bem como pela reflexão crítica sobre a sua utilização.” 

Perante o exposto, pode dizer-se que a formação é ela mesma um conjunto de 

processos de investigação, diretamente articulados com as práticas educativas. 

Desta forma, a prática de ensino, proporcionada pelo Estágio 

Profissional, dá aos futuros professores a oportunidade de imergirem nas mais 

diversas componentes da cultura escolar, desde as suas normas e valores aos 

seus hábitos, costumes e práticas que comprometem o sentir, o pensar e o agir 

daquela comunidade específica (Batista & Queirós, 2013), servindo como 

colchão que ampara o impacto da realidade profissional. O ambiente 

profissional proporcionado pelo Estágio Profissional permitiu, então, criar uma 

bagagem mais ampla e complexa de vivências e partilhas com toda a 

comunidade educativa. Sem dúvida que tudo isso foi de extrema importância 

para a minha aprendizagem e sucesso enquanto professor. 

Para mim, o Estágio Profissional representa muito mais do que uma 

continuidade da formação; é a circunstância de aprendizagem mais próxima do 

profissional e prático, a mais enriquecedora que, enquanto estagiário, poderia 

ter. O facto de interagir com todos os intervenientes da comunidade escolar, 

nomeadamente com o pessoal docente, não docente, alunos e até com o 

próprio espaço físico, aporta, indubitavelmente, uma grande assimilação de 

informação e conhecimentos. 

O Estágio Profissional afirma-se como a experiência chave, devendo 

fazer parte das “nossas ferramentas”, enquanto fase de construção do nosso 

modelo de professor, não existindo nenhuma disciplina teórica que o substitua. 
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Como afirma Nóvoa (2009, p.6), “o Estágio Profissional é um momento 

particularmente sensível na formação de professores, sendo a fase de indução 

profissional, isto é, uma referência para os primeiros anos de exercício 

docente.” Grande parte da nossa vida profissional joga-se nestes anos iniciais 

e na forma como nos integramos na escola e na docência. Neste sentido, este 

momento deve ser organizado como parte integrante do programa de 

formação, em articulação com a licenciatura e o mestrado. 

Ainda segundo as normas orientadoras2 “estágio profissional tem como 

objetivo a formação do professor profissional, promotor de um ensino de 

qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz 

em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação. Este visa a integração no exercício da 

vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de corresponder aos 

desafios e exigências da profissão” (p.3). 

A integração na vida profissional deve, pois, acontecer de forma 

sustentada e articulada, de modo a transmitir ao estagiário maior confiança e 

capacidade de superação no momento da promoção do ensino. Além de 

promover e estimular o pensamento crítico, o estágio também deve ser visto 

como uma nova etapa e compreendido numa perspetiva evolutiva, para quem 

pretende ser melhor dia após dia, sem nunca esmorecer perante as 

dificuldades.  

O Estágio Profissional é, então, um palco de aprendizagens, onde o 

papel do estagiário está bem evidente e dividido nas suas caraterísticas, tanto 

de professor, como de aluno. A passagem consumada para o lado de 

professor, não significa descurar a necessidade do aumento constante de 

conhecimento e competências. Por conseguinte, é imperioso que a consciência 

dos papéis distintos, mas complementares de professor-aluno, se mantenha. 

                                            
2 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 
ano letivo – 2016-2017 
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Enquanto professores, a nossa identidade vai-se formando com a junção 

de vários fatores, sejam eles aportados do passado (por exemplo, referências e 

formas de trabalhar de antigos professores), sejam eles do próprio presente 

(níveis de conhecimento teórico e respetiva capacidade de os aplicar; a própria 

experiência desportiva e a interação com a comunidade educativa), e até do 

futuro (ambicionar alcançar uma referência para a conquista de objetivos 

pessoais). 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  
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3.1 A Escola enquanto Instituição 

 

Segundo os termos da Constituição da República, todos os 

portugueses têm direito à educação e à cultura. Dependendo do contexto em 

que a escola está inserida, da ética, valores, convicções e ideais que defende, 

esta possui cultura, a sua cultura. 

Na perspetiva de Torres (2005, pp.435-451), “o objetivo da cultura 

escolar passa por recobrir um cenário marcado pela hegemonia de uma lógica 

da integração, desencadeando configurações culturais integradoras.” Por sua 

vez, Carvalho (2006, p.39) “classifica a escola como uma instituição cultural, 

onde as próprias reformas educativas refletem as ideologias impressas no 

contexto social e político.” 

Em termos relacionais, para Teixeira (1995, p.162), a escola deve ser 

vista como uma organização na qual existe “um conjunto de indivíduos que 

interagem”. O mesmo autor acrescenta ainda que as interações entre pessoal 

docente e não docente e a relação com o meio envolvente são importantes 

para o melhor funcionamento da escola, já que “o que fizerem com as suas 

relações definirá o que é a organização”. 

A grande função da escola será a de preparar os alunos de forma 

individualizada, respeitando assim o desenvolvimento, interesses e 

capacidades de cada um, para que estes sejam capazes de se integrar na 

sociedade, como cidadãos formados e capacitados para aceitar as diferenças. 

O trabalho realizado, tendo em vista estes parâmetros, valoriza todos os atores 

envolvidos no ensino e a própria instituição. 

 

3.2 O barco no qual embarquei 

 

A Escola Cooperante, em Espinho, situa-se no litoral norte do distrito 

de Aveiro e os seus limites são os seguintes: a Norte, a freguesia de São Félix 

da Marinha, do concelho de Vila Nova de Gaia; a Sul, a freguesia de Esmoriz, 

do concelho de Ovar; a Nascente, as freguesias de Nogueira da Regedoura e 

de São Paio de Oleiros, do concelho de Santa Maria da Feira; a Poente, o 

Oceano Atlântico; e está a cerca de vinte quilómetros de distância da sede do 

concelho do Porto. 
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O Agrupamento de Escolas que me acolheu constitui uma unidade 

organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão. Integra 

estabelecimentos públicos de educação pré-escolar, dos três ciclos do ensino 

básico e do ensino secundário, a partir de um projeto educativo3 comum, com 

vista à concretização dos seguintes objetivos: a) Garantir e reforçar a coerência 

do projeto educativo e a qualidade pedagógica das escolas e estabelecimentos 

de educação pré-escolar que o integram, numa lógica de articulação vertical 

dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade; b) Proporcionar um percurso 

sequencial e articulado dos alunos abrangidos numa dada área geográfica e 

favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino; c) Superar 

situações de isolamento de escolas e prevenir a exclusão social e escolar; d) 

Racionalizar a gestão dos recursos humanos e materiais das escolas que o 

integram. 

Este Agrupamento é constituído por oito escolas que abrangem todos 

os ciclos de ensino, sendo que uma é básica e secundária (escola SEDE), sete 

são do ensino básico e destas, três são centros escolares. Na escola SEDE 

existem 64 turmas, com um total de 1636 alunos: 15 turmas são do segundo 

ciclo, 17 pertencem ao terceiro ciclo e as restantes 32 são do ensino 

secundário.  

No passado, o desenvolvimento económico do concelho estava 

associado à atividade piscatória e à indústria de conservas. Paralelamente, a 

praia e as condições climatéricas da região foram propícias ao surgimento do 

turismo. Este fator favoreceu, por seu turno, o desenvolvimento da atividade 

comercial local, bem visível no número de estabelecimentos comerciais que se 

espalharam um pouco por toda a cidade, bem como na feira que se realiza há 

largos anos, com frequência semanal. No setor da Indústria, regista-se a 

existência de uma elevada percentagem de unidades empresariais ligadas aos 

ramos da construção e das obras públicas. Este tecido empresarial é 

maioritariamente constituído por empresas de pequena e média dimensão. Por 

fim, na área de serviços, ramo que conheceu maior expansão nos últimos 

anos, o destaque vai para as empresas do sector do turismo e, por outro lado, 

para as que prestam serviços à comunidade.  

                                            
3 Projeto Educativo (2013 – 2016), Agrupamento de Escolas da Escola Cooperante. 
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Toda esta envolvência e caraterísticas do concelho transferem, para as 

entidades formadoras, uma cultura vincada e preciosa, notando-se dinâmicas 

de trabalho e formas de compromisso distintos em toda a comunidade 

educativa. Tal como afirmam Sarmento e Ferreira (citados por Varela, 2013), o 

conceito de comunidade educativa corresponde a uma valorização do local e 

do comunitário, de formas sociais de interação e de transformação do mundo, 

contrapondo-se à globalização e descontextualização do mundo 

contemporâneo.  

De acordo com Marques (citado por Varela 1994), pode definir-se 

comunidade educativa, como o “sistema formado pela escola, as famílias, o 

bairro, as relações de vizinhança e as instituições locais, com interesses 

sociais, económicos, culturais e científicos com vocação para trabalharem com 

crianças e jovens”. Neste sentido, considero que este agrupamento desenvolve 

um excelente trabalho e que, no que à comunidade educativa diz respeito, 

articula todos os intervenientes neste processo, de forma a conseguir 

resultados positivos. 

No que concerne ao espaço físico e equipamentos, a escola foi sujeita 

a remodelações muito recentemente. Deste modo, existem seis blocos de 

edifícios pelos quais estão distribuídos todos os serviços, onde decorrem todas 

as atividades da escola, à exceção da disciplina de Educação Física.  

Para a lecionação de Educação Física, a escola dispõe de um pavilhão 

polidesportivo, que engloba uma sala denominada de ginásio e dois espaços 

exteriores. Este pavilhão, com as dimensões de um campo de Futsal/Andebol, 

pode ser dividido em duas partes e, assim, permitir a permanência de duas 

turmas em simultâneo. O ginásio é o local onde decorrem as aulas de 

Ginástica e Dança.  

 No espaço exterior, para além das marcações de Futsal e Andebol 

(figura 1), existem dois campos reduzidos de Basquetebol (2 campos – 4 

tabelas; Figura 2). Adicionalmente, o espaço exterior é dotado de uma pista de 

Atletismo, ainda que com apenas dois corredores de 40 metros; uma caixa de 

areia com um corredor de corrida; um campo de Voleibol (Figura 3) e um de 

Andebol – este, marcado no espaço destinado ao recreio dos alunos.  

Em termos de material, a escola encontra-se bem equipada, com tudo o 

que é necessário para abordar as diferentes modalidades. Todavia, é de notar 
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que a qualidade dos materiais é dúbia e de reduzida durabilidade, em virtude 

de se escolherem os mais económicos e pelo seu uso constante. 

 

Figura 1 - Campo de Andebol / Futsal, com marcações de campos de 
Basquetebol (4 tabelas) 

 

Figura 2- Campo Exterior de Basquetebol 

 

 

Figura 3 - Campo de Exterior de Voleibol 
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O grupo disciplinar de EF é constituído por catorze professores (oito do 

sexo feminino e seis do sexo masculino) e três professores estagiários (dois do 

sexo feminino e um masculino).  

Através da convivência e da informação que circulava nas reuniões, 

ora na sala de professores ou mesmo em simples conversas de corredor, foi 

possível esclarecer dúvidas e incertezas. Não foi raro que uma opinião, 

resgatada dum encontro casual, se viesse a revelar extremamente valiosa para 

a minha formação.  

O envolvimento do aprendizado correspondia aos meus objetivos. Com 

trabalho e dedicação, ia observando uma espécie de “conquista do espaço” 

dentro do grupo, ainda que modesta, que foi acontecendo pelo envolvimento do 

Núcleo de Estágio nas tarefas do grupo, e pela criação de novos projetos. 

Exemplo disso foi o treino funcional para todo o corpo docente. Com efeito, “é 

no contacto com os espaços reais que o futuro professor conhece os contornos 

da profissão, tornando-se, pouco a pouco, um membro dessa comunidade 

educativa” (Queirós, 2014, p.77). Esta adaptação sucedeu de forma gradual e 

consolidada, tendo sido benéfica para o meu crescimento social e profissional. 

Quando conheci a professora cooperante, rapidamente percebi que era alguém 

que gostava do papel de líder, pela forma como comunicava e como se fazia 

entender. Foi facilmente perceptível uma linha que separava a professora 

cooperante dos estagiários, que não sendo rígida, era a linha do rigor e do 

comprometimento. Como lembra Nóvoa (2009), o professor cooperante, sendo 

mais experiente, ajuda-nos a perceber o melhor caminho para o sucesso da 

nossa atuação, acompanhando e orientando nesse sentido, tornando-se assim 

uma figura central na nossa formação. Também Batista (2014) defende que o 

professor cooperante deve conduzir os estudantes estagiários de forma 

gradual, com o objetivo de tornar a sua participação mais interna, ativa e 

autónoma. Ou seja, o processo de orientação de estágio profissional, por parte 

do professor cooperante, promove a adoção de uma atitude inconformista, de 

atualização permanente, inquietação e responsabilidade (Reina, 2013).  

Ao longo do tempo, encontrei uma pessoa que, pelos anos de profissão 

e muitos anos de exercício do cargo de professora cooperante, demonstrou 

uma grande e valiosa experiência, sustentando mesmo uma ideologia forte que 

enformou a nossa base de trabalho. A sua perspicácia, o seu método de 
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trabalho e de planeamento, com demarcação clara de prazos de entrega dos 

diversos documentos ao longo de todo o ano letivo, ajudou-nos a criar rotinas 

de trabalho quase diário. Esta metodologia de acompanhamento constante, 

não apenas permitiu que todo o ano letivo se mantivesse organizado e 

devidamente orientado, como reforçou a possibilidade de apresentarmos todos 

os trabalhos com a qualidade necessária. 

Outra caraterística forte da professora cooperante era a forma como 

corrigia todos os documentos, desde uma simples ata, a um modelo de 

estrutura do conhecimento. Apesar de, com o decorrer do tempo, as correções 

terem deixado de acontecer de forma tão sistemática, nunca perdemos a noção 

da necessidade de uma constante correção, fosse por não termos despendido 

o tempo necessário, fosse pela sua falta. Como é óbvio, isso repercutia-se na 

qualidade de qualquer documento, quer fosse um plano, uma reflexão, as 

sebentas ou testes de avaliação. 

Ao longo das etapas de aprendizagem, consegui compreender que o 

trabalho do professor cooperante era muito mais do que inicialmente 

idealizava. Desde logo, pela ponte de comunicação estabelecida com a 

professora orientadora, o que era deveras importante e eficaz. Algo facilitado 

pela relação profissional, e mesmo de amizade, que se fazia notar. Na minha 

opinião, como duas conhecedoras profundas de todo o processo de formação 

de professores estagiários e com ideias similares, esta ponte/ligação 

demonstrou-se infalível e confiável. Na verdade, a relação e modos de trabalho 

similares, entre as duas professoras, concedia-nos, aos estagiários, a 

segurança necessária para prosseguir o trabalho. 

Segundo Queirós (2014), os focos de discussão, entre futuros 

professores e professores mais experientes, são determinantes para a 

promoção de diálogo profissional e no estabelecimento de ligações entre os 

constructos teóricos acerca do ensinar e aprender e das práticas no processo 

de ensino-aprendizagem. De facto, foi possível percecionar o sentimento de 

desafio e evolução, tanto na teoria como na prática transmitidas pela 

professora cooperante, em todos os momentos do estágio. Em resultado do 

constante incentivo e presença da professora cooperante, os sucessos 

conseguidos em todas as tarefas propostas, provocaram uma alteração aos 

objetivos estipulados inicialmente.  
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O gosto que se verificava pelas funções que a professora cooperante 

desempenhava, incentivava-nos a aprender e a melhorar em cima do erro. O 

seu feedback sempre crítico contribuiu sobremaneira para construção e 

refinamento do nosso conhecimento e, por consequência, para a sustentação 

da nossa evolução. Caminhávamos seguros, sem dar passos maiores que as 

pernas. Era uma forma de trabalho que nos obrigava a refletir e a determinar 

intencionalidade em tudo o que fazíamos e pretendíamos fazer.  

 

3.3 O Núcleo de estágio – Os marinheiros  

 

Um dos fatores essenciais para o sucesso individual do professor 

estagiário, é o meio em que está inserido. Quanto mais favorável e positivo 

para a partilha de informação for esse ambiente, tanto mais fluído será todo o 

processo. É por esse motivo que a literatura se reporta com frequência à 

importância do contexto do estágio profissional, no qual se inserem os núcleos 

de estágio. Como defendem Batista e Pereira (2014, p.92), “os núcleos de 

estágios, constituídos pelos estudantes-estagiários, professores cooperantes e 

orientador da faculdade, devem funcionar como comunidades de prática, 

levando os estagiários a gerar novo conhecimento e novas competências”. 

Note-se que, desde o início, me sentia um pouco preocupado quanto 

ao núcleo de estágio em que estaria envolvido. Como referi anteriormente, 

parte da ansiedade estava relacionada com o facto de ser ou não aceite como 

sou, assim como pela expectativa de confirmar se os objetivos das minhas 

colegas seriam idênticos aos meus. De facto, atribuo grande importância ao 

trabalho de equipa e sei que a cooperação é deveras relevante; neste caso, 

seria fundamental para a nossa evolução integral. 

Não conhecia pessoalmente nenhuma das minhas colegas de estágio; 

tinha apenas uma vaga ideia, resultado do que observara nas aulas teóricas 

durante o primeiro ano de mestrado. Raparigas calmas, assíduas, que 

passavam despercebidas na multidão que preenchia o auditório. 

Tal como eu perspetivava, ajustámos os nossos modos de ser e estar, 

para que o processo e trabalho em grupo decorresse da melhor maneira, ao 

longo do ano letivo. A facilidade de comunicação, trabalho de grupo, conselhos 

partilhados e métodos criados, só teve sucesso pela proximidade das 
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personalidades. Mais do que colegas de estágio, foram amigas. A amizade 

cresceu e fomentou as condições para que, o que aparentemente era um 

obstáculo, se tornasse num desafio ultrapassado, aumentando e fortificando a 

motivação para prosseguir e evoluir. Tal como refere Nóvoa (2009), a formação 

de professores deve valorizar o trabalho em equipa, e foi exatamente o que 

aconteceu no meu núcleo de estágio: todos remaram para o mesmo lado, 

todos remaram contra a maré, todos remaram para o objetivo, todos o 

atingiram! 

Por conseguinte, posso afirmar, com toda a convicção, que a grande 

motivação de muitos dias foi o reencontro diário com as minhas colegas de 

estágio. As situações positivas por que passámos perdurarão, sem dúvida, na 

nossa memória. 

 

3.4 Os alunos: Complexos, Complicados e Prazerosos 

 

3.4.1 Os Complexos – a turma residente 

 

Uma das minhas grandes preocupações, ou a grande preocupação, 

era a minha turma: aquela turma que me iria acompanhar dia após dia. A 

incerteza de gostarem ou não de mim, ou da minha forma de comunicar ou dos 

meus métodos de trabalho, era de tal modo stressante que cheguei ao ponto 

de duvidar da minha capacidade em cativar para ensinar. 

A informação que a professora cooperante ia fornecendo sobre as 

turmas, desde as primeiras reuniões para a elaboração dos planeamentos 

anuais, era suficiente para depreender que o que eu identificava como 

problemas, aquando da apresentação, podia efetivamente vir a acontecer. Mas, 

no final da primeira aula a maioria dos receios desapareceu. Com efeito, senti 

que fui bem recebido e aceite pela maioria do grupo. Foi deveras estimulante 

ser apresentado e apresentar-me a todos os alunos da turma que, ao contrário 

de mim, se sentiram confortáveis e nada ansiosos para mais um ano de 

aprendizagem.  

Apesar do conforto por parte da maioria, notei uma certa desconfiança 

e vontade de me “por à prova” por parte de alguns alunos. Situação que se 
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confirmou por mais do que uma vez no decorrer do primeiro período, com 

chegadas de atraso sem justificações plausíveis, desobediência e linguagem 

desapropriada. Estes comportamentos foram desaparecendo ao longo do 

segundo período, em resultado da minha postura: consegui conquistar o grupo 

de alunos, fazendo ver a linha que separava o meu papel do seu. Consegui 

mesmo que aqueles alunos me respeitassem. 

Para intervir de forma adequada, é imprescindível que o professor 

detenha o maior e mais profundo conhecimento que lhe é possível, acerca dos 

seus alunos. Como lembram Mesquita e Graça (2011), é fundamental que um 

professor conheça os alunos que constituem a turma com a qual decorrerá a 

sua intervenção, para melhor planear e adequar o processo de ensino-

aprendizagem, para melhor selecionar e refletir acerca das metodologias e 

conteúdos a lecionar. 

De forma a obter o máximo de informações sobre a turma, foi realizado 

um inquérito online, a partir do qual se recolheram informações relevantes dos 

alunos para a disciplina de Educação Física, designadamente: acerca do seu 

gosto pela disciplina, se praticavam exercício físico fora do meio escolar, o 

número de refeições diárias, as horas de sono diário, entre muitas outras. Este 

inquérito foi elaborado pelo núcleo de estágio e aplicado às turmas que nos 

foram atribuídas, no começo do ano letivo. 

Inicialmente, a minha turma era composta por 22 alunos, sendo 13 do 

sexo feminino e 9 do sexo masculino, como se vê no Gráfico 1. Este número 

reduziu-se a 20 alunos: uma aluna optou por desistir de completar o ensino 

secundário; outro aluno, apesar de estar inscrito na turma do 12º ano, teve de 

voltar ao 11º ano, por alegado erro da secretaria. 

