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Resumo 

O ano de prática de ensino supervisionada apresenta-se como o culminar da 

formação para a docência, materializado na prática de ensino supervisionada. 

Esta prática permite ao estudante o confronto com a realidade e a oportunidade 

de colocar em prática os conhecimentos até ali adquiridos. Através da prática 

supervisionada, o futuro professor dispõe do momento para arriscar, procurar 

superar os seus desafios pessoais e passar por uma experiência de lecionação 

no contexto real, até então desconhecida. O estágio realizou-se numa escola 

situada na cidade de Espinho, pertencente ao distrito de Aveiro, com a 

orientação de uma professora cooperante e de uma professora orientadora que 

guiaram o percurso percorrido durante o ano letivo. O presente documento 

encontra-se dividido em cinco grandes capítulos: (1) Dimensão pessoal, que 

reporta o percurso biográfico da estudante-estagiária; (2) Enquadramento da 

Prática Profissional, em que o contexto da realização da prática é descrito e 

interpretado; (3) Organização e gestão do ensino aprendizagem - dividido em 

três áreas: conceção, planeamento e realização; (4) Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade; (5) Desenvolvimento Profissional. Neste último 

capítulo, está incorporado o estudo de investigação: “O treino funcional no 

contexto das aulas de Educação física: estudo numa turma do ensino 

secundário”, aplicado numa turma de 12º ano de escolaridade. No término do 

documento, em forma de conclusão, são evidenciadas as emoções vividas ao 

longo do ano de estágio. 

Palavras-chave: estágio profissional, educação física, Aptidão física, treino 

funcional 
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Abstract 

The internship’s year presents itself as the climax of the training for teaching, 

materialized in the practice of supervised teaching. This practice allows the 

student the cross-check with reality and the opportunity to put into practice the 

knowledge acquired. Through supervised practice, the future teacher has the 

time to take risks, seek to overcome his personal challenges and go through a 

teaching experience in the real context, sometimes unknown up to that moment. 

The internship took place in a school located in the city of Espinho, belonging to 

the district of Aveiro, with the advice of a cooperating teacher and a teacher who 

guided the course taken during the school year. This document is divided into five 

major chapters: (1) Personal level, which reports the biographical trajectory of the 

student-trainee; (2) Professional Practice Framework, in which the context of the 

practice is described and interpreted: (3) Organization and teaching learning 

management - divided into three areas: design, planning and implementation; (4) 

Participation in School and Community Relations; (5) Professional development. 

In this last chapter, the research study is incorporated: "Functional training in the 

context of physical education classes: study in a high school class" applied in a 

twelve grade class. At the end of the document, in the form of a conclusion, the 

emotions experienced during the internship year are highlighted. 

Keywords: professional internship, physical activity, physical ability, functional 

training 
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1 – Introdução 

O presente Relatório de Estágio (RE) foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP), inserida no 2º ciclo de estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

Segundo Rodrigues (2001) a formação inicial para a docência requer duas 

dimensões: uma macro, responsável por uma formação científica exigente e 

rigorosa, na área da especialidade de ensino (componente teórica) e outra, 

responsável por uma vivência exigente, rigorosa e apoiada no contexto real de 

trabalho (componente prática).  

Este documento afigura-se à segunda componente acima referida e relata 

a vivência de uma estudante estagiária (EE) (a autora) no decorrer de um ano 

letivo. Este reporta-se aos desafios e conquistas sentidos no decorrer da prática 

pedagógica realizada numa escola de um agrupamento da cidade de Espinho, 

durante o ano letivo de 2016/2017. Este percurso foi acompanhado por dois 

estudantes estagiários, pela professora cooperante, do corpo docente da escola 

e por uma professora orientadora, da faculdade. Ao longo do ano letivo a EE foi 

responsável por uma turma de 12º ano, como turma residente, e duas turmas 

partilhadas de ciclos diferentes - uma de 5º ano e outra de 4º. 

Este documento encontra-se dividido por capítulos, os quais mostram as 

diferentes dimensões que são sentidas ao longo do ano de estágio como a 

dimensão pessoal, o enquadramento da prática profissional, a organização e 

gestão do ensino aprendizagem, a participação na escola e relações com a 

comunidade e o desenvolvimento profissional. Os primeiros capítulos 

protagonizam a apresentação da estudante estagiária, e contextualizam o 

estágio, os seus objetivos, a situação atual da educação física (EF), o local de 

estágio e os alunos com os quais a EE lidou ao longo do ano letivo. Os capítulos 

seguintes remetem para a organização do ensino, no qual foram expressas as 

conceções do mesmo, as formas de organização e estratégias utilizadas ao 

longo do ano. No capítulo referente à “Ação”, a informação encontra-se 

organizada por períodos, onde se encontra exposto deforma clara os desafios e 

conquistas sentidos no decorrer da prática pedagógica.  No que concerne à 
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participação na escola, encontram-se descritas as atividades e relações 

estabelecidas e vividas no seio escolar, atividades e relações estas que 

enriqueceram esta experiência.  

O penúltimo capítulo remete-se para o desenvolvimento profissional, e 

apresenta um estudo de investigação, intitulado “O treino funcional no contexto 

das aulas de Educação física: estudo numa turma do ensino secundário”. Este 

estudo surgiu das necessidades da prática, uma vez que o número de alunos 

com excesso de peso e obesidade era substancial, e a forma de avaliação da 

aptidão física não era, a mais motivadora – não promovendo assim um dos seus 

principais objetivos que é o incentivar à pratica regular de exercício físico. Assim, 

neste estudo refletir-se-á acerca de modos alternativos de abordar a aptidão 

física no contexto das aulas de EF, com recurso ao treino funcional. 

No último capítulo realiza-se uma apreciação global de um ano de muitas 

experiências, desafios e emoções à flor da pele. 
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2 - Dimensão pessoal 

2.1 - Autobiografia 

O meu nome é Catarina da Silva Guedes. Nasci no dia 7 de junho de 

1994, no Hospital de Gaia, e resido em Perosinho, Vila Nova de Gaia. Considero-

me uma pessoa ativa, positiva e de motivação contagiante. Prontidão e 

dedicação na execução das tarefas é também um dos traços fortes que me 

caracterizam. Como pontos negativos – ou menos positivos -, emergem os 

baixos os níveis de autoconfiança. Contudo, há melhorias a registar.  

Esta perceção no decurso do estágio, refletiu sobretudo o desafio diário 

que enfrentei de tentar convencer os alunos a realizar determinadas tarefas para 

as quais estavam relutantes. Uma das principais dificuldades com que lutei foi a 

de motivar quem não está e não quer ser motivado. Não é tarefa fácil incentivar 

pessoas contrariadas para a aula e para os exercícios que têm pela frente – há 

diferenças marcantes entre o ambiente de trabalho de um ginásio (onde as 

pessoas querem estar), e o de uma aula de Educação Física (onde muitos alunos 

só lá estão por obrigação, ou pelo simples motivo de não terem falta). Daí achar 

desde já que a minha maior dificuldade no estágio foi a de motivar os alunos que 

não querem estar na aula de educação física.  

Ao olhar para trás, revejo-me como uma criança feliz, com uma casa 

grande, uma família grande, um jardim grande e muitos animais de estimação à 

mistura. Era uma criança típica, isto é, ativa, sempre pronta a correr, a saltar, a 

cair e continuar a correr. No infantário descobri aquela que viria a ser a minha 

primeira modalidade, a natação, que pratiquei durante 5 anos. Já no ensino 

básico descobri as aulas de EF e a modalidade de voleibol, que era lecionada 

uma vez por semana, no âmbito do programa Giravolei. Hoje, não me recordo 

do nome, nem do rosto da professora que lecionava essas aulas, no entanto, 

recordo que o simples facto de ir de fato de treino para a escola e jogar voleibol 

era algo que me deixava entusiasmadíssima. 

O percurso académico foi acontecendo sem grandes barreiras ao nível da 

aquisição de conhecimentos, isto com exceção da disciplina de Língua 

Portuguesa, que sempre foi um desafio para mim, aos tropeções na ortografia e 

na gramática.  
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 Do 5º ao 8ºano frequentei a Escola Básica e Secundária de Canelas e no 

9º ano passei para a Escola Secundária dos Carvalhos. Ao longo de todo o 

percurso, a EF, em direta disputa com as ciências da natureza, continuou a ser 

a minha disciplinada favorita. 

O sonho que acalentava desde pequena era o de ser veterinária, pelo que 

apesar de frequentar os campos de férias com atividades desportivas 

promovidos pela freguesia, no verão não podia faltar aos campos de férias no 

Parque Biológico de Gaia, no qual estava rodeada dos meus «bichinhos». Fica 

a despertar em mim algo relacionado com o ajudar o próximo, ensinar os mais 

novos, trabalhar em equipa e superar desafios; tudo graças à tipologia de 

atividades que estes campos de férias ofereciam. Apesar desta atividade ser 

mais direcionada para os animais e questões ambientais, os jogos, as 

competições e até o dia radical marcavam presença. Num desses dias radicais, 

especificamente o dia em que fomos ao parque Diverlanhoso, deixou-me uma 

enorme marca. De facto, nunca tive tanto medo e tanta felicidade no mesmo dia. 

O medo inicial dos desafios que enfrentei, como as pontes flutuantes e o slide 

apelaram à minha capacidade de superação, deixando-me extremamente 

satisfeita e com vontade de repetir. Agora, tenho a noção de que muitas das 

minhas escolhas e até atitudes, tomadas em idades mais maduras, advieram da 

satisfação que continuo a retirar da superação dos meus medos. 

Na altura, tudo parecia encaminhado para seguir a área de ciências da 

saúde, até que, no 9º ano, participei numa mega-aula de body combat. Com 

aquela aula senti que, afinal, não era apenas o mundo dos animais que me fazia 

sonhar com o futuro profissional, mas também o mundo do Desporto e em 

especial o mundo do fitness me projetava para o futuro Apesar de ser uma 

criança e adolescente que praticava desporto, ativa e que aderia a todas as 

atividades que a EF me proporcionava, bem como os campos de férias, nunca 

tinha praticado nenhuma modalidade como federada. Porém, curiosa como era 

quis saber mais sobre este mundo do Desporto. 

Lembro-me perfeitamente de dizer em casa - «Quero ir para o Colégio dos 

Carvalhos, porque lá tem Desporto. E quero seguir Desporto!». Sendo 

questionada apenas do «porquê» e face às razões acima descritas, os meus 

pais deram-me todo o apoio, e lá fui eu para Desporto.  
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Paralelamente ao percurso escolar, frequentei o curso de música na 

Escola de Música de Perosinho (EMP), desde do 2º ano de iniciação até ao 8º 

grau (12ºano) de flauta transversal, terminando com 17 valores. Esta escola foi 

a minha segunda casa e nela desenvolvi valores como o trabalho em grupo, o 

trabalho em autonomia, a importância do estudo e da sua regularidade, a 

importância de ganhar, mas também de participar.  

Apesar de se tratar de uma escola de música, e contrariamente ao que se 

pensa - de que apenas o Desporto transmite alguns dos valores acima 

enunciados -, foi na música que os descobri. Após o 6ºgrau, fiquei como chefe 

de naipe da orquestra da escola e, como tal, era responsável pelas minhas 

«pequenas». Com este cargo, senti que não só tinha a responsabilidade de me 

certificar de que as notas eram bem tocadas e que cada uma delas cumprisse a 

sua função em orquestra, mas também que cada uma se sentisse bem e 

trabalhasse com gosto e empenho. No desempenho desta função, dei por mim 

como professora/conselheira para que estas nunca tivessem medo do palco, 

medo de uma passagem ou solo que lhes fosse pedido. Dei ainda por mim a 

transmitir valores, que sei que foram, e são, essenciais nas suas vidas, como a 

persistência, o trabalho em equipa e a autoconfiança. Na verdade, senti que 

liderava e não que mandava, e penso que essa é uma das caraterísticas que 

mais me favorece, e que me ajudou no contexto do Desporto. 

No ensino secundário, no Colégio Internato dos Carvalhos (CIC), 

frequentei a área de Animação Sócio Desportiva. O CIC foi para mim uma 

experiência de família, de partilha, e digo-o de coração cheio, pois ainda hoje, 

passados 5 anos, continuo a visitar a casa que me fez perceber que o Desporto 

faz parte de mim. Nesta instituição, contactei e aprendi muito sobre as diversas 

modalidades desportivas, atividades de ar livre e modalidades de fitness. Os 

valores fomentados pelo Desporto, como a ética, o trabalho em equipa, a par do 

gosto pela sua prática, marcaram indiscutivelmente os anos lá passados. Os 

bons exemplos que tive foram não apenas dos professores da área do Desporto, 

mas também de outras disciplinas. De destacar um professor do CIC, o professor 

Dani. Este foi o professor que mais me marcou como professor de EF e como 

pessoa. Como docente, um exemplo rico em conhecimento, valores e coração. 

Um professor que me fez crescer, me ensinou, me preparou para a faculdade e 

para a vida com tudo o que sabia e com toda a paciência do mundo. Era alguém 
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capaz de adaptar o seu discurso para chegar a todos os alunos, capaz de 

procurar situações equativas, em que promovia o êxito independentemente das 

diferenças dos alunos, e um professor ativo e não um mero cumpridor de 

calendário.  

Na altura em que estava a treinar para os pré-requisitos, recordo, com 

carinho, que não estava a conseguir realizar um movimento e, por isso, por 

momentos, desisti. Ele veio ter comigo e simplesmente disse algo como “Minha 

Catarininha, ninguém é perfeito e todos caímos, mas tudo depende da vontade 

que cada um tem de se colocar novamente de pé.” Com este professor, tive o 

bom exemplo daquilo que gostaria de me tornar. Daí ter surgido a ideia de ser 

professora de EF. 

Finalizei o secundário com média de 18.1 valores, candidatando-me à 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto com 16.3 valores.  

  Entrei para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP) em 2012 e durante todo o percurso nunca tive dúvidas de que estava 

no curso certo. Ao longo do processo, e como é natural, interessei-me mais por 

umas unidades curriculares do que por outras; independentemente disso fui 

aprofundando os meus conhecimentos e percebendo quais as áreas com que 

mais me enquadrava e mais gostava de trabalhar. Foi assim que no terceiro ano 

optei pela área do exercício e saúde como metodologia, passando depois pelo 

ar livre, com o intuito de adquirir um maior leque de conhecimento na área e, 

simultaneamente, aceder a atividades pelas quais tenho um gosto especial. No 

mestrado, contrariamente ao que seria expectável, optei pela área da Educação. 

A justificação decorre da pretensão de abrir mais uma porta no que se refere ao 

mundo profissional – ser professora de EF.  

No mundo do trabalho, comecei, desde o primeiro ano da faculdade, a 

estagiar na área do fitness no ginásio Armazém do Fitness, onde permaneci 

durante dois anos e meio. Atualmente, trabalho no Health Club do Clube Alberto 

Sousa, em Miramar. Ao longo do tempo fui participando e trabalhando em vários 

campos de férias e, no último verão, trabalhei como professora numa escola de 

surf - Surf Atitude – lecionando aulas ao escalão de iniciados. Estas experiências 

foram, sem dúvida, cruciais para as decisões que fui tomando ao longo do tempo. 

De facto, como refere Gomes et al. (2014), a socialização antecipatória influi o 

modo como olhamos a profissão, esta materializa momentos formais e também 
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interações impessoais e informais que adquirem um papel importante 

influenciando as aprendizagens ao longo de toda a formação.  

Neste âmbito, a minha família foi, sem dúvida, o principal fator que me 

levou à pratica desportiva ao longo da minha vida. Não apenas por permitirem e 

me inscreverem em diversas atividades, mas também por frequentarem o ginásio 

de forma regular e fazerem atividades de manutenção como caminhadas, dando-

me sempre todo o apoio necessário para investir na minha área de sonho, o 

Desporto. 

2.2 - Expetativas iniciais 

No que concerne ao meu estágio profissional, não vinha com grandes 

expectativas, contudo, tinha algumas. Assim, esperava encontrar alunos que 

gostassem realmente de EF, que se aplicassem e que viessem para as aulas de 

forma proativa, e não numa ótica de desinteresse. No entanto, o ideal será 

sempre o ideal. Por alerta de colegas de anos anteriores, já estava a contar com 

muito trabalho de «casa». Sabia que iria ser um ano trabalhoso e que não seria 

fácil conseguir gerir o emprego e os treinos personalizados com o mestrado. Mas 

decidi não sofrer por antecipação, pelo que tentei organizar-me o melhor 

possível. 

Relativamente à escola, e pela experiência escolar que tive, esperava que 

o grupo de EF fosse um grupo proativo, dinâmico, acolhedor e pronto a ajudar.

Sendo a cidade de Espinho uma cidade reconhecida pelo Desporto, também 

esperava que a envolvência me trouxesse alunos mais predispostos para o 

Desporto e uma comunidade escolar mais aberta a atividades desportivas e 

projetos que envolvessem a promoção da atividade desportiva. 

Em relação à professora cooperante, esperava que fosse alguém que me 

desafiasse, mas que também me soubesse valorizar. Considerava importante 

que a pessoa que seria responsável pela minha orientação fosse alguém capaz 

de lançar desafios e, simultaneamente, de valorizar o trabalho realizado, criando 

um clima de confiança e agradável. Neste âmbito, esperava que a ajuda da 

professora cooperante me permitisse perceber quais as estratégias de ensino 

mais adequadas, como organizar as aulas, os alunos, para além de perceber os 

desafios que a escola coloca aos professores. Com a professora orientadora, 

esperava conseguir entender o que fazer em relação ao relatório de estágio, 
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quais as possibilidades de objetos a estudar e ter apoio na conceção e a 

realização do Projeto de Formação Individual (PFI), visto que se tratavam de 

situações novas a que teria que dar resposta.  

Quanto aos meus colegas de estágio, acreditava que fossem um ponto de 

apoio durante o estágio, que fossemos unidos e que conseguíssemos partilhar 

conhecimentos e informações. Atendendo a que uns possuem mais 

conhecimentos que outros em determinadas áreas, perspetivava que existisse 

uma entreajuda entre nós, para que todos evoluíssemos de forma positiva. 

Almejava também conseguir retribuir com a partilha daquilo que dominava mais.  

Tendo em conta o perspetivado na legislação, acreditava que o estágio 

me permitisse perceber em que consiste ser uma professora competente. Por 

outras palavras esperava compreender, pela prática em contexto real, no que 

consiste o desafio de lecionar. 
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3 - Enquadramento da prática profissional 

3.1 - Estágio profissional 

O Estágio Profissional (EP) está inserido num enquadramento legal, 

institucional e funcional. Legalmente o EP é regulado pelos princípios presentes 

na legislação em vigor, ou seja, Decretos-lei nº 74/2006 de 24 de março e nº 

43/2007 de 22 de fevereiro , que têm como objetivo a obtenção de habilitação 

profissional para a docência e para o grau de mestre e tem em conta o 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto, o 

Regulamento geral dos segundos ciclos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de 

EF. 

Relativamente ao processo institucional, o Estágio Profissional 

corresponde a uma unidade curricular do 2ºano do Mestrado de Ensino de EF 

nos Ensinos Básico e Secundário, sendo constituído pelas seguintes 

componentes: (1)Prática de Ensino Supervisionada (PES), que corresponde ao 

estágio na escola e (2) Relatório de Estágio (RE), que deve reportar as 

experiências, desafios e reflexões sobre a minha experiência enquanto docente 

da disciplina de EF e membro ativa de uma escola - orientada por uma 

professora experiente. Segundo o regulamento de estágio, a PES “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 responder aos 

desafios e exigências da profissão” (p.3)1.  

No que concerne ao nível funcional, o EP revela-se um palco de 

desenvolvimento  de  competências essenciais para a atividade de docência, 

como a capacidade de trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, a 

pontualidade, a assiduidade, a apresentação e a adequada conduta na escola2 . 

Esta maturação de capacidades leva o estudante estagiário a compreender que 

a profissão de docente exige uma construção contínua de uma matriz identitária 

consistente, criada e recriada nas interações entre pessoas (Gomes et al., 2014). 

1 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Segundo Ciclo de Estudos 
conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (2016). 
2 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Segundo Ciclo de estudos conducente ao grau 
de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos básico e Secundário da FADEUP.  
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A meu ver, é no Estágio Profissional que se compreende quais os 

verdadeiros motivos que nos levaram a escolher o ensino. Segundo diversos 

estudos (e.g., Bastick, 2000; Kiziaskian, 2010; Kyriacou e Kobori, 1998), as 

razões que levam à escolha da docência são as razões intrínsecas, as 

extrínsecas ou altruístas e são, dependo de cada EE, as que realmente permitem 

querer continuar na montanha russa que é a docência. 

 

3.2 - A pedagogia do Movimento – altos e baixos da disciplina de EF 

No contexto nacional, a EF preconiza-se pela lei de bases do sistema 

educativo que se associa às orientações curriculares que remetem para 

enunciados gerais independentemente do seu contexto de aplicação, 

correspondente a um currículo formal para todos. Por sua vez, segue o currículo 

operacional, aquele que é realizado em sala, como resultado do planeamento e 

ação do professor, que pode sofrer alteração conforme necessário. De entre 

estes currículos formais, o aluno também passa por um currículo oculto (Kelly, 

1981), que se constitui pelas “coisas” que os alunos aprendem na escola, como 

resultado do modo pelo qual o trabalho da escola é organizado e planeado, mas 

que não são incluídas no planeamento.  

É entre o currículo formal e oculto que o professor tem a responsabilidade 

de marcar a importância da EF, de mostrar ao público o seu contributo e 

benefícios da sua ação (Doolittle, 2007). Infelizmente, a EF é muitas vezes 

desvalorizada pelos seus próprios representantes que são conformistas e 

passivos,  quando se considerava serem profissionais que defendem categorias 

como o esforço, superação, rendimento, entre outras (Graça, 2014). Avançando 

assim para uma avalanche de crise de identidade da disciplina. 

 Segundo Graça (2014, p. 104), a EF é a única disciplina que, ao lado de 

Português, é obrigatória durante todos os anos de escolaridade. Porém esse 

motivo não lhe confere o estatuto merecido, pois esta sobrevive entre o «faz 

falta, mas vale pouco». Já em 1999, na Declaração de Punta del Este 

(UNESCO), durante a Terceira Conferência Internacional de Ministros e 

Representantes Oficiais responsáveis pela EF e Esporte (MINEPS III), que 

decorreu de 30 de novembro e 3 de dezembro, tomou-se consciência da 

necessidade de dar resposta à implementação e valorização da EF. No entanto, 

os compromissos aí assumidos não foram acompanhados da sua 
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implementação. De acordo com Ken (2006), a EF continua a sofrer com múltiplas 

barreiras, como a insuficiência de tempo atribuído à disciplina, a inadequada 

preparação dos professores, principalmente no primeiro ciclo, a carência de 

instalações e/ou equipamentos e a falta de recursos financeiros. Apesar do 

desenvolvimento, a implementação das politicas na EF são inconsistentes. 

Desta forma, o Comité Intergovernamental de Educação e Desporto da 

UNESCO (CIGEPS), em 2010, pediu ferramentas para reforçar a capacidade 

governamental nesta área, através da realização de um mapeamento da oferta 

de EF a nível global.3  

Em Portugal, ponderando-se a hipótese de a EF ser opcional, estudantes 

do 12º ano declaravam que não escolheriam EF devido ao reduzido grau de 

valoração atribuído à disciplina e pela perceção da falta de habilidade para o 

desporto; por último, apontam as experiências negativas vivenciadas – 

justificando desta forma não ser necessário esforçarem-se na aula (Brandão, 

2002). 

