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RESUMO 
  

No âmbito da unidade curricular Estágio Profissional, referente ao 2º ano, 

pertencente ao 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

estagiei como docente na Escola Secundária de Rocha Peixoto, na Póvoa de 

Varzim. Foi uma experiência que me marcou de uma forma penetrante, que está 

bem demonstrada de forma refletida e crítica, no presente relatório de estágio. 

Este relatório está estruturado em cinco capítulos: 1) Introdução, onde é 

apresentado um resumo do conteúdo; 2) Enquadramento Pessoal, onde está 

presente a minha apresentação e as minhas expectativas relativas ao ano de 

estágio; 3) Enquadramento da Prática Profissional, que abarca a caracterização 

do contexto da prática em que estive envolvido, e o meu entendimento do estágio 

profissional; 4) Realização da Prática, onde é explicada a minha intervenção 

segundo três áreas de desempenho: área I – organização e gestão do ensino e 

da aprendizagem, área II – participação na escola e relação com a comunidade 

e área III – desenvolvimento profissional, onde está inserido o estudo 

investigação-ação “A evolução da impulsão vertical, através da intervenção de 

treino funcional nas aulas de EF”; 5) Conclusão e Perspetivas futuras, que reúne 

um balanço das aprendizagens que mantive ao longo do estágio profissional e 

uma perspetiva daquilo que poderá ser o meu futuro.   

 

PALAVRAS-CHAVE: CONDIÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO 

PROFISSIONAL, ESTUDANTE ESTAGIÁRIO, TREINO FUNCIONAL.
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ABSTRACT 

 
As part of the curricular unit Practicum Training, referring to the second yer of the 

cycle studies, belonging to the Master degree in Teaching of Physical Education 

in basic and secondary education of Faculty of Sport, University of Porto 

(FADEUP), I was teaching at Rocha Peixoto Secundary School, in Póvoa de 

Varzim. It was an experience that struck me in a penetrating way, which is well 

demonstrated in a reflexive and critical view, in this practicum report. This report 

is structured in five chapters: 1) Introduction, where a summary of the content is 

presented; 2) Personal Background, where my presentation and my expectations 

related to this practicum training year; 3) Professional Practice Framework, which 

covers the characterization of the practice context in which I was involved and 

referred to the understanding of practicum training; 4) Performance of the 

Professional Practice, which explains in a reflexive and critical approach my 

intervention according to three performance areas: area I – Organization and 

management of teaching and learning; area II – School participation and 

relationship with the community and area III – Professional development, where 

the action-research study  “The evolution of vertical impulsion through functional 

training intervention in Physical Education classes”; is presented; 5) Conclusions 

and Future Prospects, which gathers a balance of the learnings I maintained 

during the professional practicum and a perspective of what can be my future. 

 

KEYWORDS: FUNCTIONAL TRAINING, PHYSICAL CONDITION, PHYSICAL 

EDUCATION, PRACTICUM TRAINING, STUDENT TRAINEE.
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1. Introdução 
 
 O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular (UC) 

Estágio Profissional (EP), pertencente ao 2º ano do 2º ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), com o propósito de descrever de forma 

crítica e refletida a minha viagem de descoberta do mundo da docência, durante 

o ano letivo 2016/17. 

 A minha prática de ensino supervisionada (PES), desenrolou-se na Escola 

Secundária de Rocha Peixoto (ESRP) e na Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves, 

ambas situadas na cidade da Póvoa de Varzim. A minha intervenção foi lecionar 

no ensino secundário (12º ano) e no ensino básico (5º ano), sendo 

supervisionada por uma professora cooperante (PC) e um professor orientador 

(PO) da FADEUP.  

 O meu percurso, durante o EP, envolveu vários contextos. Para além da 

prática pedagógica numa turma, colaborei com o Desporto Escolar (DE) na 

modalidade de Bodyboard, cooperei também com a participação na organização 

e logística das atividades extracurriculares descritas no plano anual de 

atividades (PAA), com o acompanhamento do trabalho de uma diretora de turma 

(DT), a participação de diversas reuniões de NE, bem como com a PC e o 

departamento de EF. 