 

 

Gráfico 1 – Caraterização da turma por género 
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Um dos aspectos que caraterizava a turma, era o atraso constante de 

um grande número de alunos (13, em 20), à aula de quarta-feira (8h30). Pese 

embora o transtorno para o normal decorrer das aulas, a justificação era 

plausível e verdadeira: esses eram os mesmos alunos que utilizavam os 

transportes públicos, estando por isso sujeitos aos horários praticados pelas 

transportadoras. No Gráfico 2, é possível verificar que a grande maioria da 

turma recorria aos transportes públicos para a sua mobilidade. 

 

 

Gráfico 2 – Meios de transporte utilizados no trajeto para a escola 

 

No que se refere a retenções, apenas uma aluna havia reprovado 

anteriormente. Em relação ao futuro, quase todos os alunos afirmaram que 

pretendiam prosseguir os estudos, sendo que existiam muitas dúvidas quanto à 

posterior área de estudo, no ensino superior. 

No que concerne à prática desportiva extraescolar, dos 13 alunos que 

confirmaram a sua participação, 4 realizavam-na de forma federada e os 

restantes 9 por lazer. Penso que estes números tiveram algumas repercussões 

nas aulas de Educação Física. Por um lado, o ritmo e a dinâmica, evidenciada 

na grande maioria das aulas, era de interesse e de aprendizagem. Por outro, 

momentos houve em que foi visível o desinteresse em aprender certos 

conteúdos, pela parte dos alunos ‘desportistas’, que os consideravam 

elementares e pouco motivantes – mesmo que posteriormente não os 

conseguissem realizar corretamente. 

As aulas de Educação Física também eram diretamente influenciadas 

pelos problemas de saúde de quatro alunos. Duas alunas foram mesmo 
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impedidas de participar ativamente num número considerável de aulas, vendo, 

assim, prejudicado o seu processo de aprendizagem.  

Nos casos em que os alunos se encontram impedidos de frequentar as 

aulas, apresentando a respetiva declaração médica, o projeto curricular prevê a 

seguinte valorização percentual em termos de avaliação: competências de 

ação (domínio psicomotor) – 50%; competências de atitudes (domínio sócio 

afetivo) – 20%; e competências de conhecimento (domínio cognitivo) – 30%. As 

alunas em questão, para além das funções de adjuntas do professor, em que 

auxiliavam na montagem e desmontagem de exercícios, funções de arbitragem 

e até como treinadoras de algumas equipas, realizaram ainda um trabalho 

teórico, a fim de contemplar mais um parâmetro de avaliação.  

Outro ponto deveras interessante, a partir do qual foi possível retirar 

algumas ilações sobre os hábitos e comportamentos de saúde e higiene da 

turma, foi a toma do banho, após as aulas de Educação Física. Apesar das 

boas condições dos balneários e dos múltiplos incentivos à higiene, uma 

grande percentagem da turma admitiu não tomar banho, após a aula de 

Educação Física, mais concretamente 50%, como se pode observar no Gráfico 

3. 

 

 

Gráfico 3 – Tomar banho após as aulas de Educação Física 
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ausência. Daí que tenha sentido dificuldade em decifrar o grupo numa fase 

inicial, sendo a sua caraterização uma tarefa complexa.  

 

3.4.2 Os Complicados – a turma partilhada 

 

A turma partilhada do 5º ano era composta por 30 alunos (14 rapazes e 

16 raparigas). Sendo uma turma nova na escola, as informações sobre os 

alunos eram inexistentes, até realizarmos a avaliação diagnóstica. 

Percebemos, nessa altura, que cerca de metade dos alunos praticava desporto 

federado, como por exemplo, Futebol, Ginástica e Dança. Com esta aula foi 

igualmente possível fazer um reconhecimento da turma, no que diz respeito ao 

saber estar e ao saber fazer. Deparámo-nos com uma grande heterogeneidade 

em termos motores, mas isso não nos preocupou. Pelo contrário, encarámos 

como mais um desafio, a partir do qual iríamos tentar melhorar a prestação de 

todos eles. O que nos causou uma certa ansiedade, foi a diversidade de 

comportamentos e atitudes. A nossa insegurança surgia da dúvida quanto às 

nossas capacidades e conhecimentos para lidar com essa variedade, num 

contexto ainda tão novo e complexo para nós.  

Para amenizar um eventual choque na lecionação da turma, a 

professora cooperante assumiu a turma nas primeiras aulas. Sem a nossa 

intervenção, a professora tinha o intuito de incutir regras, comportamentos e 

condutas para o saber estar. A grande dimensão do grupo colocava, desde 

logo, dificuldades em termos de controlo e de mudanças de comportamento. 

Uma turma de trinta alunos, entre os nove e os dez anos de idade, exigia muito 

empenho e paciência. 

 

3.4.3 Os Prazerosos 

 

No 1º Ciclo acompanhámos uma turma do 4º ano de escolaridade, 

composta por 26 alunos, 15 do sexo masculino e 10 do sexo feminino. A 

proximidade de idades em relação à turma do 2º Ciclo, levou-nos a crer que 

deveríamos lidar com eles de forma similar – o que não se veio a verificar. 
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Apesar da ausência de informações documentadas sobre a turma, 

como questionários, ou apreciações de anos transatos, rapidamente se 

caraterizou a turma em termos do saber fazer e do saber estar. Logo nas 

primeiras aulas foi possível perceber que toda a turma tinha bons índices de 

comportamento, fruto do trabalho da Professora que a acompanhou desde o 1º 

ano de escolaridade, que implementou regras e condutas e trabalho. A título de 

exemplo, os alunos correspondiam de imediato a pedidos de silêncio e a todas 

as indicações que lhes eram dadas. O facto de serem alunos cumpridores 

facilitou a rentabilização do pouco tempo de aula, evitando-se paragens e 

incrementando os índices de aprendizagem, que foram manifestamente 

relevantes. 

Adicionalmente, a turma apresentava um nível de empenhamento e 

desempenho motor nas aulas muito positivo. A grande maioria dos alunos, 

cerca de 20, possuía bons níveis de coordenação e destreza motora, facilidade 

de compreensão dos jogos e, mais importante, demonstrava vontade de 

aprender e de se superar.  
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4. ENQUADRAMENTO OPERACIONAL 
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4.1 Área 1) Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

Em concordância com as normas orientadoras4 do estágio profissional 

(p.3), a primeira área engloba a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Esta área tem como objetivo 

“construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, 

que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação Física e conduza 

com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula 

de Educação Física”. De referir a necessária articulação constante destas 

quatro componentes do processo de ensino-aprendizagem, sendo que 

nenhuma pode ser dissociada da sequente nem da precedente. 

 

4.1.1. A conceção do ensino 

 

Ao considerar a conceção, pensamos na elaboração de algo que deve 

ter por base alicerces já construídos, ou em linhas orientadoras que nos 

auxiliem nessa mesma conceção. Com efeito, a atividade do professor deve 

ser e estar bem sustentada, sendo a primeira preocupação que o professor 

deve ter antes de iniciar o planeamento. A conceção do ensino deve ser 

contextualizada, sendo por isso imprescindível ter em consideração os 

programas de ensino, bem como todo o respetivo envolvimento (Bento, 2003). 

É deveras importante que um professor analise todo o contexto onde irá 

exercer funções, desde as caraterísticas dos espaços físicos, aos objetivos que 

a escola pretende alcançar, assim como as caraterísticas individuais dos 

alunos. Somente desse modo, o professor será capaz de conceber significado 

e intencionalidade ao processo de ensino-aprendizagem. Só depois dessa 

análise e reflexão é que é possível, ao professor, iniciar o processo de 

planeamento. Conforme veicula Bento (2003), todo o projeto de planeamento 

encontra o seu ponto de partida na conceção e conteúdo dos programas ou 

normas programáticas de ensino.  

                                            
4 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 
ano letivo – 2016-2017. 
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Pode dizer-se que o processo de conceção se iniciou logo na primeira 

reunião, ainda que informal, com a professora cooperante. Durante essa 

primeira reunião, a professora cooperante proporcionou-nos uma visita guiada 

pela escola, a fim de conhecermos todo o espaço e instalações escolares. 

Assim, para além dos espaços utilizados para a prática desportiva, mostrou-

nos a cantina, o bar, a sala de professores, a secretaria, a papelaria, entre 

outros espaços. Esta apresentação teve um enorme significado, pois também 

tinha o objetivo de enfatizar que nós, os estudantes-estagiários, não iríamos 

ser apenas professores de Educação Física, mas igualmente professores da 

escola. Ainda nessa ocasião, foi-nos apresentado o pessoal não docente, 

tendo sido uma mais valia, por ficarmos a saber a quem nos dirigirmos na 

ocorrência de algum problema. A criação de confiança entre pessoal docente e 

não docente é fundamental, pois cria as condições para um clima propício ao 

ensino dos discentes, como se refere no seguinte excerto. 

 

 “Escola que apresenta boas condições em termos de recursos materiais, 

humanos e espaciais. Nota-se que existe uma excelente atmosfera entre 

pessoal docente e não docente, o que nos deixa mais confortáveis”. 

(Diário de Bordo, 5 de setembro de 2016) 

 

A primeira reunião formal, com a professora cooperante, serviu para 

que esta nos mostrasse como se desenrola, em pormenor, a preparação do 

ano letivo. Por conseguinte, no decurso da reunião analisámos os documentos 

relativos ao estágio, à disciplina e à escola. 

 

 “Dia passado na AEMGA, com os objetivos de analisar sumariamente as 

normas orientadoras do Estágio Profissional, o regulamento interno, seguido do 

projeto educativo, apreciação do plano anual de atividades e debate sobre a 

importância do projeto curricular. Também se discutiu a forma de lecionação da 

primeira aula com a turma. Todos estes pontos são de extrema importância ao 

longo do ano e, por esse mesmo motivo, a necessidade de os saber torna-se 

igualmente importante”. 

(Diário de Bordo, 6 de setembro de 2016) 

 

 O conhecimento destes documentos orientadores permitiu-nos captar 

os ideais e valores da escola e, consequentemente, conduziu-nos na tarefa de 

conceção e planeamento do ensino, de forma a contemplar os objetivos desta 
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escola, que trabalha para os resultados, valores e comunidade. Estas 

ambições e desejos foram sendo reforçados pelo pessoal docente, que, 

viajando no mesmo barco demonstrava conhecer o porto de chegada. Para 

isso, era necessário viver a escola com confiança, exigência, trabalho, rigor, 

transparência, respeito, igualdade, inclusão, solidariedade, participação 

democrática e responsabilidade. Estes ideais foram ainda reforçados pelo 

diretor do agrupamento na reunião de abertura do ano letivo, na qual participou 

todo o pessoal docente do agrupamento. 

Relativamente aos programas nacionais de Educação Física, que têm 

como objetivo orientar os professores na prática, auxiliando-os a coordenar o 

seu trabalho com os professores de outras disciplinas (Jacinto et al., 2001), a 

sua análise e respetiva reflexão ajudou-nos a perspetivar a disciplina para além 

do uso elementar do corpo. Nos programas, fica evidente o contributo único da 

EF, no âmbito do currículo escolar, para o desenvolvimento cognitivo e aspetos 

sócio afetivos. Note-se que essa foi, aliás, uma preocupação que me 

acompanhou ao longo do ano letivo, procurando desenvolver o aluno de forma 

integral, não me focando apenas no ensino das habilidades tático-técnicas, 

mas em todas as componentes sociais e culturais que o desporto oferece. De 

salientar que os programas não foram seguidos à risca, sendo utilizados 

sobretudo como documentos de consulta, de forma a esclarecer em que nível 

se encontravam os alunos. 

Para uma correta projeção e conceção do ensino da Educação Física, 

era fulcral conhecer os documentos a partir dos quais a escola se orientava 

(regulamento interno, projeto educativo escola, projeto curricular e plano anual 

de atividades). Apenas dessa forma alcançaríamos uma consonância entre os 

objetivos pretendidos e as estratégias a adotar. Só depois de uma análise mais 

atenta e cuidada, consegui extrair os objetivos da Educação Física, intrínsecos 

à escola, e projetar a conceção, tendo em vista a segunda fase do processo: o 

planeamento. 

 

4.1.2 O processo de planeamento 

 

“O planeamento é uma reflexão pormenorizada acerca da direção e 

controlo do processo de ensino, o elo entre as pretensões imanentes ao 
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sistema de ensino e a sua realização prática” (Bento, 2003, p.15). Planear é a 

base de trabalho de qualquer ação que se pretende bem-sucedida; o não 

planeamento é planear o insucesso. A fim de evitar o desfecho de insucesso, é 

obrigatório refletir sobre o que se quer ensinar, como se quer ensinar, tendo em 

consideração as caraterísticas de quem se vai ensinar. O planeamento implica, 

por conseguinte, ter objetivos definidos, como os explanados nos programas 

nacionais de Educação Física. Todavia, nem sempre as matérias propostas 

neste documento são passíveis de serem ensinadas, seja pela falta de 

condições espaciais, materiais, ou mesmo devido às linhas orientadoras da 

escola em geral. Neste contexto, é fundamental tomar em conta todas aquelas 

dimensões da escola, bem como as caraterísticas dos próprios alunos (peças 

centrais de qualquer decisão).  

É indubitável que a única forma de abordar uma modalidade 

corretamente, trabalhando para os objetivos propostos, é realizar um 

planeamento preciso e detalhado. Não obstante, há que filtrar a informação que 

realmente interessa, sendo que essa triagem faz parte da reflexão inicial de 

qualquer planeamento, seja o planeamento anual, seja a unidade didática ou o 

plano de aula. Como lembra Bento (2003), a qualidade de ensino pressupõe 

um nível mais elevado de planeamento e preparação – aspetos determinantes 

na condução do processo de formação e educação. Na mesma linha de 

pensamento, e pela experiência vivida ao longo do ano letivo, considero que 

quanto melhor planeado estiver o ano letivo, mais e melhores consequências 

positivas advirão para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e, por 

consequência, para a própria disciplina. Esta preparação prévia concede ao 

professor maior segurança na sua ação, pelo reconhecimento realizado e 

problemas antecipadamente identificados. 

Em termos de planeamento, as normas orientadoras do estágio 

profissional remetem para a utilização do modelo de estrutura de conhecimento 

(MEC) de Vickers (1990). Este modelo permite organizar a estrutura de todas 

as fases do planeamento, tendo por base não apenas o programa nacional, 

mas também, e principalmente, as capacidades dos alunos. A realização desta 

programação de conteúdos não é estanque, podendo e devendo ser alterada 

se devidamente justificada pelas reais necessidades dos alunos. Isto, porque 

depois de uma avaliação diagnóstica e respetiva análise, pode ser necessário 
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formular novos objetivos, no caso, por exemplo, de objetivos previamente 

estipulados serem alcançados mais rapidamente do que o previsto.  

A elaboração do planeamento foi concretizada de acordo com o projeto 

educativo, valores e objetivos atingíveis veiculados pela escola, tendo como 

principal foco de atenção e intenção, os alunos – motivo pelo qual se integrou o 

desenvolvimento da condição física em todas as etapas planeáveis. Desse 

modo, atribuiu-se importância (nem sempre consumada) à promoção da saúde 

e de estilos de vida saudáveis. Com efeito, não se pretende apenas alunos 

cultos nas disciplinas teóricas, mas também inteligentes na forma como 

exploram e exercitam o seu corpo. 

 

4.1.2.1 O Planeamento Anual 

 

Como já referido, o planeamento é a base de sucesso do trabalho de 

qualquer atividade, mas torna-se ainda mais crucial na profissão de professor. 

Devemos definir planeamento como processo de produção de um plano, 

enquanto que plano será, logicamente, o produto final desse processo 

(Januário, 1996, p.8), devendo portanto, situar no espaço e no tempo as 

modalidades e todas as atividades propostas, dando informações de 

planificação a utilizar à posteriori. 

Numa fase preliminar ao início das aulas foi necessário construir o 

planeamento anual, onde para além da calendarização das modalidades a 

serem lecionadas, se distribuí as atividades a serem abordadas pelo 

departamento de Educação Física. Um dos pontos assentes, foi referente à 

condição física que teria de estar incutida no planeamento anual e 

respetivamente em cada modalidade. A forma como os conhecimentos seriam 

avaliados, também foi discussão, se com habituais testes escritos, ou utilizando 

uma outra estratégia. Ficou definido a utilização do teste teórico, pela sua 

facilidade de correção, sendo que posteriormente, no terceiro período foi 

pedido um pequeno trabalho em suporte digital sobre o tema treino funcional, 

valorizando os conhecimentos dos alunos e distintas formas de avaliação.  

Sendo uma turma do secundário existiu a possibilidade de os alunos definirem 

algumas modalidades a serem abordadas. Este planeamento não ficou 

completo imediatamente pela necessidade que tínhamos de saber as 
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preferências dos alunos. Contudo, a decisão final da escolha das modalidades 

tinha por base a minha decisão em consonância com a da professora 

cooperante, mas também pela disponibilidade de espaços em função da 

construção do roulement. Existiram algumas contrariedades que dificultaram a 

construção deste processo, como por exemplo, a escola tem definido 4 

espaços para a prática desportiva, sendo que à sexta-feira (dia que tinha aulas 

com a minha turma) existiam cinco turmas para esses mesmos espaços. Esta 

condicionante na teoria afetaria uma turma, que ou dividia o pavilhão com outra 

turma, ou então, tinha aula no auditório, com a possibilidade de este estar 

reservado para outras atividades. 

As duas modalidades coletivas escolhidas foram o Voleibol e o 

Andebol, sendo que na escolha de apenas uma modalidade individual, e 

apesar de ter sido escolhida a Ginástica Acrobática houve a necessidade de 

agregar o Atletismo, pelas condições do roulement. Nas duas modalidades 

opcionais, o Badminton ganhou por larga margem, sendo que teve de se juntar 

a terceira modalidade mais votada (Orientação), em detrimento de não haver 

espaço para a lecionação do Judo. Modalidade obrigatória e que não estava 

em causa era a Dança. A forma como foram distribuídas as modalidades pelos 

períodos, está referida no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Modalidades lecionadas nos diferentes períodos 

M
o

d
a
li

d
a

d
e

s
 

L
e

c
io

n
a

d
a
s
 

1º Período 2º Período 3º Período 

Voleibol (12 aulas) 
Ginástica Acrobática (6 

aulas) 
Badminton (7 

aulas) 

Andebol (8 aulas) Andebol (6 aulas) 
Tag Rugby (7 

aulas) 

Atletismo/ Orientação 
(5 aulas) 

Atletismo / Orientação (6 
aulas)  

 Dança (7 aulas) 

 

4.1.2.2 Planeamento das Unidades Didáticas 

 

A unidade didática é o fundamento/base material para a preparação e 

estruturação das aulas de uma determinada modalidade. Cada unidade 

contempla a função didática de cada conteúdo, espaço da aula, material 
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disponível e respetiva calendarização. O seu propósito principal é a descrição 

da estrutura e organização das matérias de ensino, de forma metódica e de 

acordo com as especificidades e individualidades dos alunos. Tal como afirma 

Bento (2003), as unidades didáticas são partes essenciais do programa da 

disciplina, constituindo unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e apresentando aos professores e alunos as etapas de ensino e 

aprendizagem. A unidade didática pode ser entendida como a fase mais meso 

do planeamento, que contempla a fase mais macro (planeamento anual) e 

auxilia toda a construção da fase micro (planos de aula).  

Esta etapa tão importante foi uma tarefa difícil, desde logo, pelo facto 

de nunca ter construído nenhuma unidade didática completa durante o primeiro 

ano de mestrado. Esta debilidade, ainda que consciente, interferiu na 

realização das primeiras unidades didáticas, resultando num número elevado 

de falhas e erros de estrutura e organização. Tentei ultrapassar esta dificuldade 

consultando documentos realizados em anos anteriores. Como não tinha a 

noção da qualidade desses mesmos documentos, acabei por constatar que 

não estava a corresponder aos critérios definidos pelas professoras cooperante 

e orientadora. Excesso de informação, desorganização e inexistente 

articulação de conteúdos, foram as principais falhas apontadas. Este 

“problema” foi sendo resolvido pelos feedbacks emitidos, nos momentos de 

correção preconizados pela professora cooperante e pelas dúvidas que iam 

surgindo e sendo colmatadas pela mesma. Outra dificuldade que senti, 

prendeu-se com a seleção dos conteúdos, sobretudo para as modalidades de 

Dança e Ginástica Acrobática. Conteúdos, esses, que devem estar em 

consonância com o que se pretende que os alunos atinjam, sem, contudo, 

descurar o previsto nos programas nacionais da disciplina. Esta articulação 

demonstrou ser difícil de alcançar, uma vez que os critérios se encontravam 

desajustados, apesar de saber que podia alinhar os objetivos com a evolução 

ou não dos alunos.  

As unidades didáticas devem ser documentos meticulosos, devendo 

explanar de forma válida toda a sua informação e em harmonia com os 

diferentes módulos. Uma unidade didática, construída com tempo e com 

qualidade, permite apresentar uma sequência, articulação e progressão de 

conteúdos mais eficaz. Todavia, a escassez de tempo acabou por ter algumas 
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repercussões na sua elaboração. Ainda assim, há que referir que a dificuldade 

que mais gosto tive em ultrapassar foi a transposição da informação de todos 

os módulos para o oitavo, cujo objetivo era o de simplificar, articular e agrupar 

essa informação, de forma sucinta e concisa para a tarefa posterior de 

planeamento de aulas. 