Felizmente, de forma a contrariar este negativismo durante a cerimónia 

de encerramento do “Simpósio Aprender no Século XXI – Mais Exercício, Maior 

Sucesso, Melhor Futuro”, que decorreu na Escola Superior de Comunicação 

Social de Lisboa a 21 de outubro 2016, o secretário de Estado da Educação 

afirmou que a disciplina voltará a contar para a média de entrada na Faculdade. 

Faça-se um contraponto, agora, com outras teorias. Segundo  Crum 

(1993), existem duas ideologias que empurram para o não-ensino da EF, o 

biologismo que associa a disciplina ao treino físico e o pedagogismo que 

considera a aula de EF como um recreio controlado. Estas duas ideologias 

mostram como a EF é justificada de forma incompleta, e, como esta se deveria 

valorizar, sustentada nas suas categorias fundamentais (Matos, 2000), que 

passam pelo conhecer e dominar o corpo, expressão e comunicar pelo 

movimento e o jogo.  Outro elemento a ter em conta é que a EF é a única 

disciplina que trabalha a corporalidade, ou seja, a capacidade de os alunos 

serem capazes de conhecer, dominar, aceitar e gostar do seu corpo. 

O grande desafio atual dos professores e da disciplina de EF é 

compreender que a mesma não se circunscreve a objetivos de melhoria da 

3 CIGEPS 2010 Plenary session Final Report: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189890e.pdf consultado a 9 agosto. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189890e.pdf
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saúde e da aptidão física, e muito menos a um intervalo recreativo. Esta deve 

incluir-se no currículo por cumprir os critérios de inclusão, que remetem para a 

EF enquanto disciplina emancipadora – prepara o aluno para uma participação 

relevante e autónoma na vida social e cultura – passível de possibilitar o sucesso 

no quadro institucional da escola (Crum, 1993). 

 

3.3 – A escola como instituição 

Legislativamente, a escola inicia-se com a Lei de Bases do Sistema 

Educativo Diário da República – I Série nº237 – 14 outubro 1986, que define o 

sistema educativo como “o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 

educação, que se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa 

orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o 

progresso social e a democratização da sociedade” (p.1). Daqui advém a 

necessidade da escola, o espaço físico onde é lecionada a educação. 

A escola é, por excelência e definição, o espaço físico onde a educação 

deve ser «dada». É o local onde acontece a transmissão de conhecimentos, mas 

também um espaço cultural, fruto das relações que os indivíduos estabelecem. 

É um contexto organizacional que é criado pelos sujeitos e as suas relações; e 

também pelos papéis, projetos pessoais, necessidades, valores e entendimentos 

de cada um ou de cada grupo (Carvalho, 2006). Neste entendimento, a escola é 

passível de se modificar ao longo do tempo, tendo em conta que não influencia 

apenas as pessoas que a compõem, mas também as gentes da terra em que se 

localiza e os hábitos da mesma. Por conseguinte, a cultura escolar torna-se algo 

“pessoal” e próprio à escola que lhe permite exprimir os valores e crenças que 

os membros da sua organização partilham. 

Desta forma, emerge a necessidade de organizar a escola, sendo esta 

dividida em três estruturas: (1) física; (2) administrativa e (3) social. A estrutura 

física remete para a dimensão da escola, os seus recursos materiais, número de 

turmas, organização do espaço, entre outros aspetos logísticos. A estrutura 

administrativa remete para a gestão, direção, controlo, tomada decisão e 

participação da comunidade, entre outras. E, por último, a estrutura social 

direciona-se para as relações entre alunos, professores e funcionários, 

responsabilização e cultura organizacional da escola. 
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Enfatizando a estrutura administrativa e considerando o quadro da escola 

onde realizei o estágio, “a administração e gestão dos agrupamentos de escola 

e escolas não agrupadas é assegurado por órgãos próprios(..)” Diário da 

República, 1º série-Nº126 – 2 de Julho de 2012., organizando-se da seguinte 

forma: Conselho geral, diretor, Conselho pedagógico e Conselho administrativo. 

Esta estrutura espelha a evolução ocorrida desde os anos 90, visto que o Diário 

da República, 1º série A-Nº102 – 4 de Maio de 1998, instituía que a 

administração e gestão da escola deveria ser assegurada pela Assembleia, o 

Conselho executivo ou diretor, o Conselho pedagógico e o Conselho 

administrativo. 

O Conselho geral (CG) é o órgão de direção estratégica, responsável pela 

definição das linhas orientadores da atividade da escola, assegurando a 

participação e representação da comunidade educativa, nos termos e para os 

efeitos do n.º4 do artigo 48.º da Lei de Bases do Sistema Educativo. É composto 

por 21 elementos, dos quais no máximo 50% correspondem a representantes do 

pessoal docente e não docente, representantes dos municípios, representantes 

da comunidade local e o Diretor que apenas pode participar nas reuniões sem 

direito a voto. De entre as suas variadas competências, cabe ao CG a eleição do 

presidente do Conselho, a eleição do diretor, a aprovação do projeto educativo, 

do regulamento interno e dos planos anuais de atividades, definir as linhas 

orientadores para a elaboração do orçamento e aprovar as propostas de 

contratos de autonomia. 

O diretor, idêntico ao Conselho executivo ou diretor de 1998, é o órgão de 

administração e gestão do agrupamento nas áreas pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial. Ao mesmo compete apresentar ao 

Conselho geral o projeto educativo elaborado pelo Conselho pedagógico, 

elaborar e submeter à aprovação do Conselho geral as alterações do 

regulamento interno, os planos anuais, o relatório anual de atividades, a 

elaboração do projeto de orçamento, a distribuição do serviço docente e não 

docente, entre outras obrigações. Compete ainda ao diretor representar a 

escola, exercer o poder hierárquico em relação ao pessoal docente e não 

docente e exercer o poder disciplinar em relação aos alunos. 

O Conselho pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão 

pedagógica e orientação educativa do agrupamento de escolas, nomeadamente 
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nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento dos 

alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 

Distinto da sua anterior definição o Conselho pedagógico passa de uma 

constituição de 20 pessoas, no máximo, para 17, deixando de fazer parte dele 

os representantes dos encarregados de educação, dos alunos, do pessoal não 

docente e da associação de pais.  

Sendo o objetivo primordial da escola ensinar, pessoalmente considero 

que este Conselho deveria ter um maior contacto com os alunos e com o corpo 

não docente (que é o que tem um contato mais informal com os alunos), 

conseguindo intervir e, por vezes, atentar a situações pessoais. A participação 

dos pais e encarregados de educação também é essencial, dado que convivem 

com os alunos numa situação familiar e experienciam momentos com os seus 

filhos que os docentes não conseguem observar.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, documento que 

procede à segunda alteração do Regime de Autonomia, Administração e Gestão 

(RAAG) dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos 

básico e secundário, o Projeto Educativo, o Regulamento Interno, os Planos 

Anual e Plurianual de Atividades e o Orçamento constituem instrumentos do 

exercício da autonomia de todos os agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas.  

O Projeto Educativo define-se como “um documento de carácter 

pedagógico que, elaborado com a participação da comunidade educativa, 

estabelece a identidade própria de cada escola através da adequação do quadro 

legal em vigor à sua situação concreta, apresenta o modelo geral de organização 

e os objetivos pretendidos pela instituição e, enquanto instrumento de gestão, é 

o ponto de referência orientador na coerência e unidade da ação educativa’’  

(Costa, 1991). 

No caso concreto da instituição escolar em que realizei o estágio, a 

temática que dá mote ao projeto educativo é “Uma ESCOLA de e para… os 

Resultados, os Valores e a Comunidade’’. Este lema foi criado em fusão com o 

projeto educativo Municipal de Espinho e reflete a Qualidade de Ensino que 

preconiza e pretende a Escola Pública.  

Esta qualidade presente na escola assentava, designadamente, na 

obtenção de resultados de excelência, na adoção de posturas/condutas cívicas 
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exemplares como a confiança, exigência, trabalho, rigor, transparência, respeito, 

igualdade, inclusão, solidariedade, participação democrática, responsabilidade e 

ainda na continuada interação com a comunidade envolvente, que, de facto, se 

vive no quotidiano desta escola. 

3.4 - Como é a escola onde realizei o estágio? 

O Agrupamento de Escolas onde realizei estágio integra no seu 

agrupamento 8 escolas. Este nasceu de um processo de reorganização da rede 

escolar durante o ano letivo de 2011/2012. Foi formalmente constituído a 28 de 

junho de 2012, pelo despacho de Secretário de Estado do Ensino da 

Administração Escolar.  

O Agrupamento compõe uma unidade organizacional, composta por 

órgãos de administração e gestão próprios, e agrega estabelecimentos públicos 

de educação pré-escolar, dos três ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário. Estes estabelecimentos unem-se por um projeto pedagógico 

comum, com o objetivo de cumprir as seguintes princípios, mencionados no , 

"Despacho 5634-F/2012, de 26 de Abril -  Secretário de Estado do Ensino e da 

Adminstração Escola - Ministério da Educação e Ciência", 2012)l: 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 e d) Racionalizar a gestão dos recursos humanos e materiais 

das escolas que o integram. 

O Agrupamento de Escolas situa-se no litoral norte do distrito de Aveiro, 

mais especificamente em Espinho, uma zona que há cerca de 200 anos 

começou a ser explorada para a pesca, ainda que de modo sazonal. Os 

primeiros moradores eram pescadores e não ergueram habitações no imediato, 

porquanto permaneciam na costa apenas durante a época piscatória e voltavam 

ao território de origem no inverno. Esta opção devia-se ao facto de existirem 

fases em que a dureza do mar impossibilitava pescar em segurança. Por 
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conseguinte, o desenvolvimento económico do concelho surge associado a esta 

atividade e à indústria de conservas.  

Atualmente, Espinho é uma cidade moderna e devido à praia e às 

condições climatéricas da região, juntamente com as práticas referidas 

anteriormente, desenvolveu as condições necessárias para a prosperidade da 

atividade turística, recebendo ao longo do ano milhares de visitantes nacionais 

e internacionais. O fator do clima, com temperaturas a variar apenas entre os 23º 

C no Verão e 12ºC no Inverno, os atrativos naturais e culturais (como por 

exemplo a praia, as condições marítimas para desportos aquáticos como o surf, 

a paisagem, os espetáculos e facilidade de acesso quer por via férrea quer 

rodoviária) foram fatores que favoreceram a expansão da atividade comercial 

local. 

Espinho torna-se uma cidade conhecida pela sua feira centenária, pela 

gastronomia, pela potencialidade nas áreas do turismo e lazer, e pelo seu 

Casino. No setor da Indústria, encontram-se sobretudo pequenas e médias 

empresas, agregadas a uma percentagem considerável de unidades 

empresariais nos ramos da construção e das obras públicas. Por último, a área 

de serviços foi o ramo de maior crescimento nos últimos anos, destacando, mais 

uma vez, o setor turístico e o setor terciário. 

Relativamente à comunidade, na escola-sede existem 1636 alunos, sendo 

o 2º Ciclo composto por 15 turmas, 397 alunos; o 3º Ciclo por 17 turmas, 492 

alunos e o secundário por 32 turmas, 777 alunos. 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 do 

masculino.  

No que concerne ao espaço físico, a escola-sede, escola onde realizei o 

estágio, foi alvo de um processo de requalificação pela empresa Parque Escola 

E.P. A obra teve início em 2008 e concluiu-se perto dos finais de 2010. A área 

remodelada compreendeu cerca de 5 720 m2, tendo restado 4 585 m2 de área 

de construção efetuada de raiz.  

Este processo foi direcionado prioritariamente para a requalificação de 

algumas edificações já existentes. O edifício central foi ampliado de forma a 

concentrar os espaços destinados aos serviços administrativos, zonas de 

convívio e trabalho para não docentes da direção e da biblioteca. Os três blocos 
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de salas de aulas já existentes da escola de raiz foram também remodelados, no 

entanto foi mantido, no essencial, o seu traço arquitetónico original. Procedeu-

se, por outro lado, à edificação de dois novos espaços. Um primeiro, onde 

decorrem atividades letivas com caraterísticas muito técnicas ligadas às 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), à Educação Tecnológica, à 

Eletricidade/Eletrónica e igualmente às Artes Visuais. Um segundo edifício 

dotado de espaços sociais e de convívio da comunidade escolar, onde podemos 

encontrar uma sala polivalente/auditório, o refeitório e o bar. 

A disciplina de EF dispõe de um pavilhão polidesportivo e de dois espaços 

exteriores, um campo de multidesportos (marcações para basquetebol, andebol 

e futebol) e um campo de basquetebol localizados em frente ao pavilhão e ao 

edifício polivalente, respetivamente. O pavilhão polidesportivo divide-se em dois 

subpavilhões. O maior tem as dimensões de um campo de andebol/ futsal que, 

dividido em duas partes, permite a permanência de duas turmas. O mais 

pequeno é reservado para as aulas de ginástica e de dança. 

Existe ainda uma pista de atletismo com apenas dois corredores ao longo 

de 40 metros, uma caixa de areia com um corredor de corrida, um campo de 

voleibol e outro de andebol marcado no espaço vazio destinado ao recreio dos 

alunos. No que toca a material, a escola encontra-se bem equipada, com todos 

os materiais necessários para a abordagem das diferentes modalidades. 

3.5 - Núcleo de estágio 

Inicialmente, julgava que o núcleo de estágio era apenas composto pelos 

três professores estagiários, contudo, há mais. Neste momento, sei que o núcleo 

de estágio, além de ser um espaço fundamental para o desenvolvimento do 

estágio, não se limita apenas aos três estagiários, mas sim a todo o grupo de EF 

que sempre se mostrou disponível para nos ajudar e participar nos nossos 

momentos de debate. Este conjunto de pessoas intitulado de grupo de EF forma 

e segue alguns dos padrões das comunidades de prática.  

Segundo Wenger et al. (2002, p. 4), comunidades de prática (CoPs) são 

um grupo de pessoas que partilham um objetivo comum ou uma paixão sobre 

algo e que aprofundam os seus conhecimentos e habilidades na área interagindo 

de forma contínua. Segundo o mesmo autor, as CoPs estruturam-se numa 

combinação equilibrada de três componentes: o domínio, a comunidade e a 
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prática. Domínio consiste no conteúdo sobre o qual os participantes concebem 

uma base de interesse e um sentimento de identidade, normalmente associado 

ao seu trabalho diário. A comunidade é um grupo de pessoas que interage, 

relaciona e se preocupa em aprender sobre o domínio, abrangendo relações 

pessoais e institucionais entre os seus participantes. É um elemento essencial, 

pois é nesta que se incluem os aspetos sociais que permitem debater o 

conhecimento, desenvolver a aprendizagem e aprender com os outros 

participantes. Por último, a prática compreende todos os conteúdos partilhados 

pela comunidade e pela produção de estratégias que permitem melhorar a 

atividade dos participantes. É algo mutável, uma vez que as perspetivas dos 

participantes são alteráveis ao longo do tempo e as suas experiências são 

integrantes da aprendizagem. 

Wenger (1998) diferencia as comunidades de práticas de outro qualquer 

grupo, por estas se definirem por algumas caraterísticas próprias, como ser 

composto por um grupo selecionado de pessoas que partilham o propósito de 

aprender com o que cada um dos outros participantes sabe. A natureza das 

interações instaladas nas CoPs é influenciada por 3 elementos: envolvimento 

mútuo, empreendimento conjunto e reportório partilhado (Wenger, 1998). O 

envolvimento mútuo é o envolvimento através do qual os participantes se 

relacionam na negociação dos significados das suas experiências práticas. O 

empreendimento conjunto relaciona-se com o resultado do processo coletivo que 

espelha a complexidade do envolvimento mútuo e leva a que todos os 

participantes assumam um papel cooperativo. Este papel cooperativo revê-se na 

capacidade de, mesmo não havendo sempre concordância no grupo, os 

participantes assumirem um papel de negociação para os ajudar a compreender 

as temáticas discutidas. Por último, o reportório partilhado revela a partilha de 

recurso que pertencem à comunidade, como palavras, rotinas, histórias e 

conceitos que têm sido produzidos ou adotados ao longo a sua experiência, 

tornando-se parte da sua prática. 

Na realidade experienciada, não apenas o núcleo de estágio (estagiários, 

professora cooperante e orientadora), mas também o grupo de EF funcionou 

como uma COP. De facto, no seu seio foi possível debater diversos temas sobres 

os quais, os professores, deram os seus testemunhos pessoais, testemunhos 

esses que me permitiram adquirir e compreender um alargado leque de 
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estratégias de forma simples e prática, por se tratarem de situações reais e com 

as quais me conseguia identificar. Tal como defende Mesquita (2014), é 

reconhecido que os indivíduos prestam mais atenção à informação que tem um 

significado pessoal; ou seja, quando a aprendizagem é feita a partir de uma 

situação de contexto e contornos reais, esta promove um aumento do 

envolvimento pessoal e da focalização nos problemas.  

O grupo de EF é composto por 13 professores com caraterísticas distintas, 

mas todos, ao longo do estágio, tiveram contributos fundamentais para o meu 

crescimento e construção da minha identidade como professora. O grupo de EF 

foi um grupo dinâmico e sobretudo solícito. Um grupo sempre disponível para a 

ceder/partilhar espaços, ajudar com exercícios novos, sugerir novas formas de 

organização, debater sobre temáticas que nos eram lançadas, partilhar 

exemplos reais do que passaram e de como agiram. Não esquecendo toda a 

importante componente de socialização, isto é, o “chá”, os almoços, o tempo na 

sala de professores. Todos estes momentos permitiram-me crescer não apenas 

como profissional, mas também como pessoa, designadamente no modo como 

me relaciono em grupos de trabalho. 

No que toca ao desempenho das professoras cooperante e orientadora, 

recebi delas o apoio necessário, com constantes novos desafios, de forma a que 

não estagnasse num modo de pensar ou de agir. De facto, a escola é dinâmica, 

um fluxo dinâmico onde a regra não é nem resulta de igual forma com todos. 

Assim, o desafio é procurar alcançar todos alunos e permitir que estes evoluam, 

não só nos conteúdos da disciplina, mas também social e culturalmente. 

O “meu” núcleo de estágio revelou-se um elemento bem mais valioso do 

que esperava. A dinâmica foi imediata, a distribuição de trabalho, a organização 

das aulas, reflexões, Modelos de Estrutura de Conhecimentos (MEC), 

avaliações, entre outras tarefas foram sempre feitas em conjunto. Mesmo 

quando as tarefas eram individuais o apoio e a entreajuda foram constantes. A 

troca de informação e conhecimentos deu-se durante todo o ano letivo, todos 

estávamos abertos a ouvir opiniões diferentes, procurar nova informação e 

refletir sobre ela em conjunto. Tendo sido uma experiência acima das expetativas 

que me marcou e se tornou um dos principais motivos para levar este estágio 

até ao seu término. 
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3.6 - A turma residente 

 A turma que acompanhei foi um 12º ano do curso de ciências e 

tecnologias, com 26 alunos, 15 elementos do sexo masculino e 11 do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde este escalão etário inclui-se na fase da 

adolescência. Esta fase é caraterizada, como diz Tanner (1962), como um 

período de transição entre a infância e a vida adulta, por impulsos do 

desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e por esforços do 

indivíduo para alcançar os objetivos relacionados às expetativas culturais da 

sociedade em que vive. Segundo Castillo & Balaguer (2002), com a entrada na 

adolescência, os jovens tomam contacto com algumas condutas de risco para a 

saúde e esta fase destaca-se como a de tomada de decisões, como fumar ou 

não fumar,  ser ativo ou sedentário, entre outras. Estas decisões serão 

essenciais para o jovem adulto que se irá formar, sendo que esta fase se assume 

como uma passagem onde o indivíduo consolida o seu crescimento e a sua 

personalidade, procurando alcançar a sua independência económica e 

integração no seu grupo social.  

De entre os dados recolhidos no início do ano letivo, por recurso a um 

questionário elaborado pelo núcleo de estágio, destaque-se o facto de que 13 

alunos se deslocavam para a escola de carro, 7 a pé, 5 de autocarro e 1 de mota. 

Já o tempo que demoravam para se deslocar para a escola, 6 alunos demoravam 

cerca de 5 minutos, 7 alunos entre 5 a 10 minutos; 12 alunos demoravam entre 

10 a 20 minutos e apenas 1 aluno demorava entre 20 a 30 minutos. Tendo em 

conta que esta turma tinha uma das aulas de EF ao primeiro tempo da manhã, 

estes fatores foram considerados como motivo de pequenos atrasos que 

surgiam ao longo do ano. 

No que respeita à prática desportiva, durante o presente ano letivo metade 

dos alunos não praticava nenhuma modalidade desportiva e a outra metade sim. 

Em termos motores, foi realizada uma avaliação inicial, através de jogos 

pré-desportivos e da avaliação da condição física, recorrendo aos testes da 

Bateria FitEscola. Os resultados indicaram que os alunos, no geral, se 

encontravam num nível elementar/avançado nas habilidades motoras e, na 

aptidão física muitos alunos encontravam-se abaixo da zona saudável em todos 

os testes, especificamente no teste vaivém, 50% da turma encontrava-se abaixo 
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da Zona Saudável. Após a análise dos resultados da bateria de testes, surgiu a 

curiosidade de trabalhar a condição física de forma distinta para que os seus 

resultados pudessem melhorar e equipararem-se aos bons resultados que a 

turma aparentava ter nas modalidades.  

 Relativamente à cultura desportiva, nas primeiras aulas, após a seleção 

das modalidades, foi possível perceber que os alunos apresentavam um 

conhecimento básico das regras e história de cada uma, com a exceção do judo. 

A escolha das modalidades, por terem sido abordadas em anos anteriores e 

serem do agrado dos alunos, solidificou e potenciou os conhecimentos da turma 

nas modalidades em causa.  

Em consideração às capacidades psicossociais, os alunos revelavam 

saber trabalhar em equipa e em cooperação e competir no cumprimento das 

regras. A turma seria uma “turma nova”, pois nem todos os alunos vinham juntos 

desde o ano letivo anterior. A turma apresentava pequeno grupos previamente 

existentes, porém não mostravam resistência aos grupos por mim formados. Em 

conjunto com a diretora de turma foi possível saber de alguns casos de alunos 

que estariam a passar por momentos familiares mais complicados, o que poderia 

influenciar o seu empenho em aula.  

A análise dos questionários permitiu ainda compreender que todos os 

alunos compreendem e são capazes de transcrever a importância do respeito 

entre colegas e entre alunos/professor para o bom funcionamento da aula. 

3.7 – A turma do 2º Ciclo – O 5º ano 

A turma do 5º ano era composta por 30 alunos (14 rapazes e 16 

raparigas), com idades compreendidas entre 10 e 13. Era uma turma muito 

heterogénea, tanto ao nível do comportamento, como do desempenho motor e 

empenho nas tarefas. Atendendo a estas características, os alunos formavam os 

seguintes grupos: grupo 1 composto por três alunos que revelaram um 

desempenho motor bastante bom, mas já o seu empenho e comportamento era 

influenciado pela presença de alguns alunos problemáticos da turma. Os alunos, 

quando inseridos em grupos onde os alunos mais problemáticos não estivessem 

incluídos, apresentavam um comportamento exemplar e mostravam dominar já 

alguns conteúdos das modalidades abordadas; grupo 2 formado por cinco 

alunos que apresentavam bastantes capacidades motoras, sendo expectável 
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que tivessem bom aproveitamento. Porém, estas capacidades acabavam por ser 

camufladas pelo mau comportamento, constante destabilização das aulas, 

recusa de realizar alguns exercícios, desrespeito às ordens dos professores e 

procura constante de conflitos com os colegas. Outros dois alunos 

enquadravam-se também neste grupo pelas questões comportamentais, mas as 

suas habilidades motoras eram mais humildes; grupo 3 constituído por cinco 

alunas que se destacavam por se enquadrarem num nível elevado nas 

habilidades motoras, pois já dominavam alguns comportamentos básicos das 

modalidades abordadas. De destacar o seu empenho e comportamento, que era 

bastante bom. As alunas desempenhavam as tarefas que lhes eram propostas, 

com empenho e autonomia, e mostravam respeito por todos os colegas com 

quem partilhavam tarefas; grupo 4 composto por seis alunas do sexo feminino, 

no que respeita às habilidades motoras, apresentavam algumas dificuldades, 

tais como a dificuldade em correr com a bola na mão ou lançar a bola ao cesto. 