 O caminho por entre os meandros do contexto prático desenvolveu a 

construção da minha identidade profissional e promoveu transformações 

vantajosas ao nível da minha noção acerca da disciplina de Educação Física 

(EF). Toda esta viagem foi vivida e partilhada pelo meu núcleo de estágio (NE), 

formado por dois professores estagiários (PE), um do sexo feminino e um do 

sexo masculino.  

O EP pode ser percebido como um terreno de construção da profissão 

docente, sendo que a situação de estágio, em contexto real de prática 

profissional, constitui uma peça fundamental na estrutura formal de socialização 

inicial na profissão (Queirós, 2014). É, assim, uma forma de integração 

progressiva na profissão docente, apenas conseguida por todas as atividades 
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vividas durante o meu estágio. Tudo o que mencionarei ao longo das páginas 

que se seguem, pretende fazer uma referência crítica às atividades que 

experienciei ao longo do EP na comunidade educativa da ESRP. É certo que se 

fosse atender criticamente a todos os momentos adequados que vivenciei era 

impossível acumular todas essas reflexões neste documento. Foram imensas as 

situações, as emoções, os sentimentos, as experiências, os momentos 

marcantes nas mais diversas valências deste EP. Deste modo, optei por focar 

os momentos mais críticos e decisivos que levaram às minhas tomadas de 

decisão, às tomadas de decisão do meu NE e às (re)formulações e 

(re)construções ao nível da conceção e pensamento inerentes a qualquer 

profissional que encare o mundo da docência de uma forma ativa e competente. 

Posto isto, o presente relatório trata-se de uma síntese final e reflexiva de todo 

o processo formativo a que fui sujeito ao longo do EP. É, por isso, algo 

muitíssimo pessoal que espelha a minha identidade através da ilustração dos 

momentos que me marcaram e deram significado à minha aprendizagem. 

Assim, a tarefa de selecionar aquilo que é, realmente, essencial e 

estabelecer uma sequência lógica de todas as aprendizagens e reflexões 

resultantes de um ano letivo tão único foi bastante refletida e algo complexa.  

Perante o exposto optei por organizar e estruturar o meu relatório de EP em 

cinco capítulos: 1) Introdução, 2) Enquadramento Pessoal, 3) Enquadramento 

da Prática Profissional, 4) Realização da Prática e 5) Conclusões e Perspetivas 

Futuras. No primeiro capítulo é apresentado o EP, assim como o presente 

documento. No que respeita ao segundo capítulo, é apresentada a minha pessoa 

fazendo referência ao meu percurso desportivo, académico e às razões que me 

levaram a seguir por este caminho relativo ao Desporto e, mais concretamente, 

ao ensino. No terceiro capítulo, abordo questões relativas ao entendimento do 

EP, de escola e apresento o meio envolvente: escolas cooperantes (ESRP e 

EBDFG), departamento de EF, turmas (12º ano e 5º ano), PC, PO e NE. O quarto 

capítulo, referente à realização da prática profissional, está dividido em três 

áreas de desempenho: área I (organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem); área II (participação na escola e relação com a comunidade); 

área III (desenvolvimento profissional). No que concerne à área I, abordo a 
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questão da conceção e legitimação da EF no contexto de ensino, faço uma 

análise aos programas nacionais de EF e aos documentos internos da ESRP, 

exploro os três níveis de planeamento (anual, UD e aula), escrevo criticamente 

sobre o modo como decorreu o processo educativo e como procedi à avaliação 

do processo educativo. Na área II faço referência aos momentos de reunião, 

sobre o acompanhamento da DT, ao DE e às atividades extracurriculares em 

que estive envolvido. Por outro lado, na área III menciono o estudo investigação-

ação que desenvolvi. Por fim, no quinto capítulo, faço um balanço das 

aprendizagens que incorporei ao longo do EP e concretizo uma prospeção 

daquilo que poderá ser o meu futuro como professor de EF
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1. Mar doce lar: o cantinho do meu “eu” 
  

O que sou hoje e o que serei amanha só depende de mim. Tenho em 

mente que, se procedo mal, sofro as sequencias, se procedo bem, sinto-me bem 

comigo mesmo, tendo sido educado sempre dentro dessa linha. Mas não somos 

prefeitos, e nem devemos tentar provar isso, pois se não estamos habituados à 

perfeição podemos cair na imperfeição. 