Assim que a elaboração das unidades didáticas se tornou mais clara e 

precisa, pude então valer-me das suas vantagens. Sendo um documento 

trabalhoso, era fundamental extrair a informação necessária, de forma a ter 

elementos suficientes e cuidados na preparação das situações de 

aprendizagem, em concordância com os objetivos a atingir. Quanto mais bem 

preparada e elaborada estiver uma unidade didática, tanto mais facilitados se 

tornam os processos subsequentes.  

A estruturação da unidade didática além dos conteúdos e objetivos 

deve explanar a tipologia das tarefas de aprendizagem por aula/conjunto de 

aulas, tornando o planeamento mais eficaz e direcionado para o que realmente 

se pretende e projetou. É provável que as vantagens e valências de uma 

unidade didática sejam múltiplas e diversas. A minha ainda pouca experiência, 

como professor, sugere-me que no momento em que eu for responsável por 5 

ou 6 turmas, terei informação segura e suficiente para detetar o nível dos 

alunos e, consequentemente, para perspetivar o que se pretende que atinjam 

(discorrido em cada unidade didática), individualizando a ação docente em 

cada turma.  

O facto da construção da unidade didática se guiar por padrões gerais, 

não lhe retira a flexibilidade de ser alterada no seu decurso, entre outros 

fatores, pela capacidade dos alunos em atingirem níveis mais ou menos 

elevados de prestação do que os previstos.  

Concluindo, entendo que a unidade didática é como uma caixa aberta, 

propícia às alterações e reformulações necessárias, não sendo, portanto, um 

modelo estanque ou sólido. 

 

4.1.2.3 Os Planos de Aula 

 

O plano de aula é a fase mais micro de planeamento do processo de 

ensino-aprendizagem, o que não lhe retira a sua pertinência e importância. É a 
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consumação pormenorizada e mais detalhada do planeamento anual, assim 

como da própria unidade didática. De acordo com o ponto anterior, percebe-se 

que é no planeamento da unidade didática que se dão os primeiros passos na 

preparação da aula. Como refere Bento (2003, p. 164), “os objetivos e os 

conteúdos essenciais estão definidos em traços largos; a aula está integrada 

no processo global da unidade didática, estando assinalada a sua função”.  

Este documento é um suporte fundamental, no qual estão registadas 

as linhas condutoras de toda a aula. Tal como a unidade didática, não é um 

modelo fechado, podendo e devendo ser alterado de acordo com o 

desenvolvimento da aula e resposta dos alunos às propostas, tendo em conta o 

sucesso dos mesmos nas situações de aprendizagem. Como afirma Bento 

(2003. p. 101), “a aula é o ponto de convergência do pensamento e da ação do 

professor”. 

Uma das dificuldades sentidas, aquando da elaboração dos planos de 

aula, foi a definição dos objetivos gerais e comportamentais, bem como das 

suas componentes críticas. A dificuldade não estava tanto no conteúdo, mas na 

forma, isto é, na exposição destes elementos no plano. Esta componente foi 

evoluindo e sendo melhorada; ao longo do ano letivo fui percecionando a sua 

importância para a boa estruturação da aula. A passagem do plano (teoria) 

para a aula (prática) permitiu valorizar mais cada exercício, emitindo as 

componentes críticas mais adequadas. Desta forma, o progresso como 

professor foi-se evidenciando, como refere o seguinte excerto.  

 

“De uma forma geral, sinto que consigo preocupar-me também com objetivo de 

cada situação de aprendizagem, não ficando somente preocupado com o 

controlo do tempo e estruturação e organização da atividade. Apesar disso, 

devo melhorar esse mesmo ponto”.  

(Reflexão de Aula 17 e 18, 19 de outubro de 2016) 

 

Poderia até escolher ou desenvolver os exercícios mais adequados por 

modalidade, mas se eu não percebesse a sua intencionalidade e não desse 

feedbacks apropriados, pouca ou nenhuma interferência teria na evolução dos 

alunos.  

Outra dificuldade que senti, no início do ano, foi na concretização do 

plano de aula, ou seja, em aplicar a totalidade do plano da aula na situação 
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prática de ensino. A aula é deveras imprevisível, sendo apenas possível uma 

previsão em termos de empenhamento, comprometimento ou de 

comportamento. É igualmente difícil antecipar em que momento do 

planeamento é que a aula pode eventualmente tornar-se pouco produtiva, ou 

perspetivar a maior ou menor disposição dos alunos, face às propostas de 

trabalho planeadas. Assim sendo, é fundamental para um bom planeamento, 

identificar o tipo de envolvimento em que a turma se poderá situar (ex.: aula 

antes de exame noutra disciplina, tende a não ser tão participativa e dinâmica). 

O modelo de plano de aula utilizado foi composto pelo núcleo de 

estágio. Há que dizer, contudo, que este modelo foi constantemente alvo de 

correções, através das da professora cooperante – a sua orientação e correção 

foi efetivamente muito útil, o que se refletiu numa melhoria substancial na 

elaboração dos planos. O cabeçalho ilustra essa mesma evolução, no qual se 

identificam todos os aspetos relativos à realização da aula, nomeadamente:  

professor, ano e turma, data e hora da aula, número de alunos, material 

necessário, número de aula e respetiva sessão, tempo útil, local, espaço, 

unidade e função didática e os objetivos das quatro categorias 

transdisciplinares  (Figura 4). 

 

Figura 4 – Cabeçalho de Plano de Aula 

 

Pode afirmar-se, portanto, que o plano  se tornou mais limpo, atrativo, 

percetível e mais eficaz na sua ação. A evolução conquistada neste importante 

parâmetro de avaliação decorreu, naturalmente, da intervenção da professora 

Professor:   Ano:  

Turma:  

Data:  

Hora:  

Nº de Alunos:  

Unidade Didática:  

Função Didática:   

Local:  

Espaço:  

Aula nº  

Tempo útil:  

Sessão:  

Material:  

Objetivo: 

1. Cultura desportiva:  

2. Fisiologia do treino e condição física:  

3. Habilidades Motoras:   

4. Conceitos Psicossociais:  
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cooperante, bem como de todo o núcleo, que sempre teve a ambição de 

melhorar e perceber onde estava a errar. 

Saber planear implica ter a capacidade e o discernimento de, por 

exemplo, modificar ou alterar situações de aprendizagem previstas para 20 

alunos quando, no início de uma aula, estão presentes apenas 15 alunos, sem 

que tais alterações comprometam os objetivos estipulados. Se esta capacidade 

de adaptação se ganha essencialmente com a experiência, também é verdade 

que só acontece com sucesso quando os exercícios base são passíveis de 

serem modificados, de acordo com as situações, alunos e imprevistos de várias 

ordem. 

 

4.1.2.3.1 O famoso “Plano B” 

 

O “Plano B”, como o próprio nome indica, é uma alternativa ou mesmo 

um ajuste ao primeiro plano que, por motivos internos ou externos, não pode 

ser colocado em prática. No decorrer do estágio profissional, ocorreram vários 

momentos em que foi necessário adaptar as situações de aprendizagem, ou 

até mesmo toda a estrutura da aula. Essas ocasiões resultaram de três causas: 

elevado número de alunos a faltar, elevado número de alunos dispensados e 

condições climatéricas, como se lê no seguinte excerto: 

 

“Uma vez mais, é de realçar a quantidade de dispensados que se verificaram 

(quatro). Esta situação, sim, compromete a organização dos exercícios, pela 

diminuição de elementos por equipa, reduzindo portanto a sua complexidade. A 

estratégia poderia passar, por exemplo, pela diminuição do espaço de jogo, 

mas não ia ao encontro dos objetivos”. 

(Reflexão de Aula 23 e 24, 28 de outubro de 2016) 

 

“Mais uma vez, a aula não correu como inicialmente planeada, já que as 

condições de chuva impossibilitavam qualquer atividade física nos espaços 

exteriores. Apesar de não concordar que a chuva (moderada) seja motivo para 

não realizar a aula, compreendo. Não concordo, porque a escola oferece 

condições a todos os alunos para tomarem banho – algo que lhes devemos 

incutir. Também somos nós, enquanto professores, que tomamos a decisão de 

realizar ou não a aula naquelas condições, o que a meu ver acaba por ser 

contraditório. Concordo que sob chuva intensa não se deva realizar a aula, 

assim como também concordo que o tipo de modalidade condiciona essa 

decisão, como os casos de Andebol e Basquetebol”. 

(Reflexão de Aula 113 e 114, 5 de maio de 2017) 
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Com exceção das condições climatéricas, estas situações imprevisíveis 

obrigaram-me a adaptar cada aula, no momento da sua realização. A 

necessidade de adequar o plano, de acordo com as circunstâncias, estimulou a 

minha criatividade, bem como essa capacidade de adaptação, designadamente 

reajustando as equipas rapidamente, assim como as situações de 

aprendizagem, sem que isso influenciasse negativamente os objetivos iniciais 

da aula.  

Tendo em conta que este tipo de acontecimentos foi frequente, posso 

afirmar que cheguei ao final do ano letivo mais preparado e confiante para, no 

futuro, proceder às adaptações necessárias. Note-se que a reflexão sobre a 

ação teve, sem dúvida, um papel importante para atingir esta segurança com 

sucesso.  

 

4.1.3 Realização 

 

De acordo com as Normas Orientadoras do Estágio profissional5 (p.4), 

a realização é “conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo 

com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões de 

intervenção pedagógica”.  

Os capítulos seguintes procuram descrever as principais ilações e 

aprendizagens que, enquanto professor, vivi e absorvi durante todo o processo 

pedagógico. É através da reflexão decorrente das ilações retiradas da/na 

prática que a evolução como professor acontece, dando mais significado à 

própria teoria. É indubitável que o aumento de conhecimento – e a sua 

aquisição e integração – é a base para melhor sustentar qualquer decisão. 

 

4.1.3.1 Como a viagem começou 

 

O início de uma viagem é quase sempre um momento difícil. Talvez por 

simbolizar o começo de algo novo, uma novidade e, como tal, o desconhecido. 

                                            
5 In Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física, nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 
Ano letivo 2016-2017. 
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É neste espaço de desconhecimento que o à-vontade e a tranquilidade 

‘tremem’, ficam em causa. No contexto do estágio, o princípio está associado à 

primeira aula – aquela que se entrevê como a única oportunidade para a 

primeira impressão: que é como um cupido para a qualidade de inter-relação. 

Só existe uma oportunidade para a primeira impressão, daí que sentisse 

necessidade de cativar e fazer-me respeitar perante a turma – um dos meus 

objetivos iniciais. Apesar de considerar a minha autoestima acima da média em 

ambientes que me são confortáveis, não a coloco da mesma forma em 

ambientes novos e que me obriguem a expor totalmente, pelo que me refugiei 

no planeamento e estruturação das aulas. 

A primeira aula é precedida por todo um trajeto de decisões, baseadas 

em documentos, planeamentos e sobretudo em objetivos que queremos ver os 

alunos atingir. Qualquer tomada de decisão falhada nesta fase tão importante 

de escolhas, poderia afetar diretamente a evolução da turma. Uma das 

decisões no que concerne à primeira aula, foi a de que integrasse uma parte 

prática, isto é, que fosse além da transmissão de informação: sentíamos que 

isso causaria um impacto diferente na reação dos alunos. Estes tendem a 

valorizar tanto mais a disciplina, quanto mais nós, os professores, tomarmos 

decisões que se encaminhem nesse mesmo sentido. 

Na primeira aula, enquanto professor, tentei demonstrar segurança na 

forma como comunicava e como agia, de modo a fazer chegar a mensagem 

aos alunos com mais interesse, esperando aumentar a sua recetividade. A 

confiança e entusiasmo com que desejava apresentar-me, implicou um sério 

trabalho de casa, planeando e organizando tudo o que me era e sentia ser 

possível, inclusivamente, o que pretendia transmitir e a forma de o dizer. Esta 

necessidade foi o modo que encontrei para ganhar segurança e colmatar o que 

para mim é uma desvantagem, ou seja, a minha maneira de comunicar.  

Esta primeira aula foi sobretudo dedicada à apresentação e exposição 

de regras básicas de conduta e formas de estar nas aulas de EF; correu 

conforme o idealizado. As sensações que percecionei no meu corpo, como um 

calor a perpassar a circulação sanguínea, eram o reflexo de estar perante uma 

turma bastante comunicativa, um pouco hiperativa e até muito competitiva, 

como se verificou ao longo do ano letivo. Essa primeira impressão que captei 

da turma, desde logo criou a motivação em estabelecer desafios e objetivos 
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diferentes a conquistar em todas as aulas, independentemente da matéria de 

ensino. 

Foi um momento deveras importante, por ser um momento revelador: 

senti que a passagem para o lado de professor se tinha realmente consumado, 

em que a aprendizagem, dos que me observavam, dependia de mim e dos 

meus métodos de ensino. Nesta mesma fase, como ao longo de praticamente 

todo o ano letivo, senti-me muito motivado para estar com eles, para ensinar e 

orientar o ensino, para colmatar falhas e poder auxiliar na sua correção e para 

ser útil no seu processo evolutivo. Contudo, e como o caminho se faz andando, 

foi necessário manter a calma, assim como a crença de que o sucesso iria 

surgir. Sabendo que isso dependeria muito de mim próprio, do meu 

envolvimento e entrega ao longo do ano.  

 

4.1.3.2 A Relação Pedagógica: elemento central ao sucesso do 

ensino  

 

A relação pedagógica entre professor-aluno é uma das dimensões de 

intervenção pedagógica do professor. Esta componente relacional está 

presente em todas as áreas de ensino, seja em contexto de desporto federado 

(treinador-atleta), seja até no contexto de recriação (instrutor-cliente). A criação 

de uma boa relação gera expectativas mais realistas para a conquista de 

objetivos traçados. Como afirmam Almeida et al. (2013), quando esta relação é 

positiva, onde o respeito e o compromisso prevalecem, a condução do 

processo de ensino-aprendizagem é favorecida. 

As principais marcas que denotam uma boa relação entre o docente e 

os seus alunos, são a forma como este lidera todos os momentos e a 

motivação que consegue imprimir-lhes durante a aula. Estes dois aspetos 

orientam o professor para um nível superior na sua docência, na medida em 

que fomentam a aprendizagem e, por consequência, a rentabilidade da própria 

aula.  

Na perspetiva de Freire (1991, p.77), “toda a prática educativa 

demanda a existência de sujeitos, um, que ensinando, aprende, outro, que 

aprendendo ensina”. Com efeito, o sucesso do ensino é o sucesso dos seus 

intervenientes em cada um dos seus papéis, sendo que um docente que 
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desenvolva o seu papel na excelência, pode ser uma figura a seguir pelos seus 

alunos. Isso mesmo é salientado por Siedentop (2008, p.68), ao afirmar que “o 

professor poderá influenciar a vida do estudante se a sua relação com ele for 

fomentada em sentimentos e sensações”. Por esta razão, o envolvimento que o 

professor deve demonstrar na aula, tem de ser sentido e autêntico. Dessa 

maneira, o professor é capaz de gerar sensações nos alunos, criando 

condições de aprendizagem. No excerto seguinte pode ler-se o que senti, no 

início do segundo período letivo. 

 

“Como professor, senti-me orgulhoso de ver os alunos envolvidos, mesmo 

aqueles que, apesar de terem dispensa, quiseram participar, de forma a não 

comprometer o grupo de trabalho. Outro aspeto que considero positivo, foi o 

facto de me conseguir envolver mais nos grupos, tendo participado num 

esquema (suprindo a falta do Gil), dando opiniões de ajuste e melhorias”. 

(Reflexão de Aula 67 e 68, 27 de janeiro de 2017) 

 

O modo como me envolvia em certas modalidades, procurando incutir 

a participação dos alunos através da minha própria participação, dizia muito da 

relação professor-aluno que desejava estabelecer. Esta participação ativa nas 

situações de aprendizagem estimulava os alunos, que se sentiam mais 

motivados. A eventual desvantagem decorria do excesso de confiança que se 

poderia gerar, influenciando por consequência a minha autoridade perante a 

turma. O meu receio não passou disso mesmo, uma vez que nunca sucederam 

situações de desrespeito. Penso que a forma justa dos feedbacks atribuídos, 

incentivos motivacionais e repreensões efetuadas contribuíram para o efeito. 

Quem não gosta de remar a favor da maré? Quem não gosta de ter 

todos os seus pupilos contentes e recetivos a ajudar? Quem não gosta de ter 

uma equipa, com todo o plantel a lutar pelos mesmos objetivos? Creio que 

estes são desejos comuns à maioria dos mortais, tão somente deste modo tudo 

se torna mais fácil e prazeroso. A nossa maior dificuldade enquanto 

professores ou treinadores recai nos obstáculos a ultrapassar para conquistar 

todos os nossos atletas e alunos – sendo todos diferentes, nem sempre 

conseguimos alcançar a sua individualidade, ou tocá-los emotiva e 

sentimentalmente.  
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Ao longo do ano letivo, fui sentindo que não conquistava nenhum aluno 

na sua totalidade – essa impressão teve efeitos positivos, pois colocava-me o 

desafio constante de lutar por todos eles e em todas as aulas. Neste contexto, 

mantinha-me alerta em todas as aulas, porque cada aula era diferente e 

respetivos conteúdos e motivações dos alunos também. Não obstante, como 

todas as sessões foram distintas e com oportunidade de trabalhar sobre 

diferentes modalidades, a própria motivação e predisposição dos alunos teve 

caraterísticas heterogéneas, dificultando a perspetiva de boa relação professor-

aluno, como se indica no excerto abaixo transcrito. 

 

“A forma como os alunos estiveram, durante o decorrer da aula, permitiu 

observar que a motivação para as modalidades de Atletismo/Orientação não é 

muito elevada. Por conseguinte, a minha atitude enquanto professor teria que 

ser mais exigente, com mais transmissão de feedbacks, com acompanhamento 

mais próximo e usando estímulos distintos, como a definição de objetivos, de 

forma a motivar o grupo”.  

 (Reflexão de Aula 29 e 30, 9 de novembro de 2016) 

 

Percebe-se, pois, que uma das minhas motivações era a própria 

motivação que os alunos apresentavam individualmente, a favor de uma 

equipa, a favor da turma. Esse foi, aliás, um aspeto central e de base para a 

relação que se criou e se foi consolidando entre os intervenientes do processo 

de ensino-aprendizagem: alunos e professor. A evidente relação positiva e de 

amizade com os alunos contribuiu sobremaneira para a melhoria dos 

comportamentos desviantes que, no início do ano, existiam. Esta forma de 

envolvimento favorece e estimula a motivação e, por consequência, o sucesso 

dos intervenientes do ensino. Com efeito, Elias (1996) lembra que a relação é 

um dos principais fatores que rege a motivação pelo aprender por parte do 

discente em formação, uma vez que, desenvolvendo a relação pedagógica, 

melhora não só a eficiência do desempenho do professor, como também o 

sucesso do aluno e, por consequência, a satisfação de ambos. 

 

4.1.3.3 Clima Quente de Aprendizagem 
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Um clima de aula favorável nas aulas é um ingrediente de sucesso e 

com enormes valências no que se refere à aprendizagem. Quando o ambiente 

de qualquer sessão é negativo, o insucesso no alcance dos objetivos está 

garantido, o que inviabiliza a grande meta da nossa intervenção: a 

aprendizagem dos alunos. Como uma caldeirada de peixe, ou uma paelha de 

arroz, o clima de aula correto também carece de certos ingredientes 

fundamentais que garantam a sua consolidação: disciplina, regras e rotinas. De 

facto, como afirmam Rosado e Mesquita (2009, p.189), “as regras devem ser 

entendidas como uma fonte de enquadramento regulador das interações entre 

os diversos intervenientes (…)”. Rosado (2009 cit. por Rosado & Mesquita, 

2009) assegura ainda que toda a gestão dos aspetos disciplinares, envolvendo 

a explicitação e a justificação das regras, a sua negociação e a implementação 

de procedimentos justos e razoáveis, num meio simultaneamente exigente e 

tolerante, é determinante. Se não formos capazes de envolver os alunos de 

forma “voluntária”, por iniciativa própria, e não por obrigação, não se consegue 

com certeza obter um correto clima de aula. Note-se que a expressão de ‘bom 

clima’ é relativa e não é necessariamente sinónimo de clima ideal para a 

aprendizagem. Assim sendo, um clima de aula positivo deve ser gerido e 

controlado com equilíbrio. Quer isto dizer que se alguém estiver a observar a 

aula de fora e percecionar os alunos felizes, porque estão a fazer o que 

querem, estão a sorrir, conversam entre si, alguns até estão sentados porque 

estão cansados, pode até aparentar um bom clima de aula. Todavia, esse não 

é seguramente o exemplo de uma aula de introdução de conteúdos ou até de 

avaliação. 

Ao realizar uma retrospetiva quanto ao clima da aula durante o ano 

letivo, pode dizer-se que este começou de uma forma mais rígida e vigorosa, 

tentando que toda a turma compreendesse e obedecesse às rotinas e regras 

estabelecidas. Esta é uma postura que se enquadra na fase inicial da formação 

profissional, cujo foco recai sobretudo no professor, por motivos de segurança 

pessoal e profissional.  