Em contrapartida, o seu empenho nas tarefas propostas era grande, tentando 

sempre fazer melhor e ouvindo as correções que lhes eram feitas. O 

comportamento era exemplar e não influenciável por outros alunos; por último 

grupo 5 integrado por nove alunos e cinco alunas, no que respeita às habilidades 

motoras, apresentaram bastantes dificuldades em gestos, como por exemplo 

lançar, agarrar e saltar a pés juntos. Em contrapartida, o seu empenho nas 

tarefas propostas foi sempre razoável e o comportamento exemplar. 

Em termos gerais, pode afirmar-se que os alunos da turma se 

encontravam nas habilidades motoras num nível introdutório nas modalidades 

que foram lecionadas, sendo que alguns alunos não dominavam todos os 

movimentos básicos como o lançar, agarrar, saltar ou chutar. 

Após a realização dos testes da bateria de teste FitEscola, foi possível 

concluir que cerca de 50% da turma se encontrava acima do peso, o que se 

refletiu nos resultados dos mesmos, principalmente na resistência aeróbia.  

 No tópico relacionado com a cultura desportiva, já definida anteriormente, 

os alunos reconheceram as diferentes modalidades abordadas, porém apenas 

alguns conheciam as regras básicas das modalidades.  

Nas caraterísticas psicossociais, mais especificamente no 

comportamento, foi onde a turma apresentou mais dificuldades. Existia um grupo 

bastante perturbador, com comportamentos e atitudes que incluíam agredir 
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fisicamente ou oralmente os colegas, interromper as tarefas e atividades dos 

colegas ou do professor, intimidar ou ignorar os colegas. Estes comportamentos 

tornaram-se uma grande condicionante para o desenrolar das aulas, resultando 

em constantes as paragens, num clima marcado pela repreensão e, por 

consequência, com diminuição do tempo de empenhamento motor dos alunos 

que não se inseriam neste grupo. Apesar da aplicação de diversas estratégias - 

que no início do ano eram maioritariamente baseadas na punição do 

comportamento - nenhuma delas obteve sucesso.  

Desta forma, e após uma reflexão com as professoras cooperante e 

orientadora, apercebemo-nos de que os alunos se identificavam com os 

comportamentos inadequados para o Nível I do Modelo de Responsabilidade 

Pessoal e Social de Hellison (2003). Com os comportamentos desadequados 

deste grupo, a turma acabava por não conseguir progredir de uma forma pacífica 

e produtiva, sendo então proposto pelas professoras a aplicação de estratégias 

que remetiam para o Modelo da Responsabilidade Pessoal e Social de Hellison 

(1985) – que será objeto de especificação no capítulo da realização. 

3.8 – A turma do 1º Ciclo - 4º ano 

Os alunos do 4º ano eram os nossos «Mafarricos«.  Este contacto com 

alunos deste nível de ensino foi uma experiência fantástica. Era uma turma do 

4º ano de escolaridade de uma escola da cidade de Espinho, composta por 11 

elementos do sexo feminino e 14 elementos do sexo masculino. A predisposição 

motora dos alunos era muito boa; estes já dominavam grande parte dos padrões 

motores fundamentais como agarrar, saltar, lançar, correr e rebolar. No geral, os 

alunos apresentavam um conhecimento básico dos jogos como voleibol e 

futebol, talvez pelo facto da cultura desportiva da cidade incorporar estes dois 

dos desportos e a cidade ser, por isso, reconhecida. Em termos 

comportamentais, os alunos eram exemplares - muito educados, responsáveis 

(para a sua idade) e empenhados em todas as tarefas que eram propostas. 
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4 - Área 1 - Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem 

4.1 - Conceção  

A conceção do ensino é a primeira fase pela qual o estudante estagiário 

(EP) deve passar. Esta, segundo Bento (2003), é a fase onde a conceção de 

ensino e os conteúdos programáticos devem ser vistos como ponto de partida 

para o planeamento. Considera-se a conceção de ensino como uma base 

conceptual que influencia o modo de atuar e de pensar dos professores, visto 

que se reporta ao modo como estes veem o mundo e as suas interações 

(Guimarães, 1988). Assim, é importante que o professor de EF considere a 

conceção na área da sua disciplina como um sistema de valores e crenças sobre 

o como e o que ensinar.

Sendo o professor de EF caraterizado como  “uma gente que, na sua 

generalidade, abraçou a profissão  para continuar ligada a uma área da atividade 

humana que tem como categorias nucleares o esforço, a superação, a 

perseverança, o rendimento(…)” (Graça, 2014, p. 106) foram estes os valores 

nos quais sustentei a minha conceção de ensino, procurando não apenas 

transmitir conhecimentos e habilidades de cada modalidade, mas também os 

valores que podem contribuir para o desenvolvimento do carácter através da 

prática desportiva. 

O processo de antecipação do ensino passa por diversas fases, sendo a 

primeira a análise do Programa Nacional de EF e os documentos da escola, 

neste caso da escola onde realizei estágio (como o Projeto Educativo da escola, 

o Regulamento Interno e o Planeamento Anual de Atividades). Feita a análise -

e em conjunto com a professora cooperante -, perspetivou-se a atuação para o 

ano letivo, no intuito de ir ao encontro das ideologias que a escola defende. 

Após a análise dos documentos acima referidos, mais especificamente do 

Programa Nacional de EF, foi possível compreender como alguns pressupostos 

se encontram desajustados à realidade da escola, pelo que foi necessário 

efetuar adaptações às condições que a escola apresenta e às vivências e 

capacidades dos alunos.  

Em relação à análise do Projeto Educativo, foi possível constatar que a 

escola não se preocupa apenas na obtenção de resultados de excelência, mas 

também com a construção de um ser humano, capaz de adotar posturas 
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exemplares onde os valores como a exigência, rigor, respeito, inclusão, 

responsabilidade entre outros se fazem sentir. 

 Estes foram os pressupostos sobre os quais guiei a minha conduta e 

conceção de ensino. 

 

4.2 – Planeamento do ensino 

A preparação do ensino, solicitada na primeira reunião sobre o trabalho 

que iria ser realizado ao longo do ano teve por base este quadro. Outro elemento 

indicado foi que o modelo a utilizar nos diferentes níveis de planeamento  deveria 

ser o Modelo de estruturas de conhecimento (MEC) de Vickers (1990).  

”Esta reunião serviu como ponto de partida essencial para o estágio de 

forma que ao nos ser atribuída a turma e tarefas destinadas ao 

planeamento anual, planeamento de aulas, entre outros assuntos permitiu 

perceber quais os elementos essenciais para iniciar um ano letivo’’. 

(Reflexão semanal nº1) 

O MEC pretende refletir um pensamento transdisciplinar, identificar as 

habilidades e estratégias de uma modalidade e mostrar como conceitos das 

ciências do desporto influenciam o processo de ensino-aprendizagem. Este 

pretende funcionar com um guião para o ensino, estruturando de forma 

hierárquica os conhecimentos (Vickers, 1990) . 

O modelo encontra-se organizado em 8 módulos, que se dividem em três 

fases, primeiramente a de análise, seguida da fase da decisão, e terminando 

com a fase de aplicação.  

A fase de análise é composta por três módulos, a saber: estruturação do 

conhecimento, numa organização estrutural hierarquizada da atividade a 

desenvolver; análise do envolvimento e dos alunos. A fase da tomada de decisão 

contém, por sua vez, quatro módulos: determinação da extensão e sequência de 

conteúdos; definição de objetivos; determinação de um sistema de avaliação e 

preparação das progressões de ensino. Por último, a fase de aplicação, reporta 

os diferentes níveis de planeamento:  plano de aula, plano de unidade didática, 

plano anual e programa individual (Vickers, 1990, p. 6). 

A elaboração dos documentos de planeamento anual, unidade didática e 

plano de aula, foi realizada tendo em conta a estruturação do modelo e foram os 

guiões para a prática. Desta forma, não se afirmam como documentos imutáveis, 
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mas sim como documentos flexíveis passiveis de ajustes sempre que 

necessário. 

As tarefas de planeamento foram realizadas - sempre que possível - em 

grupo. Tanto o planeamento anual como a unidade didática seguiram a mesma 

tipologia organizativa que se refere aos 8 módulos aqui apresentados de forma 

sucinta e no sub-capítulo seguinte cada tipo de planeamento será exposto de 

forma mais detalhada e adaptada. 

O planeamento anual e a unidade didática realizaram-se tendo em contas 

as caraterísticas de cada módulo aqui referidas: módulo 1, referente às 

categorias transdisciplinares do conhecimento, analisando as atividades a 

desenvolver. Seguiu-se o módulo 2, onde se realizou toda a análise do 

envolvimento - como os recursos espaciais, materiais e humanos que estavam 

disponíveis. No módulo 3 é feita a análise da turma, resultante da sua 

caraterização e avaliação diagnóstica. Prosseguiu-se o módulo 4, no qual se 

determinava a extensão e sequência dos conteúdos. Sem mais, o módulo 5, no 

qual se definem os objetivos, tendo em conta o que está perspetivado na 

legislação dos Programas Nacionais, bem como as capacidades dos alunos da 

turma. O sexto módulo refere-se à configuração da avaliação, designadamente 

a formativa e sumativa. O módulo 7 materializa-se na tipologia de tarefas de 

aprendizagem, nas estratégias de ensino e nas progressões pedagógicas, de 

modo a que os alunos possam evoluir até alcançar os objetivos definidos para a 

modalidade. E terminando no módulo 8 que se associa à aplicação. 

 

4.2.1 – O Planeamento anual 

 O planeamento anual tem como enfoque a análise e a tomada de decisões 

essenciais para o ano letivo, tais como a matéria de ensino e a sua sequência 

nas várias áreas de extensão da EF. É construído tendo em conta, não só o 

Programa Nacional de EF e os documentos orientadores do grupo de EF, como 

também as condições físicas e materiais da escola.   

 Numa primeira etapa, realizou-se uma breve reflexão sobre a disciplina 

de EF, especificamente do ciclo de ensino a lecionar, da escola cooperante, 

instalações e materiais. Seguiu-se a análise dos alunos, caracterizando a sua 

faixa etária, o nível socioeconómico, modalidades praticadas, disciplinas 

favoritas e comportamento social - através da análise do questionário realizado 
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online. A informação relativa ao domínio motor adveio das avaliações 

diagnósticas. 

 Após a seleção das modalidades a abordar realizou-se a extensão das 

matérias de ensino, ou seja, o “roulement”, com a distribuição anual das 

modalidades e dos espaços (Figura 1).  

 

A escolha das modalidades foi realizada em função do definido no 

Programa Nacional de EF, que no 12º ano de escolaridade contempla opções, 

nomeadamente a possibilidade de escolher duas modalidades coletivas, 

ginástica ou atletismo e duas alternativas. A Dança é uma matéria obrigatória, 

pelo que não foi colocada na lista de modalidade a escolher pelos alunos. 

Partindo da análise das suas escolhas e tendo em conta a distribuição dos 

espaços e as possíveis condições climatéricas, as modalidades e o número de 

aulas previsto, foram definidas pelo professor estagiário e pela professora 

cooperante (Quadro1).  

 

Quadro 1 – Relação entre modalidades e número de aulas previstas 

Modalidade Número de aulas Período 

Voleibol 13 Aulas 1º/3º 

Badminton 6 Aulas 1º 

Atletismo 12 Aulas 1º 

Figura 1 - Roulement do 12º 
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Basquetebol 13 Aulas 2º 

Lutas (Judo) 6 Aulas 2º 

Dança 7 Aulas 2º 

TagRugby 7 Aulas 3º 

 

4.2.2 – As Unidades didáticas 

 A unidade didática materializa uma fase do planeamento que deve 

procurar garantir a sequência lógico-específica e metodológica da matéria e 

organizar as atividades dos alunos e do professor, como meio de regulação e 

orientação da ação pedagógica (Bento, 2003). Este foi o pressuposto, que 

sustentou a elaboração das unidades didáticas de todas as modalidades 

abordadas ao longo do ano letivo.  

 Em todas as modalidades o planeamento da unidade didática seguiu a 

sua ordem hierárquica. Começando pelo módulo 1, no qual - após a análise dos 

Programas Nacionais - definíamos o que iriamos lecionar hierarquicamente 

sobre as habilidades motoras, conhecimentos, cultura desportiva, condição física 

e conceito psicossociais.  

Foi notório, numa fase inicial, a dificuldade de organização de conteúdos, 

sendo que a tendência era a de colocar muita informação no documento e definir 

muitos conteúdos a lecionar. Com o avançar do ano letivo, com as correções 

que foram sendo efetuadas e com a evolução do conhecimento dos alunos da 

turma, o documento tornou-se muito mais objetivo. 

 Progredindo para o módulo 2, no qual realizávamos a análise do 

envolvimento, foi possível perceber que a escola para algumas modalidades 

carecia de algum material, o que nos fazia, desde logo, pensar em estratégias a 

propor no módulo 4. 

Posteriormente, foi planeada a forma de realizar a avaliação diagnóstica 

à turma. Uma vez que dependia da modalidade, esta avaliação foi sendo 

ajustada. Este ajuste passava por uma avaliação formal com preenchimento de 

uma grelha, ou apenas por avaliação descritiva do nível em que a turma se 

encontrava. Para as modalidades de badminton, voleibol, atletismo, basquetebol 

realizou-se uma grelha, em grupo, que era preenchida recorrendo a uma escala 

de 1-3 no início do ano letivo, a qual passou a ser de 1-5, de forma a podermos 

ser o mais discriminatórios possível no nível dos alunos. Após a avaliação era 
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realizada uma análise dos dados, tal como ilustra o excerto da reflexão das aulas 

nº3 e 4: 

“(…) refletindo nos resultados da avaliação diagnóstica, com base nos 

critérios por nós definidos, a turma, em média, realiza e cumpre os 

critérios, sendo o critério da comunicação o que apresenta o maior número 

de “não faz’’ e a realização de serviço para zona desprotegida o critério 

com mais “faz bem”’. Dentro dos critérios com maior número de avaliação 

1 “não faz’’, estão as questões de comunicação, distribuição de jogo, 

deslocação à rede após receção e posição defensiva.” (Reflexão Aula nº 

3 e 4) 

“A turma foi divida por equipas heterogéneas de forma a que os alunos 

com mais capacidades estejam divididos pelas equipas e possam ajudar 

os colegas com mais dificuldades.” (MEC de Basquetebol) 

Esta reflexão permitia já definir algumas estratégias de ensino como a 

formação de grupos equitativos ou de grupos por patamares. 

 De seguida, o módulo 4 resultava da análise da modalidade, dos alunos 

e do material disponível. Realizávamos o quadro, no qual constavam as 

seguintes informações: número de aulas e conteúdos a lecionar nas diferentes 

áreas transdisciplinares. Esta extensão de conteúdos permitia dar uma visão e 

uma preparação para o decorrer da unidade didática.  

No módulo 5, no qual definíamos os objetivos a alcançar tendo em conta 

os Programas Nacionais e o(s) níveis dos alunos da turma.  

Foi nesta fase que me apercebi do desafio que seria a minha turma, pois 

em muitas modalidades - como por exemplo o Voleibol - a turma apresentava 

bons níveis, pelo que já não precisava de voltar a rever conteúdos básicos. Pelo 

contrário, o desafio foi criar objetivos que desafiassem os alunos. 

O módulo 7 materializava-se na tipologia de tarefas, nas estratégias de 

ensino e suas progressões pedagógicas de forma que os alunos pudessem 

evoluir e alcançar os objetivos definidos. Este módulo funcionava como um 

pequeno manual de exercícios que facilitavam a construção dos planos de aula. 

O módulo 4 foi a base para a elaboração do módulo 8, que resulta da 

síntese da informação dos restantes módulos permitindo ter uma visão mais 

completa e integrada da unidade didática, conforme exemplo em anexo (anexo 

1). 
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Concluída esta tarefa sentia-me preparada para a lecionação e para os 

desafios que iria enfrentar.  

4.2.3 – Plano de aula 

O plano de aula assume-se como “o verdadeiro ponto de convergência do 

pensamento e da ação do professor’’ (Bento, 2003, p. 101). Este nível de 

planeamento foi um dos mais desafiantes, nomeadamente na estruturação dos 

objetivos em muito devido ao facto de no ano transato ter ficado com algumas 

dúvidas acerca da sua redação. Porém, após algum trabalho com a professora 

cooperante comecei a compreender como os devia definir.  

O plano de aula era composto por um cabeçalho (Figura 3) que continha 

o nome do professor, a turma, o número da aula, o espaço, o material, a função

didática, o tempo útil e os objetivos gerais da aula. 

Para a definição dos objetivos, a maior dificuldade passava por saber no 

que me focar e de como o escrever. Desta forma, o trabalho realizado com a 

professora cooperante foi árduo, mas compensatório - a verdade é que após 

uma boa construção dos objetivos, o planeamento era facilitado e no final da aula 

era mais facilmente observável se se tinha conseguido alcançar os objetivos da 

aula e os de cada exercício. Assim sendo, o ponto de viragem deu-se quando 

consegui compreender que o objetivo se devia reportar ao comportamento final 

que eu espero obter na aula ou nos exercícios. Sendo que o objetivo geral se 

Figura 2 - Exemplo de cabeçalho de plano de aula 
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distingue do comportamental por o primeiro ser redigido no infinitivo e o segundo 

no presente, como no seguinte exemplo retirado de um plano de aula de judo: 

“Habilidades motoras: execução das técnicas de queda (ushiro 

ukemi), de imobilização (Kusure-Gesa-Gatame) e de projeção (uki goshi) 

em situação de jogos de luta. Introdução à técnica de ceifa (o soto gari) 

em situação de exercício critério (…) Yoko-shio-gatame -  O tori passa a 

mão por baixo da coxa do uke e agarra pelo seu cinto e com a outra mão 

controla o pescoço agarrando a gola do adversário” (Plano de aula nº 57 

e 58) 

Na construção do corpo do plano de aula, sustentado na unidade didática 

previamente realizada, eram consideradas três partes (inicial, fundamental e 

final). Em termos gerais, a tendência organizacional da aula manteve-se, quase 

sempre, na lógica da base para o topo, iniciando a aula com um aquecimento 

geral, passando para o específico de acordo com a modalidade lecionada, 

seguindo-se o treino da técnica e da tática através de jogos na forma reduzida 

ou formal. Apesar de existirem algumas estratégias em formato topo-base, a 

estratégia adotada foi a que considerei que era mais ajustada à turma, sendo 

que esta, apesar de apresentar alunos com um bom nível nas habilidades 

motoras, como por exemplo no voleibol, outros apresentavam bastantes 

dificuldades. Desta forma, foi possível potenciar a entreajuda e o trabalho 

colaborativo, como é possível constatar em várias reflexões. 

“No decorrer da aula fiquei surpreendida e muito satisfeita com o 

comportamento de três alunos que, sem indicação minha, dedicaram 

tempo em vários momentos (…) para ajudar os seus parceiros que tinham 

um nível mais baixo.” (Reflexão de aula nº7 e 8) 

Por último, e sempre que necessário, completava o plano com anexos 

com os grupos ou material necessário para a aula.  

Após a realização do plano de aula e do desejo de que tudo corresse 

como planeado, foram vários os momentos em que tal não aconteceu. Por 

diversos motivos, como o número de alunos inesperado, as condições 

climáticas, greves ou até problemas com o espaço físico, faziam com que o plano 

de aula fosse um guião flexível e adaptável.  
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4.3 – Desafios e conquistas no ensinar  

 Este capítulo estrutura-se em torno dos principais desafios que foram 

surgindo ao longo do ano letivo e gradualmente ultrapassados à medida que o 

ano foi avançando. Como refere Bento (2003, p. 16), “o ensino real tem 

naturalmente mais facetas do que aqueles que podem ser contempladas no seu 

planeamento e preparação. No processo real de ensino existe o inesperado, 

sendo frequentemente necessário uma rápida reação situativa”. 

Ao longo do capítulo pretendo colocar em evidência os desafios com os 

quais me fui deparando, desde o clima de aula, ao processo instrucional 

nomeadamente o feedback, bem como a necessidade de controlo e criação de 

rotinas. Os modelos de ensino e as estratégias serão também alvo de análise. 

 O primeiro ponto do capítulo reporta os modelos de ensino. Segundo 

Metzler (2005),  o modelo deve fornecer um plano e uma abordagem global e 

coerente tanto para aprender como ensinar; deve ser claro nas prioridades nos 

diferentes domínios de aprendizagem e nas suas interações; fornecer uma ideia 

central  para o ato de lecionar permitindo ao professor e aos alunos 

compreenderem o que vai acontecer; o mesmo deve apoiar-se na investigação; 

permitir uma relação entre a instrução e a aprendizagem de forma viável; permitir 

uma avaliação válida da aprendizagem e facilitar a tomada de decisão do 

professor. Tomando como referência esta noção dos principais objetivos dos 

modelos, a reflexão acerca do experienciado segue uma lógica cronológica 

acerca dos diferentes modelos de ensino e estratégias a que recorri durante o 

ano letivo. Completa-se a cronologia enunciando os principais desafios que 

marcaram o ano de estágio. 

 

4.3.1 – 1º Período - as marcas de um ensino diretivo 

O 1º Período caraterizou-se pela utilização do Modelo de Instrução Direta 

(MID) em todas as modalidades lecionadas (Voleibol, Atletismo e Badminton). 

Este período apresentou-me os seguintes desafios: a avaliação inicial, 

diagnóstica e sumativa, a definição dos objetivos de aprendizagem e a 

dificuldade de os cumprir, bem como a organização e controlo da turma.  

O Modelo de Instrução Direta (MID) foi assim designado por Rosenshine 

(1979) após variadas designações anteriores. Este modelo, segundo Mesquita e 

Graça (2009, p. 48), carateriza-se por centrar a tomada de praticamente todas 
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as decisões sobre o processo ensino-aprendizagem no professor. Desta forma, 

ainda segundo os mesmos autores, o professor é responsável pelo controlo 

administrativo, que consiste na determinação explícita das regras e rotinas de 

gestão e sobre as ações dos alunos. Ou seja, o professor é responsável pela 

prescrição e gestão de todas as tarefas motoras.  Este tipo de intervenção pode 

ser observado numa das primeiras reflexões da modalidade de atletismo, na qual 

ficou evidente que toda a aula estava centrada no que eu planeara, mas também 

no que dizia e como a orientava ao nível do tempo e ação dos alunos. Face a 

esta forma de condução do processo de ensino-aprendizagem, foram percetíveis 

as dificuldades que se fizerem sentir na fase inicial, designadamente ao nível do 

controlo do tempo. 