Foi no ano de 1988, mês de Dezembro, mais precisamente no dia 17, que 

a freguesia de Vila Chã (Vila do Conde) me viu pela primeira vez, foi nesse dia 

que comecei a escrever as linhas da historia da minha vida. Foi junto ao mar que 

dei os meus primeiros passos e foi nesse mesmo mar que aprendi que por muito 

mais que remes, a vida só tem um sentido, a praia. Nunca fui um filho de casa, 

sempre “flutuei” pelas ruas a correr, a jogar, a saltar, a brincar, sempre em 

movimento. Vivi praticamente sempre a mexer. Sempre fui um filho da rua, pois 

maior parte do tempo esta era a minha primeira casa. 

O desporto sempre fez parte da minha vida, e como todos os miúdos que 

me acompanharam, o Futebol esteve sempre inerente no meu dia-a-dia. Fui 

progredindo, de clubes menos conceituados até chegar a clubes com mais nome 

como o Rio Ave FC, com outras infraestruturas e outro tipo de condições. Fui 

sempre evoluindo, mas nunca tive apoio dos meus pais, chegando a um ponto 

que deixei a modalidade de lado, para procurar outro tipo de objetivo. 

Para além do Futebol, sempre adorei praticar outras modalidades, 

envolvendo-me em tudo o que fosse desporto. Antes de seguir o trajeto 

Futebolístico, joguei no campeonato do meu concelho (Vila do Conde), onde 

englobava imensas modalidades, desde o Futebol, Andebol, Tênis de Mesa, 

Atletismo, Jogos Tradicionais, Badminton, Voleibol e Basquetebol. Nesta altura, 

ainda era muito jovem, participava em tudo, com o objetivo de ganhar todas as 

competições. 

Todavia, o Bodyboard sempre foi o meu desporto de eleição. É com este 

desporto que mais me identifico, é o único que me coloca fora do mundo, fora 

de todas as preocupações. É como se o mar me lavasse a alma. Comecei a 
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praticá-lo com sete anos, e nunca mais deixei, sempre como prazer e não como 

competição.  

Como já tinha referido, sempre adorei praticar todo o tipo de desporto, e 

as aulas de EF eram a minha cara, sempre à espera do dia da aula de EF. Desde 

de cedo que o facto de ensinar e ajudar os outros me chamou atenção e quando 

tive contacto pela primeira vez com a disciplina, percebi de imediato que era 

aquilo que eu queria, ser professor de EF.  As aulas de EF, durante toda a minha 

vida sempre foram momentos de grande emoção, vivenciando as de uma forma 

diferente das outras disciplinas. Independentemente dos professores que tive, o 

que me interessava era a prática da disciplina. Alguns professores eram os 

modelos que queria seguir, eram como ídolos. Foram eles que sempre 

mantiveram este sonho aceso. 

Ao longo da minha vida sempre fiz um percurso académico suficiente, 

com altos e baixos, pois nunca fui um aluno “marrão”, sempre detestei as aulas 

teóricas, retendo simplesmente aquilo que era lecionado nas aulas, sem que 

precisasse de estudar muito. O meu percurso académico, passou por quatro 

escolas, inicialmente a escola primária da freguesia, em seguida a escola básica 

na aldeia vizinha, sendo nesta que mais me destaquei a nível académico, onde 

concluí todos os anos de forma favorável. Sempre estive inserido em tudo o que 

era torneios e DE desta escola, arrecadando vários títulos do meu escalão, 

sendo referência para os professores. Em seguida foi tempo de rumar para o 

ensino Secundário, onde frequentei a Escola Secundária José Régio e a Escola 

Secundária D. Afonso Sanches. Apesar de estar sempre ligado ao desporto, 

reduzi imenso a minha atuação neste campo, pois tinha outras coisas em mente, 

queria experienciar outros rumos e deixei um pouco de lado a vida do desporto 

na escola. Um dos motivos para essa descida de motivação, foi o facto de as 

escolas (secundário) que frequentei serem pobres na promoção do desporto, 

quase não havia torneios (os que havia eram organizados pelas associações de 

estudantes) e o DE era escasso, ou quase nenhum.  