Com o decorrer das aulas, compreendi que a base do clima favorável 

se desenvolvia através da confiança que me era concedida, que pedia e que 

criávamos. Com o aumento da minha confiança na lecionação, até pela firmeza 

da minha postura, o clima tornou-se mais favorável, começaram a observar-se 
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resultados positivos nas dinâmicas de aula, permitindo, por exemplo, a 

responsabilização dos alunos com a própria disciplina. “Na realidade, a criação 

de ambientes adequados de aprendizagem exige uma análise das agendas 

dos alunos e dos professores e da sua interação nos contextos de ensino” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p.185). Assim, e na tentativa de elevar a taxa de 

motivação, é fundamental criar um clima/ambiente de aula positivo, o qual 

também é construído com a correta seleção de conteúdos e situações de 

aprendizagem adequadas. 

O clima de aula quente não é uma metáfora para as elevadas 

temperaturas climáticas que se fizeram sentir em algumas ocasiões. Neste 

caso, refiro-me a um clima criado pelo espírito competitivo dos alunos. Assim 

sendo, é importante refletir acerca dos modos de competição. Segundo Rosado 

e Mesquita (2009 p.188), “as atividades competitivas (…) podem ser 

conduzidas de modo a controlar os potenciais efeitos negativos que uma 

centração exagerada no ganhar poderá introduzir: importa, com regularidade, 

chamar a atenção dos jovens para as dimensões éticas e positivas da 

competição, valorizar o esforço, ensinar as equipas a saber lidar com a vitória e 

a derrota, ensinar, também, os princípios e regras do fair-play, o valor do 

trabalho em equipa e da preocupação com os outros”. Foi, portanto, 

fundamental dosear a competição, para que não existisse o efeito inverso, isto 

é, evitar situações em que a derrota, decorrente de uma qualquer competição, 

conduzisse à desmotivação. 

 

4.1.3.4 Modelos de Ensino 

 

A utilização de um modelo, ou vários modelos de ensino, depende de 

dois grandes fatores. Por um lado, da capacidade do professor e do seu à-

vontade para arriscar e, por outro, da individualidade de cada turma. De facto, 

colocar em prática um mesmo modelo de ensino, em turmas distintas, terá 

sempre resultados diferentes. Não existe um modelo que seja adequado a 

todos os envolvimentos de aprendizagem, sendo que a eficácia do ensino deve 

ser interpretada através do recurso a modelos de instituição, que forneçam 

uma estrutura global e coerente para o ensino (Mesquita & Graça, 2006). 
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 O modelo de instrução direta é frequentemente utilizado nas aulas de 

Educação Física e, segundo Mesquita e Graça (2009, p. 48), carateriza-se por 

“centrar no professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do 

processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem”. Nesta configuração, é 

o professor que estabelece as rotinas e tarefas aos alunos, com o objetivo de 

lhes proporcionar o máximo empenho e desempenho e, por consequência, 

aumentar a sua performance. Neste contexto, e dado sentir-me mais 

confortável com o ensino diretivo, foi o modelo que usei na maioria das 

modalidades abordadas (Voleibol, Andebol, Tag Rugby, Atletismo).  

Para melhor exercer a minha função, centrando os alunos nas suas 

tarefas e exercitando o maior tempo possível, foquei-me no planeamento de 

todas as componentes da aula; desse modo, conseguia dar pouco espaço de 

intervenção aos alunos. Tal como refere Arends (2008), o modelo de instrução 

direta apresenta uma aprendizagem orientada para a tarefa promovendo o 

conhecimento, domínio e aquisição de competências, deixando de parte o 

raciocínio complexo e as interações sociais. Não obstante, tendo em conta a 

evolução natural ao longo das aulas, assim como a confiança que fui 

adquirindo com os alunos, optei por retirar elementos de outros modelos, 

ajustando à turma e à matéria de ensino, com a intenção de rentabilizar 

diferentes pressupostos. Ou seja, tentei seguir as indicações de Graça e 

Mesquita (2009, p. 45-46), que defendem que “entre modelos de instrução mais 

centrados na direção do professor e modelos que concedem mais espaço à 

descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo equilíbrio entre as 

necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura à prática desportiva”.  

A Dança e a Ginástica Acrobática são exemplos da utilização de um 

modelo híbrido. Nestes casos, existiu uma filiação a um grupo/equipa e, no 

decorrer das aulas, os alunos foram os promotores da construção de 

esquemas finais a apresentar na última sessão de cada unidade didática. 

Nestas modalidades procurei, então, descentralizar a atenção no professor, 

passando-a para os alunos, privilegiando assim a descoberta guiada e a 

iniciativa.  
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Apesar de ter intenção de aplicar o modelo de educação desportiva, 

nunca me senti totalmente preparado, não apenas pela sua complexidade, mas 

igualmente pela preparação meticulosa que implica em todas as tarefas. Graça 

(2002) alerta para isso mesmo, lembrando que a falta de preparação no 

modelo de educação desportiva deixará os alunos sem apoio. O que 

eventualmente poderá transformar a aula num recreio supervisionado, ainda 

que bem organizado, se o professor possuir boas competências de 

organização e gestão, dado que este modelo assenta num sistema de 

organização descentralizado e muito complexo (gestão dos espaços, dos 

grupos, das competições, dos resultados, dos papéis).  

A complexidade do modelo, e respetiva preparação e implementação, 

está associada à sua base desportiva. O modelo de educação desportiva, 

proposto por Siedentop (2000), deve assegurar seis componentes desportivas: 

1. a época desportiva (deve conter cerca de 20 aulas, para que seja possível 

exercitar o suficiente e assim alcançar a consolidação); 2. a filiação (que 

corresponde à formação de equipas – cada aluno tem uma função: jogador, 

árbitro, capitão, preparador físico, estatístico, etc.); 3. competição formal (fase 

em que todas as equipas são avaliadas, não somente em situação de jogo, 

mas também em questões de empenho, fair-play e respeito pelos colegas e 

adversários); 4. registo estatístico (momento em que se anotam todas as 

pontuações, valorizando a competição); 5. festividade (momento de alegria 

pelo jogo, tanto na vitória como na derrota, exultando-se o desporto); e 6. 

evento culminante (realizado no último dia da competição, durante o qual se 

pode premiar os atletas e as equipas nas mais variadas formas, com o objetivo 

de valorizar a dimensão humana, social e cultural do desporto). 

Como referi, a minha ação estava essencial e prioritariamente centrada 

no modelo de instrução direta, recorrendo aos pressupostos do modelo de 

educação desportiva, que se ajustavam e adequavam aos meus ideais e ao 

grupo que tinha à minha frente. Desse modo, o processo de ensino-

aprendizagem favoreceu todos os intervenientes, atingindo o objetivo principal: 

a aprendizagem dos alunos.  

A ousadia não me caraterizou. Hoje percebo que poderia ter arriscado 

mais, até pelo sucesso notório que observava na minha turma. No entanto, 

também pressinto que, devido às suas motivações e personalidades, a 
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mudança em vez de fantástica poderia ter sido drástica. Por conseguinte, 

ficarei sempre na dúvida se, neste ponto tão importante do ano de estágio, 

onde a experiência e o risco deveriam estar presentes, eu poderia ter ido um 

pouco mais além e assim ultrapassar as minhas próprias expetativas iniciais. 

 

4.1.3.5 Importância Instrucional: palavras-chave e demonstração 

 

O processo instrucional, enquanto componente comunicativa, é um 

elemento central à eficácia do ensino e o primeiro passo para a aprendizagem 

dos alunos. Neste âmbito, Rosado e Mesquita (2011) afirmam que a 

comunicação é uma competência essencial do professor, sendo um dos fatores 

determinantes na eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividades 

físicas desportivas. Apesar da sua enorme importância, a comunicação nem 

sempre é entendida da mesma forma entre os recetores, pelos obstáculos que 

a condicionam, como: perceção seletiva (os alunos apenas atentam à 

informação que lhes interessa com base nas suas necessidades), excesso de 

informação (os alunos têm uma capacidade limitada de processar a 

informação) linguagem utilizada (as palavras têm significados diferentes para 

diferentes pessoas) (Rosado & Mesquita 2011). Face a este panorama, importa 

que o professor tenha preocupações com o processo comunicacional, na 

procura de o tornar o mais claro e percetível possível. 

Na condução do ensino, o uso da instrução acontecia, 

maioritariamente, nos momentos de explicação dos exercícios, que usualmente 

é referido como a “chave” da estruturação e modificação das situações de 

aprendizagem, no sentido de proporcionar a própria aprendizagem (Silverman, 

1994). Nesta linha de pensamento, considero que numa fase inicial do estágio 

transmitia demasiada informação, isto é, além de explicações pormenorizadas 

procurava não esquecer os objetivos e componentes críticas de cada situação 

de aprendizagem. 

 

“No momento de explicação da situação de aprendizagem, percebi numa 

reflexão interior que me estava a alongar demasiado, tanto no tempo de 

instrução, como na quantidade de conteúdos. Devo portanto preparar melhor a 

informação, tratando-a, dizendo somente o que se considera essencial.”. 

 (Reflexão de Aula 11 e 12, 7 de Outubro de 2016) 
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 Esta informação acabava por se revelar excessiva, tal como espelham 

os momentos reflexivos após as aulas e, até mesmo, imediatamente após a 

instrução. Para melhorar esta competência comunicativa, procurei focar-me no 

essencial de cada exercício, tornando a informação sucinta, percetível e mais 

eficaz. De facto, os professores e treinadores mais experientes distinguem-se 

dos inexperientes no domínio das estratégias de comunicação, pela clareza da 

informação e fornecimento de feedbacks apropriados, dotando a sua 

intervenção de maior eficácia (Werner & Rink, 1987).  

Outro fator que, fruto da inexperiência, numa fase inicial se verificou, 

era a não garantia que a informação chegava a todos os alunos; ou por estar 

mal posicionado, ou por ainda existirem conversas paralelas, ou mesmo pela 

colocação de voz pouco conseguida. Tendo como objetivo superar estas 

dificuldades, comecei a pedir aos alunos que se colocassem para que todos 

me vissem, e que eu os pudesse ver, sendo que só iniciava a instrução quando 

existisse silêncio absoluto. Estas estratégias funcionaram muito bem, pela 

consciência que os alunos ganharam nestes momentos de aula. Tal como 

referem Rosado e Mesquita (2011, p. 95) “o professor/ treinador deve dirigir-se 

aos alunos/ atletas de tal modo que seja ouvido por todos. Deve fazê-lo de 

forma fluída (…) dirigir o seu olhar para vários participantes, garantindo, assim, 

maiores condições de atenção e comunicabilidade”. 

Uma das ferramentas que se revelou útil na melhoria da completude da 

instrução, foi o recurso a meios audiovisuais. Este recurso foi utilizado em duas 

tipologias de situações, que considerei pertinentes: (i) introdução de uma 

modalidade desconhecida dos alunos, como foi o caso do Tag Rugby, em que 

a visualização do vídeo era efetuada por todos os alunos em simultâneo, 

acompanhada de informações complementares e esclarecimento de dúvidas; 

(ii) lecionação de modalidades com uma forte componente técnica, como o 

salto em comprimento e lançamento do peso, sendo que nestas matérias os 

vídeos eram visualizados  em grupos de trabalho mais pequenos. Tal como 

referem Rosado e Mesquita (2011), o recurso a meios audiovisuais ou a outros 

meios auxiliares de ensino pode revelar-se fundamental. A utilização de meios 

gráficos de apoio às exposições deve pautar-se por critérios de legibilidade e 

de atratividade. Foi com este intuito de atratividade que utilizei esta estratégia, 
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tendo obtido resultados francamente positivos, designadamente, maior 

compreensão dos conteúdos e motivação dos alunos. 

 

“A utilização do vídeo, possibilitou que os alunos adquirissem todo o 

movimento visual do salto em comprimento, desde a corrida preparatória à 

queda. Foi possível desta forma, reduzir o tempo de instrução, sem baixar a 

qualidade da mesma.” 

 (Reflexão de Aula 95 e 96, 22 de Março de 2017) 

 

No que concerne ao tempo despendido na apresentação das tarefas, 

foi outro aspeto que procurei melhorar. No intuito de reduzir o tempo 

instrucional, foquei-me em duas estratégias instrucionais promotoras de 

aprendizagem: o recurso a palavras-chave e a demonstração. Relativamente 

às palavras-chave, em cada exercício tentei recorrer a elas, abreviando a 

restante informação. Deste modo, os alunos percebiam mais rapidamente o 

pretendido e conseguia que estes se focassem no que era realmente 

importante na Tal como refere Landin (1994), as palavras-chave são conceitos 

que incluem, a maior parte das vezes, apenas uma ou duas palavras, com a 

finalidade de focar a atenção sobre aspetos críticos da tarefa. A preocupação 

de apenas transmitir uma ou duas palavras-chave, por consequência, reduziu o 

tempo de apresentação das tarefas, que aliada à demonstração, tornou a 

transmissão mais eficaz. Neste âmbito, Kwak (2005) constatou que praticantes 

que usufruíram de explicações verbais e demonstrações completas, 

acompanhadas de palavras-chave, eram mais eficazes na execução de uma 

habilidade, apresentavam melhores caraterísticas técnicas de execução e 

recordavam-se melhor da informação recebida. 

A evolução na minha atuação, deveu-se sobretudo à forma como 

muitos alunos se apresentavam nas aulas, isto é, motivados e aplicados, 

aumentando, assim, a exigência comigo mesmo. Apesar da enorme 

responsabilidade que já sabia que tinha como professor, esta crescia sempre 

que os alunos evoluíam. Sentia que tinha que ser capaz de melhorar as 

estratégias que utilizava na procura que os alunos aprendessem num ambiente 

estimulante. 
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4.1.3.6 O Feedback pedagógico 

 

O conceito de feedback pedagógico é definido como um 

comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno ou 

atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou 

realização de uma habilidade (Fishman & Tobey, 1978). Considera-se das 

funções de instrução mais importantes no processo de ensino, é dotar os 

alunos de informações sobre a adequação da performance em determinada 

tarefa (Metzler, 2011). Para que se consiga transmitir uma correta informação 

corretiva, é extremamente importante conhecer na íntegra o que se pretende 

ver, para que se possa dissociar do que realmente se vê. Esta capacidade não 

é de fácil alcance, sendo obrigatório um conhecimento amplo dos conteúdos, 

para a sua correta aplicação. É, sem dúvida, uma capacidade que o professor 

deve desenvolver, pela influência que tem no sucesso dos alunos. É lugar 

comum referenciar o feedback como uma mais valia do professor no processo 

de interação pedagógica, Rosado e Mesquita (2011).  

O processo de evolução como professor também foi visível nesta 

dimensão. Inicialmente, tendia a emitir um feedback mais geral, até um pouco 

atrasado, pouco corretivo e com pouca frequência. Com as opiniões e 

sugestões, tanto da professora cooperante, como das colegas de estágio, bem 

como das ilações que retirava das minhas reflexões, comecei a tentar 

contrariar aquelas caraterísticas não tão positivas. O seguinte excerto descreve 

essas tentativas aquando da abordagem à Ginástica acrobática. 

 

“Como professor, nesta unidade didática começo a ter a capacidade de corrigir 

mais eficazmente os montes, desmontes e as próprias figuras, além de 

conseguir emitir opiniões com vista à melhoria das coreografias”. 

 (Reflexão de Aula 61 e 62, 18 de janeiro de 2017) 

 

A evolução foi-se notando ao longo do processo, tendo conseguido 

consolidar um feedback mais específico, mais corretivo e mais frequente. Isso 

não descura a evidência de um processo longo e difícil, na medida em que esta 

capacidade acarreta dificuldades que tenho de ultrapassar para, desse modo, 

me sentir mais forte enquanto docente. 
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“Como professor, a principal dificuldade sentida foi na transmissão de 

feedback, que não foi tão personalizada como gostaria. Não poder acompanhar 

um grupo de alunos o tempo suficiente para analisar, identificar o erro, dar a 

informação, ver novamente e dar novo feedback, acaba por ser um fator 

negativo”. 

 

(Reflexão de Aula 81 e 82, 22 de fevereiro de 2017) 

 

 A direção de feedback usada, se individualmente, para pequenos 

grupos, ou para todo o grupo, dependia sempre da modalidade, da situação de 

aprendizagem e fundamentalmente, do momento da própria aula. Como afirma 

Rosado (1988), a maior parte dos feedbacks é individual, de forma a garantir a 

necessária individualização das correções do professor. Para tentar atribuir 

maior significado ao feedback, procurei usá-lo de forma a que abrangesse um 

pequeno ou médio grupo de alunos. Sendo que aconteceu prioritariamente em 

modalidades coletivas, tendo sempre em atenção a homogeneidade do grupo à 

qual transmitia o feedback. Tal como refere Rosado e Mesquita (2011), os 

feedbacks dirigidos ao grupo constituem, também, uma forma de modelação de 

comportamentos, isto é, de utilizar o comportamento de um indivíduo como um 

exemplo para os outros imitarem. 

 

4.1.3.7 Outras experiências de Lecionação 

 

Os Complicados – a turma partilhada 

Um dos grandes desafios do ano de estágio, foi conseguir levar ao 

sucesso a turma partilhada, colocando-a no caminho certo. Para que a nossa 

ambição tivesse êxito, foi necessário colocar em prática diferentes métodos e 

estratégias de ensino. 

No sentido de colocar cada estagiário em situação real de ensino, cada 

um de nós ficou responsável pela abordagem e lecionação de uma 

modalidade. Significa isso, que cada um de nós ficou encarregue de a preparar 

e concretizar em todas as suas fases, desde a sua estruturação e 

planeamento, às respetivas unidades didáticas e planos de aula, bem como à 

sua aplicação em momento de aula. Sendo uma tarefa individual, era um 

trabalho de grupo, como tal, todo o núcleo esteve presente nesse momento 
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‘final’, no sentido de fomentar uma aprendizagem contextualizada e 

integradora.  

Há que dizer, no entanto, que a nossa desmotivação crescia a cada 

dia. Por um lado, não conseguimos cumprir com o plano de aula. As paragens 

para as chamadas de atenção eram muitas, impedindo a concentração 

necessária. Por outro lado, estávamos tão preocupados em educar, que nos 

sentíamos incapazes de transmitir os conteúdos planeados, o que nos 

provocava uma certa angústia. De facto, não existe nada que produza mais 

fadiga e esgotamento, no professor, do que ter que lidar constantemente com 

problemas disciplinares (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Não houve uma única aula em que não fosse necessário recorrer à 

repreensão de sete alunos, em particular, pelo seu comportamento negativo 

constante. Apesar de não se alastrar para a restante turma, facilmente se 

presume que o processo de ensino-aprendizagem era prejudicado. O grupo em 

questão estava constantemente atrasado, demonstrava uma contínua falta de 

respeito pelos professores e pela restante turma. Estes alunos apresentavam 

atitudes de desobediência, reticência em realizar algumas tarefas e 

provocavam conflitos entre colegas. As suas elevadas capacidades motoras 

acabavam por ficar camufladas ante estes comportamentos disruptivos.  

De forma a suprimir ou, pelo menos, reduzir esta disparidade 

comportamental, foi lançado o desafio de aplicar estratégias que conduzissem 

à melhoria dos alunos. A melhor estratégia encontrada foi a implementação do 

Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social. No espectro da sua aplicação, 

optou-se por atribuir mais importância à cooperação, ajuda e participação entre 

os alunos, valorizando a Educação Física. Para tal, cada professor ficou 

responsável por dez alunos até ao final do ano letivo.  

 

“Apesar da importância de todo o dia de estágio, penso que devo 

valorizar um momento. Um momento durante a aula do 5º ano, onde sinto que 

o trabalho por grupos para cada professor parece estar a resultar, apesar de 

ainda existirem comportamentos desviantes e que afetam a globalidade do 

grupo. O choque entre rapazes e raparigas é enorme e qualquer palavra de 

algum elemento do sexo feminino, para alguém do sexo masculino, tem um 

impacto tremendo, havendo até quem não queira continuar a realizar a aula. A 

forma de resolver esta situação parece estar ligada à conversa de 
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consciencialização, dando a oportunidade de se expressarem e chegarem a 

um entendimento… estratégia a adotar, se necessário, na próxima aula”. 

(Diário de Bordo, 14 de março de 2017) 

 

Os problemas comportamentais tornaram-se evidentes na maioria das 

aulas, sendo mais frequentes em modalidades coletivas. Nestas, as tarefas 

propostas implicavam mais do que um comportamento, contrariamente às 

situações de aprendizagem da Dança ou Ginástica de solo, por exemplo, nas 

quais são solicitados comportamentos guiados. 

 

“Uma vez mais e em consonância com o sucedido em aulas passadas 

do 5º ano, na modalidade de Andebol existe um grupo grande de alunos que 

prejudica gravemente o seu processo de ensino-aprendizagem, interferindo 

diretamente no dos colegas. Até ao momento, nenhuma das estratégias 

utilizadas parecem ter resultado, sendo necessário, portanto, tomar outro tipo 

de medidas mais severas”. 

(Diário de Bordo, 17 de janeiro de 2017) 

 

 

A turma era visivelmente diversa quanto ao nível de desempenho 

motor, por isso, recorremos à sua divisão em grupos. Existia um grupo de 

alunas muito bom, quer no que respeita às habilidades motoras, quer ao 

empenho e comportamento. As alunas em questão apresentavam qualidades 

no desempenho das tarefas que lhes eram propostas, eram autónomas, 

empenhadas e assumiam um comportamento exemplar. Outro grupo, 

constituído por sete alunos, apresentava algumas dificuldades no que respeita 

às habilidades motoras; e outro grupo, de nove alunos, mostrava bastantes 

dificuldades. Não obstante as dificuldades destes dois grupos, ambos 

demonstravam um elevado empenho nas tarefas propostas e tinham um 

comportamento exemplar. 