A seguinte reflexão ilustra de forma explicita a prática centrada em mim, 

em que para o exercício acontecer depende da minha ação 

“(…) tive de apressar a realização do percurso de orientação, pois já 

estava novamente em cima da hora de terminar a aula. Apesar de já ter 

utilizado a estratégia dos grupos previamente escolhidos ainda senti que 

demorei muito tempo para organizar e distribuir os alunos da turma pelas 

diversas estações; na próxima aula darei a instrução já perto da pista de 

atletismo para que depois ao meu sinal as equipas se distribuam e ao 

apito todos os circuitos comecem a trabalhar.” (Reflexão de aula nº 11 e 

12) 

 Outra caraterística deste modelo de ensino é a de ser o professor quem 

organiza as atividades em segmentos temporais e, para os aplicar, segundo 

Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça, 2009, p. 48), tem que, obrigatoriamente, 

realizar as seguintes tarefas: revisão da matéria previamente aprendida, 

apresentação de novas habilidades ou do conteúdo geral, monitorização elevada 

da atividade motora dos alunos e avaliar e/ou corrigir sistematicamente em 

referência aos objetivos definidos.  

“Já me senti capaz de ir controlando e corrigindo nas diversas estações. 

Optei por manter a turma mais junta, o que potenciou a aula; as transições 

foram mais rápidas e os alunos não tiveram tanto tempo para dispersar. 

(…) As transições podem ser ainda melhoradas se eu colocar um tempo 

de transição. Senti que os alunos estavam empenhados na realização da 

tarefa, sendo que no circuito de técnica de corrida tenderam a fazer o 
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circuito com uma intensidade baixa, não aproveitando, assim, na 

totalidade, o benefício do circuito. O meu controlo teve que ser muito mais 

ativo nesta estação” (Reflexão de aula nº19 e 20) 

Ao revisitar as reflexões do 1º período foi visível que não fazia a revisão 

da matéria de forma intencional. Apresentava apenas as tarefas e monitorizava-

as. Esta dificuldade foi sendo ultrapassada, pois apenas com o tempo e a 

experiência adquirida foi possível realizar todas estas tarefas de forma 

intencional.  

Transpondo para o tema da avaliação, um tópico que se mostrou bastante 

desafiante, tendo em conta que a avaliação é um dos assuntos menos 

abordados - de forma prática - nos anos transatos de formação. 

Segundo Arends (2008), a avaliação é “o processo de fazer juízos ou 

decidir sobre o mérito de uma determinada abordagem ou de um trabalho de um 

aluno”(p. 211). Através desta, podemos definir o grau de realização dos 

objetivos, intenções educativas e metodológicas, assim como os resultados 

mensuráveis das aprendizagens dos alunos (Bento, 2003).  

A avaliação reveste-se de diferentes modalidades: avaliação Inicial, 

Intermédia, Final, Diagnóstica, Formativa e Sumativa. 

A avaliação inicial refere-se a uma avaliação com função diagnóstica e 

prognóstica no início de um ciclo de formação. Esta “para além de permitir a cada 

professor orientar e organizar o seu trabalho na turma, possibilita aos 

professores assumirem compromissos colectivos, aferindo decisões 

anteriormente tomadas quanto às orientações curriculares, adequando o nível 

de objectivos e/ou procedendo a correções ou alterações na composição 

curricular à escala anual e/ou plurianual, caso considerem necessário”4(p.25) - 

tal como está exposto nos Programas Nacionais de EF. 

 Por vezes, a avaliação inicial é confundida com a avaliação diagnóstica, 

por esta se referir a um momento que pode ser coincidente com a avaliação 

diagnóstica. No entanto, Gonçalves et al. (2010) ao discorrerem sobre a 

avaliação diagnóstica referem que é um processo que “facilita (…) a ação do 

4 In Programa de Educação Física do Ensino Básico do 3.º Ciclo, bem como Programa de Educação Física 

do Ensino Básico do 2.º Ciclo: Vol. II e Programa de Educação Física 10º, 11º e 12º anos cursos 
humanísticos e cursos tecnológicos. Direção Geral de Educação dos Ensinos Básico e Secundário 
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professor na medida que fornece a informação adequada, permitindo tomar as 

decisões necessárias e ajustadas às capacidades dos alunos, promovendo, 

desta forma, o sucesso educativo do aluno”(p.47). Esta permite ao professor ter 

a noção de que pré-requisitos os alunos já possuem, de forma a iniciar uma nova 

aprendizagem num nível de exigência adequado. A avaliação pode ser realizada 

no início do ano letivo ou no início de cada modalidade, de forma a mais tarde 

se poder verificar qual a progressão do aluno (Santos & Varela, 2007) 

Assim, para avaliação inicial realizamos um questionário com o objetivo 

de obter uma caraterização da turma em geral e dos alunos em particular. 

“Na análise do questionário elaborado pelo núcleo de estágio, averiguei 

que a maioria dos alunos de desloca de autocarro para a escola e, na sua 

maioria, numa viagem com cerca de 10 a 12 minutos de distância (…) 

Tendo em conta que esta turma tem uma das aulas ao primeiro tempo da 

manhã, estes podem ser fatores que justifiquem pequenos atrasos (…). 

E, em relação à prática desportiva, metade dos alunos não praticava 

nenhuma modalidade desportiva e a outra metade sim. (...) É possível 

constatar que todos os alunos compreendem importância do respeito 

entre colegas e entre alunos/professor para o bom funcionamento da aula” 

(Reflexão semana nº 8) 

Ainda no contexto da avaliação inicial, esta foi realizada na primeira aula, 

recorrendo a jogos pré-desportivos, com o objetivo de situar os alunos ao nível 

das habilidades motoras que me permitiram ter uma ideia dos níveis de 

desempenho nos JDC.  

“Terminada esta fase mais introdutória, realizámos três jogos pré-

desportivos de andebol, futebol e basquetebol. Com a realização destes 

foi possível perceber que a turma: 

 Apresenta uma boa disponibilidade motora para a prática 

 Sabe as regras principais das três modalidades 

 Respeita e colabora com os colegas e professores 

 Têm alguma tendência em aglomerarem-se em torno da bola 

 alguns alunos têm dificuldades na receção da bola.” (Reflexão de aula nº 

1 e 2) 
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Para a avaliação diagnóstica das diversas modalidades, recorri a grelhas 

com uma escala apreciativa (de 1 a 3) construídas pelo núcleo de estágio, nas 

quais colocamos os vários objetivos que considerávamos que já deveriam estar 

adquiridos pelos alunos, isto tendo em conta os Programas Nacionais. É de notar 

que numa fase inicial me propunha a observar muitos critérios, o que não seria 

possível de avaliar se fizesse a avaliação sozinha. Com o passar do tempo, 

tornei-me mais pragmática, avaliando com mais rigor os critérios mais 

essenciais.  

“avaliação diagnóstica de basquetebol com calma e sem grandes 

dificuldades para avaliarmos todos os alunos. Recorremos a fichas de 

avaliação diagnósticas com a escala de apreciação 1- não faz 2 – Faz 3 

– Faz bem. Como cada professor avaliava um número reduzido de

critérios a avaliação diagnóstica revelou-se acessível.” (Reflexão semana 

3) 

“a avaliação tornou-se mais fácil, não só pela utilização de menos 

parâmetros e mais objetivos, mas também pela utilização de uma escala 

de avaliação entre 1 e 5, o que permitiu distinguir melhor os alunos” 

(Reflexão de aula 95 e 96)  

A avaliação diagnóstica foi uma modalidade de avaliação presente ao 

longo do estágio, tendo sido utilizada no início de cada modalidade; tal permitia 

indicar - de forma clara e objetiva - em que patamar cada aluno se situava. Com 

esta avaliação foi possível ajustar a minha prática, de forma a promover um 

ensino equitativo, definir estratégias que permitissem potenciar tanto a evolução 

técnica e tática de alunos com mais dificuldades, como a responsabilidade e 

trabalho em equipa de alunos com mais qualidades. 

“Terminámos a avaliação com jogo 4x4 com regras formais. Neste foi 

possível compreender que na turma existem vários níveis de jogo, mas 

que os alunos que se encontram em níveis avançados estão ‘disponíveis’ 

para ajudar os que têm com mais dificuldades. Como tal, irei aproveitar 

esta mais valia para potenciar o ensino de alunos com mais dificuldades”. 

(Reflexão de aula nº 3 e 4) 

De seguida irei reportar as modalidades lecionadas e os desafios que 

senti ao do 1º Período. As primeiras modalidades que lecionei foram o 

voleibol, em conjunto com o atletismo. Nestas modalidades logo me deparei com 
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dificuldades ao nível da objetividade dos feedbacks transmitidos. Esta 

dificuldade foi sentida, principalmente, nestas duas modalidades.  

“(…) dificuldade que senti foi conseguir alcançar os objetivos definidos 

para a aula. Existiram algumas falhas no focar os alunos nos objetivos dos 

exercícios. A aula foi pensada com o objetivo de os alunos jogarem o 

máximo de tempo possível, mas acabou por ser confusa, pois foi 

complicado dar ênfase aos objetivos de cada jogo.” (Reflexão de aula nº13 

e 14) 

 Segundo Rosado e Mesquita (2009, p. 69), “a capacidade de comunicar 

constitui um dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no contexto do 

ensino das atividades físicas e desportivas”. A afirmação deixa evidente que o 

processo instrucional do professor e a forma como comunica com os alunos é 

essencial para que os alunos compreendam os exercícios e o que se pretende 

deles. Uma das minhas dificuldades foi a de ajustar o meu discurso e 

simultaneamente ser clara. 

“(…) senti algumas dificuldades em conseguir cumprir todos os objetivos 

definidos, pois apesar de ter definido um por tipologia de jogo, senti 

dificuldade em conseguir focar-me só nesse objetivo concreto em cada 

situação de jogo. Acabava por chamar atenção de vários conceitos e não 

conseguia emitir o Feedback direcionado para aquilo que eu pretendia.” 

(Reflexão de aula nº 13 e 14) 

 Foi possível compreender ao longo do tempo que além da minha 

instrução, entrava em «jogo» a forma como os alunos compreendiam o que eu 

queria dizer. Esta compreensão pode ser afetada por vários fatores, conforme 

atestam Mesquita & Graça (2009) “(…) a realidade é filtrada por cada um, de 

acordo com as suas experiências e com a sua representação do mundo, a 

interação com outros, a comunicação, pela linguagem, envolve uma 

transformação da realidade e está sujeita a várias distorções (…)” (p.71) 

A comunicação apresenta diversas funções, designadamente de 

informação, controlo, motivação e expressão emocional. Simultaneamente  

passa por barreiras como a perceção seletiva, a sobrecarga de informação, a 

linguagem e o receio de comunicar (Rosado & Mesquita, 2009). A componente 

da instrução - que tem como principal função da passagem de informação aos 

alunos - encontra como principal barreira a quantidade de informação. Segundo 
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Arnold (1985) e Famose (1983) (cit. Rosado & Mesquita, 2009, p. 71), “a 

quantidade de informação contida nos estímulos é geralmente superior à que o 

praticante pode efetivamente tratar”. Portanto, existe necessidade de selecionar. 

Após a seleção do que é mais importante falar é necessário remover distrações 

do ambiente, como por exemplo a paragem de bolas quando o professor fala, o 

agrupar da turma, o não ter a turma virada para o sol ou para a bancada se esta 

tiver alunos. É de salientar também a paralinguagem, a que “convence” o aluno 

e que se demonstra no volume da voz, articulação, entoação, contato visual e 

entusiasmo do professor (Rosado & Mesquita, 2009). Por último, e não menos 

importante, é necessário ter consciência da perda de informação que ocorre 

entre o que o professor pretende comunicar e o que o praticante executa. 

Segundo Rosado et al., (cit.Rosado & Mesquita, 2009, p. 72), as perdas de 

informação sucessivas podem chegar aos 60%.  

“Senti que apesar de eles me ouvirem «entrava a 100 e saía a 1000», pois 

durante a parte técnica tudo ‘entrou’, mas quando começou a competição 

‘saiu tudo’.” (Reflexão de aula nº 29 e 30) 

Aos poucos, com a ajuda da professora cooperante, com a compreensão 

do modo adequado de definir os objetivos, com a procura de mais estratégias e 

aumento do conhecimento - em relação a cada modalidade -, senti que consegui 

progredir no processo instrucional, principalmente, na vertente do feedback. 

“Com esta aula, senti que já consigo dar alguns feedbacks aos alunos e 

perceber alguns dos erros que estes cometem, erros que os afastam do 

cumprimento do objetivo do exercício.” (Reflexão de aula nº 35 e 36) 

“Na estação de lançamento do peso senti que consegui gerir bem os 

alunos, mantendo-os empenhados e entusiasmados com a prática, 

realizando os exercícios, cumprindo as regras de segurança e, assim, 

atingindo os objetivos propostos.” (Reflexão de aula nº 33 e 44) 

Após refletir sobre o desafio da comunicação clara e objetiva, procurei 

direcionar a minha prática para objetivos mais simples e gradualmente para os 

mais complexos. Pouco a pouco, comecei a ter maior facilidade na definição e 

cumprimento dos objetivos, tendo sido nesse ponto que surgiu o maior desafio, 

muito além do que eu previa –  os níveis de desempenho dos alunos da turma 

residente revelaram estar acima do esperado, pelo que o desafio foi ajustar as 
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estratégias que utilizava, que passavam por jogos e exercícios muito simples, 

para níveis superiores, porque a turma precisa de algo mais acima. 

A estratégia desenvolveu-se pela valorização da componente tática sobre 

a técnica. A utilização do ponto extra ou da valorização do aluno/ equipa ou até 

à utilização de exercícios mais complexos que não se centrassem apenas na 

componente técnica isolada.  

“Mesmo recorrendo ao ponto extra para valorizar as diferentes habilidades 

os alunos nem sempre aproveitaram essa valoração.  Numa próxima vez, 

tentarei que o ponto extra seja de maior valorização, de forma a motivar 

os alunos a realizar a ação de forma correta e o maior número de vezes.” 

(Reflexão de aula nº 17 e 18) 

Apesar de inicialmente esta estratégia não ter resultado a 100%, o facto 

de ter optado por recorrer, cada vez mais, a situações de competição, os alunos 

passaram a aplicar-se cada vez mais e as aulas foram-se tornando mais 

desafiantes. 

No que concerne ao posicionamento no contexto da aula, ao longo do 

primeiro período fui percecionando que devido ao número elevado de alunos, o 

meu posicionamento na aula não era o mais correto. 

“Para além do planeamento menos bem conseguido, surgiram alguns 

erros da minha colocação em relação aos alunos da turma. Ao corrigir os 

grupos dos campos das pontas, a tendência era ficar sempre virada de 

costas para o resto dos alunos, não conseguindo ver a turma toda. Dar a 

instrução com a turma dispersa por todo o campo, acabava por falar 

ligeiramente mais um lado que o outro a informação deixava de chegar a 

todos os alunos.” (Reflexão de aula nº13 e 14)  

Após a orientação da professora cooperante, fui refletindo e planeando já 

na construção do plano de aula onde me iria posicionar, não apenas para a 

instrução, mas também para a observação e emissão de feedbacks no decorrer 

da aula. Após estas fases, o meu posicionamento foi melhorando a cada passo. 

“Na próxima aula, tentarei que a minha colocação seja mais periférica para 

que seja possível observar a turma completa ou até algum grupo em 

específico, mas sem perder a visão da turma como um todo. Para a 

instrução, penso que será preferível pedir aos alunos que se aproximem 
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um pouco mais de mim, de forma a que não se perca informação.” 

(Reflexão de aula nº 13 e 14) 

“A distribuição dos circuitos foi mais rápida, sendo que a estratégia de dar 

a instrução junto à caixa de areia foi benéfica. Todavia, um dos circuitos 

estava na bancada e não consegui dar nenhum Feedback para o mesmo. 

Já aos circuitos mais próximos consegui dar um Feedback mais 

minucioso, mostrando, assim, que estava atenta a todos, e não apenas 

aos alunos na caixa de areia.” (Reflexão de aula nº15 e 16) 

“Nesta aula senti que o meu posicionamento em campo já foi mais 

ajustado. Optei por ocupar os cantos exteriores do campo, o que me 

permitiu uma visão tanto do jogo mais próximo, como dos campos mais 

afastados.” (Reflexão de aula nº 21 e 22) 

 O período foi avançando, com diversos altos e baixos, sendo que ao nível 

da avaliação dos alunos em termos institucionais passei por duas fases a 

avaliação intermédia (Formativa) e a Sumativa. “A avaliação constitui um 

processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos 

conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno’’5 (p.1), tal 

como está definido nos critérios gerais de avaliação da escola residente. 

Avançando neste desafio, há que saber, pois, distinguir avaliação formativa de 

sumativa. 

A avaliação formativa - segundo o Regulamento Interno da escola 

residente – consiste numa avaliação de caráter contínuo e sistemático, que 

utiliza uma variedade de instrumentos de recolha de informações adequados às 

aprendizagens. Esta avaliação permite que o professor, o aluno, e/ou o 

encarregado de educação obtenham informação precisa sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem, sendo o seu principal objetivo o ajustamento 

de processos e estratégias do processo educativo. Esta avaliação assume-se 

como a avaliação intercalar na qual avaliamos os alunos de forma qualitativa. 

“As avaliações intercalares versavam os temas de aproveitamento, 

participação e comportamento. Cada um com os seus patamares nos 

quais devíamos assinalar com uma cruz e nas observações podíamos 

justificar e indicar elementos da nossa decisão. Senti que não foi muito 

                                                           
5 Critérios gerais de avaliação do Agrupamento a que pertence a escola residente – ano letivo 
2016/2017 - Consultado a 05 julho 2017  
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difícil de fazer, mas como é normal exige um conhecimento aprofundado 

dos alunos da turma” (Reflexão semana 10) 

Por sua vez, a avaliação sumativa, segundo o mesmo regulamento 

interno, consiste na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem dos 

alunos, com o objetivo de classificar e certificar. Esta ocorre tendencialmente no 

final do período ou unidade de ensino, não devendo ser confundida com a 

avaliação final.  

 No decorrer da avaliação sumativa, senti bastantes dificuldades na 

quantificação das atitudes e valores, na sistematização de todos os critérios e 

também na decisão acerca de quais elementos deveria valorizar mais - se o dia 

da avaliação formal ou se a evolução do aluno - como é possível de observar 

numa das reflexões semanais dessa fase. 

“Em relação à organização das avaliações, após nos juntarmos durante o 

fim de semana, realizamos uma tabela de excel que nos permitiu colocar 

todas as avaliações e obter uma nota final. Durante a organização desta 

apercebemo-nos da necessidade de fazer as grelhas para avaliar na 

forma mais correta para que a sua transposição para a tabela seja fácil e 

simplificada, e que, por vezes, utilizamos demasiados critérios. Sentimos 

também alguma dificuldade em perceber se nos devemos simplesmente 

cingir a uma nota meramente técnica/tática do momento de avaliação ou 

se ter em conta a evolução do aluno.” (Reflexão Semana 14) 

A avaliação sumativa foi realizada em todas as modalidades nas suas três 

componentes (psicomotor, psicossocial e cognitivo), sendo as habilidades 

motoras avaliadas sobre a forma de grelha de escala de apreciação, 

beneficiando as atitudes táticas em prol das técnicas. O conhecimento foi 

avaliado sobre o formato de teste ou trabalho e os elementos psicossociais ao 

longo das aulas. Todas as modalidades passaram por estes processos 

avaliativos, tendo em consideração a autoavaliação dos alunos.  

No processo avaliativo, as dificuldades sentidas não passaram apenas 

pelo número excessivo de critérios a que me propunha a observar, mas também 

pelo número elevado de alunos. Tendo em conta estas pequenas barreiras 

recorremos à gravação de vídeo das avaliações, de forma a facilitar o processo 

de avaliação, na procura de o tornar mais justo.   



43 
 

“Em relação ao momento de avaliação, senti bastante dificuldade pois a 

turma é muito grande e mesmo dominando bem os conteúdos não 

consegui avaliar a turma toda. Graças aos vídeos sinto que a tarefa ficou 

facilitada podendo assim aferir de uma forma mais correta os critérios a 

avaliar de cada aluno.” (Reflexão de aula nº25 e 26) 

“Optei por recorrer ao vídeo, pois tendo os alunos realizado apenas duas 

vezes a prova não me senti com capacidade de avaliar de forma justa 

todos os alunos. Considerei que o vídeo me permitiria avaliar de forma 

mais justa.” (Reflexão de aula nº 37 e 38) 

 Após a reflexão com a professora cooperante estas dúvidas foram 

começando a dissipar-se e o processo de avaliação a tornar-se mais claro e 

simples. Porém estas dificuldades apenas foram resolvidas ao longo do 2º 

período. 

 

4.3.2 – 2º Período - passo a passo nos diferentes modelos de ensino 

O 2º Período teve início com um desafio lançado pela professora 

cooperante, a utilização do Modelo de Educação Desportiva, em pelo menos 

uma das modalidades. As modalidades a abordar seriam o Basquetebol, o Judo 

e a Dança, sendo o Basquetebol, que abordei durante todo o período, a 

modalidade que selecionei para tentar aplicar o modelo. 

“Foi proposto pela professora cooperante que abordássemos o modelo de 

educação desportiva. Apesar de ter sido um modelo bastante falado no 

primeiro ano de mestrado, não é o modelo com que mais me identifico. 

Talvez por não ter conseguido compreender a totalidade da sua aplicação, 

mas, desafio aceite!” (Reflexão Semana nº16 e 17) 

 Assim, a primeira fase foi aprofundar o conhecimento e a compreensão 

que tinha do MED.  Este modelo foi proposto por Siedentop (1987) e procura dar 

um cunho afetivo e social às aprendizagens. Este modelo, segundo  Mesquita e 

Graça (2009), preconiza três objetivos: a competência desportiva, a literacia 

desportiva e o entusiasmo pelo Desporto.  

O propósito do MED consiste em formar uma pessoa/aluno 

desportivamente competente, desportivamente culto e desportivamente 

entusiasta. Considerando-se a Literacia desportiva, tornar o aluno 

desportivamente culto, capaz de distinguir a boa da má prática, capaz de 
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identificar os valores do Desporto, identificar as regras, tradições e 

especificidades caraterísticas da modalidade; o Aluno entusiasta aquele 

participa e se comporta de forma a preservar, proteger e promover com 

qualidade a prática desportiva e o aluno competente, aquele que domina as 

habilidades e pode participar de forma satisfatória numa competição, 

conhecendo, compreendendo e adotando um comportamento apropriado ao 

nível de prática em que se encontra (Mesquita & Graça, 2009).  

Após esta fase de compreensão do modelo, chegou a parte desafiante - 

tentar aplicá-lo na turma. Face à complexidade do modelo, quando aplicado na 

integra, optei por integrar o mesmo nas minhas aulas de forma mais simples. 

Comecei por dividir a turma em 4 equipas, definir nome das equipas, identificar 

um capitão por equipa e distribuir «campos de treino». Iniciando a introdução 

desta nova metodologia de forma progressiva, recorrendo a jogos e tarefas 

promotoras do trabalho em equipa e da tomada de decisão autónoma. 

“Tendo em conta que pretendo aplicar o Modelo de Educação Desportiva, 

com a tipologia de jogos que utilizei nesta aula já consegui perceber que 

as equipas parecem estar equilibradas e tenciono mantê-las nas próximas 

aulas. A cada equipa atribuí uma área de treino e deixei a seu critério que 

escolhessem um capitão.” (Reflexão de aula nº 55 e 56) 

Após uma primeira fase mais diretiva, fui introduzindo as noções de 

autonomia, colocando desafios aos capitães e à equipa, responsabilizando-os 

por partes da aula. 

“O aquecimento, lecionado de forma autónoma pelos capitães, foi 

resultado de uma pequena conversa no início da sessão de forma a 

informar sobre o que era obrigatório abordar durante o tempo de 

aquecimento e sobre algumas formas de como o poderiam fazer. Os 

alunos, cada um na sua ordem, realizaram os diversos exercícios e as 

suas variantes de forma a ajustá-los às caraterísticas da sua equipa. 