Terminado o secundário era tempo de ingressar no ensino superior. 

Nessa altura a via do ensino estava muito mal referenciada pelo que optei por 

rumar a um curso superior de energias renováveis, pois na altura era o que se 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 7 

falava que tinha futuro. Logo no 1º mês decidi que não era o que realmente 

queria, e foi aí que a chama reacendeu. Com o apoio da minha namorada e dos 

meus pais, decidi mudar de curso e seguir o que realmente o meu coração 

mandava, a via do desporto. Como tal, foi em 2012 que entrei para a FADEUP, 

e agora sim o sonho começava a tornar-se realidade. Foi nesta faculdade, que 

me licenciei em Ciências do Desporto, no ramo de Exercício para a Saúde. 

Graças à metodologia fiz estágio num ginásio, onde acabei por ficar mal terminei 

o curso. Logo depois de terminar a licenciatura, ingressei no mestrado em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário para completar a última 

etapa do meu sonho. E graças ao EP, consegui realizar o sonho de que sempre 

esperei, em algumas alturas da vida adormeceu, mas felizmente e ainda bem 

que acordou, pois sinto-me realizado. 

Em suma, toda a minha vida esteve ligada diretamente com o desporto, e 

a minha formação à EF. A EF assume um caráter fundamental na educação do 

ser humano, foi ela que me transportou para este rumo, e me ensinou o caminho. 

Sem a EF hoje em dia, não estaria aqui, talvez não seria o homem que me tornei 

hoje. A EF é imprescindível no currículo escolar, proporciona aos alunos 

experiências corporais variadas, educa o corpo através do movimento, 

potenciando o desenvolvimento integral. Como Bento (1995, p. 183) afirma 

“porque a educação desportiva é mais do que apenas mera exercitação corporal 

ou educação física: é contribuinte essencial para a vivência e formação de 

identidade, é meio importante de comunicação, cooperação e interação, estimula 

o desenvolvimento de estruturas sensoriais e cognitivas, é palco de encontro e 

confronto de pessoas e, por isso, de aprendizagem social, desencadeia alegria, 

bem-estar e vontade de viver, é implementação de valores, de normas e axiomas 

no corpo e pelo corpo, é símbolo vivo de sonhos e utopias de um esperançoso 

futuro humano”. 

 

2.2. Expectativas do Estágio Pedagógico 
 
 "Conhecer a matéria não é condição suficiente para alcançar a eficácia 

pedagógica ou para se ser um especialista do ensino, é necessário possuir um 
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sólido conhecimento da matéria e dominar um vasto repertório de habilidades de 

ensino" (Sidentop & Eldar, 1989, p. 255). A frase mencionada em cima revela 

muito do que foi a minha expetativa e princípio para o estágio e para a minha 

futura carreira de professor de Educação Física.  

 É notório que tinha chegado o momento em que se inverteram os papéis, 

agora para além de estudante na faculdade, era professor. Estava a experienciar 

algo com que sempre sonhei, porém, esta nova condição social implicou uma 

reflexão e transformação acerca dos meus comportamentos, valores e carrega 

um maior sentido de responsabilidade, de flexibilidade e de adaptação perante 

esta nova realidade. Tinha a gigantesca função de educar e formar pessoas, na 

sua dimensão holística!  

 Relativamente ao estágio, muito ouvi falar deste “bichinho de sete 

cabeças” enquanto aluno na FADEUP. Ouvi palavras como: cansaço, frustração, 

desilusão, stress e, simultaneamente, termos como encanto, entusiasmo, 

realização, motivação, trabalho. Enfim, metaforicamente constatei que se trata 

de um autêntico turbilhão de sentimentos das mais diversas naturezas.  

Depois da minha fase de formação anteriormente exposta e ao longo do 

estágio, evoluí nos aspetos relacionados com o ensino da disciplina de 

Educação Física, bem como nas tarefas extracurriculares. Achei que fui um 

elemento útil na escola, realizando esforços com vista a dinamizar e dignificar a 

instituição.  