A divisão em função do desempenho, empenho e comportamento, 

permitiu criar grupos de trabalho equilibrados, o que, por sua vez, permitiu 

trabalhar em função dos objetivos do ensino: a integração, a cooperação e a 

aprendizagem. Como referido, esta estratégia foi a que mais efeitos positivos 

trouxe, pois possibilitou, a cada professor, um controlo mais rigoroso do seu 

grupo de dez alunos. 
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Qualificar os alunos desta turma do 2º ciclo como “os complicados”, diz 

muito acerca do decorrer do ano letivo. Penso até que é um adjetivo 

benevolente para alguns alunos. De facto, por vezes, a vontade de dar aulas 

era nula, pois gastava mais tempo em chamadas de atenção e infligindo 

castigos, do que em verdadeira lecionação e correspondente aprendizagem. 

A experiência que adquiri com este desafio em particular, tornou-me 

mais completo e apto, uma vez que estimulou e desenvolveu a minha 

capacidade de me ajustar ao contexto, procurando solucionar os problemas 

que surgiam com a prática. A minha atuação, apesar de mais pensada e 

refletida, não se alterou no que diz respeito à rigidez e forma exagerada de 

comunicar, talvez pela necessidade e conforto de me sentir eu próprio. Essa 

forma mais genuína de agir perante as dificuldades, trouxe vantagens no 

relacionamento com os casos mais complicados. Deste modo, consegui 

aproximar-me, transmitindo a segurança necessária para que confiassem em 

mim.  

Em suma, penso que a minha postura se desenvolveu em consonância 

com o que é defendido por vários autores, nomeadamente Alves et al. (2014), 

para quem a construção da identidade profissional é definida ao longo do 

tempo e em relação com a comunidade prática, sendo, por isso, fulcral 

identificar as regras, os princípios e os recursos intrínsecos à profissão. 

 

 

 

Os Prazerosos – a turma do Ensino Básico 

A turma na sua maioria apresentava excelentes índices físicos, aliados 

a grande motivação e prazer pela realização das aulas de Educação Física, 

tornaram a sua aprendizagem consolidada e prazerosa. 

Estas caraterísticas permitiram abordar diferentes modalidades, tendo 

sido possível avançar conteúdos que os programas de Educação Física não 

contemplam para o 1º Ciclo. Exemplo disso, foi o sucesso notório no ensino da 

Dança, pela capacidade de memorização e replicação que os alunos 

revelavam. As vantagens daquelas caraterísticas estendiam-se às restantes 

modalidades e atividades. Para a realização de um exercício desenvolvido em 
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aulas anteriores, por exemplo, bastava uma breve explicação. Se conseguimos 

(professores e alunos) aprender tanto de tantas modalidades, como 

Basquetebol, Voleibol, Orientação, Ginástica, jogos de atenção e coordenação, 

foi, sem dúvida, resultado do empenho e vontade demonstrados pela totalidade 

dos alunos. Juntamente com a nossa alegria e vontade de os ensinar, foram os 

ingredientes necessários para o sucesso educativo dos alunos desta etapa tão 

importante. Uma etapa que seguramente contribuirá para a sua futura 

motivação nas aulas de Educação Física. 

A alcunha que melhor encaixa nesta turma é “Os Prazerosos”, pela 

alegria que os alunos demonstravam nas aulas de “ginástica”, como muitos 

expressavam, e pela sua evolução. De facto, foi possível observar progressos 

incríveis no espaço temporal de uma única aula, em alguns alunos. O período 

de 50 minutos de aula por semana é realmente muito pouco, mas, nesta turma, 

era suficiente para promover aprendizagem e mesmo consolidação de vários 

conteúdos. Alguma descoordenação motora em certos jogos e a “deficiência” 

de alguns gestos técnicos, eram camuflados pela vontade e empenho – as 

palavras de ordem.  

Como professor, cresci e valorizei ainda mais a Educação Física em 

todos os ciclos. A felicidade dos alunos antes, durante e após as aulas, era um 

reconforto enorme. Infelizmente, é possível que existam poucas turmas como 

esta, daí que não me iluda ao pensar no ensino no 1º Ciclo. 

 

 

 

4.1.4 Avaliação  

 

A avaliação, e toda a ação que carateriza o ato de avaliar, faz parte do 

trabalho do docente, que é possuidor de valências que o permitam fazer. Como 

afirma Bento (2003, p. 174), “conjuntamente com a planificação e realização do 

ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada 

professor”. A correta realização deste parâmetro permite ao professor atribuir 

uma avaliação ao aluno de forma mais válida, assim como permite analisar 

falhas ou erros e, por consequência, corrigir essas mesmas debilidades. 

Entende-se então que a avaliação é um processo complexo para o professor e 
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determinante para o aluno, pela atribuição de uma classificação, que se baseia 

mais no processo de aprendizagem e não tanto nos resultados. Isso mesmo 

assevera Scriven (1976), ao descrever a avaliação como a constatação ou 

apreciação do valor do ensino, considerado não apenas pelos resultados a que 

conduz, mas também pelo seu processo de desenvolvimento. 

Só é possível observar o progresso ou retrocesso dos alunos se a 

avaliação for realizada de uma forma contínua. Esse foi exatamente o meu 

procedimento, ao utilizar, durante todo o ano letivo, a avaliação diagnóstica, 

avaliação formativa e avaliação sumativa. Tal como refere Rink (1993), a 

avaliação pode assumir diferentes formas, sendo que o tipo de avaliação 

utilizado depende da finalidade da informação a recolher, bem como do tipo de 

informação desejada. 

A avaliação diagnóstica foi utilizada no início de todas as unidades 

didáticas, para assim se enquadrar a turma no nível correspondente. Segundo 

Gonçalves et al. (2010, p. 47), “a avaliação diagnóstica, como o próprio nome 

indica, não é formular um juízo mas recolher informação para estabelecer 

prioridades e ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu 

desenvolvimento. A vantagem desta avaliação inicial, é que conseguimos 

percecionar as principais dificuldades, mas também as aprendizagens que já 

apresentavam, elaborando assim uma unidade didática mais ajustada e 

conducente com as capacidades dos alunos”. 

A avaliação formativa é uma operação realizada de forma contínua, que 

assinala em que medida o processo alcança os objetivos, pelo confronto entre 

as metas fixadas e as alcançadas (Mesquita, 2013). Com esta avaliação 

contínua, foi possível alterar objetivos aula após aula e, ao mesmo tempo, 

desenvolver as tarefas de acordo com as necessidades dos alunos. Esta 

adaptação criou mais oportunidades de êxito nas tarefas propostas, suscitando, 

por consequência, evolução na aprendizagem. De acordo com Aranha (1993), 

a avaliação formativa permite ao professor recolher informações sobre o 

desempenho do aluno, através da observação sistemática e cuidada das suas 

tarefas ao longo do ano letivo. Desse modo, o professor tem elementos para 

verificar os seus erros, com o objetivo de melhorar o seu desempenho com 

vista ao êxito.  
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Na experiência vivida ao longo do ano letivo, o material que se revelou 

mais adequado para a avaliação formativa resultou das reflexões efetuadas no 

final de cada aula – aula após aula, discorria sobre as situações de 

aprendizagem e respetivo aproveitamento (ou não) dos alunos. Isso mesmo é 

defendido por Bento (2003, p. 190), quando afirma que “a reflexão posterior 

sobre a aula constitui a base para um reajustamento na planificação das 

próximas aulas, uma vez que proporciona uma definição mais exata do nível de 

partida e procede a balanços que devem ser tomados em conta na futura 

planificação e organização do ensino. Simultaneamente afirma-se como 

condição decisiva para a qualificação da atividade do professor e, assim, para 

uma maior eficácia do ensino”. 

Para que a avaliação aula após aula fosse o mais justa possível, 

estabeleceu-se o sistema de autoavaliação no final de todas as sessões. Essa 

estratégia criou nos alunos a responsabilidade de atribuir uma nota de 1 a 5, 

que englobava não só os parâmetros de empenho e realização das tarefas, 

mas também, a assiduidade, pontualidade, respeito, interesse, espírito de 

ajuda, cooperação, etc. Quando a nota sugerida pelos alunos não era 

consensual, era alvo de debate, sendo-lhes indicadas as ações em aula que 

condicionavam essa mesma avaliação.  

A última avaliação realizada, em todas as unidades didáticas, foi a 

avaliação sumativa, que englobou a observação de todos os conteúdos 

ensinados ao longo das aulas. Este tipo de avaliação realiza-se com o intuito 

de comparar a evolução em termos de aprendizagens, desde a avaliação 

diagnóstica, passando pela formativa, até à sumativa. Por conseguinte, as 

grelhas de avaliação utilizadas foram similares às de avaliação diagnóstica. 

Como refere Ribeiro (1990), a avaliação sumativa serve como balanço de 

resultados no final de um segmento de ensino-aprendizagem, acrescentando 

novos dados aos recolhidos pela avaliação formativa e contribuindo para uma 

apreciação mais equilibrada do trabalho realizado.  

As grelhas de avaliação do domínio psicomotor recorriam a uma escala 

de 1 – 5, com as seguintes valências: 1 – aluno não cumpre com nenhum 

critério; 2 – aluno cumpre mal os critérios; 3 – aluno cumpre razoavelmente os 

critérios; 4 – aluno cumpre corretamente quase todos os critérios; e 5 – aluno 

cumpre corretamente todos os critérios. Esta escala criteriosa e bem elaborada 
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permitiu realizar, com mais justiça, uma avaliação por parâmetros, que 

correspondia a uma nota mais real e 100% coincidente com a aprendizagem. 

Note-se que esta foi a fase da avaliação em que senti mais dificuldades; 

desde logo por nem sempre saber classificar determinados gestos técnicos 

com nível 3 ou 4, por exemplo – o que me constrangia no respetivo 

preenchimento da grelha. Esta minha incerteza poderia provocar injustiça nas 

notas finais de cada modalidade. Por recomendação da professora cooperante, 

recorri à filmagem para, em diferido, analisar ao pormenor cada situação e 

cada aluno e, assim, colmatar esta situação. 

Os critérios de avaliação para o ensino secundário (turma residente) 

estavam divididos da seguinte maneira: competências de ação (domínio 

psicomotor) – 70%; competências de atitude (domínio sócio-afetivo) – 20%; 

competências de conhecimentos (domínio cognitivo) – 10%, numa escala de 1 

a 20. No que concerne à turma partilhada (do 2º Ciclo de ensino), os critérios 

de avaliação eram os seguintes: competências de ação (domínio psicomotor) – 

60%; competências de atitude (domínio sócio-afetivo) –  30%; e competências 

de conhecimentos (domínio cognitivo) – 10%, numa escala de 1 a 5.  

Posso afirmar que uma das tarefas mais complexas, para mim, durante 

o processo avaliativo, correspondeu à elaboração das grelhas de avaliação. 

Com efeito, a transformação da informação recolhida em valor critério implicava 

a construção prévia de fichas práticas e objetivas, o que nem sempre sucedeu. 

De facto, como bem lembram Gonçalves et al. (2010), os professores 

necessitam ser muito criteriosos, ao mesmo tempo que devem simplificar o 

processo para que este não se torne pesado. Não obstante, também é 

fundamental estar atento, uma vez que a excessiva simplificação distorce a 

natureza do processo. Para encontrar o equilíbrio entre a correta escolha de 

critérios de avaliação e a respetiva descrição, que devia ser simples e objetiva, 

o acompanhamento contínuo da professora cooperante foi primordial. Esta 

questionou-me sobre tudo, de forma a que eu percebesse que existem outras 

formas organizativas da estrutura da grelha, assim como da escrita dos 

critérios. As alterações mostraram-se eficazes no momento de avaliação, 

quando tudo parecia mais acessível de ser observado, e mais fácil de converter 

a um valor na escala.  



69 
 

Em suma, considero que todos os momentos avaliativos tiveram enorme 

importância no meu processo de desenvolvimento. Apesar das dificuldades 

iniciais na construção das grelhas de avaliação e em avaliar, fui melhorando 

com a prática, sentindo-me mais confiante a utilizar os materiais de avaliação e 

a atribuir notas mais justas. Além disso, com a avaliação contínua, juntamente 

com o debate da autoavaliação dos alunos aula após aula, a justiça de notas 

nunca esteve em causa. Tal como referem Gonçalves et al. (2010, p. 11), “a 

melhoria da qualidade de ensino só é conseguida através da avaliação 

constante e permanente”.  

 

4.1.5 Refletir: Ingrediente central da Aprendizagem 

 

“Não é de todo possível conseguir resolver o Cubo-Mágico sem 

pensarmos estrategicamente em cada uma das nossas ações. Se não 

refletirmos sobre os movimentos que fizermos, nomeadamente, nos que 

tiveram sucesso e nos que foram contraproducentes, jamais iremos 

compreender a ligação e relação entre as peças e respetivas cores” (Lopes et 

al., 2015, p. 307). Para que a intencionalidade de qualquer ação realizada seja 

mais credível, torna-se fulcral assumir um papel reflexivo, antes da ação, 

durante e, essencialmente, depois da ação. Com esta lógica de pensamento da 

e na ação, a evolução do docente, enquanto alguém que planeia, constrói e 

implementa novas estratégias de ensino e aprendizagem, acaba por acontecer 

de forma natural. A reflexão é, sem dúvida, um dos aspetos mais relevantes 

durante todo o processo de estágio profissional. De acordo com Alarcão (1996, 

p. 175), a reflexão envolve uma indagação ativa, voluntária, persistente e 

rigorosa daquilo que se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se pratica, 

evidencia os motivos que justificam as nossas ações ou convicções e expõe as 

consequências a que elas conduzem. 

A profissão de docente é caraterizada pela adaptação constante, tanto 

a nível de conhecimento, como na forma como se deve agir e operar. São 

muitos os fatores que promovem a necessidade de adaptação, desde logo a 

mudança e evolução contínuas da sociedade. Por conseguinte, o término do 

percurso académico é apenas uma etapa, sendo fundamental que um 

professor não se acomode à sombra do conhecimento conquistado até então. 
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É, pois, fundamental para o sucesso de qualquer professor que este se 

mantenha atualizado, procurando novos métodos de ensino e estratégias para 

resolução de problemas, valorizando a disciplina e a própria profissão – 

refletindo sobre todas as suas ações, sustentando-as da forma mais credível 

possível. É neste contexto que Rodrigues (2009) destaca a importância da 

criação do hábito de recorrer à reflexão, desde a formação inicial, como uma 

ferramenta central para o desenvolvimento e melhoria da intervenção do 

profissional, com vista a dar resposta à complexidade dos saberes e à 

incerteza das situações que caraterizam a profissão docente. O processo 

reflexivo que fui desenvolvendo, ao longo do estágio profissional, ajudou-me a 

identificar as minhas principais lacunas, não só no decorrer das aulas, como 

também na preparação das mesmas. É de notar que a reflexão se extrapolou 

para toda a minha atividade diária, ajudando-me a amadurecer como 

profissional e pessoa. 

Segundo Zeichner (1993), o ato reflexivo promove a resolução de 

problemas, uma vez que impulsiona o docente a assumir uma postura crítica 

face às questões da sua profissão e da sua prática. Na linha de pensamento do 

autor, posso concluir com recurso às vivências no ano de estágio, que todo o 

ato reflexivo tem implicações no sucesso (ou insucesso) dos alunos. 

Efetivamente, é através das ilações decorrentes da prática – durante e após a 

ação –, que resgatamos elementos para planear as sessões futuras, quer seja 

ajustando as situações de aprendizagem face às capacidades dos alunos, quer 

alterando os objetivos ou a formação de grupos, ou até os modos de 

relacionamento com cada aluno, em particular. Toda a reflexão tem como 

objetivo desenvolver no professor competências que lhe permitam conhecer, 

analisar, avaliar e questionar a sua própria prática docente (Garcia, 1999).  

No contexto de formação inicial, Schön (1987, cit. Por Alarcão, 1996) 

distingue três tipos de reflexão na profissão de docente: reflexão na ação (que 

acontece no momento da ação sem que esta seja interrompida, acompanhada 

de um certo distanciamento), reflexão sobre a ação (acontece imediatamente 

após a ação, com a elaboração de uma retrospetiva dos momentos chave 

dessa mesma ação) e a reflexão sobre a reflexão na ação (permite a 

progressão e o desenvolvimento profissional, através da determinação das 
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suas ações futuras, da compreensão de futuros problemas, bem como da 

descoberta de novas soluções). 

Pelo exposto, depreende-se que o ato reflexivo tenha sido um dos 

aspetos centrais de todo o ano de estágio, até pela imposição, e bem, da 

professora cooperante em utilizar este recurso como instrumento de evolução 

profissional. A reflexão após cada aula foi preponderante para chegar a ilações 

chave, tanto do comportamento, empenhamento dos alunos, como da minha 

intervenção enquanto professor. A riqueza da reflexão sobre toda a ação ou um 

ponto específico da mesma, traduziu-se na melhoria de estratégias de ensino, 

como a preocupação de evitar a monotonia, ou procurar diferentes e 

estimulantes situações de aprendizagem. Como afirmam Cardoso et al. (1996), 

a reflexão é a primeira etapa para evitar a rotina, pois promove a análise das 

várias opções para cada problema e o fortalecimento da autonomia do 

professor face às práticas dominantes em cada situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Área 2) Participação na Escola e a Relação com a Comunidade 

 

O processo de formação de professores não se baseia somente nos 

conhecimentos que se possui e da forma como são transpostos para a prática. 
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De forma a completar os parâmetros do que é ser realmente professor, é 

necessário que a envolvência e a participação no seio da escola e com a 

comunidade seja uma realidade. Como refere Wenger (1998), a aprendizagem 

profissional não pode ser dissociada dos contextos em que as experiências 

acontecem e se desenvolvem, ou seja, é primordial participar nas atividades 

sociais desenvolvidas pela comunidade em que se está inserido.  

Na mesma linha de pensamento, Silva (2009, p.9) considera que a 

escola pode ser entendida “como uma comunidade de aprendizagem, cuja 

interação entre membros e com a própria comunidade é fundamental, pode-se, 

assim, perceber que, hoje em dia, o papel do professor é muito abrangente e 

complexo”. No sentido de desenvolver e promover a integração no seio da 

comunidade escolar, os estudantes-estagiários são convidados a participar e a 

criar atividades para os diferentes elementos da escola. Exemplo disso são  as 

reuniões de departamento, grupo, conselho de turma, acompanhamento das 

tarefas do diretor de turma, Desporto Escolar, entre outras – este capítulo é 

sobre essa mesma participação. 

 

4.2.1 Desporto escolar 

 

O Desporto Escolar é um instrumento importante de valorização e 

desenvolvimento dos alunos, que se deve veicular num ambiente 

pedagogicamente rico. De acordo com Sousa e Magalhães (2006, p.7), “sendo 

uma atividade de complemento curricular, de caráter voluntário, o Desporto 

Escolar (…) consagra uma excelente oportunidade para que os jovens em 

idade escolar possam começar a praticar uma modalidade desportiva”.  

A formação integral do aluno é, igualmente, um dos fundamentos do 

Desporto Escolar, ao promover valores como a responsabilidade, disciplina, 

espírito de equipa, respeito, entreajuda, solidariedade, entre outros. É neste 

contexto que Marques (2011, p.16) defende que o Desporto Escolar “deve ser 

sempre analisado numa perspetiva de complementaridade da formação, não só 

desportiva, mas integral dos alunos, sendo assim, mais um instrumento que a 

escola possui para atingir os objetivos gerais que estão definidos nos projetos 

educativos”.  
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É indubitável o poder que o Desporto Escolar detém no incentivo à 

prática de exercício físico, fora do contexto da Educação Física. Além disso, 

para muitos alunos, é a única oportunidade de acesso à prática regular de uma 

modalidade, com ensino de qualidade diferenciada. Com efeito, através do 

Desporto Escolar, “são maiores as chances de prática desportiva, pois há um 

aumento na carga horária do conteúdo (aumento do número de aulas de 

Educação Física somadas ao Desporto Escolar), (…) em função desse 

aumento, uma valorização do conhecimento específico da educação 

desportiva” (Caldas, 2006, p.19). Mais, tendo em conta a necessidade de 

estimular e promover estilos de vida saudáveis aos alunos, o Desporto Escolar 

ganha ainda mais importância, até pela epidemia da obesidade infantil que a 

sociedade enfrenta. 

A Natação foi a modalidade do Desporto Escolar que acompanhei, uma 

vez que a professora cooperante era responsável por um grupo/equipa dessa 

mesma modalidade. Pese embora a Natação esteja contemplada nos 

programas nacionais do ensino secundário, a verdade é que os meus 

conhecimentos em relação à modalidade eram limitados. De maneira que essa 

lacuna serviu de incentivo à revisão da matéria do primeiro ano, na didática de 

Natação, assim como na procura de nova informação que me pudesse auxiliar. 

Numa fase inicial, preocupava-me a enorme quantidade de alunos 

inscritos. No entanto, a professora cooperante tranquilizou-me, assegurando-

me que era normal e que à medida que o ano letivo avançasse, o número de 

presenças diminuiria. Este fator preocupava-me pela heterogeneidade de 

níveis que poderia existir, o que certamente impossibilitaria um correto 

acompanhamento por parte dos professores. Não obstante, dada a experiência 

das duas professoras que coordenam o Desporto Escolar – Natação, com a 

divisão dos alunos por níveis, essa dificuldade rapidamente seria ultrapassada, 

em termos de preparação de treino e aumento da dinâmica. 