Mesmo estando na realização dos testes, mantive sempre contacto visual 

e controlo da turma, para que não existissem pequenos comportamentos 

desviantes. Durante este controlo, mantive-me quase sempre em silêncio, 

pois toda a turma se encontrava a trabalhar de forma responsável e 

equilibrada (existindo pequenas ‘’brincadeiras’’ que mostram que se 

divertem ao mesmo tempo).’’ (Reflexão de aula nº111 e 112) 
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As tarefas atribuídas a cada capitão e equipa foram evoluindo ao longo do 

período, passando os alunos não apenas pela função de atletas, mas também 

de árbitros e de treinadores. 

“No torneio 3x3 (…) essencialmente, apercebi-me que os alunos não 

estão habituados ao apito, à função de árbitro e a respeitar o árbitro.  

Como tal, a partir da próxima aula, irei dar mais funções de árbitro como 

dei nesta aula, a começar logo nos jogos reduzidos para que seja uma 

situação mais fácil de entender as faltas, e onde os alunos se irão habituar 

ao apito e a respeitar a decisão do árbitro.” (Reflexão de aula nº 67 e 68) 

Principalmente na função de treinadores, foi possível observar uma noção 

e evolução tática de alguns alunos que, por vezes, na prática não o conseguiam 

demonstrar. 

“Já começo a sentir que os alunos entendem o jogo e conseguem até 

ajudar e dar feedback aos colegas de equipa; a capacidade de leitura de 

jogo e compreensão tática tem vindo a aumentar também de forma 

progressiva. Através da utilização do «treinador», os alunos com 

dificuldades técnicas conseguem ajudar a equipa e evoluir na sua 

compreensão tática” (Reflexão de aula nº 81 e 82) 

Mais recentemente, e segundo Graça e Mesquita (2015), este modelo visa 

“desenvolver a capacidade de jogo, através das habilidades específicas, da 

leitura das situações de jogo e tomada de decisão (…) complementa-se com o 

propósito de fomentar a autonomia, a liderança e partilha de responsabilidade 

na organização da experiência desportiva, através de uma transferência 

progressiva de poder para os alunos” (p.15). Através do desenvolvimento destas 

habilidades específicas, foi possível criar formas de jogo adequadas às 

capacidades dos alunos, motivando e mobilizando-os para a aula. Pela adoção 

destas estratégias foi ainda possível promover aula após aula uma competição 

de qualidade, conforme atesta o excerto a seguir apresentado. 

“Pretendo, como Mesquita (2005), mais que um ‘’fazedor’’, que o 

praticante seja visto como um pensador. Espero que os alunos comecem 

a compreender, a detetar autonomamente o erro, e até pensar na possível 

solução, não acatando simplesmente as minhas sugestões. No 

basquetebol, este crescimento tem sido notório, pois já é possível ouvir-

se intervenções dos colegas de equipa, tanto fora como dentro de campo, 
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para correções táticas e até promoção de situações facilitadoras para 

colegas com mais dificuldades. Como por exemplo, um elemento da 

equipa dos Caril, como base tenta verbalizar as diferentes hipóteses e 

dizer para onde se devem deslocar as suas colegas de equipa que 

apresentam mais dificuldades. Assim, estas podem deslocar-se de forma 

a estarem em boas linhas de passe ou incentivando-as a lançarem para 

que se sintam mais confiantes.”  (Reflexão de aula nº 91 e 92) 

Ao longo do período, para além da modalidade de Basquetebol - que teve 

como desafio a aplicação do Modelo de Educação Desportiva – lecionei Judo e 

Dança, recorrendo a algumas caraterísticas do MED, como a afiliação e a 

literacia desportiva.  

A dança foi um grande desafio para mim, principalmente no que concerne 

ao conceito de criatividade. Esta carência era visível no momento de aula 

dedicado à construção da coreografia. Nesta os alunos estavam divididos em 

quatro equipas, as utilizadas no Basquetebol, cada uma tinha o seu local de 

treino para coreografar a música, que era igual para todas as equipas. Esta 

opção foi tomada de forma a promover o trabalho em equipa, a filiação e 

motivação, valores já trabalhado na modalidade de basquetebol. 

“Em relação à coreografia até agora criada, os grupos estão a funcionar 

bem, podendo ser necessário, por vezes, espicaçar/estimular mais para 

que o trabalho vá aparecendo e não se limite apenas a dialogar sobre o 

que fazer, mas sim a exercitar. Senti que os alunos começam a 

compreender cada vez melhor como explorar a coreografia após os 

feedbacks mais direcionados a cada equipa. Alguns grupos já começam 

a construir uma história em volta da coreografia e não apenas a realizar 

movimentos de forma aleatória.” (Reflexão de aula nº83 e 84) 

A maior dificuldade, aliada à criatividade, foi a emissão de Feedback, tanto 

na especificidade do mesmo como na qualidade do seu conteúdo. Os grupos 

que apresentavam mais dificuldades não conseguiam criar, mesmo após os 

meus Feedback e propostas, pois estes eram mais abstratos e não tão 

ilustrativos como nos jogos desportivos coletivos.  

Ao longo do tempo foi notório que a turma era muito melhor nos jogos 

coletivos, conseguindo compreender a parte técnica e tática do jogo - que eles 
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consideravam como algo mais real-  por oposição à modalidade individual que 

apelava algo mais vago e não tão visual - como a criatividade 

“Os alunos expressam, quando tento falar por grupo e estimular para a 

criação da coreografia, que nas outras modalidades é muito mais simples. 

Este «simples» é descrito como sendo o jogo de basquetebol, por 

exemplo, algo mais real e que já existe - que eles conseguem 

compreender e executar - ao contrário da dança que têm de criar.” 

(Reflexão de aula nº 83 e 84) 

O decorrer da unidade didática mostrou os diferentes patamares das 

capacidades e empenhamento de cada grupo. Tal como evidenciam alguns 

estudos (Donovan, 2003; Hastie & Trost, 2002; Kinchin & O’Sullivan, 2003) 

existem algumas resistências à aplicação do modelo como: a insuficiência de 

competências de liderança, a insuficiência do conhecimento do conteúdo e a 

insuficiência na competência para ajudar na aprendizagem dos colegas  

“Foi na construção e composição da coreografia livre onde voltei a ter 

dificuldades. Apesar de alguns grupos terem conseguido evoluir e cumprir 

com a coreografia, dois grupos não conseguiram evoluir em quase nada. 

A principal dificuldade que os alunos assumem é a falta de criatividade; 

tentei ao máximo dar diferentes ideias e até aconselhar alguns passos 

para que os alunos fossem experimentando e confiando mais neles 

próprios. Como estratégia, disponibilizei no site da turma algumas 

coreografias de grupos para que pudessem ter alguns exemplos e 

algumas fontes de inspiração.”  (Reflexão de aula nº 85 e 86) 

Na fase terminal da unidade didática, os alunos surpreenderam-me de 

forma extremamente positiva. Foi também nesta fase que senti que os alunos 

conseguiram subir um patamar e ir mais além. Apesar das conquistas até ali 

alcançadas nas outras modalidades, a dança – cujas aulas pareciam 

intermináveis e de pouco interesse para os alunos – tornaram-se verdadeiros 

momentos de aprendizagem e de trabalho cooperativo e empenhado. Desta 

forma, tal como afirmam Graça e Mesquita (2015)  “os resultados da investigação 

empírica evidenciam o poder que a filiação em grupo duradouros exerce na 

motivação dos alunos, no clima da aula, na participação e empenhamento nas 

tarefas, na prossecução de objetivos de grupo, no desenvolvimento da 
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cooperação e liderança e na inclusão dos alunos de menor nível de habilidade 

(…)”(p.16). 

“Por último, deu-se para mim o melhor momento em todas as aulas de 

dança. Os alunos estiveram ainda mais empenhados do que na aula 

anterior, conseguindo superar o desafio criado de coreografar a música 

que lhes foi dada até ao fim. Face às dificuldades dos alunos,eEste era 

um aspeto que tinha definido - a coreografia iria apenas até à mudança 

de música no mix -, no entanto, os alunos conseguiram criar até lá e 

pediram para que a música fosse até ao fim. Com este passo, senti que 

consegui atingir um patamar que não pensei que fosse possível na aula 

de dança. Este patamar situou-se em ter todos os grupos a trabalhar de 

forma autónoma e verdadeiramente empenhada para cumprir o objetivo 

final.” (Reflexão de aula nº 89 e 90) 

A modalidade de judo, em conjunto com o voleibol, foi das modalidades 

que me deu mais prazer lecionar. Sendo a modalidade que tinha mais receio em 

lecionar, devido a condições de segurança e por apenas ter aprendido as 

técnicas base no ano transato na didática de judo, esta acabou por se revelar 

uma modalidade onde os meus alunos, mais uma vez, provaram estar à altura 

dos desafios que lhes coloquei.  

“De volta à escola para o 2º Período com muito nervosismo. Esta primeira 

aula foi de judo e apesar de me ter preparado estava muito nervosa que 

os alunos quisessem brincar demais e não conseguisse cumprir as regras 

de segurança.” (Reflexão de aula nº 53 e 54) 

Para esta modalidade, na elaboração do MEC, defini a priori as regras de 

segurança e as técnicas a lecionar. Tendo em conta que todos os alunos se 

encontravam num nível introdutório, pois era a primeira vez que o judo era 

abordado no seu percurso letivo, as técnicas selecionadas foram: técnicas de 

solo (Kuzure Gesa Gatame, Yoko Shiho Gatame); técnicas de pé (O Soto gari, 

O Goshi, Uki Goshi, O Ushi Gari) e quedas ( Ushiro Ukemi, Zempo Gaiten 

Ukemi). Tendo em conta a análise do material disponível, recorri ao trabalho por 

grupos. A adoção desta estratégia foi utilizada, não só para a promoção do 

trabalho em autonomia, mas também para a rentabilização do tempo de prática 

efetiva. 
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“Sendo a primeira vez que os alunos da turma vão abordar o Judo, a 

opção será abordar os conteúdos técnicos base, regras de segurança e 

cultura desportiva associada à modalidade. De entre os conteúdos 

técnicos, tendo em conta que a turma apresenta uma boa predisposição 

motora e se mostra muito respeitadora, irão ser abordadas as 

imobilizações, as projeções e as ceifas mais simples da modalidade.  

Por questões de segurança e tendo em conta o material e o tempo 

disponível para a prática da unidade didática, os alunos não realizarão 

luta na sua versão formal, realizando apenas as diferentes técnicas com 

a turma dividida por grupos homogéneos e executando pequenos randoris 

(lutas lúdicas/adaptadas).” (MEC de Judo) 

Desde a primeira aula que recorri à utilização de imagens distribuídas 

pelos grupos. Esta estratégia facilitou a compreensão da correta forma de 

realizar as técnicas e permitiu que os alunos conseguissem, de forma 

semiautónoma, ir avançando na realização dos exercícios, sem que tivesse que 

recorrer constantemente à demonstração. 

“Como estratégia de ensino optei pela instrução direta e por deixar umas 

folhas com as imagens junto de cada grupo para facilitar a “visualização” 

do exercício para os alunos não terem apenas o momento de 

exemplificação como imagem do movimento. Penso que, para esta 

modalidade, esta será a forma de conseguir manter o controlo na turma e 

estar mais confortável e com espaço para gerir todos os grupos sem que 

existam tempos mortos.” (Reflexão de aula nº 53 e 54) 

Com o avançar da unidade didática o desafio passou pelo incremento da 

complexidade dos exercícios, evitando assim que os alunos adotassem 

comportamentos desviantes, normalmente associados a esta modalidade. A 

turma demostrou uma autonomia progressiva, um trabalho em equipa 

irrepreensível e uma responsabilidade acima do esperado. 

“Com esta decisão consegui confirmar o quão de forma autónoma os 

meus alunos trabalham. Um dos grupos tinha o aluno que tem faltado e 

conseguiu - quase sem a minha intervenção - ensinar todas as técnicas 

ao mesmo. Este aluno, apesar de bom técnicamente, mostrou-se ser um 

aluno que, se eu não for firme na aplicação das regras de segurança e de 

comportamento, vai sempre tentar exagerar nos exercícios e questionar 
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as minhas decisões. No entanto, penso que consegui de forma calma 

colocar o aluno no seu lugar e fazê-lo entender que existem limites e 

regras e que são por mim definidas.” (Reflexão de aula nº 61 e 62) 

Para esta unidade didática defini que a avaliação teórica seria realizada 

de forma distinta do período anterior. Ou seja, no 1º Período a opção foi avaliar 

os conhecimentos de todas as modalidades através de um teste teórico. Para a 

realização do mesmo, formalizámos uma sebenta -  que foi disponibilizada aos 

alunos – e marcámos o dia para a realização do teste. Na modalidade de judo, 

foi igualmente disponibilizada uma sebenta aos alunos e, para diversificar o 

modo de avaliação, esta foi realizada em dois momentos distintos. Através da 

realização de um trabalho – avaliação teórica- e através da verbalização das 

técnicas utilizadas – de forma a valorizar a avaliação prática. 

“Na próxima aula, realizarei um momento de avaliação formal a cada 

aluno, sendo que cada um deve dizer o nome da sua técnica e realizar a 

mesma na sua versão completa e lutar 2 randoris. Os randoris serão 

avaliados com a turma a combater em simultâneo e com a filmagem a 

passar de grupo em grupo” (Reflexão de aula nº 69 e 70) 

 Em relação ao trabalho escrito, senti que alguns alunos não o 

consideraram como uma avaliação formal tanto quanto eu desejava, porém, os 

resultados foram bons e no dia da avaliação foi possível compreender que todos 

os alunos sabiam não só o nome das suas técnicas, mas também arbitrar o 

combate - com toda a nomenclatura específica que este exige. A constante 

utilização da nomenclatura específica durante os exercícios e combates no 

decorrer da unidade didática promoveu a aquisição dos conceitos teóricos de 

uma forma muito mais atrativa do que apenas pela leitura da sebenta. 

 Senti que esta modalidade foi dos momentos mais satisfatórios do meu 

ano letivo. Nesta consegui ensinar algo consistente aos meus alunos e senti que 

estas aprendizagens tiveram uma transferência positiva para as restantes 

modalidades, tal como o sentido de responsabilidade, trabalho em equipa, 

cooperação e a importância do conhecimento teórico para a valorização da 

prática. 

“Concluída a unidade didática de judo, fiquei muito satisfeita com o 

decorrer da mesma. Senti que os alunos evoluíram bastante, pois sendo 

uma modalidade que nunca tinha sido abordada por nenhum deles todos 
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a conseguiram acompanhar. A nível dos conhecimentos, os alunos 

conseguiram fixar e compreender noções e nomenclatura básica do judo 

e em que situações a aplicar. A nível sócio afetivo, os alunos mostraram-

se muito autónomos e capazes de ajudar o colega, as regras de 

segurança foram sempre cumpridas sem ser necessário relembrar 

constantemente e o empenho nas aulas era notório na grande maioria dos 

alunos. Como professora, senti-me muito bem e capaz de gerir a turma e 

não apenas pedir que executassem. Com os momentos dados aos alunos 

de autonomia e responsabilização pelo cumprimento das tarefas fez com 

que a turma evoluísse não apenas no judo, mas também no basquetebol 

por exemplo. Os alunos estão cada vez mais a ser capazes de assumir 

uma responsabilidade individual e pela equipa que integram para que a 

evolução da mesma seja progressiva e positiva.” (Reflexão de aula nº 73 

e 74) 

Esta evolução foi um ponto alto e motivante no decorrer do ano letivo, 

levando a que me concentrasse então em novos desafios, como a importância 

do feedback.  

Desde o 1º Período que dava bastantes feedbacks, e fui evoluindo na 

qualidade de emissão dos mesmos, no entanto, em reflexão com a professora 

cooperante, apercebi-me de que não fechava o ciclo de Feedback.  

“Tenho plena noção que dou bastantes feedbacks, penso neles e faço por 

intervir quando necessário e nas diferentes formas, não apenas ao aluno, 

mas também à turma, não apenas diretivo e prescritivo, mas também tento 

recorrer ao de questionamento. Mas estarei a dar o feedback na forma, 

conteúdo e momento adequado?” (Reflexão de aula nº91 e 92) 

Procurando compreender um pouco melhor o feedback, segundo Williams 

(2005) este “é um processo de ajuda para as mudanças de comportamento; é a 

comunicação a uma pessoas ou grupo, no sentido de fornecer-lhe informações 

sobre como a sua atuação está afetando outras pessoas.” (p.54). Ao recorrer a 

este processo comunicativo, torna-se essencial perceber se este feedback é ou 

não compreendido pelo aluno. Após a emissão do mesmo o professor deve 

verificar se obteve a resposta pretendida e dar novo feedback pedagógico, se 

necessário, ou congratular o aluno pelo sucesso alcançado. 
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“Na minha aula, apercebi-me de como constantemente dou o feedback, 

mas não asseguro se o aluno percebeu e realmente conseguiu mudar a 

sua ação motora para a pretendida. Como tal, na próxima aula tentarei 

estar o mais atenta possível a este detalhe, pois ele é decisivo para a 

compreensão do aluno à correção que eu faço” (Reflexão de aula nº91 e 

92) 

Através da reflexão, consegui compreender que grande parte das vezes 

o meu feedback não era eficaz por não confirmar se o aluno compreendeu a 

informação transmitida. Tendencialmente, após dar o feedback, direcionava a 

minha atenção para outro aluno ou situação. Aos poucos, este desafio foi 

ultrapassado e senti que consegui realmente compreender algumas 

necessidades e ajustes que devia fazer no meu feedback, dependendo do aluno 

ou grupo a que me dirigia. 

“Assim se encerrou a modalidade de basquetebol; senti que foi uma das 

modalidades que me fez evoluir mais a capacidade de deteção do erro e 

qualidade do feedback, pois como se trata de um jogo que envolve muita 

gente em campo, com muita movimentação, muita troca de bola e não 

sendo uma modalidade que domine, senti que me fui preparando cada 

vez melhor para as aulas e a evolução como professora foi crescente e 

positiva.” (Reflexão de aula nº 95 e 96) 

 Em relação aos desafios com que me deparei, senti que foram 

ultrapassados. Efetivamente, foi no 2º Período que senti uma maior evolução na 

minha capacidade de lecionação, designadamente no que concerne à avaliação 

- que tinha sido um desafio por ultrapassar no 1º Período - tornou-se bem mais 

simples, não apenas devido à redução de critérios a que nos proponhamos a 

avaliar, mas também por conhecer melhor os alunos, as suas caraterísticas e 

pela evolução na observação das avaliações. 

“(…) Em relação à avaliação, senti que este período foi mais simples, não 

só por realizarmos as tabelas com mais antecedência e com menos 

critérios, mas também por já conhecer melhor a minha turma e já ter uma 

avaliação contínua, não me limitando ao dia da avaliação” (Reflexão 

Semana nº28) 
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4.3.3 – 3º Período –  o equilíbrio entre avanços e recuos de uma professora 

estagiária 

 Inicia-se o 3º período, o mais curto do ano e com vários desafios, 

identificados e proposto não só por mim, mas também pela professora 

cooperante. A importância do professor entusiasta e da definição de objetivos 

mais desafiantes foram estímulos propostos pela professora cooperante e o 

desafio da modalidade TagRugby e da avaliação final, foram identificados por 

mim, por ser uma modalidade desconhecida e pela importância da avaliação 

para o término de ciclo. 

 No início do período foi lançado o desafio de sermos mais apaixonados a 

lecionar as aulas. Com o cansaço a fazer-se notar, logo na primeira aula do 

período foi pedido pela professora cooperante que fossemos mais entusiastas a 

dar as aulas. Face a este pedido surgiu a necessidade de refletir sobre o que se 

considera ser um professor entusiasta. 

“Esta semana foi-nos lançado o desafio de sermos mais entusiastas a dar 

as aulas. Desta forma fui procurar o significado, um na definição de 

dicionário e outro na definição do Modelo de Educação Desportiva (MED). 

Segundo o dicionário da Língua Portuguesa (2004), entusiasta é uma 

pessoa que demonstra grande interesse por causa, coisa ou pessoa. 

Segundo o MED, apesar de se referir mais ao aluno, é alguém que 

participa e comporta-se de forma a preservar, proteger e realçar uma 

cultura desportiva, tento numa comunidade local como nacional, é alguém 

que contínua a participar ativamente no Desporto pelas experiências 

desportivas que vive durante a participação neste modelo. Ao tentar 

adaptar estas definições ao professor estagiário, e neste caso à minha 

experiência como professora de EF, sinto que é essencial dar “vida’’ à 

aula, de forma a que esta seja realmente diferente das restantes.”  

(Reflexão semana 29) 

Apesar de compreender este conceito, sentia que esta barreira por vezes 

tornava as minhas aulas menos interessantes por não conseguir transmitir um 

clima positivo aos meus alunos, principalmente na turma partilhada. Porém, na 

turma residente penso que foi um desafio facilmente superado. 

“Em relação à turma, sinto que os alunos continuam a ter atitudes muito 

positivas como a entreajuda, trabalho em equipa, cumprimento de regras 
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e estão motivados para a disciplina. Deste modo, termino, quase sempre, 

a aula com a sensação de que soube a pouco e que a aula passou rápido.” 

(Reflexão de aula nº115 e 116) 

 Na modalidade de TagRugby procedi a um recuo no que toca à instrução 

e controlo da turma. Tive necessidade de centrar a aula em mim, nas minhas 

decisões e na completa gestão da aula, pois tal como defende McCaughtry et al. 

(2004), a falta de conhecimento específico ou de familiaridade com os aspetos 

táticos - como senti para esta modalidade - levam os professores a refugiarem-

se na técnica. Este refúgio, para além de não tornar a aula tão interessante, 

também prejudicava a minha instrução.  

Durante as primeiras aulas a maior dificuldade sentida foi a de realizar 

uma instrução adequada. Os alunos com maior dificuldade não conseguiam 

compreender a sequência tática do jogo devido a esta ser o contrário do que 

estavam habituados; o desenvolvimento do jogo – passar a bola para trás e 

correr em frente - era um desafio para alguns e a minha instrução, por vezes, só 

complicava o processo de aprendizagem. 

“A maior dificuldade que senti passou por explicar de forma clara e sucinta 

como se joga a modalidade. Senti que cada vez que tentava dar um 

feedback aos alunos eles ficavam confusos e não era claro a mensagem 

que lhes tentava transmitir. Penso que por também ser uma modalidade 

nova para mim e ainda por cima sem nenhuma experiência prática na 

mesma, torna-se mais complicado explicar a tática e até a técnica.” 

(Reflexão de aula nº 105 e 106) 

 A falta de conhecimento didático do conteúdo da modalidade também não 

facilitou este processo e promoveu até o retrocesso nas estratégias utilizadas. 

Nesta modalidade foi onde senti que não conseguia, ser objetiva na minha 

instrução e, por consequente, colocava muita informação na mesma. Segundo 

Rosado e Mesquita (2009) a perda de informação sucessiva depende de 

variáveis próprias ligadas à própria informação como a estrutura e conteúdo da 

informação, o número de ideias, a extensão da informação, a densidade entre 

outras. No meu caso, a minha instrução estava a ser para além de muito longa 

também muito densa. Esta continha tanta informação, que alguns alunos no final 

da instrução ficavam ainda mais confusos. 
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“Apesar de compreender os seus pressupostos de forma teórica, daí a 

conseguir transmitir vai um passo grande. Desta forma, vou procurar não 

só simplificar a introdução de tarefas (para que estas aumentem a sua 

complexidade ao longo da aula e não que sejam logo dadas como a 

tarefas na sua versão final), como também preparar melhor o meu 

discurso e no que me vou concentrar em cada exercício para não 

dispersar – objetividade, sobretudo.” (Reflexão de aula nº105 e 106) 

Acrescentando ao desafio inicial da instrução, a modalidade de TagRugby 

tornou-se o momento no qual os alunos tiveram mais tendência a adotar 

comportamentos desviantes. 