Encarei o ano letivo com motivação, empenho e dedicação. Dei o máximo 

nas tarefas inerentes ao estágio e disponibilizei-me para as mesmas. Encarei o 

estágio com a certeza de que seria capaz de enfrentar nos próximos anos, com 

confiança e qualidade, o meu papel de professor.  

No início, foi bastante satisfatório, uma vez que fiquei colocado na escola 

que pretendia e esta surpreendeu-me muito. O facto da envolvência que a escola 

demonstrou para com o desporto foi fantástico. O grupo de estágio também me 

surpreendeu pela positiva, pois gostei de conhecer os meus colegas, os quais 

sempre se mostraram disponíveis para ajudar e para cooperar com tudo o que 

tivesse ao seu alcance. 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 9 

No que diz respeito, à professora cooperante, a professora Rosa Lopes, 

foi muito prestável na minha receção. Gostei do primeiro impacto que tive com 

ela, foi visível a sua inteira disponibilidade para qualquer ajuda que necessitasse. 

Desde cedo que mostrou elevado conhecimento nesta área, contando com 

muitos anos de experiência como professora e também como professora 

cooperante. A sua disponibilidade e abertura para discutir ideias, a sua forma de 

as transmitir, bem como a sua capacidade de nos incluir em tudo o que fossem 

atividades escolares foi simplesmente notável. Foi sem dúvida uma etapa crucial 

na minha formação. Assim, com a colaboração do PC e do PO, evoluí e tornei-

me num profissional competente, digno, e com valor reconhecido.  

Relativamente á forma como fui acolhido na escola, tanto pelos 

funcionários como pelos restantes professores, estes mostraram-se bastante 

acolhedores. A simpatia com que fui recebido foi mais um fator muito importante 

e me fez ter uma excelente impressão da escola, o que foi mais um contributo 

para o sucesso desta experiência.  

Por último, e o mais importante de tudo, não poderia deixar de falar dos 

alunos, uma vez que foram eles o alvo de toda a minha intervenção na escola. 

Esperava alunos participativos, interventivos, colaboradores e empenhados na 

prática da disciplina. Notei ao longo do ano a motivação e o empenho em dar 

tudo na aula para alcançar boas notas e concretizar os objetivos. A turma foi 

como idealizava, melhor não poderia ser. Procurei sempre estabelecer uma 

relação de proximidade com os alunos e tentei proporcionar-lhes prazer em 

frequentar a disciplina, aplicando-me ao máximo na seleção dos exercícios para 

as aulas e ajudando-os a adquirir hábitos saudáveis e ativos. De acordo com 

Bento (2013), o fim supremo da educação e da atividade do professor é inundar 

e sagrar os educandos de luz. Essa luz deve abarcar todas as potencialidades 

dos alunos e deve ser emitida por professores competentes, com conhecimento 

e, acima de tudo, professores que se formem permanentemente e reflitam, 

constantemente, acerca da sua ação, com o intuito de melhorar a sua 

intervenção.  
 Ao longo deste ano aprendi muito e acrescentei tudo o que aprendi à 

minha formação anterior e até mesmo à minha vida profissional. 
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3. Enquadramento da prática profissional 

3.1. O estágio pedagógico – entendimento e o papel da formação inicial 
 

 O EP é entendido como um elemento central na formação de professores 

e como espaço privilegiado para superar a falta de articulação entre a teoria e a 

prática. É reconhecido como a experiência mais relevante em termos de 

aprendizagem profissional por parte dos professores, destacando-se a 

oportunidade de conhecer o mundo real das escolas e das salas de aula, a 

possibilidade de interagir com alunos reais, com os seus problemas e desafios e 

a articulação entre a teoria e a prática (Flores, 2014). Todavia, para chegarmos 

a esse estágio, é necessário que haja uma formação, a qual apelidamos de 

formação inicial.   