As provas realizadas nas outras escolas da região são experiências que 

os alunos apreciam muito, até pela oportunidade que têm em demonstrarem as 

suas capacidades. Trata-se de um estímulo à sua participação nos treinos, em 

particular nas sessões prévias à competição. Não obstante, há que referir que 

a intensidade de treino nas restantes sessões de treino era baixa, prejudicando 

até as possibilidades de progressão existentes.  
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Sendo um problema transversal à Educação Física, a consolidação dos 

conteúdos no Desporto Escolar é visivelmente mais reduzida, uma vez que os 

alunos dispõem apenas de uma hora semanal de treinos. Por conseguinte, o 

tempo disponível para um número de repetições que permita fixar o padrão 

motor correto é escasso, impedindo, na maioria das vezes, que aconteça o 

transfere para o treino seguinte. O aumento de pelo menos mais um treino 

semanal ajudaria a colmatar essa falha, como é, aliás, prática em muitas 

escolas. Claro que a existência de uma piscina na própria escola facilitaria todo 

o processo. 

No que concerne à minha atividade enquanto professor/ treinador, posso 

dizer que foi uma experiência deveras enriquecedora e desafiante em todos os 

aspetos. Com efeito, a aprendizagem não foi somente para os alunos, foi 

também foi para mim. Mais do que ensinar uma ou mais técnicas, de forma 

mais ou menos perfecionista, valorizei a forma como consegui manter os 

alunos motivados e a exercitar durante o máximo tempo possível, de modo a 

superarem-se treino após treino. Outro aspeto que contribuiu muito para a 

minha aprendizagem foi observar modos de organização de treinos de Natação 

com 20, 30, 40 ou 50 atletas. Ou seja, tive oportunidade de aprender e aplicar 

algumas estratégias, nomeadamente: dividir os alunos por níveis pelas 

diferentes pistas, distribuir os professores por esses níveis, utilizar folhas com 

os treinos descritos para os alunos trabalharem autonomamente. Uma vez que 

estas práticas podem ser transferidas e aplicadas noutras modalidades, 

considero que o acompanhamento no Desporto Escolar foi de grande 

importância. 

Face ao exposto, posso afirmar que esta experiência me concedeu a 

segurança suficiente para lecionar treinos de Natação em níveis mais iniciais/ 

introdutórios fora do contexto escolar. Por conseguinte, sinto que novas 

oportunidades estão em aberto na “vida real”, no complexo e complicado 

mundo do trabalho.  

Finalmente, penso que se deve valorizar e potenciar ainda mais o 

Desporto Escolar, pela repercussão que tem e pode vir a ter na vida futura dos 

alunos. Fazer com que estes se entusiasmem ao ponto de ingressar no 

desporto federado, é a maior vitória que os professores de Desporto Escolar 

podem ter. 
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4.2.2 Direção de turma  

 

Segundo Brás (2000), para que o processo de ensino-aprendizagem 

seja organizado, visando a sua orientação nas múltiplas dimensões do 

desenvolvimento do aluno, é necessário escolher um professor que exerça o 

papel de liderar todo este processo, de modo a que a turma alcance os 

objetivos educativos. É, pois, necessário que a atribuição da responsabilidade 

seja feita de uma forma ponderada e consciente, em que a escolha do diretor 

de turma, tenha em atenção as suas competências e capacidade de orientar e 

liderar. 

Recorro a Zenhas (2006, p.46) “Assegurar a articulação entre os 

professores da turma e com os alunos, pais e encarregados de educação; 

Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e 

alunos; Coordenar a adequação de atividades, conteúdos, estratégias e 

métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada 

aluno; Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de 

educação promovendo a sua participação; Coordenar o processo de avaliação 

dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e integrador; Apresentar à 

direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido”.  

Depreende-se então que é fundamental que o diretor de turma saiba 

cumprir todas estas tarefas, estabelecendo de forma competente e eficaz a 

ligação entre os alunos, professores e encarregados de educação. 

Efetivamente, pode afirmar-se com Marques (2002, p. 15) que “o diretor de 

turma é o eixo em torno do qual gira a relação educativa”. 

Não sendo um papel único e exclusivo do diretor de turma, é este que 

recolhe a informação sobre eventuais comportamentos e atitudes menos 

positivas dos alunos, para com os professores das restantes disciplinas ou 

pessoal não docente, para assim alertar os encarregados de educação dessas 

situações. Note-se que o próprio aluno pode demonstrar, pelos seus 

sentimentos e ações, o que terá feito de bem e menos bem. Como refere 

Zenhas (2006, p.61), “a criança é em si própria uma mensagem, mesmo que 

não o pretenda ou de tal não tenha consciência. Quando regressa da escola, o 

seu estado de espírito, as suas atitudes ou aquilo que diz podem levar os pais 
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a depreender determinadas coisas sobre a escola, sobre os professores ou 

sobre o que lá se terá passado. Assim, ela é uma mensagem da escola”. 

Para que o diretor de turma tenha sucesso na sua função, deve 

estabelecer relações saudáveis com os alunos e os encarregados de 

educação. Assim, conseguir sensibilizar os pais para os assuntos escolares é 

sempre um passo importante, permitindo que estes não se afastem do meio 

escolar e estejam sempre atualizados relativamente aos problemas ou 

sucessos dos seus educandos, dado que a família é a primeira influência da 

vida das crianças. Posto isto, é importante que estes compreendam a escola e 

os assuntos que lhes estão associados, sendo que o diretor de turma é o 

interveniente principal nesta tripla relação. É neste contexto que cabe aos 

diretores de turma informar os educadores acerca dos problemas escolares 

que lhes dizem respeito, no sentido de melhor intervirem em casa. Por 

conseguinte, é de extrema importância desenvolver uma abordagem mais 

individualizada dos alunos, promovendo e realizando atendimentos individuais 

com os respetivos pais e/ou encarregados de educação. Só desse modo o 

encarregado de educação ficará melhor informado acerca dos eventuais 

problemas dos seus filhos/educandos. Assim sendo, com o diretor de turma, 

terão elementos para definirem em conjunto estratégias tanto de intervenção 

como de prevenção ou de resolução dos assuntos em questão.  

O diretor de turma é, então, o fio condutor entre escola-família e, como 

tal, terá de possuir competências extras para melhor lidar com as múltiplas 

individualidades presentes no meio escolar. Este terá de reconhecer o lado 

“bom” e o “menos bom” dos alunos, desenvolvendo capacidades que lhe 

permitam intervir sistematicamente, quer seja no seu comportamento, no seu 

aproveitamento, assiduidade, pontualidade, problemas no intervalo, etc. Assim 

sendo, o diretor de turma é o professor que mais atua para e com os alunos, 

sendo que será aquele que detém um conhecimento mais profundo da pessoa 

que mora em cada aluno.  

Como Professor de Educação Física, foi necessário fazer chegar 

informação ao diretor de turma, em relação à caraterística que mais 

prejudicava o começo da aula, nomeadamente, os atrasos sistemáticos de um 

grande número de alunos, os quais demonstravam a sua despreocupação 

perante o respeito pelas regras, professor e restantes colegas. Depois de 
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reportar a informação à diretora de turma, esta fez a mensagem chegar aos 

respetivos encarregados de educação. O comportamento foi alterado pela 

maioria dos alunos, demonstrando eficácia da articulação entre Professor da 

Disciplina  Diretor de Turma  Encarregado de Educação  Alunos. 

Durante o estágio, tive oportunidade de participar no concelho de turma, 

o que foi deveras enriquecedor, na medida em que foi possível compreender a 

relação permanente e atenta que o diretor de turma tem de manter com os 

encarregados de educação, de forma a que todas as partes estejam 

informadas acerca do percurso dos seus educandos (encarregados de 

educação e professores da turma).   

Em jeito de conclusão, penso que o trabalho do diretor de turma é 

primordial para o sucesso da turma e de cada aluno. Este acompanhamento, 

sendo contínuo, promove um aclaramento da forma de ser e estar de cada 

aluno, o que contribui na orientação de cada aluno com e para o sucesso. 

 

4.2.3 Treino funcional para o pessoal docente 

 

A ideia de iniciar um programa de treino funcional para o pessoal 

docente, decorreu da vontade do núcleo de estágio se evidenciar perante a 

comunidade educativa. Esta iniciativa teve a intenção de promover a prática 

desportiva, valorizar os espaços desportivos (raramente frequentados pela 

maioria do pessoal docente), assim como cimentar as relações entre grupos 

disciplinares.  

Tendo em conta a dificuldade de encontrar um horário que agradasse a 

todos, ao mesmo tempo que o pavilhão estivesse disponível, a hora de almoço 

foi a melhor solução encontrada, das 13h30 às 14h00. De forma a abranger o 

maior número de candidatos, optámos por realizar dois treinos semanais, às 

terças e quintas-feiras. 

Numa fase inicial, alguns professores mostraram-se reticentes, ora por 

não terem tempo, ora dizendo que já não tinham idade para essas coisas, ora 

ainda por outras razões com que se desculpavam. Para fidelizar os primeiros 

“clientes”, sentimos necessidade de os acompanhar de perto, corrigindo e 

incentivando à prática. Outra estratégia utilizada para incentivar todos os 

participantes, foi reduzir o tempo de prática, aumentando por consequência o 
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tempo de descanso e transição. À medida que o movimento dos exercícios era 

interiorizado, e a dinâmica aumentada, o tempo de repouso foi reduzindo, 

tentando que o treino funcional evidenciasse as suas vantagens e 

correspondesse ao principal objetivo dos participantes: a perda de massa 

gorda – objetivo alcançado pelos participantes mais assíduos e aplicados. Uma 

das coisas que mais me dava mais prazer durante os treinos, era observar 

cada docente a realizar cada exercício, sem necessitar de ajuda ou mesmo 

feedback. 

Apesar de ser uma hora semanal de treino, esta foi uma oportunidade 

de prática regular que muitos docentes nunca tiveram, talvez por falta de 

vontade, ou mesmo por alguma aversão à prática de exercício físico. Com isto, 

e pelos resultados evidenciados na sua aptidão física, assim como na alteração 

evidente de humor, certos professores tornaram-se assíduos, dizendo até que 

iriam continuar, após o final do ano letivo. Foi possível observar ainda 

transformações positivas nos docentes mais regulares, que se mostravam 

pessoas cada vez mais ativas, notando-se inclusivamente repercussões 

positivas na sua predisposição para ensinar. 

Apesar da hora dos treinos ser um pouco aborrecida, retirando tempo 

para almoçar, para realizar alguns trabalhos, ou corrigir testes, pode afirmar-se 

que, de uma forma geral, os treinos decorreram sempre com boa disposição e 

alegria. Adicionalmente, penso que a aprendizagem foi positiva para todos os 

intervenientes. 

 

4.2.4 Atividade “Happy Day” 

 

“Happy Day” é uma atividade que integra os objetivos da área 2 do 

mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(participação na escola e relações com a comunidade), e que tem vindo a ser 

organizada ano após ano, na sede do agrupamento, pelos núcleos de estágio 

que têm passado pela instituição.  

A realização da atividade tinha como objetivos e interesses a promoção 

e divulgação de todo o espaço escolar – pavilhões, campos exteriores, 

gabinetes e salas de aula nos diferentes blocos –, tentando agregar as 
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diferentes disciplinas, com recurso a atividades e desafios desenvolvidos nas 

diferentes disciplinas.  

Os desafios para a Educação Física foram selecionados de acordo 

com o público alvo e a diversão que estes poderiam criar. As restantes tarefas 

dos diversos grupos disciplinares, como Geografia, História, Matemática, 

Psicologia, Ciências experimentais e Francês, foram selecionadas pelos 

professores responsáveis, com a condição de serem atrativas e desafiantes, 

tanto para os alunos, como para os seus acompanhantes.  

O núcleo tinha também como grande objetivo incentivar à prática de 

exercício físico, propondo para o efeito um Peddy Paper, assim como outras 

atividades associadas ao desporto. 

A organização de uma atividade depende de vários fatores, sendo que 

nem sempre é fácil gerir e ou controlar os recursos humanos. De facto, nem 

sempre existe vontade para ajudar e, mais grave, em ser ajudado. O seguinte 

excerto é disso exemplo. 

 

“Apesar de ser uma atividade organizada por nós, é uma atividade para a 

ESCOLA, onde a principal intenção é que os alunos do 1º Ciclo sintam ligação 

com a mesma, para no futuro aqui ingressarem. A forma de os incentivar é 

mostrar o que “temos”, mas alguns grupos disciplinares da escola demonstram 

pouco interesse em participar, o que dificulta a logística de organização. É uma 

atividade organizada pelo núcleo de estágio, mas não depende só deste para o 

sucesso”. 

(Diário de Bordo, 3 de maio de 2017) 

 

A falta de interesse e cooperação, de algum pessoal docente, foi triste 

e desmoralizante. A atividade traria potenciais alunos a ingressar na escola, 

assim como uma nova alma e vida num dia diferente e que poderia ter sido 

ainda mais atrativo, com a inclusão da disciplina de Música ou Alemão. Aquela 

foi, na minha opinião, a maior dificuldade sentida em toda a planificação, isto é, 

tentar que os professores se comprometessem e se identificassem com a 

própria atividade. Como em tudo na vida, se ouvimos vários “nãos”, o mais 

provável é começar a desmoralizar e até desistir; foi o que sucedeu. Apesar de 

não termos chegado ao ponto de desistir, o núcleo sentiu-se desmoralizado. 

Existia até um certo receio em abordar alguns professores, pois dava a 
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impressão que estávamos a pedir “por favor”, para que estes se sentissem 

condoídos e cedessem em participar. 

É de referir que uma das nossas dificuldades na preparação deste dia 

foi o reflexo da nossa própria atitude. Com efeito, deveríamos ter atribuído mais 

importância à elaboração e correção do projeto “Happy Day”. Este documento, 

que continha o cronograma de tarefas, não foi seguido na íntegra, o que 

dificultou a execução de algumas tarefas mínimas, mas que se vieram a 

verificar como fulcrais aquando da realização da atividade. A sua realização 

não esteve em causa, mas a planificação poderia ter sido isenta de atrasos, se 

tivéssemos seguido o cronograma para as tarefas descritas.  

A fraca adesão por parte dos alunos e respetivos pais e 

acompanhantes gerou algum desapontamento. Apesar de nos termos 

deslocado à escola básica e às salas de aula, por exemplo, na tentativa de 

conseguirmos uma maior participação e filiação dos alunos, a verdade é que a 

participação ficou aquém das expectativas. Numa primeira fase (entrega das 

inscrições) estávamos confiantes, mas à medida que fomos recebendo as 

inscrições, juntamente com a reação dos alunos, percebemos que as nossas 

previsões não se concretizariam. Entre pais e alunos tivemos uma participação 

a rondar as 100 pessoas. 

Há, no entanto, aspetos positivos a reportar, nomeadamente a 

colaboração dos patrocinadores, que contribuíram no que puderam. Desde 

grandes superfícies comerciais, a pequenos negócios de comércio local, muitos 

foram os que ofereceram géneros alimentares, o que tornou possível organizar 

um lanche final para todos os participantes. Note-se que esta era a tarefa que 

nos surgia como a mais difícil de concretização, pela crise económica que 

atravessamos. Todavia, à exceção de uma empresa, todas mostraram 

interesse em presentear a atividade, mesmo que não fosse na totalidade do 

nosso pedido. Isto demonstra que a comunidade de Espinho tem a intenção e o 

gosto de ajudar a dinamizar a cidade, mais concretamente as instituições de 

educação. 

Pese embora o mencionado anteriormente, a avaliação que faço desta 

atividade é muito positiva, dado que superou as expectativas. À parte o 

pequeno atraso no início do Peddy Paper, todos os objetivos previstos foram 

alcançados. O envolvimento dos alunos motivados em conhecer a escola, o 
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enorme espírito competitivo que se fez sentir, complementados pela 

participação e dinâmica dos pais, fez crescer e manter a alegria durante toda a 

manhã. Não obstante, e devido ao excesso de envolvimento em termos 

competitivos, durante a atribuição de prémios, muitos alunos demonstraram 

tristeza pela posição alcançada. É de considerar alterar esta dimensão nas 

próximas edições, para que todos sejam igualmente valorizados e premiados.  

Quando às tarefas que desempenhei, realizei as que me foram 

atribuídas sempre em consonância pelo núcleo de estágio. As minhas 

responsabilidades estavam associadas ao contacto com os patrocinadores e à 

logística de organização e planificação de todos os pormenores do evento 

propriamente dito. 
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4.3 Área 3) Desenvolvimento Profissional 

 

4.3.1 O treino funcional no contexto das aulas de 

Educação Física: estudo numa turma do ensino secundário 

 

4.1.1 Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de um 

programa de treino funcional, no contexto das aulas de Educação Física, ao 

nível da aptidão física e dos respetivos conhecimentos adquiridos. A amostra 

do estudo foi composta por 20 participantes – alunos do 12º ano de 

escolaridade –, com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos. O 

programa de treino decorreu ao longo de 10 semanas, 2 vezes por semana, 

com início a 20 de janeiro e término a 31 de março. O protocolo utilizado foi a 

realização de um circuito com 7 exercícios. Para avaliar a aptidão física dos 

alunos, recorreu-se à bateria de testes FitSchool, aplicada no início e no fim do 

programa. O tratamento estatístico dos dados efetuou-se através do programa 

Statistical Package for the Social Sciences – Versão 24.0 (SPSS Statistics 

24.0). O nível de significância foi fixado em p ≤ 0.05. A estatística descritiva 

obteve-se recorrendo à média, como medida de tendência central, e ao desvio 

padrão, como medida de dispersão, ao mínimo e ao máximo. Quanto à 

estatística inferencial, utilizou-se o Wilcoxon test para comparação de medidas 

repetidas (em cada um dos momentos de avaliação, para cada grupo em 

análise). Os conhecimentos foram avaliados através da realização de um 

trabalho escrito, no qual os alunos teriam de descrever dois exercícios, 

identificando os 3 principais músculos exercitados e 2 benefícios para o dia a 

dia, aliados à qualidade de apresentação. Tendo em conta os resultados 
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obtidos, concluiu-se que a aplicação do programa de treinos não aportou 

melhorias significativas ao nível da aptidão física. Adicionalmente, pela leitura e 

análise dos trabalhos teóricos entregues e pelo uso da terminologia específica 

nas aulas, é possível afirmar que os alunos consolidaram conceitos e 

aplicaram-nos de forma coerente e correta. Conseguiram também perceber as 

vantagens do treino funcional para o dia a dia, manifestando a intenção de o 

aplicar fora do contexto escolar. 

 

PALAVRAS CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, TREINO FUNCIONAL, 

TURMA DE ENSINO SECUNDÁRIO; FITSCHOOL 

 

4.1.2 Introdução 

 

Este estudo foi realizado no âmbito do estágio profissional, com o 

intuito de contribuir para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, 

potenciando a prática de ensino na escola.  

Como refere a Organização Mundial de Saúde (2002), a obesidade 

infantil tem-se tornado um dos mais graves problemas de saúde pública deste 

século. E quem melhor pode observar factos tão alarmantes como os 

profissionais de desporto ou os professores de Educação Física? Ninguém! 

Desta forma, e pela importância que estes profissionais têm na vida futura das 

crianças e adolescentes, é fundamental adotar programas de prevenção 

(WHO, 2002). Este estudo surgiu, então, com o objetivo de mostrar aos alunos 

(praticantes de desporto federado ou não) diferentes formas de trabalhar e 

melhorar a condição física, de maneira a conseguirem atingir performances 

mais elevadas. Tinha, igualmente, o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo. 

O conceito de aptidão física tem vindo a ser modificado e ajustado ao 

longo do tempo, sendo difícil encontrar uma definição consensual, como se 

pode ver através da Tabela 1, na qual estão expostas diferentes perspetivas. 

Contudo, importa realçar que a aptidão física: “(1) está relacionada com o 

rendimento de todas as tarefas diárias realizadas; (2) envolve os domínios das 

aptidões físicas, psicomotoras, percetivas e cognitivas” (Batista, Rêgo & 
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Azevedo, 2013). Mas, para aplicar o quer que seja, é necessário perceber o 

que se está a aplicar e com que objetivo. Por conseguinte, é fulcral saber o que 

‘aptidão física’ realmente significa. 

 

Tabela 1  – Diferentes Perspetivas de Aptidão Física6 

 
Cureton 

1940 Capacidade de controlar o corpo e a capacidade 
de trabalhar arduamente durante um longo 
período de tempo sem diminuir a eficácia 

 
Fleishman 

 
1964 

Capacidade funcional do indivíduo em realizar 
alguns tipos de atividades que exigem empenho 
muscular 

 
Karpovich 

 
1965 

O grau de capacidade para executar uma tarefa 
física particular sobre condições específicas de 
ambiente 

Organização Mundial de 
Saúde 

1978 Capacidade para realizar trabalho muscular de 
forma satisfatória 

American Alliance for 
Health, Physical 

Education, Recreation 
and Dance 

 
 

1980 

Continuum multifacetado que se prolonga 
desde o nascimento até à morte, os níveis de 
aptidão física são afetados pela atividade física e 
variam desde a capacidade ótima em todos os 
aspetos da vida até limites de doença e 
disfunções 

Sobral e Barreiros 1980 Capacidade de efetuar, de modo eficiente, um 
determinado esforço 

 
Safrit 

 
1981 

Constructo multidimensional que não pode ser 
adequadamente expresso por uma simples 
medida 

 
Caperson et al. 