“Em relação à autonomia e comportamento dos alunos, sinto que na aula 

de voleibol, quando me “ausento”, os alunos continuam a trabalhar de 

forma muito responsável e aplicada; pelo contrário, no Tag, se me quiser 

limitar mais a gerir e distanciar mais, os alunos brincam e tem muito mais 

comportamentos desviantes.” (Reflexão de aula nº 113 e 114) 

É de referir que a modalidade foi lecionada no 3º Período, ou seja na reta 

final do ano escolar, e no caso da minha turma, no término do ensino secundário 

e também numa fase de muito calor. Nesta ambiência, foi necessário, por vezes, 

fazer pausas para os alunos retomarem à calma, pois parecia impossível gerir o 

seu comportamento. Na realidade, não tinha conseguido perceber se este se 

devia às condições climatéricas ou se ao entusiasmo de o ano letivo estar a 

terminar. 

“Em relação à aula, não sei se pelo calor ou por estar a chegar o final do 

ano, alguns alunos estavam completamente aluados. Foi necessário pela 

segunda vez em todo o ano letivo, parar a turma toda com um berro, falar 

de forma autoritária para que alguns alunos “pousassem os pés na terra” 

e colocassem a cabeça na aula.” (Reflexão de aula nº 121 e 122) 

 Retirando estes pequenos percalços, durante a unidade didática os 

alunos conseguiram alcançar o jogo, na sua versão formal em 5x5 e todos os 

alunos foram capazes de obter uma avaliação positiva. Pessoalmente, não foi a 

modalidade mais prazerosa de lecionar, isto devido à dificuldade que senti em 

transmitir os conhecimentos aos alunos e à falta de empatia com a modalidade 

tanto da minha parte como dos alunos. De realçar também o fator motivação, 
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que era diminuto pela parte dos alunos, para realizar o jogo da forma tática e 

tecnicamente correta. 

 “Senti uma evolução grande por parte dos alunos que na primeira aula 

estavam com imensas dificuldades em compreender a lógica e dinâmica 

do jogo, mesmo sendo visível que não se tratava da sua modalidade 

favorita.” (Reflexão de aula nº 121 e 122) 

Já pelo contrário voleibol foi a modalidade mais motivante e prazerosa, 

não apenas para mim, mas também da turma. Com efeito, as aulas de voleibol 

subiram a parada no meu desafio de lecionação, designadamente pelo facto de 

a turma, no seu geral, dominar os conteúdos básicos da modalidade lecionados 

no 1º Período, por isso procurei alcançar o jogo 6x6.  

“Foi reconfortante sentir que as habilidades e conceitos táticos lecionados 

no 1º período estavam a ser aplicados sem ser necessário estar a rever 

conteúdos de forma muito específica. Facilitou-se, assim, a evolução para 

o 6x6” (Reflexão de aula nº 103 e 104) 

As barreiras que senti nesta unidade didática passaram essencialmente 

pela falta de condições físicas. O pavilhão da escola apresentava alguns 

espaços do chão danificados, reduzindo a área de jogo. Sendo a minha turma 

numerosa, o espaço reduzido não permitia que os alunos jogassem de forma tão 

livre. 

“A aula decorreu de uma forma muito positiva e fluída; por vezes sinto que 

a organização da turma fica um pouco mais limitada devido às condições 

do pavilhão. Este apresenta muitos buracos em diferentes espaços (…).” 

(Reflexão de aula nº 107 e 108) 

No entanto, nesta unidade didática dei continuidade à aplicação do MED, 

e fiquei extremamente satisfeita com a turma. Neste período, grande parte da 

aula foi lecionada pelos treinadores e a minha presença serviu apenas de gestão 

pontual, centrando o ensino nos meus alunos e não em mim. De referir que dois 

alunos eram jogadores de voleibol e uma ex-jogadora, o que facilitou o processo. 

Sem descurar que, para além destes atletas, a turma era composta por vários 

alunos muito responsáveis e com caraterísticas de liderança o que promoveu 

este trabalho em autonomia. 

“Sendo dois rapazes jogadores de voleibol, e mantendo estes sempre 

uma postura responsável - o que contribuiu de uma forma muito positiva 
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para a evolução da sua equipa – tal permitiu trazer novos exercícios para 

trabalhar os diversos conteúdos. As capitãs de duas equipas, para além 

do seu desempenho, conseguiram, dentro das suas valências e 

conhecimentos desportivos adquiridos anteriormente, desempenhar um 

papel também relevante no desenvolvimento da sua equipa.” (Reflexão 

semana 35) 

 A estratégia para esta unidade didática centrou-se em atribuir 

responsabilidade aos capitães, inicialmente ficando responsáveis apenas por 

lecionar o aquecimento – com a sequência por mim definida; avançando para o 

aquecimento lecionado por eles, mas precedido de uma conversa comigo, 

dizendo quais os objetivos e deixando os capitães definir os exercícios que 

pretendiam realizar. 

“Em relação ao aquecimento (…), dado em autonomia pelos capitães. No 

início da sessão, realizei uma pequena conversa com estes sobre o que 

era obrigatório abordar durante o tempo de aquecimento e sobre algumas 

formas de como o poderiam fazer.” (Reflexão de aula nº 107 e 108) 

“Em relação à fase inicial da aula, foi dada a ‘’liberdade’’ de os capitães 

de equipa darem o aquecimento e desenvolverem o exercício para a 

exercitação do ataque. Desta forma apenas comuniquei diretamente com 

os capitães sobre o objetivo pretendido e as principais componentes 

criticas.” (Reflexão de aula nº 111 e 112) 

Esta estratégia foi aceite pelos capitães e pela turma com bastante 

responsabilidade e promoveu, não só uma evolução tática e técnica das equipas, 

como também de alunos em específicos. Alunos com bastantes dificuldades 

conseguiram superar alguns erros técnicos e melhorar a sua compreensão tática 

muito devido ao seu empenho, mas também dos seus capitães.  

“Esta estratégia correu bastante bem, conseguindo ter toda a turma 

envolvida e sentindo que os alunos que apresentavam bastantes 

dificuldades - por exemplo no ataque -, por terem tido um 

acompanhamento mais próximo e exercitado um maior número de vezes, 

conseguiram evoluir e no final da aula já realizavam o gesto técnico de 

forma mais correta. Tomo, por exemplo, a aluna da equipa dos Caril - 

apresentava algumas dificuldades na coordenação entre MI e MS, ou 

seja, a aluna consegue realizar a chamada, mas não consegue coordenar 
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o tempo de salto com o batimento na bola. Para ajudar a mesma, o 

capitão, enquanto para a restante equipa realizava passe para eles 

atacarem, para ela lançava a bola e dizia qual o momento em que esta 

devia partir para a bola.” (Reflexão de aula nº 107 e 108) 

Sendo o 3º período um período bastante curto, a evolução dos alunos foi 

notória e, para mim, foi das modalidades mais gratificantes de lecionar. Pois, 

tendo em conta o cansaço acumulado, esta não era uma aula penosa para 

lecionar, mas sim onde sentia que os alunos realmente apreendiam e 

disfrutavam da mesma. A aula desenrolava-se de uma forma muito fluída e 

sentia-me muito confortável na lecionação, a minha instrução, emissão e 

qualidade de feedback era consistente. Os alunos tiveram uma evolução tática 

notória, sendo que o jogo já se tornava mais longo, com intenção tática nos 

gestos utilizados e não apenas no jogo simples, sem objetividade, que conseguia 

observar noutras turmas. 

Terminando as modalidades e os seus desafios, chegou o último desafio 

do ano: avaliação final dos alunos. Desta forma passo a distinguir avaliação 

sumativa de avaliação final. 

Como referi no 1º período, a avaliação sumativa formaliza um juízo global 

sobre a aprendizagem dos alunos, com o objetivo de os classificar e certificar. 

Por sua vez, a avaliação final, segundo o Regulamento Interno, consiste - para 

o ensino secundário - na classificação final de cada disciplina, em cada ano de 

escolaridade e a mesma é atribuída pelo Concelho de Turma, no final do 3.º 

período. Para além de ser realizada no último período, para o 12º - como ano de 

término de ciclo - esta avaliação é sujeita a uma ponderação por disciplina tendo 

em conta a sua tipologia – anual, bianual ou trianual.  

Tal como é possível observar no regulamento interno, a avaliação final 

pode sofrer pequenos ajustes, em concelho de turma, de forma classificar os 

alunos através de uma “Decisão, conforme os casos, sobre a progressão nas 

disciplinas ou transição de ano, bem como sobre a aprovação em disciplinas 

terminais, dos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, não sujeitas a exame final 

nacional no plano de estudos do aluno.” (p.84). 

A avaliação final dos alunos não se limita apenas a avaliar as modalidades 

abordadas no período final, mas sim todas as que foram lecionadas ao longo do 

ano letivo, bem como tendo em conta as avaliações finais dos anos transatos. 
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Desta forma, a classificação pode sofrer um pequeno ajuste tendo em conta os 

anos letivos anteriores. 

“A avaliação final tornou-se um desafio à nossa organização, foi 

necessário colocar todas as avaliações de todas as modalidades num só 

ficheiro de forma a termos toda a informação por perto. Nesse mesmo 

documento, tivemos em conta a avaliação de 3º período do 10º e 11º ano.” 

(Reflexão semana 35) 

Através dos documentos de apoio fornecidos no início do ano e com a 

ajuda da professora cooperante, o processo avaliativo foi facilitado. Explorando 

estes documentos, foi possível compreender qual o peso, ou seja, 

quantitativamente, quanto valia cada competência que o aluno deveria adquirir. 

Desta forma, retirado do projeto curricular, a avaliação é distribuída em três 

domínios que se quantificam da seguinte forma, no ensino secundário: 

Competências de ação (domínio psicomotor) - 70%; Competências de atitudes 

(domínio sócio afetivo) - 20%; e, por fim, competências de conhecimento 

(domínio cognitivo) - 10%. 

Aquando da pesquisa nos documentos acima referidos, foi tida em conta 

a referência encontrada sobre a avaliação da aptidão física, que segundo o 

projeto curricular: “Independentemente da avaliação obtida a aptidão física é 

sempre considerada na avaliação sumativa final dos alunos.” Esta foi para mim 

uma avaliação que não demonstra qualquer veracidade sobre a aptidão física do 

aluno, tendo em conta os testes que são realizados na escola. Sendo este 

também um dos motivos para a escolha do estudo realizado no decorrer do 

estágio. 

“Na avaliação da aptidão física, sentimos algumas dificuldades em 

quantificar os testes e apercebemo-nos de como a escala atribuída não 

demonstra, de todo, a aptidão física dos alunos, pois estes nem realizam 

os testes de forma motivada.” (Reflexão semana 34) 

Após a ajuda da professora cooperante, conseguimos alcançar a tão 

aguarda nota final. A mesma, em concelho de turma, foi discutida sempre que 

necessário de forma a tornar a sua ponderação justa. 

Assim se finaliza o ano letivo e dou por concluída uma etapa repleta de 

desafios e conquistas, altos e baixos que me permitiram ter uma perspetiva 

totalmente diferente da escola e do que esta envolve e significa. 
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4.3.4 - Outras experiências de lecionação 

4.3.4.1 - O 5º ano de escolaridade 

O 5º ano foi, presencialmente, um dos meus maiores desafios. Começo 

pela primeira provação: os alunos problemáticos - ou melhor, os alunos com as 

suas potencialidades em “standby’’. Sendo uma turma bastante heterogénea, 

como anteriormente descrito, foi necessário adotar estratégias que nos 

permitissem trabalhar de forma correta e adequada para promover a evolução 

da turma sem que os alunos, com comportamentos desviantes, prejudicassem 

os colegas e estes também pudessem aprender e evoluir. 

“Com a ajuda da professora, percebemos que o principal problema destes 

alunos passa pela componente do saber estar. Os alunos têm falta de 

regras, falta de saber aceitar regras e falta de aceitação perante as 

tomadas de decisão de professores ou colegas.” (Reflexão semana 18) 

Após repetidas aulas em que, por diversas tentativas falhadas em 

conseguir controlar os comportamentos dos alunos, e tendo chegado ao ponto 

de numa aula considerar marcar uma falta disciplinar, em núcleo percebemos 

que teríamos de mudar a estratégia. Procurando ajustar a estratégia de ensino 

em oposição à visão tradicional de ensino que se centrava no problema, foi 

sugerido, pela professora orientadora e pela professora cooperante, a utilização 

do modelo da responsabilidade pessoal e social de Hellison, como forma de nos 

centrarmos na solução. 

De forma sucinta, o modelo da responsabilidade pessoal e social de 

Hellison representa-se por 5 níveis, como é possível de observar (figura 3) que 

se carateriza por uma adaptação realizada por diversos autores portugueses 

(Correia, 2007), Regueiras, 2006), Corte Real, 2011 e Nogueira, 2011), 

sistematizada em 5 níveis. 
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A denominação utilizada para os diferentes níveis foi a utilizada nos 

primeiros trabalhos realizados sobre o modelo em Portugal. A mesma é 

composta por uma adaptação realizada por Correia (2007), Regueiras (2006), 

Corte Real, 2011) e Nogueira (2011). 

Após a análise da turma de forma detalhada, caracterizamos a mesma, 

com alunos entre o nível 0 (Hellison, 1985) e nível 2 (Hellison, 2003), sendo que, 

em alguns alunos, perspetivou-se atingir o nível 3. Tal como representado no 

Quadro 2, estes níveis apresentam diferentes caraterísticas que se resumem 

em: 

Quadro 2 - Quadro representativo dos 5 níveis do modelo de responsabilidade 

pessoal e social (Hellison, 2003) 

Níveis de Responsabilidade Pessoal e 

Social 
Comportamentos a implementar: 

Nível 0 Irresponsabilidade  

Nível 1 
Respeito pelos direitos e 

sentimentos dos outros 

Autocontrolo do temperamento e 

da expressão oral 

Direito à resolução pacífica dos 

conflitos 

Direito à inclusão 

Nível 2 Participação e esforço 

Automotivação 

Exploração do esforço e de 

novas tarefas 

Modelo da responsabilidade pessoal e 
social

Nível 1 -
Respeito 

pelos 
direitos e 

sentimentos 
dos outros

Nível 2 -
Participação 

e esforço

Nível 3 -
Autonomia

Nível 4 -
Liderança e 
Apoio aos 

outros 
(preocupação

)

Nível 5 -
Transferên

cia

Figura 3 - Níveis do modelo de Responsabilidade Social e Pessoal, adaptação realizada 

por Correia (2007), Regueiras (2006) , Corte Real,( 2011) e Nogueira (2011). 
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Coragem de persistir quando a 

progressão é difícil 

Nível 3 Autonomia 

Trabalho autónomo 

Progresso nos objetivos 

Coragem para resistir à pressão 

dos colegas 

 * adaptação da 2º edição do livro Teaching Responsibility Through Physical 

Activity (Hellison, 2003). 

Após uma reunião com a professora cooperante e orientadora da 

faculdade e tendo em conta a pesquisa prévia sobre em que consistia este 

modelo, definimos alguns objetivos e linhas orientadoras do trabalho que iriamos 

realizar com a nossa turma, conforme patente no excerto a seguir apresentado: 

“O que procuramos não é tanto avançar níveis, mas sim resolver os 

problemas daqueles níveis. Serem capaz de se autorregularem de forma 

consciente. A conversa tem de dar sugestões e não regras de aula que 

levem os alunos a melhorar, por compreensão, para que serve a sua 

intervenção’’ (Apontamentos da reunião com a professora orientadora 1 

março) 

 As estratégias utilizadas, após reflexão individual e/ou de grupo, foram 

ajustadas sempre que necessário, isto no cumprimento do veiculado por 

(Hellison, 2003), isto é, de forma a adaptá-las tornando-as mais válidas para as 

situações específicas dos alunos  

 Referindo agora a prática efetiva, a estratégia passou por dividir a turma 

em três pequenos grupos de 10 alunos, ficando cada professor estagiário 

responsável por est. Desta forma, foi possível promover um contato mais calmo 

e próximo que beneficiou a conversa individual e de grupo.  

Tal como proposto por Hellison (2003), recorremos à estratégia 

pedagógica de uma aula estruturada com conversa individual, conversa de 

consciencialização, atividade física, reunião de grupo e tempo reflexão. Através 

do recurso a esta estratégia, consegui que os meus alunos mais problemáticos, 

começassem a ter noção do comportamento que tinham e começassem a 

justificar o mesmo. Esta justificação permitiu aos alunos compreender e tomar 

consciência dos seus atos, sendo que, na grande maioria das vezes, o aluno 
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compreendeu que estava errado e não voltou a repetir esse tipo de 

comportamento.  

Outra estratégia, que também permitiu a melhoria do comportamento dos 

alunos mais problemáticos, passou pela gestão aula a aula do “palco” que era 

dado ao aluno, sendo que, se o comportamento fosse ajustado, o aluno seria e 

sentir-se-ia beneficiado por ser escolhido para exemplificar, por exemplo. 

Desses alunos, três do meu grupo turma, é de destacar a melhoria de dois 

alunos, que através da insistência por conversa individual conseguiram resolver 

alguns dos seus conflitos com os colegas, tendo alcançado o nível 1. 

Em relação aos alunos que não apresentavam comportamentos 

desviantes, a sua melhoria tanto no que respeita às habilidades motoras como 

pessoais foram notórias, pois a pressão que era exercida pelo grupo era menor 

- o que permitiu aos alunos maior tempo de empenhamento e também maior 

confiança na realização dos exercícios. 

É de salientar que, em todas as modalidades individuais, a turma teve 

melhores prestações, muito por não ser necessário existir nesta tomada de 

decisão em grupo, nem serem modalidades que apelem ao saber estar em 

equipa. 

Concluída esta etapa, sinto que superei o desafio ao conseguir ter várias 

aulas onde o comportamento do grupo turma era ótimo; a aula acabava com 

todos os alunos a pedir de autoavaliação entre 4 e 5 e conseguiam justificar de 

forma válida a sua nota, sempre com um sorriso na cara. 

 

 4.3.4.2 - O 4º ano de escolaridade 

 O 4º ano foi a lufada de ar fresco e esperança que senti durante o ano 

letivo. A turma era composta por alunos com um comportamento muito positivo, 

alunos que - e ao contrário do 5º ano - possuíam não só uma atitude superior no 

seu domínio motor como também do domínio psicossocial.  

  Iniciado o período, reticentes, desenvolvemos apenas atividades de 

coordenação motora, como circuitos com percurso de coordenação e agilidade. 

Estes circuitos permitiam trabalhar as principais habilidades descritas no 

programa nacional, como deslocamentos, equilíbrio, perícias e manipulações6. 

                                                           
6 In Organização Curricular e Programas do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 4º Edição. Ministério da 
Educação 
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Ao longo do segundo período, iniciámos os jogos desportivos, como o 

basquetebol, futebol, andebol e mais tarde o voleibol.  

 Aí chegou a nossa maior surpresa, tendo em conta a experiência menos 

positiva com o 5ºano (pois sempre que iniciávamos jogos coletivos o número de 

comportamentos menos positivos e conflitos entre alunos aumentava), nos 

alunos do 4º ano tudo correu pela positiva. Os alunos raramente entravam em 

conflitos entre eles, e foram capazes de jogar em equipa, ora nos jogos pré-

desportivos, ora na sua versão formal.  

 O 4º ano mostrou ser um grupo de alunos extremamente disponível para 

aprender cada nova regra, jogo ou movimento. Cada aluno evoluiu, não só nas 

suas habilidades motoras, mas também social e cognitivamente. Este grupo era 

capaz de aprender as novas regras dos jogos nas suas versões mais formais ou 

as regras para os jogos pré-desportivos que os obrigava a dar um novo salto na 

qualidade tática do jogo. 

 Darei agora principal ênfase à modalidade de voleibol. Esta modalidade 

foi lecionada tanto no 5º como no 4º ano, e as diferenças são enormes. Os alunos 

do 4º ano contavam com pelo menos 5 atuais praticantes e grande parte dos 

alunos já tinha pelo menos experimentado em algum momento. Na sua 

generalidade, a turma conhecia os movimentos básicos de passe e manchete e 

era capaz de manter a bola no ar em jogo 1x1 e 2x2. Pelo contrário, o 5ºano, 

para além de muitos alunos nunca terem praticado a modalidade, os que já a 

conheciam não eram capazes de fazer simples jogos de sustentação de bola, os 

conflitos entre alunos surgiam constantemente, o que originava comportamentos 

desviantes, como o chutar das bolas ou atacar/lançar a bola de forma incorreta 

propositadamente. 

 Não tendo encontrado com o 4º ano estes pequenos aspetos menos 

positivos, sentidos no 5º ano, a sua evolução foi notória em todas as modalidades 

e até a modalidade de dança foi extremamente satisfatória de lecionar. 

O ano termina e estes alunos foram, sem dúvida, uma marca positiva no 

decorrer do meu ano letivo.  
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5 - Área 2 - Participação na escola e Relações com a 

comunidade  

5.1 Direção de Turma 

Segundo Roldão (1995), o diretor de turma (DT) abarca a função de gestor 

do Conselho de turma que preside. O DT tem, sem qualquer tipo de dúvida, uma 

posição importantíssima no cerne da comunidade educativa, apresentando 

assim uma função de coordenação e articulação entre a ação dos professores e 

os restantes atores no processo educativo. Desta forma, é possível visualizar 

como o papel do diretor de turma não passa por um mero representante na turma 

na comunidade docente, mas por alguém que pode influenciar e contribuir de 

uma forma muito forte e positiva no processo escolar do aluno. Este deve 

informar e esclarecer os alunos sobre as caraterísticas e o funcionamento dos 

cursos com o avançar no processo escolar, e a sua atuação deve privilegiar a 

vertente da comunicação pessoal com o aluno visando conhecer os seus 

problemas e projetos.  

É também da sua competência residir às reuniões de Conselho de Turma 

e coordenar os trabalhos do mesmo, como coordenação dos trabalhos de 

elaboração do Plano de Trabalho da Turma/ Grupo e a promoção do seu 

acompanhamento, avaliação e reformulação ao longo do ano letivo. Cabe ao 

diretor de turma divulgar e explicar detalhadamente os Critérios Gerais de 

Avaliação aprovados para cada ano letivo pelo Concelho Pedagógico, apreciar 

e ponderar ocorrências de indisciplina e aplicar as devidas medidas educativas 

disciplinares da sua competência. 

O diretor de turma deve, através de contactos frequentes, manter os pais 

e encarregados de educação informados relativamente ao percurso do aluno na 

escola, assegurando, nomeadamente, que os mesmos tomem conhecimento 

dos resultados da avaliação sumativa dos três períodos letivos. De salientar que 

o DT é responsável por elaborar, em colaboração com o Conselho de Turma,

práticas favorecedoras de aproximação entre o Agrupamento e as famílias, 

visando a participação ativa dos encarregados de educação na concretização 
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dos Planos da Turma e a articulação e coerência entre as competências 

desenvolvidas na escola e a vivência no seio da família7 

 

5.2 Desporto Escolar 

Segundo o artigo 5.º - “Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do 

Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de fevereiro, o Desporto Escolar é “(…) o conjunto 

de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, 

desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, 

num regime de liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de 

atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo”. O Desporto 

escolar promove o desenvolvimento das capacidades físicas e psicológicas, de 

forma a enaltecer hábitos de vida saudáveis e oferecendo valores como a 

responsabilidade, o espírito de equipa, disciplina, respeito, solidariedade, entre 

outros.  