A formação inicial assume necessariamente um lugar de primeiro valor 

dentro do estágio profissional, mostra aos futuros docentes através de conceitos 

e práticas como será a futura realidade profissional (Queirós, 2014). Tal como 

afirmam Batista & Queirós (2013, p. 33), “a prática de ensino oferece aos futuros 

professores a oportunidade de imergirem na cultura escolar nas suas mais 

diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos hábitos, costumes 

e práticas que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade 

específica”. Segundo Cunha (2008), a formação inicial prepara os estudantes 

para lidar com problemas reais do processo educativo, tendo por base a reflexão, 

a alteração de atitudes e crenças com o objetivo de instruir profissionais 

habilitados. Já Nóvoa (1991) menciona que a formação não se produz por 

acumulação de conhecimento ou técnica, mas sim através de um trabalho 

reflexivo sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal. Nesta perspetiva, a prática pedagógica supervisionada torna-se um 

espaço favorecido para a evolução da capacidade reflexiva e profissional do EE, 

uma vez que as circunstâncias a que estes são obrigados a passar e a resolver 

apresentam “características únicas, exigindo, portanto, respostas únicas” 

(Nóvoa, 1991, p. 27). Neste sentido, o confronto com o contexto real de ensino, 

no culminar da formação inicial, envolve uma verdadeira descarga de emoções. 

Os futuros profissionais deparam-se com um verdadeiro “choque com a 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 12 

realidade” que segundo Silva (1997) envolve todo o impacto por eles sofrido no 

momento em que iniciam a profissão, sendo que poderá permanecer durante um 

período mais ou menos longo. Como tal, as causas do “choque com a realidade” 

podem ser imensas, desde a escolha errada da profissão, passando pela 

formação desajustada, ambiente escolar, relacionamento, entre outras (Lima et 

al., 2015). 
Em suma, tal como advogam Rodrigues & Ferreira (1998), o EP é um 

momento verdadeiramente sublime de formação e reflexão, correspondente a 

uma etapa fundamental na formação profissional de professores. As 

expectativas dos futuros professores, muitas vezes, são deveras ambiciosas e 

em muitos casos, bastante desajustadas. Por isso, Piéron (1996) afirma que o 

EP assume um papel capital na formação dos professores por ser uma etapa de 

convergência e de confrontação entre os conhecimentos de cariz teórico da 

formação inicial e os saberes práticos da experiência profissional e do contexto 

real de ensino. É, sem dúvida, um processo de transformação complexo e árduo, 

que envolve a (re)interpretação do aporte teórico proveniente da formação inicial 

para o contexto prático.  

 

3.2. O estágio pedagógico numa perspetiva legal e institucional 
  

 Na FADEUP, o EP está organizado com base na junção de requisitos 

legais, institucionais e funcionais (Batista & Queirós, 2013). Tem como propósito 

habilitar e fornecer ao estudante-estagiário (EE) instrumentos que o ajudem a 

desenvolver uma competência segura na experiência refletida e com significado 

(Batista & Queirós, 2013). Contudo, o EP guia-se pelas normas orientadoras e 

legais, presentes no decreto de lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro e no decreto 

de lei nº74/2006 de 24 de Março, tendo em conta, como menciona o 1º Artigo do 

Regulamento da UC Estágio Profissional (2014)1, o Regulamento Geral dos 

segundos ciclos da UP, o Regulamento Geral dos segundos ciclos da FADEUP 

e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de EF. 

 A nível institucional esta UC está agregada ao 2º ano do 2º ciclo em 

Ensino de EF nos Ensinos Básicos e Secundários. Conforme refere Batista & 
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Queirós (2013), o EP reúne dois elementos: a PES, efetuada numa escola 

cooperante e o relatório de estágio, sendo estes orientados pelo professor da 

faculdade denominado por orientador. No 4º artigo do mesmo Regulamento da 

UC Estágio Profissional (2014, p.3), o EP “visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho critico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão”. Com isto, o EE no seu 

ano de estágio alcança uma inclusão sucessiva e gradual na realidade escolar. 