 
1985 

Conjunto de atributos que as pessoas têm ou 
adquirem e que estão relacionados com a 
capacidade de executar atividades físicas 

 
 

Pate 

 
 

1988 

Estado caraterizado por uma (1) capacidade de 
executar atividades diárias com rigor e (2) 
demonstração de traços e capacidades que 
estão associados ao baixo risco de 
desenvolvimento prematuro de doenças e 
hipocinéticas 

American Alliance for 
Health, Physical 

Education, Recreation 
and Dance 

 
 

1989 

Estado de bem estar físico que permite às 
pessoas (1) realizar atividades diárias com rigor; 
(2) reduzir o risco de problemas de saúde 
associados à ausência de exercício e, (3) 
estabelecer uma base de aptidão para permitir 
a participação numa variedade de atividades 

                                            
6 Adaptado de U.S. Department of Health and Human Services (1996); Leite (2009); 

Garganta e Sobral (2012); Batista, Rêgo e Azevedo (2013); Favacho e Rosa (2013). 
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físicas. 

 
March 

 
1993 

Constructo multidimensional que não pode ser 
adequadamente compreendido se a 
multidimensionalidade for ignorada 

 
Bouchard e Shephard 

 
1994 

Caraterísticas que permitem um bom 
rendimento numa dada tarefa motora, num 
envolvimento físico, social e psicológico 
específico 

 
U.S. Department os 
Health and Human 

Services 

 
 

1996 

Capacidade de realizar tarefas diárias com vigor 
e agilidade, sem fadiga excessiva e com energia 
suficiente para desfrutar de atividades de 
tempos livres e para atender emergências 
imprevistas 

 
 

Maia e col. 

 
 

2001 

Capacidade para realizar com rigor as tarefas do 
quotidiano, bem como a demonstração de 
traços e capacidades que estão associados ao 
risco reduzido de doenças hipocinéticas 

Guiselini 2004 Simples capacidade de movimento 
 

De todas estas definições, parece consensual a atribuição de duas 

vertentes à aptidão física, isto é, uma mais relacionada com o desempenho em 

alto rendimento (desporto federado) e outra mais geral, associada à saúde.  

Atualmente, a recomendação para jovens é de 60 minutos de atividade 

física moderada a vigorosa, 5 vezes por semana (Strong, 2015). O que não 

acontece nos dias de hoje, com tendência a piorar de dia para dia. De facto, 

entre as crianças e jovens, é visível o aumento dos hábitos sedentários, como 

o excesso de visualização diária de televisão, uso excessivo de videojogos e 

novas tecnologias, descartando o movimento do corpo e o exercício físico. A 

escola, lugar onde mais tempo passam estas crianças e adolescentes, acaba 

por contribuir ainda mais para o sedentarismo, pelo elevado número de horas 

que se encontram sentados, fruto das disciplinas teóricas e pelo modelo de 

ensino praticado. A única disciplina que contrapõe esta tendência é a 

Educação Física, que prima o seu ensino pelo movimento do corpo. Porém, as 

poucas horas que lhe são atribuídas no horário escolar não são suficientes 

para atingir as recomendações acima referidas. 

Os programas de Educação Física referem, acerca da aptidão física,  

que “os alunos deverão ser capazes de elevar o nível funcional das 

capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente da 

resistência geral de longa e média duração, da força resistente, da força rápida, 
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da flexibilidade, da velocidade de reação simples e complexa, de execução, de 

deslocamento e de resistência, e das destrezas gerais e específicas” e de 

“conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da condição 

física de uma forma autónoma no seu quotidiano, na perspetiva da saúde, da 

qualidade de vida e do bem estar” (Programa Nacional de Educação Física no 

Ensino Secundário, pág.14).  

Apesar das recomendações dos programas nacionais, a condição 

física aponta-se como a matéria que muitos professores tendem a descurar. 

Quando é abordada, nem sempre acontece da melhor forma. Por um lado, nem 

sempre se verifica uma correta aplicação de carga e volume e, por outro, a falta 

de planeamento induz à utilização quase exclusiva de três ou quatros 

exercícios, como é o caso da prancha, “extensões de braços”, abdominais 

tradicionais e o revolucionário agachamento. Estes fatores concorrem para a 

não desejada monotonia que, por sua vez, provoca desmotivação nos alunos – 

algumas causas apontadas para a ausência de regularidade da prática de 

exercício físico, constatadas por Garganta e Santos (2015). 

Tomando como referência os critérios da condição física expostos nos 

programas nacionais de Educação Física, consideramos plausível a aplicação 

de treino funcional, dada a metodologia que o sustenta. O treino funcional 

desenvolve-se através dos movimentos de base do ser humano, 

nomeadamente, empurrar, puxar, andar, correr, agachar, saltar e lançar, 

através dos quais se cria um leque diverso de exercícios, que apelam à 

estimulação da função motora global (Garganta & Santos, 2015).  

De acordo com Boyle (2004, p.3), o treino funcional “é um conjunto de 

movimentos que ensina os atletas a lidar com o seu peso corporal em todos os 

planos de movimento”. Silva-Grigoletto et al. (2014) completam esta ideia, ao 

afirmarem que estes movimentos necessitam de acelerações, estabilidade e 

desacelerações, o que permite melhorar a capacidade de movimento, a força 

do tronco e a eficácia neuromuscular. Quando as capacidades são trabalhadas 

de forma correta, no que se refere às cargas, volume e correção de 

movimentos, evidenciam-se vantagens na área de prevenções de lesão. Como 

refere Boyle (2004, p. 2), “o treino funcional utiliza muitos conceitos 

desenvolvidos para melhorar a velocidade e a força, e pode melhorar o 

desempenho desportivo e reduzir a incidência de lesões”. Podemos afirmar 
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então que o treino funcional diferencia-se do convencional por trabalhar a 

generalidade de movimentos, primando pela utilização global dos músculos, 

em detrimento do trabalho específico e isolado. 

A designação de “treino funcional” surge quase como evolução do 

“treino em circuito”, criado por Morgan e Adamson em 1953, na Universidade 

de LEEDS, Inglaterra (Godoy, 1994). Segundo Scholich (1994), o treino em 

circuito é um método de treino físico projetado para desenvolver a aptidão 

física e cardiovascular geral. É um tipo de treino intervalado com tempo de 

trabalho e tempo de descanso entre cada exercício, envolvendo estações onde 

se pode realizar trabalho de força, coordenação, equilíbrio, resistência, 

dependendo sempre do objetivo e do tipo de praticantes.  

Existem pelo menos duas grandes vantagens neste tipo de treino: por 

um lado, poder ser realizado por um grande número de praticantes, que podem 

trabalhar individualmente, a pares ou por grupos em cada estação, sem que 

seja obrigatório o recurso a material auxiliar; por outro lado, com a mesma 

sequência de exercícios, é possível reduzir ou aumentar o volume de trabalho, 

alterando o tempo de trabalho ou de descanso. 

Com estas vantagens, a escolha da aplicação de um programa de 

treino funcional, para avaliar a aptidão física dos alunos, tornou-se clara e 

motivante. A utilização da bateria de testes FitSchool foi escolhida por ser de 

aplicação fácil na escola e por ter o treino funcional como base. O circuito é 

realizado numa área de 9 metros X 6 metros, com necessidade de um suporte 

para prender o TRX (Total Body Resistence Exercise), bola medicinal (3 e 4 

Kg), Kettelbel (8 e 12 Kg), plataforma de instabilidade, dois cones e uma corda. 

Este estudo surgiu com o objetivo de incutir nos alunos o gosto e a 

consciencialização para a prática de atividade física, aliada à possibilidade de 

usufruírem de um programa de treino funcional que lhes permitisse melhorar a 

aptidão física. A sua aplicação decorreu no meio mais fértil que poderia existir: 

a Escola. 

 

4.1.3 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 
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Analisar os efeitos de um programa de treino funcional nas aulas de 

Educação Física ao nível da aptidão física. 

 

 

Objetivos específicos: 

• Analisar os efeitos do programa de treino em praticantes e não 

praticantes desportivos  

• Analisar os efeitos do programa de treino no sexo feminino e no 

masculino. 

• Avaliar a aquisição de conhecimentos sobre os exercícios 

utilizados no programa de treino funcional e de compreensão da 

sua aplicabilidade no dia a dia. 

 

4.1.4 Participantes 

 

Participaram no estudo 20 alunos do 12º ano de escolaridade (12 do 

sexo feminino e 8 do sexo masculino), sendo que 13 eram praticantes de 

atividade física extracurricular e 7 eram não praticantes. A avaliação dos 

conhecimentos foi realizada em apenas 14 dos alunos, dado que 6 deles não 

efetuaram nem entregaram o trabalho solicitado para o efeito. 

 

4.1.5 Metodologia 

 

Programa de treino 

O programa de treino era constituído por 21 exercícios, os quais foram 

selecionados tendo por base duas preocupações: os padrões motores dos 

exercícios do FitSchool e o material disponível na escola. Para a sua aplicação 

em aula, foram escolhidos 7 dos 21 exercícios (Quadro 2), com a seguinte 

duração: 30 segundos de execução para cada exercício, com 15 segundos de 

transição (troca de estações e recuperação), no sentido dos ponteiros do 

relógio. Os exercícios eram realizados em pares, que passavam duas vezes 

por cada estação. De modo a facilitar o recomeço de cada execução, existia 
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uma imagem descritiva de cada exercício na respetiva estação, anulando 

dúvidas e rentabilizando o tempo de prática. 

Como o processo de realização do circuito de treino funcional fora 

implementado em algumas aulas do primeiro período, e muitos dos exercícios 

eram iguais ou similares, não foi necessário realizar demonstração, apenas a 

instrução, evitando perdas de tempo preciosas. Foi somente necessário ter 

uma conversa de consciencialização com os alunos, no sentido de lhes mostrar 

que os resultados estavam dependentes deles e que, sem empenho constante 

ao longo das sessões, o estudo apresentaria pouca fiabilidade.  

 

Quadro 2 – Exercícios contemplados no programa de treino funcional, com 
indicações do nome, de como realizar, principais músculos solicitados e 

imagem descritiva 

Como Realizar Músculos Solicitados Imagem 

Remada em TRX 

Partindo de pé e com os pés 
juntos, segura no TRX com 

ambas as mãos; MS 
estendidos, fletem, puxando 
o TRX em direção ao corpo; 

volta a estender os MS. 

Dorsal, Romboides e 
Deltoide Posterior 

 

Agachamento Isométrico na Parede 

Pés à largura dos ombros; 
Joelhos fletidos com um angulo 

de 90º e o dorsal apoiado na 
parede. 

Dorsal, Romboides e 
Deltoide Posterior 

 
Agachamento com salto 

MI à largura dos ombros e 
direcionados para a frente; Flete 
o joelho e a perna até atingir um 
angulo de 90º; no momento de 
extensão impulsiona o corpo na 

vertical. 

Membros Inferiores: 
Quadríceps, Glúteo, 

Isquiotibial e 
gastrocnémio. 

 
Saltar à corda 

Segurar a corda nas suas 
extremidades; realizar com a 

mesma, voltas completas sobre  
o corpo, sendo que se deve 
saltar quando esta passa na 

zona dos pés. 

Parede abdominal. 
Membros Inferiores: 
Quadríceps, Glúteo, 

Isquiotibial e 
gastrocnémio. 

 

 
Press de Ombro 
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Partindo de pé; Segura a barra 
com as mãos à largura dos 

ombros; mantem a barra na zona 
do pescoço; faz elevação dos 

MS com a mesma. 

Tríceps e Deltóide 

 
Caminhar sobre o banco sueco 

Partindo de pé; mantem o 
equilíbrio do inicio até ao fim do 

banco. 

Todos os músculos 
estão envolvidos, 

sendo mais solicitado 
os músculos dos MI. 

 
Adutores na fitball 

Aluno em decúbito dorsal e com 
as pernas fletidas e a FitBall no 

interior das pernas, realizam 
movimento de adução e 

abdução. 

Adutor 

 

 
Salto a pés juntos para um plano elevado 

Partindo de pé; Realiza impulsão 
a dois pés para a cabeça do 

plinto; termina na posição de pé. 

Membros Inferiores: 
Quadríceps, Glúteo, 

Isquiotibial e 
gastrocnémio. 

 

 
Burpees 

Partindo de pé; coloca as mãos 
no chão e os pés fletidos 

estendem até à posição de 
prancha; realiza flexão e volta 

novamente a fletir os MI; 
acabando na posição de pé. 

Todos os músculos 
estão envolvidos. 

 
Flexão de braços 

Partindo de uma posição de 
prancha; mãos afastadas e 
colocadas no solo de forma 

alinhada; flete o antebraço sobre 
o braço sem tocar com o corpo 
no solo; estende o antebraço 

sobre o braço, voltando à 
posição inicial. 

Tríceps e Peitoral 

 

Prancha invertida 

Em decúbito dorsal, pisa a Fitball 
com a planta dos pés; eleva a 
bacia mantendo os segmentos 
corporais alinhados e o corpo 

tonificado 

Todos os músculos 
estão envolvidos, 

sendo mais solicitado a 
parede abdominal 

 
Abdominal no Roller 
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Os joelhos no chão e a segurar 
no roller; faz avançar o corpo até 
atingir uma posição de extensão 
da bacia; contrai o abdominal e 
flete o tronco sobre as pernas, 

voltando à posição inicial. 

Reto e Oblíquos 

 
Walking Lunge 

Parte de uma posição de pé; 
avança uma perna e baixa o 
centro de gravidade, sobe e 

realiza o mesmo com a perna 
seguinte. 

Membros Inferiores: 
Quadríceps, Glúteo, 

Isquiotibial e 
gastrocnémio.  

‘’Ondas’’ com corda naval 

Segura nas extremidades da 
corda; adota uma posição com 
ligeira flexão das pernas; faz o 
movimento para cima e para 

baixo com os braços, de forma 
isolada ou em simultâneo. 

Deltoide, Bíceps, 
Tríceps 

 

Skipiping na escada de agilidade 

Inicia na extremidade da escada. 
Realiza skipping no interior da 

escada, a 2, 4 e 6 tempo. 

Membros Inferiores: 
Quadríceps, Glúteo, 

Isquiotibial e 
gastrocnémio. 

 
Saltos sobre o banco sueco 

Inicia em pé ao lado de um 
banco sueco; impulsiona para o 
lado contrário do banco fazendo 

a aterragem a um pé, 
aguentando 2 segundos; salta 
com o pé de aterragem caindo 
sobre o pé contrário do outro 

lado do banco. 

Membros Inferiores: 
Quadríceps, Glúteo, 

Isquiotibial e 
gastrocnémio. 

 

Plataforma de instabilidade 

Em pé sobre a plataforma, 
realiza um agachamento de 

forma a conseguires tocar com 
uma mão na plataforma; volta a 
adotar uma posição vertical do 

corpo. 

Todos os músculos 
estão envolvidos, 

sendo mais solicitado 
os músculos dos MI. 

 
Lunge com rotação do tronco 

Em pé, avança um perna 
baixando o centro de gravidade; 
torce o tronco para o lado que 

avançaste a perna. 

Abdominal Oblíquos 
Membros Inferiores: 
Quadríceps, Glúteo, 

Isquiotibial e 
gastrocnémio. 

 
Biceps com barra 

Em pé, segura a barra de forma 
alinhada; flete o antebraço sobre 

o braço; volta a estender e 
Bíceps 
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repete. 

Abdminal em V 

Em decúbito dorsal, eleva os MI 
estendidos em simultâneo com o 

tronco, atingindo a posição de 
“V”, estende todo o corpo. 

Parede abdominal 

 

Prancha 

Em decúbito ventral, em que só 
os cotovelos e parte anterior dos 
pés se encontram no solo; corpo 

alinhado e tonificado. 

Todos os músculos 
estão envolvidos, 

sendo mais solicitado a 
parede abdominal  

 

 

Avaliação da aptidão física 

 

Foram agendados dois momentos distintos para a aplicação da bateria 

de testes FitSchool (Figura 5), com o objetivo de avaliar os efeitos do trabalho 

em circuito de treino funcional na aptidão física dos alunos. Esta bateria de 

testes é constituída por seis exercícios em forma de circuito, baseados no 

treino funcional: 1. agachamento com torção no TRX; 2. passe de peito com 

bola medicinal no plano sagital; 3. equilíbrio em plataforma instável, trocando a 

posição de dois mecos; 4. agachamento com elevação do kettlebell; 5. saltar à 

corda; e 6. burpees.  

A execução dos exercícios foi realizada da seguinte forma, com as 

seguintes repetições (Figura 1): 

1 – Agachamento com torção no TRX: 10 repetições; 

2 – Passe de peito com bola medicinal no plano sagital (bola de 4 Kg 

para o sexo masculino e 3 Kg para o sexo feminino): 10 repetições; 

3 – Equilíbrio em plataforma instável, trocando os cones de sítio: 10 

repetições; 

4 – Agachamento com elevação do kettlebell (12 Kg para o sexo 

masculino e 10 Kg para o sexo feminino); 

5 – Saltos à corda: 20 repetições; 

6 – Burpees: 10 repetições, terminando com um sprint de 9 metros 

(terminando a contagem do tempo de prova). 
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Figura 5 - Bateria de testes FitSchool 

 

O estudo previu a aplicação de um circuito de treino funcional duas 

vezes por semana,  preferencialmente na parte final das aulas. O primeiro 

momento de avaliação ocorreu no dia 20 de janeiro e o segundo a 31 de 

março. Entre os dois momentos decorreram 10 semanas, perfazendo um total 

de 19 sessões de treino.  

O método de registo funcionou pelo trabalho de pares; enquanto um 

dos elementos realizava o exercício, o outro contabilizava o tempo e as 

repetições, anulando falhas técnicas dos executores. No final, trocavam de 

funções.  

Os conhecimentos foram avaliados através da realização de um 

trabalho, isto é, cada aluno teria de elaborar um documento identificando e 

descrevendo dois exercícios de treino funcional (identificação dos movimentos 

e de 3 músculos principais exercitados e indicação de 2 benefícios para o dia a 

dia). Este documento foi avaliado numa escala de zero a vinte, tendo em 

consideração os seguintes parâmetros: utilização da terminologia específica, 

conteúdos redigidos com objetividade e apresentação cuidada do documento.  
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4.1.6 Procedimentos de análise 

 

Para a comparação dos dados recolhidos através da bateria de testes 

FitSchool a nível motor, foi realizada a análise descritiva, recorrendo à média, 

como medida de tendência central, e ao desvio padrão, como medida de 

dispersão ao mínimo e ao máximo. Quanto à estatística inferencial, utilizou-se 

o Wilcoxon test para averiguar possíveis diferenças na melhoria da aptidão 

física, aquando da realização do circuito, em função do sexo e da prática 

desportiva extracurricular (em cada um dos momentos de avaliação, com cada 

grupo em análise). 

O programa utilizado foi o SPSS statistics, versão 24. O nível de 

significância foi mantido a p≤0,05. 

 

4.1.6.1 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Como referido anteriormente, a bateria de testes Fitschool foi utilizada 

em dois momentos: antes do início da aplicação do programa de treino e após 

o seu término. O tempo total de execução do circuito completo foi registado em 

segundos e foram analisadas as diferenças entre o primeiro e o segundo 

momento de aplicação da bateria, em toda a turma (Quadro 3) e por aluno 

(Gráfico 4). 

 

Quadro 3 - Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria 
de teste FitSchool da amostra total entre os dois momentos de avaliação 

 Média +/- Desvio Padrão Mínimo Máximo Z Sig* 

1º Momento 162,6 +/- 31,9 131 174  
0,436 

 
0,663 

2º Momento 167,2 +/- 43 125 238 

*diferenças com significado estatístico para p≤0.05 

 

Ao analisar os dados do Quadro 3 (amostra total), verifica-se que não 

existiram melhorias estatisticamente significativas do primeiro para o segundo 

momento de avaliação. Inclusivamente, o segundo momento apresentou um 
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aumento de tempo máximo de 64 segundos. Variável que comprova as 

conclusões tiradas até então, é o facto do valor da média ter aumentado 14,6 

segundos. Referente ao objetivo geral inicialmente definido para o estudo, de 

analisar os efeitos de um programa de treino funcional nas aulas de Educação 

Física ao nível da aptidão física, concluímos que não houve melhorias quando 

comparado todo o grupo, do primeiro para o segundo momento. 

Como se pode observar no Gráfico 4, existe um equilíbrio entre alunos 

que melhoraram o seu tempo (12 alunos) e entre alunos que pioraram (6 

alunos), sendo que dois alunos realizaram o mesmo tempo nos dois 

momentos. Entre os alunos que mais tempo perderam, destacam-se quatro, 

dois dos quais apresentavam problemas de saúde e que se agravaram ao 

longo do ano letivo. Por conseguinte, estes alunos estavam impedidos de 

realizar as aulas de uma forma geral. Ainda assim, prontificaram-se para 

realizar o segundo momento de avaliação, mesmo que de forma mais 

condicionada para não comprometer o estudo. Em relação aos outros dois 

alunos, um deles demonstrava ter problemas motivacionais, tendo estado 

desconcentrado e pouco interessado em realizar o percurso corretamente, 

prejudicando o seu tempo final e a própria validade do estudo. Finalmente, o 

quarto aluno em questão apresentou falta de coordenação motora, que, aliada 

à desconcentração, se traduziu numa perda exagerada de tempo. 