Nacionalmente, a organização do desporto escolar é realizada pela 

Coordenação Geral do Desporto Escolar, sendo que esta tem 5 Coordenações 

Regionais que, em certos casos, se dividem em Coordenações Locais. O projeto 

do Desporto escolar engloba 37 modalidades diferentes, contudo, apenas 

algumas são possíveis de serem promovidas nas escolas, isto tendo em conta o 

contexto de cada uma. As competições são realizadas de forma faseada: 

regional, nacional e internacional. 

A Direção Geral da Educação, no documento regulador do Desporto 

Escolar mostra de forma muito simples e direta qual o propósito do mesmo. “A 

missão do Desporto escolar é proporcionar o acesso à prática desportiva regular 

de qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos 

estilos de vida saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania 

ativa”8. O Desporto escolar procura, por princípio, promover a igualdade de 

oportunidades, a equidade nas condições de participação, a liberdade de 

escolha, a inclusão e a integração. 

Exponho, de forma sucinta, cada princípio acima enunciado: a igualdade 

de oportunidades mostra que o DE procura assegurar a deslocação dos alunos 

                                                           
7 Artigo 61.º - Competências do Regulamento Interno da Escola – versão nº3 julho 2015. 
8 Desporto Escolar em Portugal – Direção Geral da educação. Documento consultado a 6 de 
junho 2017 
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das aldeias para as vilas ou das vilas para as cidades, de forma a permitir que 

os alunos participem em todas as competições; a equidade garante que existe 

uma refeição ou reforço alimentar se o aluno se deslocar para competir; a 

liberdade de escolha permite que os alunos possam praticar uma modalidade 

que não existe na sua escola numa escola próxima; a inclusão possibilita praticar 

modalidades com regulamentos que permitem a participação de alunos com e 

sem necessidade educativas especiais; por último, a integração promove que 

não seja possível qualquer forma de discriminação entre pessoas, seja baseado 

no género, etnia, morfologia ou grau de funcionalidade motora.  Para além das 

modalidades que fazem parte do Desporto escolar, este ainda integra alguns 

projetos complementares, como o basquetebol 3x3, Tag Rugby, Corta mato, 

Mega sprinter e Jovem Olímpico. 

Pela vivência escolar que este ano e o terceiro ano de licenciatura me 

promoveram, compreendi um pouco mais do Desporto escolar e de como este 

se “movimenta”. Apesar da experiência anterior ter sido na área da escalada e 

do ar livre, em ambas foi possível perceber a dimensão que o Desporto escolar 

tem e, ao contrário do que eu pensava, os alunos aderem bastante e gostam do 

Desporto escolar. As competições têm um grande número de participantes, 

contando com alunos desde do 2º ciclo até ao secundário, sendo notória a 

diferença entre 2º e 3º ciclo com mais participantes do que no secundário.  

Através da experiência proporcionada pelo estágio, vivenciei um Desporto 

do qual nunca pensei dar aulas. A experiência foi muito positiva e permite-me 

ver dois mundos que o DE pode proporcionar, que passa pela amostra alargada 

de modalidades para alunos - que por questões económicas poderiam nunca 

experimentar - e pela possibilidade de, com essa participação, os alunos possam 

vir a ser chamados para jogar/fazer parte de algum clube. 

Na natação, apesar de os alunos apenas terem uma aula por semana, foi 

notória a melhoria dos que eram mais aplicados e realmente queriam aprender 

a nadar. Alunos que ficaram a trabalhar com a professora Cláudia, na adaptação 

ao meio aquático, alcançaram uma progressão extremamente positiva. Alguns 

dos alunos passaram mesmo para o nível 2 e terminaram o ano a participar numa 

prova de 25m Crol. 

No estágio da faculdade, durante a licenciatura, foi muito interessante ver 

o número de praticantes de escalada e orientação. Nestas modalidades, senti
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que o número de participantes era praticamente igual entre 2º/3º ciclo e 

secundário, e entre sexo feminino e masculino. A experiência foi muito positiva 

e mostra como o Desporto escolar pode levar os alunos a conhecer as diferentes 

regiões de Portugal, promovendo, simultaneamente, oportunidades desportivas 

que os alunos, com ou sem possibilidades económicas, dificilmente 

conseguiriam participar de outro modo. A escola em questão albergava alunos 

de bairros sociais e com bastantes carências. No entanto, eles tinham, graças 

ao Desporto escolar, a possibilidade de praticar escalada na faculdade de 

Desporto e participar em vários encontros - sem nenhum custo -, criando enfim 

hábitos de vida saudável e fomentando os valores do Desporto 

 

5.3 – Atividade para 1º Ciclo -  Happy Day 

 O «Happy Day» é uma atividade anual realizada pelos estagiários.  Esta 

atividade pretende promover uma maior interação entre os estagiários e a 

escola.  

A atividade foi realizada pelo núcleo de estágio, com o apoio da professora 

cooperante sempre que necessário. Surgiu de forma a cumprir os objetivos 

plasmados no plano de ação do Agrupamento e do Projeto Educativo. Esta 

atividade visa promover a articulação entre escolas e entre ciclos de ensino, 

potenciando a interação e integração dos alunos de idades mais precoces na 

escola sede, contribuindo para a divulgação do que se fazia no Agrupamento 

junto da comunidade Educativa/Local. Adicionalmente, esta atividade tinha como 

base consciencializar as crianças e os seus encarregados de educação para a 

necessidade de adotar um estilo de vida ativo e saudável, bem como a prática 

regular de exercício físico. 

O Happy Day teve como público alvo os alunos do 3º e 4º ano da escola 

de primeiro ciclo - onde foi realizada, em colaboração com a escola sede - e seus 

encarregados de educação. Consistiu num peddy paper composto por várias 

estações, com diferentes tipos de atividades, onde professores pertencentes a 

alguns departamentos da escola se faziam representar com atividades de cerca 

de 5 minutos.  

Após o processo de comunicação com os diversos professores de 

diferentes disciplinas, conseguimos a participação dos seguintes departamentos: 

EF, História, Francês, Ciências, Música, Espanhol, Psicologia, Matemática, 
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Informática. Durante a fase de preparação, falámos também com os alunos das 

nossas turmas para contarmos com a sua colaboração, de forma voluntária, para 

ajudar no evento. Foi possível contar com a ajuda de 9 elementos, de entre as 

três turmas, o que já nos ajudou bastante na organização das estações. 

A organização dos departamentos e percurso do peddy paper foi efetuada 

em simultâneo com os pedidos de patrocínios. Contámos com a colaboração de 

supermercados locais, hipermercados, padarias e até da associação de pais, 

para que nada faltasse no evento. Conseguimos assegurar bens alimentares 

como água, fruta, barritas de cereais, sandes de queijo e fiambre, croissants e 

sumos, e bens materiais, como as medalhas e todo o material necessário para 

cada estação. 

As emoções vividas até ao dia do evento foram variadas, sendo evidente 

o cansaço e a dificuldade organizativa que um evento de grandes dimensões

como este obriga. 

“A organização do evento foi algo muito mais complexo do que 

imagináramos, desde a organização de atividades, pedir a colaboração 

de professores e funcionários, material necessário, patrocínios, projeto, 

calendarização, mapas, entre outros pormenores. Não está a ser fácil 

conseguir coordenar tudo (…).” (Reflexão Semana 31) 

Chegado o dia do evento, surgiu o momento de maior pressão: com cerca 

de 120 inscrições, não queríamos de todo falhar.  Todas as tarefas a realizar 

como: a confeção das sandes, abertura do auditório e preparação do vídeo, bem 

como a distribuição exata de alunos que voluntariamente vieram ajudar, 

distribuição de snacks por toda a escola agregado ao nervosismo para que tudo 

fosse feito a tempo para a atividade começar a horas, foi uma aventura! 

No decorrer da atividade, tudo se acalmou. A atividade decorreu sem 

complicações e de forma muito fluída, tendo sido notória a satisfação tanto de 

encarregados de educação como dos alunos. Na preparação desta atividade, 

fiquei surpreendida pela forma como patrocínios e funcionários prontamente se 

disponibilizaram para ajudar; já pelo contrário, a comunidade de professores 

mostrou-se muito reticente e foram poucos os que colaboraram. 

Terminado o evento, o balanço final refletiu-se numa atividade que contou 

com cerca de 100 participantes (50% alunos do 3º e 4º e outros 50% 

encarregados de educação ou acompanhantes dos mesmos), aproximadamente 
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10 funcionários da escola – incansáveis, de uma enorme gentileza -, 9 alunos 

voluntários, 7 professores e 2 estagiários que realizaram um papel fantástico 

permitindo que este evento fosse possível. 

A atividade foi bastante interessante e permitiu-me compreender como se 

realiza um evento de maiores dimensões e como o trabalho em equipa é 

fundamental para a realização deste tipo de atividades. 

 

5.4 Aulas de Circuito 

 As aulas de circuito foram uma atividade sugerida pelos estagiários, de 

forma a promover um maior contacto com a comunidade escolar, mais 

especificamente com a comunidade docente.  

 As aulas consistiam na realização de um circuito de treino funcional 

preparado pelos estagiários, 2 vezes por semana, com a duração de cerca de 

meia hora. Esta aula era realizada na hora de almoço, à terça e quinta feira. 

 O objetivo desta interação com a comunidade docente foi apelar à 

promoção da prática de exercício físico. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (2015) é recomendável que um adulto pratique  pelo menos 150 minutos 

de atividade física aeróbica de intensidade moderada ao longo da semana ou 

faça, no mínimo, 75 minutos de atividade física aeróbia de intensidade vigorosa 

ao longo da semana. Isto incluindo atividades de fortalecimento muscular, que 

devem ser realizadas envolvendo os grandes grupos musculares 2 ou mais dias 

por semana. Ainda pela mesma organização é recomendado para atingir 

benefícios adicionais, que os adultos aumentem sua atividade física aeróbica de 

intensidade moderada a 300 minutos por semana ou então que pratiquem 150 

minutos de atividade física aeróbia de intensidade vigorosa por semana. 

 Foi possível compreender, nos primeiros treinos, que muitos professores 

eram totalmente sedentários e que aquele momento era o único momento onde 

praticavam exercício físico. Os primeiros treinos foram simplificados, mas 

recorrendo sempre a todo o material que a escola dispunha – trx, fitball, 

plataforma de instabilidade -  de forma a motivar os nossos atletas. 

 Apesar da proposta não ter conseguido cativar muitos professores, 

contávamos com uma turma regular de 5 a 10 participantes, o que tornou esta 

atividade num momento muito bem passado entre estagiários e professores. 
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 O feedback recolhido ao longo do ano e, principalmente, no final do ano 

foi extremamente positivo. Os professores sentiam-se bem, realizavam os 

exercícios de forma mais eficaz e eficiente, sentiam que lhes era benéfico, não 

apenas fisicamente, mas também a nível psicológico. No benefício psicológico, 

foi referido por vários professores que aquele momento era para eles “uma pausa 

da escola, na escola”, ou seja, os professores sentiam que naquela meia hora 

se podiam concentrar apenas neles e “fugir” um pouco de tudo aquilo que o 

ambiente escolar alberga. 

 Esta atividade permitiu uma maior proximidade com alguns professores 

da escola. Esta interação permitiu também que alguns momentos, como os da 

sala de professores, não fossem tão desconfortáveis e nos sentíssemos mais 

incluídos. 
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6 – Desenvolvimento Profissional 

6.1 -  O treino funcional no contexto das aulas de Educação física: estudo 

numa turma do ensino secundário  

6.1.1 Resumo  

O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da aplicação de um 

programa de treino funcional no contexto das aulas de EF ao nível da Aptidão 

Física e dos conhecimentos. Os participantes foram 22 alunos, do 12º ano de 

escolaridade, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 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 composto pela 

realização de um circuito com 7 exercícios. Para avaliar os efeitos do programa 

de treino, recorreu-se à bateria de testes FitSchool, aplicada no início e no fim 

do programa. A análise dos dados foi realizada recorrendo a testes inferenciais: 

teste não paramétrico de medidas repetidas (Wilcoxon) para a comparação entre 

momentos e teste não paramétricos (Mann Witney) para a comparação de 

grupos. Tendo em conta a utilização dos testes indiferenciados a análise 

descritiva referiu-se apenas à mediana e amplitude interquartil. O nível de 

significância manteve-se a p≤0,05. Os conhecimentos foram avaliados de forma 

quantitativa, quantificando o trabalho pela identificação de dois exercícios, dos 3 

principais músculos exercitados, 2 benefícios para o dia a dia. Os resultados 

evidenciaram que os alunos melhoraram significativamente o tempo de 

realização da bateria de testes. Em relação aos conhecimentos os alunos 

evidenciaram a aquisição de conhecimentos da terminologia específica, dos 

nomes dos músculos e conseguiram realizar a ponte com os benefícios para o 

dia-a-dia. 
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6.1.2 Introdução  

O entendimento daquilo que é a aptidão física (ApF) não é de todo 

consensual, coexistindo múltiplas definições que enfatizam ora perspetivas mais 

focadas no rendimento desportivo motor, ora a saúde. 

Sublinhe-se por igual o facto de este conceito ter sofrido várias alterações 

ao longo do tempo. Freitas et al. (1997, p. 26) sistematizou várias definições 

(Quadro 3).  

Quadro 3 – Evolução do conceito de ApF (adaptado de Freitas et al., 1997) 

Autor(es) Ano  Conceito 

Darling et al. 1948 Capacidade funcional de um individuo 

para cumprir uma tarefa. 

Feishman 1964 Capacidade funcional do indivíduo em 

realizar alguns tipos de atividades que 

exigem empenhamento muscular. 

Clarke 1967 

 

Capacidade de executar tarefas diárias 

com vigor e vivacidade, sem apresentar 

fadiga e com ampla energia para gruir os 

momentos de lazer e enfrentar 

emergências imprevistas. 

Sobral e Barreiros 1980 Capacidade de efetuar, de modo eficiente, 

um determinado esforço. 

American College of 

Sports Medicine 

1988 A relação íntima, em adulto saudáveis, 

entre a quantidade adequada de exercício 

para desenvolver e manter a aptidão 

cardiorrespiratória, a composição 

corporal, a força muscular e a resistência. 

Marsh 1993 É um construto multidimensional que não 

pode ser compreendido se a sua 

multidimensionalidade for ignorada. 

 

A Organização Mundial de Saúde (2015) reporta que a ApF é um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade. Por sua vez, Bento (1991) refere que a saúde, mais que 
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uma categoria médica, deve ser encarada como uma categoria pedagógica, 

justificando assim a inclusão da área da ApF nos programas nacionais de EF, 

que remetem para uma abordagem da ApF numa perspetiva de saúde. 

Maia et al. (2001) consideram a ApF enquanto a capacidade de realizar 

as tarefas diárias com vigor, e por traços e capacidades que estão associados a 

um baixo risco de desenvolvimento de doenças hipocinéticas. Este conceito é 

avaliado através das componentes de flexibilidade, força, resistência 

cardiorrespiratória e composição corporal. 

Sendo a aptidão física um constructo multidimensional, como afirma Maia 

et al. (2001) e não sendo diretamente observável, a sua avaliação faz-se por 

meio de indicadores, aos quais, por sua vez, se  associam testes que avaliam 

cada dimensão da ApF. 

Como já foi referido, a componente da ApF é uma área de extensão 

presente nos Programas Nacionais de EF que, à semelhança das restantes 

áreas, é objeto de avaliação: “consideram-se, como referência fundamental para 

o sucesso nesta área disciplinas, três grandes áreas de avaliação específicas da 

EF, que representam as grandes áreas de extensão da EF: A – atividades físicas 

(Matérias), B – Aptidão Física   e C – Conhecimentos”9 (p.30). 

Atualmente, os jovens tendem a adotar, cada vez mais, hábitos 

sedentários, como passar o dia no sofá a ver televisão ou a jogar computador ou 

mesmo a estudar. É de referir que dados da última estimativa do Eurobarómetro 

(2015) mostram que 59% dos europeus nunca ou raramente praticam exercício 

físico, tendo este valor subido em função do ano anterior, que era de 51%. 

Estatísticas nacionais, os dados do Eurobarómetro (2014) mostram que cerca 

64% dos Portugueses nunca praticaram Desporto.  

Face a este panorama, compreende-se a necessidade da inclusão da ApF 

como matéria da EF, seguindo-se, deste modo, as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde (2010) que apontam para  que as crianças e 

jovens entre 5 e 17 anos de idade acumulem, no mínimo, 60 minutos de atividade 

física diária de intensidade moderada a vigorosa (sendo que a maior parte da 

atividade física deverá ser de natureza aeróbia, que será a que aportará 

                                                           
9 In Programa de Educação Física do Ensino Básico do 3.º Ciclo, bem como Programa de Educação Física 

do Ensino Básico do 2.º Ciclo: Vol. II e Programa de Educação Física 10º, 11º e 12º anos cursos 
humanísticos e cursos tecnológicos. Direção Geral de Educação dos Ensinos Básico e Secundário. 
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benefícios extra para a saúde dos praticantes). Assim, os jovens devem praticar 

pelo menos 3 vezes por semana atividade física, vigorosa a intensa, que integre 

exercícios que permitam fortalecer os músculos e os ossos.  

Em boa verdade, por experiencia pessoal como aluna, só nas aulas de EF 

era possível combater este sedentarismo. O horário escolar assim o provava, 

com a sobrevalorização das disciplinas teóricas, e por consequente o aumento 

de carga horária para as mesmas. A par deste aumento, eleva-se também a 

pressão para alcançar boas notas e entrar no ensino superior. Nesta conjuntura, 

muitos alunos acabam por realizar apenas exercício físico nas aulas de EF.  

Sendo a escola um ponto de partida para a alteração de comportamentos 

(Garganta & Santos, 2015, p. 148) e uma vez que é na aula de EF que a ApF é 

operacionalizada e avaliada, surgiu a necessidade de avaliar com testes 

padronizados. Estes testes segundo a definição da Association Internationale de 

Psychotechnique (Thomas, 1989) são “provas definidas implicando uma tarefa a 

executar de forma idêntica por todos os sujeitos testados, com uma técnica 

precisa para a apreciação do sucesso ou insucesso, ou para a notação numérica 

do resultado”.  

A bateria de testes American Alliance for Health, Physical Education and 

Recreation (AAHPER, 1954), mais tarde designada de American Alliance for 

Health, Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD), tinha como 

objetivos: a) avaliar a aptidão física de crianças e jovens; b) motivar para a 

prática de atividade e exercício físicos; e c) motivar para a adoção de um estilo 

de vida saudável. Constatando os dados acima referidos do Eurobarómetro, 

estes propósitos não têm sido alcançados, mostrando, assim, como argumentam 

Garganta e Santos (2015), que no contexto escolar continuam a persistir 

estratégias que ao longo de 50 longos anos não deram frutos. 

No ano de 2015, a bateria de teste FitEscola surge como uma alternativa 

à bateria utilizada até então, o Fitnessgram. O FITescola® é uma plataforma 

online, gratuita, que tem como objetivo a promoção de estilos de vida saudáveis 

educando os jovens para serem fisicamente ativos. A bateria de testes foi 

“concebida para educar e avaliar os jovens para a aptidão física relacionada com 

a saúde de crianças e adolescentes, através de uma bateria de testes físicos 

que tem em conta as três componentes de aptidão física consideradas 

importantes pela sua estreita relação com a saúde em geral e com o bom 
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funcionamento do organismo. As três componentes são: a aptidão aeróbia, a 

composição corporal e a aptidão muscular (força muscular, resistência e 

flexibilidade). Os resultados obtidos nestes testes são avaliados em função de 

critérios de saúde. Os padrões de zona saudável são padrões critério-

referenciados, estabelecidos para indicar os níveis de aptidão física que se 

encontram relacionados com parâmetros de saúde”10. Ou seja, de forma sucinta, 

o FitEscola é uma bateria de testes que se compromete a avaliar três

componentes: a força muscular, a resistência e a flexibilidade, contendo também 

uma fase de avaliação da composição corporal. A bateria é composta por dois 

testes de aptidão aeróbia (vaivém e milha) e seis testes de aptidão muscular 

(Abdominais, Flexões de Braços, Impulsão Horizontal, Impulsão Vertical, 

Flexibilidade de Ombros e Flexibilidade de Membros Inferiores). Após a 

aplicação dos diferentes testes, a bateria permite situar os alunos em duas 

zonas: zona saudável de aptidão física ou zona precisa de melhorar.  

A importância da área da ApF está bem patente no Programa Nacional de 

Ensino Secundário, designadamente as possibilidades que oferece de 

adaptação dos objetivos pedidos a cada aluno de forma a tornar o ensino o mais 

equitativo possível. “A natureza e o significado do nível de aptidão física e suas 

implicações como suporte da saúde e bem-estar e como condição que permite 

ou favorece a aprendizagem, tornam fundamental que em cada ano de 

escolaridade os alunos atinjam essa zona saudável.” (p.29)11  

O trabalho da área da ApF, não é linear e exige uma consonância entre o 

patamar a partir do qual se pode considerar o aluno saudável e a componente 

da prescrição que visa levar aluno a alcançar esse patamar. Segundo Garganta 

e Santos (2015), os exercícios mais utilizados para o treino da ApF são os 

exercícios aeróbios. Este tipo de exercícios foi durante várias décadas indicado 

como essencial para a saúde e muito importante no combate à obesidade; 

porém, atualmente, este tipo de treino parece ser cada vez mais apontado como 

um mito. Por esta razão, considera-se pertinente o recurso ao Treino funcional 

10 Conheça o FitEscola. Consult. 20 Junho 2017, disponível em 
http://fitescola.dge.mec.pt/HomeProfessores.aspx 
11 In Programa de Educação Física do Ensino Básico do 3.º Ciclo, bem como Programa de Educação Física 
do Ensino Básico do 2.º Ciclo: Vol. II e Programa de Educação Física 10º, 11º e 12º anos cursos 

humanísticos e cursos tecnológicos. Direção Geral de Educação dos Ensinos Básico e Secundário. 
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(TF), no sentido de oferecer exercícios mais adequados e mais motivantes para 

os alunos.  

De referir por igual o papel importantíssimo do Professor neste processo. 

De facto, é ele o responsável por assegurar que a intensidade do esforço 

desenvolvido durante a aula permite a melhoria da ApF dos alunos, sem 

descurar a exercitação específica das restantes modalidades.  

 

6.1.2.1 - Treino Funcional e a Bateria de testes FitSchool. 

Garganta e Santos (2015, p. 135) definem treino funcional como um 

conjunto de exercícios que promovem a condição física com base em “padrões 

de movimento” que servem de suporte para realizar um alargado conjunto de 

tarefas do dia-a-dia ou técnicas desportivas. Também Martínez-González et al. 

(1999)  mostra que esta tipologia de treino visa desenvolver a aptidão física, e 

que é representada por conjunto de componentes associados à saúde e ao 

desempenho atlético. 

Ainda segundo Garganta e Santos (2015), o Treino Funcional consiste 

num treino que se baseia nos padrões motores fundamentais do ser humano, 

como empurrar, puxar, andar, correr, agachar, saltar e lançar, para a criar uma 

panóplia de exercícios que apelam à estimulação da função motora global. Para 

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”, é 

um treino facilmente adaptável às diversas modalidades, por recorrer a 

exercícios que englobam habilidades motoras simples. O mesmo autor aponta 

ainda o treino funcional como um aspeto fundamental para a prevenção de 

lesões, referindo que “o treino funcional utiliza muitos conceitos desenvolvidos 

para melhorar a velocidade e a força, e poder melhorar o desempenho desportivo 

e reduzir a incidência de lesões” (p. 2).  

Face a estes entendimentos, e segundo Garganta e Santos (2015), pode 

considerar-se, então, o treino funcional como um conjunto de exercícios que 

promovem a aptidão física com base nos “padrões do movimento” que servem 

de base para a realização de um vasto número de tarefas do quotidiano ou 

técnicas desportivas. 

Garganta e Santos (2015) afirmam que a escola deve ser o ponto de 

partida para a alteração dos comportamentos, tendo em conta que o treino 
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funcional é capaz de se adaptar às necessidades diárias dos alunos e não 

apenas ao trabalho isolado dos diferentes músculos, sendo também uma 

atividade de fácil implementação e motivante. 

Neste âmbito, a bateria de testes FitSchool (Garganta et al., 2017) - que 

consiste na realização de um circuito com movimentos/exercícios associados ao 

treino funcional - pretende, segundo os autores acima referidos, que “os hábitos 

de movimento com base na motivação para a prática sejam uma realidade” 

(p.147) A bateria é realizada num circuito com área de 9mx6m, com necessidade 

de um espaldar ou suporte de TRX, e é composta por seis testes que exercitam 

tanto as aptidões aeróbicas como musculares, a saber: agachamento com torção 

no TRX (Total Body Resistence Exercise), passe de peito com bola medicinal no 

plano sagital, equilíbrio em prancha trocando os cones de sítio, desenvolvimento 

com ketbell, saltar à corda e burpees. 

Face à importância do ApF e às mais valias do treino funcional no contexto 

da EF, no início do ano letivo apliquei os testes da Bateria FitEscola, tendo 

constatado que a maioria dos alunos da turma residente se encontrava abaixo 

da Zona Saudável. Desta forma, considerei importante iniciar um programa de 

treino, recorrendo ao treino funcional, e de avaliar a ApF de forma distinta, isto 

é, com a bateria FitSchool que é adaptada a esta tipologia de treino. Desta forma, 

procurou-se alcançar um novo desafio e promover, simultaneamente, o 

desenvolvimento dos conhecimentos através da consciencialização corporal que 

o treino funcional abrange.  

Em síntese, com este estudo pretendeu-se desenvolver um programa de 

treino funcional nas aulas de EF e verificar os seus efeitos, conforme 

especificado nos objetivos a seguir enunciados.  
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6.1.3 Objetivos  

Objetivo Geral 

 Avaliar os efeitos da aplicação de um programa de treino funcional no 

contexto das aulas de EF ao nível da Aptidão Física e dos conhecimentos.  

Objetivos específicos 

• Analisar os efeitos do programa de treino em função da prática desportiva 

extracurricular e do sexo 

• Avaliar os conhecimentos obtidos pelos alunos acerca dos exercícios 

utilizados no treino funcional e da sua aplicabilidade no dia-a-dia; 

 

6.1.4 Participantes  

Neste estudo participaram os alunos de uma do 12º ano de escolaridade 

do ano letivo 2016/2017, com 26 alunos, dos quais 22 foram avaliados ao nível 

da ApF (12 sexo masculino e 10 sexo feminino) e 26 ao nível dos conhecimentos. 

Dos avaliados na ApF, 11 eram praticantes e 11 não praticantes. 

 

Cronograma 

Para a aplicação deste estudo previu-se a aplicação de um circuito de 

treino funcional 2 vezes por semana ao longo de 10 semanas, durante as aulas 

de EF, num total de 20 sessões. A aplicação da bateria de teste realizou-se a 20 

de janeiro (1ºmomento) e a 31 e março (2ºmomento). 

 

6.1.5 - Instrumentos   

Programa de treino 

Tendo por base os padrões motores presentes nos diferentes exercícios 

da bateria de testes FitSchool, foi construída uma lista de 21 exercícios (Anexo 

2), que trabalham os principais grupos musculares. Os circuitos aula a aula eram 

compostos por 7 exercícios dos 21 enunciados. Foram realizados com a carga 

de 30 segundos de exercitação contínua e 15 segundos para descanso ativo, 

que eram realizados a passo de uma estação para a outra. 

Os exercícios foram apresentados aos alunos sempre com instrução e 

demonstração, em simultâneo, de forma a maximizar o tempo de aula e captar 

ao máximo a sua atenção. Adicionalmente, utilizou-se uma imagem do exercício 

em cada estação. Ao longo do tempo, as demonstrações tornaram-se 
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desnecessárias, pois os exercícios já eram reconhecidos pelos alunos através 

das imagens. Cada circuito era executado por todos os alunos e eram realizadas 

duas voltas completas, no sentido dos ponteiros do relógio. 

 

Avaliação da aptidão física 

Sendo um dos objetivos deste estudo avaliar o efeito do circuito de treino 

na aptidão física dos alunos, foram realizados dois momentos de aplicação da 

bateria de teste FitSchool. Esta bateria é composta por 6 exercícios (Quadro 4) 

em forma de circuito, baseados em exercícios de treino funcional: agachamento 

com torção no TRX, passe de peito com bola medicinal no plano sagital, 

equilíbrio em plataforma instável trocando os mecos, agachamento com 

kettlebell, saltar à corda e burpees. 

 

Quadro 4 – Bateria de testes FitSchool. 

1 - Agachamento com torção no TRX 

 

4 – Desenvolvimento com Kettelbel 

 

 

2 – Passe de peito com bola medicinal no 

plano sagital 

 

 

5 – Saltos à corda 

 

3 – Equilíbrio em plataforma instável, 

trocando os cones de sitio 

 

6 – Burpees 
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O processo de registo dos valores organizou-se através da divisão da 

turma em pares. Enquanto um executava o exercício, o outro contava as 

repetições e o tempo. O número de repetições era de 10 x agachamento com 

torção no TRX; 10 x passe de peito com bola medicinal no plano sagital; 10 x 

equilíbrio na plataforma instável, trocando os cones; 10 x desenvolvimento com 

kettlebell; 20 x salto à corda; 10 x Burpees.  

O valor final a ser registado para avaliação da aptidão física era o tempo 

de realização do circuito completo, em segundos. 

 

6.1.6 Procedimentos de análise  

Relativamente à comparação dos dados do desempenho motor da bateria 

de testes Fitschool, utilizaram-se os seguintes procedimentos estatísticos:  

• teste não paramétrico de Mann Whitney, para comparar os sexos 

e os praticantes e não praticantes de Desporto extracurricular, nos 

dois momentos de avaliação  

• teste não paramétrico de medidas repetidas de Wilcoxon, para 

averiguar diferenças na melhoria da aptidão física, na realização 

do circuito. 

O programa utilizado foi o SPSS statistics, versão 24. O nível de 

significância foi mantido a p≤0,05. 

 Os conhecimentos foram avaliados através da solicitação aos alunos de 

elaborarem um documento com a descrição de dois exercícios de treino 

funcional (o movimento, os principais músculos, o seu transfere para o dia a dia). 

Este foi avaliado de zero a vinte tendo em conta a terminologia específica 

utilizada, objetividade da redação dos conteúdos e apresentação do documento. 

 

6.1.6.1 Resultados 

Como referido, a bateria de testes Fitschool foi utilizada antes do início 

da aplicação do programa de treino e após o término deste. o tempo de execução 

do circuito foi registado em segundos e foram averiguadas as diferenças entre o 

primeiro e o segundo momento de aplicação da bateria, em toda a turma (Quadro 

5) e individualmente (Figura 4). 
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Quadro 5 - Bateria de testes Fitschool – valores médios (mediana e amplitude 

interquartil) e valor de z e p do tempo em segundos do primeiro e do segundo 

momento. 

. 

Ao analisar os dados presentes no Quadro 5, constata-se que houve 

melhorias significativas nos resultados entre o primeiro e o segundo momento 

de aplicação da bateria de testes. Já em análise ao quadro individual (Figura 4), 

é possível compreender que a melhoria é distinta entre os alunos da turma, 

sendo que 11 alunos apresentaram uma evolução de mais 40s, 10 alunos com 

uma evolução inferior a 40s e um aluno terá até piorado a sua prestação em 

relação ao primeiro teste. Deste modo, pode considerar-se que, no geral, os 

alunos melhoraram a força muscular e a coordenação geral. 

No que concerne a distinção entre sexos e prática extracurricular (Quadro 

6) foi realizado, primeiramente, uma comparação entre 1º e 2º momento de

aplicação da bateria para as respetivas variáveis e, posteriormente, uma 

1ºMomento 2º momento 

Z Sig* 
Média 

Mediana 

(AIQ) 
Média 

Mediana 

(AIQ) 

Turma 204.95 201.5 (50) 158.55 161.0 (33) -4.075 0.000 

*diferenças com significado estatístico para p≤0.05

Figura 4 - Bateria de teste FitSchool - análise das diferenças do 2º para o 1º momento 
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comparação entre sexos (Quadro 7) e entre praticantes ou não praticantes 

(Quadro 8), em cada momento de aplicação da bateria. 

 

Quadro 6 - Bateria de testes Fitschool – valores médios e valor de z e p do tempo 

em segundos do primeiro e do segundo momento no sexo masculino, sexo 

feminino, praticante e não praticante. 

 1ºMomento 2º momento 

Z Sig 
 Média 

Mediana 

(AIQ) 
Média 

Mediana 

(AIQ) 

Meninos 202.58 201.5 (67) 160.42 165.0 (48) -2.981 0.003** 

Meninas 207.8 202.50 (48) 156.30 158.00(20) -2.803 0.005** 

Praticante 208.91 202.00 (74) 159.64 164.0 (53) -2.845 0.004** 

Não praticante 201.00 197.0(28) 157.45 159.0 (27) -2.934 0.004** 

*Amplitude Interquartil (AIQ) ** diferenças significativas para p≤0.05 

 

A análise do Quadro 6 evidencia, através dos resultados obtido no teste 

não paramétrico de amostras relacionadas, que existem diferenças significavas 

entre o 1º e o 2º momento em todos os grupos considerados.  

 

Quadro 7 – Bateria de testes Fitschool – valores médios e valor de z e p do 

tempo em segundos do primeiro e do segundo momento no sexo masculino, 

sexo feminino, praticante e não praticante  

 Meninos Meninas 

Z Sig 
 Média 

Mediana 

(AIQ) 
Média 

Mediana 

(AIQ) 

)1º momento 202.58 201.5 (67) 207.8 202.50 (48) -0.462 0.644 

2º momento 160.42 165.0 (48) 156.30 158.00(20) -0.396 0.692 

*Amplitude Interquartil (AIQ) ** diferenças significativas para p≤0.05 
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Quadro 8 – Bateria de testes Fitschool – valores médios e valor de z e p do 

tempo em segundos do primeiro e do segundo momento no sexo masculino, 

sexo feminino, praticante e não praticante. 

Praticantes Não Praticantes 

Z Sig 
Média 

Mediana 

(AIQ) 
Média 

Mediana 

(AIQ) 

1º momento 208.91 202.00 (74) 201.00 197.0(28) -0.361 0.718 

2º momento 159.64 164.0 (53) 157.45 159.0 (27) -0.066 0.948 

*Amplitude Interquartil (AIQ) ** diferenças significativas para p≤0.05

Já a comparação entre as variáveis (Quadros 7 e 8), recorrendo ao teste 

não paramétrico de análise de medidas independentes, não existem diferenças 

significativas entre o sexo feminino e masculino, nem entre os praticantes e não 

praticantes, nos níveis de aptidão física.   

Referente à avaliação dos conhecimentos, realizou-se uma análise 

exploratória dos resultados obtidos na tarefa que foi pedida aos alunos ( Quadro 

9). 

Quadro 9 – Classificações da tarefa relativa aos conhecimentos 

Média Mediana Mínimo Máximo N Desvio Padrão 

Nota 15 15 10 18 26 0.440 

Em análise às diferentes variáveis (Quadro 9) nota mais alta foi 18 valores 

e a mais baixa de 10 valores e a média é de 15 valores. 

Em termos de terminologia específica, todos os alunos utilizaram a 

denominação específica dos músculos, bem como a uma terminologia correta 

na descrição dos exercícios. Na sua maioria os alunos perderam pontuação na 

objetividade da redação em relação ao tema “benefícios para o dia-a-dia”. A 

maioria dos alunos optou por descrever os exercícios utilizados na aula, sendo 

que alguns alunos procuram ir um pouco mais longe e recorrer a exercícios 

distintos. 
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6.1.7 Discussão 

 O presente estudo pretender avaliar os efeitos da aplicação de um 

programa de treino funcional no contexto das aulas de EF ao nível da Aptidão 

Física e dos conhecimentos. Este programa foi apresentado como uma 

alternativa a ser utilizada nas aulas de EF para o treino da condição física. Após 

a análise dos dados e posterior interpretação dos resultados é possível afirmar 

que, no geral, esta alternativa mostrou-se positiva e benéfica para a melhoria da 

aptidão física dos alunos. 

Ao longo da aplicação do programa de treino foi notória a evolução dos 

alunos, tanto na correta realização dos exercícios como no número de repetições 

realizadas.  

“(…) os alunos realizam o treino de forma cada vez mais aplicada e nota-

se que se não cansam tão facilmente. Estes conseguem realizar o circuito todo 

de forma continua e sem desistir a meio dos exercícios.” (Reflexão aula nº89 e 

90) 

Acompanhado desta evolução notória no circuito de treino, os alunos, no 

geral, evoluíram de igual forma no momento da aplicação da bateria de testes. 

Segundo Magill (2007), a aprendizagem é um conjunto de alterações na 

capacidade de um indivíduo para desempenhar uma habilidade e pressupõe 

uma melhoria relativamente permanente no desempenho como resultado da 

prática ou da experiência. Como foi possível observar, as melhorias advêm da 

regularidade das sessões ao longo das 10 semanas de treino, mas também da 

sua variabilidade, o que permitiu manter os alunos motivados ao longo do 

programa de treino. 

No que se refere à comparação entre os 1º e 2º momentos de aplicação 

da bateria, tanto os rapazes, raparigas praticantes e não praticantes melhoraram 

significativamente a sua prestação, corroborando assim a eficácia do treino - 

mostrando desta forma como 15 minutos de treino vigoroso a moderado 2x por 

semanas já trazem benefícios para a aptidão física dos alunos. Através da 

análise individualizada foi possível encontrar que um aluno, ao contrário dos 

restantes, não melhorou os seus resultados, mas sim piorou. Ao analisar este 

caso de forma mais detalhada foi possível compreender que este aluno se 

encontrava lesionado tendo realizado a bateria de forma condicionada. 
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 É de referir que a diferença no desempenho entre sexos ou entre 

praticante e não praticante não se revelou significativas, mostrando assim como 

o treino funcional, segundo Garganta e Santos (2015) “(…) é uma atividade 

acessível a qualquer aluno”. Todos os alunos foram capazes de realizar o 

programa de treino. 

No que se refere à avaliação dos conteúdos, os alunos, na sua 

generalidade, manifestam ser capazes de utilizar o conhecimento adquirido 

acerca do treino no seu dia-a-dia, sendo todos obtiveram classificação positiva 

no trabalho que elaboraram acerca da temática. Espelhando assim, com menor 

ou maior especificidade, que todos os alunos são capazes de relacionar os 

exercícios realizados na aula com as atividades diárias. Como afirma D’Elia e 

D’Elia (2005), o treino funcional recorre a elementos representativos da atividade 

quotidiana, conseguindo recriar o ambiente e ou gestos diários. O mesmo autor 

defende que o TF permite o desenvolvimento da consciência corporal e postural, 

o que se assume como um fator determinante na qualidade do movimento. Esta 

consciencialização corporal permitiu que, ao transcrever para o trabalho teórico, 

os alunos conseguissem definir quais os principais músculos que o exercício 

envolve. 

 

6.1.8 Conclusão 

 No que concerne à realização da bateria de testes FitSchool e à realização 

do programa de treino, o presente estudo revelou que os alunos foram capazes 

de, em poucas sessões, assimilar os exercícios e adequar a execução das várias 

tarefas motoras inerentes ao circuito. Através do programa de treino, os alunos 

melhoram as duas capacidades neuromusculares essenciais para qualquer 

movimento humano (Garganta & Santos, 2015), a Força e a Coordenação. De 

facto, foi notória a evolução dos níveis de força de alguns alunos, mas em 

especial dos níveis de coordenação na realização dos exercícios. 

 Em todas as aulas, tal como já foi referido, o circuito contava com o apoio 

de uma imagem para que todos os exercícios fossem realizados com a correta 

postura. Adquirida a correta postura foi evoluindo de forma crescente a qualidade 

do movimento. A qualidade do movimento é essencial, tento em conta que na 

realização da bateria de testes se o movimento não for realizado de acordo com 

o padrão descrito a repetição não conta, como tal o aluno demora mais tempo a 
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realizar o mesmo. Porém, adquirida a qualidade do movimento o número de 

repetições, ou seja, a velocidade de execução do exercício. 

 Ao realizar a segunda aplicação da bateria de testes sentiu-se uma 

diferença em relação à realização da bateria de testes FitSchool, o DESAFIO. 

No cômputo geral, os alunos aplicaram-se para cumprir com todos os 

parâmetros, mas também por serem mais rápidos do que um ou outro colega, 

mostrando desta forma, como sugerem Garganta & Santos (2015, p. 155)que “o 

processo de avaliação física deve ser desafiante (…)”. 

 Este tipo de treino mostrou que, para além da eficácia e eficiência com 

resultados estatísticos significativos no presente estudo, foi também possível 

compreender que o fator motivação é essencial para que este tipo de treino 

possa assumir uma presença no dia-a-dia dos alunos (Garganta & Santos, 2015, 

p. 154). Num relato pessoal realizado no final do ano, um aluno referiu como com 

este tipo de trabalho foi capaz de o levar a gostar da tarefa e compreender que 

esta é importante para a sua própria saúde, ou seja, foi possível motivar-se 

intrinsecamente tal como refere o autor supracitado 

 Em relação à avaliação dos conhecimentos, os alunos obtiveram 

resultados bastante positivos. Durante a realização dos circuitos, a utilização de 

imagens e a constante verbalização do nome dos exercícios potenciou a 

utilização da terminologia específica. É de referir que os feedbacks corretivos - 

em relação à postura eram, na sua maioria, dados com recurso à terminologia 

específica dos grupos musculares que o aluno deveria ativar, estimulando, 

assim, a noção cognitiva associada aos movimentos. 

 Concluindo, o presente estudo ilustrou que o TF é uma boa ferramenta 

para o treino da aptidão física no contexto das aulas de EF, pois além de ser 

uma forma viável e motivante de trabalho para os alunos, tem transferência para 

o dia-a-dia. 
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7 – Conclusões em mote de emoções  

 Este tema surgiu por consequência de um trabalho realizado no âmbito 

das Jornadas de Encerramento do Estágio. Este trabalho consistiu na 

construção de uma timeline que fosse capaz de expor as emoções vividas ao 

longo do ano de estágio. Durante a construção deste friso cronológico, dei por 

mim a pensar que afinal o estágio não tinha sido todo negativo.  

Tendo sido uma experiência onde o cansaço, tristeza, desmotivação se 

fizeram sentir, as emoções como alegria, motivação e satisfação acabaram por 

também existir neste painel que eu considerava ter sido mais negativo que 

positivo. 

 Após a reflexão sobre os diversos desafios com que me deparei ao longo 

do ano, fiquei satisfeita com a quantidade que consegui superar. Começando 

pela dificuldade de organização da quantidade de trabalho, qualidade de 

instrução, organização e gestão da turma, desafios sentido numa fase mais 

inicial do ano letivo que sinto que consegui superar de forma fluída ao longo do 

ano. Até à aplicação do Modelo de Educação Desportiva, e um pouco do Modelo 

de Responsabilidade Pessoal e Social, desafios que apenas poderão ser 

totalmente superados, na minha opinião, após anos de experiência, pois este 

ano serviu-me apenas para compreender como é possível de os aplicar e estes 

podem ser de facto benéficos para a turma. 

Senti que devagar e com a ajuda de todo o Núcleo de estágio fui capaz 

de ultrapassar estas barreiras. A relação que criei com alguns alunos do meu 

12º ano e 4º ano marcaram-me, penso eu, que para a vida. Até os alunos mais 

complicados do 5º ano, fizeram com que crescesse em vários aspetos e, acima 

de tudo, fizeram-me compreender que não podemos desistir dos nossos alunos. 

 Em relação aos sentimentos mais pessoais, o estágio não foi para mim o 

momento mais satisfatório, tendo por várias vezes pensado em desistir. A 

dificuldade em gerir o trabalho a que o estágio obriga com a vida profissional e 

em gerir o sentimento de incerteza sobre o quão importante será ou não esta 

fase para a minha futura vida profissional, foram sem dúvida os meus maiores 

desafios. Esta incerteza gerava uma pequena revolta e até tristeza, pois senti 

vezes sem conta que o trabalho que estava a ter era completamente em vão, 

devido à falta de colocação nas escolas. A quantidade de trabalho extraescola 
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que o estágio assim exige deixava-me bastante triste, pois dava por mim a fazer 

alguns trabalhos para cumprir calendário e sem intenção qualquer no que fazia, 

ou seja, a sensação de perda de tempo era enorme. 

 Desta forma, a minha timeline (anexo 2) foi criada com uns pequenos 

desenhos animados de um filme da Disney intitulado “Divertidamente”. Este filme 

desenrola-se dentro da cabeça de uma menina, onde os sentimentos tentam 

viver harmoniosamente. Cada boneco representava um sentimento como a 

alegria, tristeza, raiva, a repulsa e o medo. Pretendi assim demonstrar como me 

senti ao longo do ano.  

 O ano mostrou-se como o um ano de aprendizagem, principalmente de 

aprendizagem de estratégias sobre o que fazer, como fazer e como ajustar aos 

diferentes níveis de ensino. Foi importante também a aprendizagem sobre a 

verdadeira organização da escola, a importância de todos os membros da 

comunidade escolar para que a escola seja dinâmica e um local de crescimento 

para todos os alunos. 

 Em perspetiva futura, sinto que gostaria de ingressar numa escola, tendo 

como preferência o ensino secundário, pois foi a experiência mais gratificante 

que tive neste ano letivo. 

 Dou por mim a terminar esta etapa, não apenas com a sensação de 

cansaço, mas também de alegria. Sinto que o perspetivado e o propósito que 

me levaram a ingressar neste desafio foram cumpridos, com altos e baixos como 

é normal. Porém, orgulhando-me sempre dos passos dados, pois cada um vem 

acompanhado de uma aprendizagem. 

Assim, o sentimento que se faz sentir é alegria. Alegria por o ano ter 

acabado, mas também por todos os desafios e conquistas alcançados. 
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Anexos 

Anexo 1 – Módulo 8 de Tag Rugby 

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
ab

ili
d

ad
es

  m
o

to
ra

s 

H
ab

ili
d

ad
es

 t
át

ic
as

 

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
va

lia
çã

o
 S

u
m

at
iv
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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 
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Defesa 
coletiva em 

linha 
Exercitação da defesa em linha através de jogos com igualdade numérica 

Exercitação da 
defesa mais 
ajustada em 
jogo formal 

Defesa por 
canais 

Exercitação da posição defensiva e da defesa por canais 
através de jogos lúdicos e de jogos com igualdade 

numérica 

Defesa 
deslizante 

introdução e exercitação da defesa deslizante 
através de exercícios de superioridade 

numérica 3x2 ou 5x3 

C
u
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u

ra
 d
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p

o
rt
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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. 
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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
ap
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id
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es

 

C
o

o
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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
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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. 
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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 
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Anexo 2 – Exercícios do programa de treino funcional - como realizar, 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 Deltoide 

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 
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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 

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 

Deltoide, Bíceps, 

Tríceps 
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para baixo com os braços, de 

forma isolada ou em 

simultâneo. 

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 uma 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 
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Em pé, segura a barra de 

forma alinhada; flete o 

antebraço sobre o braço; volta 

a estender e repete. 

Bíceps 

 

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 
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Anexo 3 – Timeline individual, realizada no âmbito das Jornadas de Encerramento do Estágio. 