Pelo exposto, a validade do estudo poderá ter ficado em causa por 

fatores difíceis de controlar, neste caso a saúde e a predisposição de certos 

alunos para a sua realização.  
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Gráfico 4 - Bateria de Testes FitSchool - Análise individual das diferenças do 

1º para o 2º momento. 
 

Nos quadros seguintes, é possível observar a comparação entre sexo e 

prática desportiva extracurricular, nos dois momentos de aplicação da bateria 

de testes: no Quadro 4, os dois momentos para o sexo masculino; no Quadro 

5, os dois momentos para o sexo feminino; no Quadro 6, os dois momentos 

para os praticantes; e, no Quadro 7, os dois momentos para os não praticantes. 

 

Quadro 4 - Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria 
de teste FitSchool entre os dois momentos de avaliação no sexo masculino 

Sexo Masculino 

 Média +/- Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Z Sig 

1º Momento 150,6 +/- 17,8 131 174 -0,338 0,735 

2º Momento 161,3 +/- 47,4 125 238 

 

Quadro 5 - Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria 
de teste FitSchool entre os dois momentos de avaliação no sexo feminino 

Sexo Feminino 

 Média +/- Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Z Sig 

1º Momento 170,6 +/- 37,2 128 240 -0,891 0,373 

2º Momento 171,1 +/- 41,4 126 229 
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Ao compararmos a variável sexo (Quadros 4 e 5), é visível que ambos 

os grupos pioraram o tempo de execução do primeiro para o segundo 

momento. Este resultado deve-se ao facto de dois alunos e duas alunas terem 

realizado o percurso de forma muito lenta, com prejuízo no tempo em mais de 

60 segundos, o que se repercutiu fortemente nos valores obtidos. Referente ao 

objetivo específico de, analisar os efeitos do programa de treino no sexo 

feminino e masculino, concluímos que pelos valores indicados pela média, 

ambos os sexos obtiveram prejuízo no tempo de realização da bateria em mais 

de 10 segundos. 

 

Quadro 6 - Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria 
de teste FitSchool entre os dois momentos de avaliação nos praticantes 

Praticantes 

 Média +/- Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Z Sig 

1º Momento 148,9 +/- 16,2 128 174 -0,591 0,555 

2º Momento 153,7 +/- 38,4 128 238 

 

Quadro 7 - Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria 
de teste FitSchool entre os dois momentos de avaliação nos não praticantes 

Não Praticantes 

 Média +/- Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo Z Sig 

1º Momento 188,1 +/- 39,0 135 240 -0,105 0,917 

2º Momento 192,1 +/- 42,2 135 229 

 

Da análise da variável ‘prática desportiva extracurricular’, referente a 

um dos objetivos específicos do estudo (Quadros 6 e 7), é percetível que as 

diferenças não são estatísticas significativas. Isto é, os praticantes pioraram, 

em média, 4,8 segundos em relação ao primeiro momento, enquanto os não 

praticantes perderam 4 segundos. É possível que a explicação seja a mesma 
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que anteriormente se mencionou, ou seja, a discrepância de resultados obtidos 

por parte dos quatro alunos referidos. 

 

Quadro 8 - Análise exploratória dos conhecimentos dos alunos. 

 N Mínimo Máximo Média 

Nota 14 8 19 14,6 

 

Discorrendo acerca das variáveis do Quadro 8, pode-se constatar que 

dos 20 alunos que constituem a turma, apenas 14 entregaram o trabalho 

teórico. Um dos motivos para tal, tem a ver com a coincidência do prazo de 

entrega com o final do ano letivo: a época de exames nacionais. Pese embora 

compreenda a decisão dos 6 alunos que não entregaram, não deixei de os 

penalizar, reduzindo a sua nota na componente da aptidão física.  

No que concerne aos trabalhos entregues, é de destacar a qualidade 

da maioria. Com efeito, fiquei agradavelmente surpreendido pela originalidade 

da construção, uso de terminologia específica e correta identificação dos 

nomes dos músculos. É de notar que a maior dificuldade que observei foi no 

ponto referente à “identificação de vantagens para o dia a dia”. No computo 

geral, a qualidade foi boa, como expressa a média obtida: 14,6 valores. Não 

obstante a existência de um trabalho com 8 valores, é de referir que foi caso 

único abaixo dos 10 valores, sendo que a nota mais elevada foi 19 valores. 

Como é natural, a disparidade de notas deve-se sobretudo à predisposição e 

motivações distintas para a realização do trabalho. Na realidade, o teor do 

trabalho era muito acessível, até porque a informação necessária para a sua 

realização foi sendo transmitida, em todos os momentos em que se praticou 

treino funcional nas aulas.  

 

4.1.7 Conclusão 

 

Tendo em conta o objetivo central do estudo, que era analisar os 

efeitos de um programa de treino funcional nas aulas de Educação Física ao 

nível da aptidão física, é passível afirmar que não obstante as diferenças não 

significativas entre os dois momentos de avaliação, o treino revelou efeitos 

positivos. Com efeito, ao longo das 10 semanas foram notórias melhorias, não 
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só na realização do treino funcional aula após aula, mas igualmente nas 

modalidades abordadas, nas quais foi percetível o aumento da intensidade ao 

nível execução dos diferentes exercícios, assim como a predisposição física 

para a sua realização. 

No que concerne aos resultados não significativos devem ser 

interpretados tendo em consideração o facto de alguns alunos apresentavam 

problemas de saúde no segundo momento de avaliação e outros fraca 

predisposição para a realização do circuito. O facto de 4 alunos terem piorado 

substancialmente os seus tempos e terem sido considerados nos dados, fez 

com que quem melhorasse não conseguisse equilibrar os valores, isto tendo 

em conta os tempos obtidos no primeiro momento de avaliação. Nesse primeiro 

momento, os tempos mínimos obtidos foram muito baixos, traduzindo-se numa 

dificuldade acrescida em conseguir melhorar. 

Apesar dos resultados não revelarem melhorias substanciais nos 

alunos como um todo, as melhorias observadas na maioria dos alunos (12) e 

pela evolução que a maioria do grupo evidenciou, ao longo dos circuitos de 

treino realizados nas aulas, apontam para a importância do desenvolvimento 

das duas capacidades/qualidades essenciais na realização de qualquer 

movimento humano – força e coordenação –, enquanto suporte fundamental 

para a condição física geral dos alunos, através da aplicação de um programa 

de treino (Garganta & Santos 2015). 

Como professor, tentei ao máximo motivar os alunos para a realização 

de treino funcional, mesmo fora do contexto escolar. Essa minha intenção foi 

conseguida, tendo conquistado a maioria dos alunos, que questionavam em 

todas as aulas se iria haver treino funcional ou não. Essa foi, para mim, a maior 

vitória: conseguir motivar os alunos para a prática de exercício físico e a 

adquirem hábitos mais saudáveis.  
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5. CONCLUINDO E PERSPETIVANDO O FUTURO 
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5.1 E agora? O que se segue? 

 

Termina assim mais um capítulo da minha formação, que englobou a 

etapa que mais ambicionava, ser professor de Educação Física. Este foi o 

primeiro contacto com a profissão de docente, através do qual me deparei com 

dificuldades – a sua superação foi o que me motivou em cada dia. Ao longo do 

percurso, percebi a acumulação de uma série de tarefas e trabalhos a serem 

realizados, planos e reflexões de aula a serem entregues. O cansaço também 

se ia acumulando e tudo parecia não ter fim. Mas, com muito trabalho, esforço 

e união do núcleo de estágio, foi possível superar todas as dificuldades e 

obstáculos, os quais se transformaram em desafios, todos superados.  

Todas as circunstâncias, vivências, dúvidas contribuíram para a minha 

evolução enquanto docente e pessoa. Houve situações em que, suportado pela 

teoria e sentindo confiança na prática, arrisquei ir mais além. Sentia que tinha 

de aproveitar o facto da turma estar mais recetiva para realizar algo de 

diferente, algo de distinto. Por outro lado, era fundamental agarrar a 

oportunidade de ensinar alunos de diferentes anos e, consequentemente, de 

diferentes idades, acompanhando a modalidade de Desporto Escolar Natação. 

O grupo/equipa era constituído por muitos alunos, com personalidades, 

convicções e motivações distintas, o que promoveu uma riqueza imensa, 

tornando este ano mais completo e gratificante, não só em termos de 

aprendizagem para a profissão de docente, mas também a nível pessoal.  

A enorme responsabilidade de sentir o nosso futuro nas ‘minhas mãos’, 

era o meu maior e mais sério compromisso: as minhas falhas poderiam resultar 

no insucesso dos alunos. Através do meu profundo comprometimento, 

consegui perceber que detenho caraterísticas que não sabia possuir (ou pelo 

menos ainda não tinha assumido), nomeadamente, sentido de controlo e de 

responsabilidade. 
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Com cada erro, procurei encontrar a solução; com cada falha, procurei 

conseguir decidir melhor. Foi neste ciclo de pensamento e ação, que procurei 

melhorar a minha prestação e identidade como professor. Refletindo sobre o 

meu percurso, tenho consciência que não foi um ano propriamente fácil. 

Momentos houve em que senti muitas dificuldades, outros que senti de forma 

mais facilitada, sendo que a minha grande prioridade era cativar e conquistar 

os alunos, para os conduzir com sucesso ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. 

O estágio profissional ficou seguramente mais completo e 

enriquecedor, por estar integrado neste grupo de trabalho em particular, nesta 

escola em concreto, onde o clima de aprendizagem esteve sempre presente. 

Os professores de outros departamentos e, em especial o grupo de Educação 

Física, mostraram-se sempre disponíveis para ajudar no que lhes era possível, 

melhorando a minha intervenção de forma substancial. 

Quanto a perspetivas futuras, pretendo continuar a investir na minha 

formação profissional, procurando alargar o campo de estudo a outras áreas 

como a Nutrição, bem como apostando no treino em Futebol – esta é a 

vertente desportiva que mais admiro, por conseguinte, quero aprofundá-la o 

mais possível. Isso não quer dizer que coloque de parte o meu sonho mais 

recente: ingressar no sistema de ensino e lecionar. Pelo contrário, ainda que 

esteja ciente das evidentes dificuldades, quero tentar, quero ser professor de 

Educação Física…Há que ter esperança e ser perseverante.  
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7. ANEXOS 
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1º Período 

1ª Parte 16/Set 21/Set 23/Set 28/Set 30/Set 5/Out 7/Out 12/Out 14/Out 19/Out 21/Out 26/Out 28/Out 2/Nov 4/Nov 

Pavilhão  Volei  Volei  Feriado  Volei  Volei  Volei  Volei  

Camp. Basquet Aprsent.  Andebol  Andebol Andebol  Andebol  Andebol  Andebol  Andebol 

1º Período 

2ª Parte 9/Nov 11/Nov 16/Nov 18/Nov 23/Nov 25/Nov 30/Nov 2/Dez 7/Dez 9/Dez 14/Dez 16/Dez  

Camp. Fute Orie/Atle  Orie/Atle  Orie/Atle  Orie/Atle  Orie/Atle  C. Mato  

Pavilhão A  Volei  Volei  Volei  Volei  Volei Volei 

2º Período 

1ª Parte 4/Jan 6/Jan 11/Jan 13/Jan 18/Jan 20/Jan 25/Jan 27/Jan 1/Fev 3/Fev 8/Fev 10/Fev  

Ginásio  G.Acro  G.Acro  G.Acro  G.Acro  G.Acro  G.Acro 

Camp. Fute Andebol  Andebol  Andebol  Andebol  Andebol  Andebol  

2º Período 

2ª Parte 15/Fev 17/Fev 22/Fev 24/Fev 1/Març 3/Març 8/Març 10/Març 15/Març 17/Març 22/Març 24/Març 29/Març 31/Març  

Camp. Basquet Orie/Atle  Orie/Atle  Feriado  Orie/Atle  Orie/Atle  Orie/Atle  Orie/Atle  

Ginásio  Dança  Dança Dança  Dança  Dança  Dança  Dança 

3º Período 
1ª Parte 19/Abri 21/Abri 26/Abri 28/Abri 3/Mai 5/Mai 10/Mai 12/Mai  

Pavilhão Badm  Badm  Badm  Badm  

Camp. Basquet  Tag.Rug  Tag.Rug  Tag.Rug  Tag.Rug 

3º Período 

2ª Parte 17/Mai 19/Mai 24/Mai 26/Mai 31/Mai 2/Jun  

Camp. Fute Tag.Rug  Tag.Rug  Tag.Rug  

Pavilhão A  Badm  Badm  Badm 

Anexo I – Planeamento Anual 
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Anexo II– Módulo 8 (Unidade Didática de Tag Rugby) e correspondente justificação 

 Material: conjuntos de tag rugby Espaço: campo exterior  

 
Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7 

 21 abril 28 abril 5 maio 
12 

maio 
17 maio 24 maio 

31 
maio 

H
a
b
ili

d
a
d

e
s
  
m

o
to

ra
s
 

H
a
b
ili

d
a
d

e
s
 t
á
ti
c
a
s
 

Avançar 

Introdução do domínio de bola, passe e 
receção com de jogo de estafeta com 

controlo e domino da bola nos diferente 
níveis e planos corporais ( à volta da 

cintura, cabeça, pernas, lançar ao ar e 
agarrar), e da  finta através de estafeta 

com 1 defesa condicionado 

Exercitação da finta, passe e 
receção, passe cruzado, passe e 
dobra, ensaio e corrida com bola, 
através de situação de jogo 2X2, 

3X3 e 4X4. 

exercitação do passe e receção, 
passe e apoio, passe cruzado, 
passe e dobra, passe antes do 
contacto e apoio ao portador da 

bola, através de jogos com 
superioridade numérica (3x1+1) e 

jogo formal de 5x5 

A
v
a
lia

ç
ã
o

 S
u

m
a
ti
v
a

 

Apoiar Introdução do apoio através de jogos 2x1. 

Exercitação do passe e receção da 
bola, através de situações critério de 
2x1, 3X1 e 3X2 e em jogo procurar 
superioridade numérica no ataque 

Continuidade 
 

Recolocar-se atrás do portador da bola / criar situações de 
superioridade numérica (2x1)/ passar antes, durante e depois do tag e 

manter o sentido do jogo 

Manter a linha defensiva de 
forma continuada, recolocar-
se atrás da linha de fora de 

jogo, ganhar terreno 
coletivamente, utilizar os 
diferentes tipos de defesa 

Pressão Aplicar de forma continuada e consistente, criando  dificuldades para os adversário 

Defesa 
individual 

introdução e exercitação da defesa individual através de jogos lúdico como 
estafetas e jogos 1x1    

Defesa coletiva 
em linha 

Exercitação da defesa em linha através de jogos com igualdade numérica 
  

Exercitação 
da defesa 

mais 
ajustada em 
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Defesa por 
canais  

Exercitação da posição defensiva e da defesa por canais através de 
jogos lúdicos e de jogos com igualdade numérica  

jogo formal 

Defesa 
deslizante   

introdução e exercitação da defesa deslizante através de 
exercícios de superioridade numérica 3x2 ou 5x3 

C
u
lt
u
ra

 d
e
s
p
o
rt

iv
a

 

Regras 
As regras serão introduzidas essencialmente nas primeiras aulas e depois exercitadas ao longo das mesmas 

com a realização dos exercícios e jogos propostos. As regras a lecionar são: ensaio, inicio e recomeço de jogo, formas 
de jogar a atacar, formas de jogar a defender, bola fora e fora de jogo. 

 

Sinais 
 

A sinalética será introduzida na seguinte ordem: toque para a frente, ensaio, ponta pé livre, 
vantagem e pontapé penalidade de forma a que tanto em exercícios critério como jogo formal um aluno 

arbitre com a respetiva sinalética. 

História e caraterísticas 

Serão lecionadas as seguintes 
matérias no inicio da aula de forma a 

introduzir a modalidade e as suas 
principais caraterísticas: Origem, Campo e 

medidas, Composição das equipas e 
sistema de pontuação 

Serão revistas as principais caraterísticas do jogo de forma inerente à 
prática da modalidade. 

C
a
p
a
c
id

a
d

e

s
 

c
o
n
d
ic

io
n
a

i

s
 

Resistência 
O treino das capacidades condicionais irá ser realizado todas as aulas um circuito de 15 minutos com a carga de 30s 

de exercício para 15s de descanso 
Velocidade 

Força 

C
a
p
a
c
id

a
d

e
s
 

C
o
o
rd

e
n
a
ti

v
a
s
 Orientação espacial 

Esta capacidade será desenvolvida com a evolução inerente ao jogo e com a realização de jogos que obrigaram ao 
deslocamento e reposicionamento em campo. 

Capacidade de reação 
Esta capacidade será desenvolvida com a evolução inerente ao jogo e com a realização de jogos que obrigaram à 

reação a estímulos diferentes. 

C
o
n
c
e
it
o
s
 

p
s
ic

o
s
s
o
c
ia

is
 Respeito e disciplina 

Estes conceitos serão desenvolvidos de forma integrada com as situações de aprendizagem. 
Fair-play 

Autonomia e 
Responsabilidade 

Estes conceitos serão trabalhados ao longo da unidade didática através da atribuição de tarefas aos alunos e às 
equipas a serem realizadas de forma autónoma segundo a supervisão do professor. 

Cooperação Estes conceitos serão exercitados ao longo de todas as aulas com a concretização de todos os exercícios e jogos 
propostos e por resposta inerente aos valores que esta modalidade propõe Superação 



XXX 
 

 

Justificação da Unidade Didática 

 

Esta modalidade será abordada pela primeira vez pela turma como tal 

a avaliação diagnóstica será realizada com base na realização das técnicas 

base como passe e receção da bola. As restantes habilidades, tendo em conta 

o nível da turma nas modalidades coletivas até agora abordadas, penso que 

esta já detém uma boa organização do ataque e da defesa e noção espacial 

em campo. No entanto, após apresentada a modalidade e as regras base no 

final da aula será realizada um pequeno jogo de forma a avaliar algumas 

componentes táticas. 

As restantes seis as aulas seguem uma sequência de aumento de 

complexidade das habilidades técnicas e táticas e consequentemente a 

introdução de um conteúdo tático de ataque primeiro e depois um de defesa. 

Pois para que a defesa exista é obrigatório existir um ataque previamente, 

enquanto o ataque pode ser trabalhado de forma independente da defesa. 

Perspetiva-se que em todas as aulas seja realizado um momento de 

competição com jogo formal, onde sempre que necessário se podem introduzir 

regras que enalteçam os princípios de jogo que foram introduzidos na aula. 

Os conceitos psicossociais como respeito e disciplina, autonomia, 

cooperação, superação, fair-play e responsabilidade, serão abordados ao longo 

de todas aulas devido não apenas aos conceitos já inerentes ao desporto, mas 

também ao valores promovidos pelos Modelo de Educação Desportiva que irá 

servir de base para a tipologia de organização da turma e das aulas.  

Para o treino das capacidades condicionais (resistência, velocidade e 

força) irá ser realizado todas as aulas um circuito de 15 minutos com a carga 

de 30s de exercício para 15s de descanso. As capacidades coordenativas 

(orientação espacial, capacidade de reação) serão exercitadas no circuito com 

exercícios de agilidade e nos exercícios critério e jogo formal, nas habilidades 

que a própria modalidade exige como as mudanças de direção, as fintas, a 

passagem da bola para o lado ou para trás e a defesa nas suas diferentes 

formas. 

Dentro da cultura desportiva as regras serão introduzidas 

essencialmente nas primeiras aulas e depois exercitadas ao longo das mesmas 
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com a realização dos exercícios e jogos propostos. As regras a lecionar são: 

ensaio, inicio e recomeço de jogo, formas de jogar a atacar, formas de jogar a 

defender, bola fora e fora de jogo. a sinalética será introduzida na seguinte 

ordem: toque para a frente, ensaio, ponta pé livre, vantagem e pontapé 

penalidade de forma a que tanto em exercícios critério como jogo formal um 

aluno arbitre com a respetiva sinalética e por último a história e as 

caraterísticas da modalidade serão lecionadas na seguinte ordem: origem, 

campo e medidas, composição das equipas e sistema de pontuação. 
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Anexo III – Grelha de Avaliação Diagnóstica Andebol 

 

                     

A
ç
õ

e
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O
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s
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Ocupa o espaço racionalmente;                      

Procura desmarcar-se com mudanças de 
direção para um espaço vazio; 

                     

Realiza 3 passos com a bola na sua posse;                      

Dá linhas de passe seguras ao portador da 
bola; 

                     

A
ç
õ

e
s
 

D
e
fe

n
s
iv

a
s
 

Impede a progressão do adversário;                      

Identifica o adversário direto com marcação 
individual 

                     

Enquadra-se defensivamente entre o 
adversário e a bola 

                     

Fecha as linhas de passe entre passador 
recetor. 

                     

A
ç
õ

e
s
 

té
c
n

ic
a
s
 Realiza o passe em direção das mãos do 

colega; 
                     

Consegue colocar o remate;                      

Consegue desarmar o adversário.                      



XXXIII 
 

Anexo IV – Exemplo de Plano de Aula 
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Anexo V – Cartaz Desporto Escolar Natação 

 

 

Anexo VI – Cartaz de Treino Funcional para Comunidade Docente e 
Não Docente  

 