Podemos salientar, que, o Regulamento da UC Estágio Profissional 

(2014), frisa três áreas de desempenho, são elas a Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem, Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade e por último o Desenvolvimento Profissional. Tal como defendem 

Batista & Queirós (2013), todas estas áreas são completamente determinantes 

para o crescimento das competências profissionais do EE e este terá que as 

dominar para usá-las na sua profissão. Segundo o documento Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional (2014) fragmenta as três áreas de 

desempenho mencionadas anteriormente. Como indica nesse documento a área 

1 (Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem) abrange a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino e aponta para a construção 

de uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, 

respeitando o conhecimento válido no ensino da EF e conduzir com eficácia 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de EF. Na 

área 2 (Participação na Escola e Relação com a Comunidade), o mesmo 

documento prova que esta envolve todas as atividades não letivas realizadas 

pelo EE. Tem em vista a promoção e a integração do EE na comunidade escolar 

e contribuir para um conhecimento do meio regional e local, tendo em vista um 

melhor conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração 

da ligação entre a escola e o meio envolvente. Porém, tem como objetivo 

contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do 

professor de EF na escola e na comunidade local, bem como da disciplina de 

EF. No que diz respeito à área 3, afirma que a mesma engloba atividades e 
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vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, 

proporcionando o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração 

e a abertura à inovação. No que toca aos objetivos, esta área pretende perceber 

a necessidade do desenvolvimento profissional, partindo da reflexão acerca das 

condições, do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros 

recursos de desenvolvimento profissional. Resumidamente, aponta para a 

investigação da atividade em toda a sua abrangência (criar hábitos de 

investigação/reflexão/ação). 

 

3.3. Contexto funcional: As construções deste Estágio Profissional  

3.3.1. A escola como instituição 
 

A escola, enquanto instituição, assume a função de preparar o indivíduo 

através processos educativos formais, como ser social, cultural e moral (Nadal, 

2011). Nela e com ela, os indivíduos tornam-se Homens favorecendo o 

desenvolvimento integral e adquirindo competências para viver em sociedade, 

em prol da mesma (Carvalho, 2006). Outrora, a escola era muito seletiva, onde 

os alunos se adaptavam a ela e onde apenas os filhos de pais com poder 

conseguiam tal feito. Mas, face à abertura de fronteiras e à escolarização em 

massas, passa-se para a escola multicultural, onde é a escola que tem que se 

adaptar aos alunos. Estes são provenientes de classes, etnias, raças, sexos 

diferentes e, portanto, trazem uma riqueza cultural diversificada. Segundo 

Pereira (2004), a diversidade cultural e ética é uma realidade que obriga a novas 

responsabilidades por parte dos professores e da escola.  

 Ao professor é lhe exigido fortes convicções no que diz respeito à 

equidade e constante reflexão sobre a temática, percebendo o que já foi feito e 

o que se pode continuar a fazer em prol da cultura. À escola, cabe-lhe reforçar 

essa equidade, espelhando ao nível dos projetos educativos da escola (PEE), 

espaços educativos, ambiente de escola e das diferentes estratégias, estilos e 

métodos de ensino e de avaliação, a sua conceção sobre educação multicultural.                                                                     
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 Paralelamente a esta realidade, a escola de hoje vive uma luta de 

autonomia. Apesar da suposta descentralização do poder, no sistema educativo 

português, segundo Ventura et al. (2006), existe falta de autonomia da escola 

em diversas áreas como gestão de recursos, currículos, avaliação e 

recrutamento de profissionais docentes e não docentes.  

 Sem o requerido binómio de autonomia e responsabilidade, as escolas 

perdem poder de decisão e este facto pode prejudicar os seus alunos ao nível 

do tratamento equitativo. Em suma e tal como defende Schmidt (1989, p. 12), 

“(...) a escola é uma instituição social, historicamente considerada, inserida numa 

certa realidade na qual sofre e exerce influência. Não é uma instituição neutra 

perante a realidade social. Deve organizar o ensino, de forma a considerar o 

papel de cada indivíduo e de cada grupo organizado dentro da sociedade. A sua 

função, portanto, é preparar o individuo proporcionando-lhe o desenvolvimento 

de certas competências exigidas pela vida social. É também dar-lhe uma 

compreensão da cultura e uma “visão de mundo” e prepará-lo para cidadania. 

[...] Assim, a educação escolar é caracterizada por ser uma atividade 

sistemática, intencional e organizada – organizada no que diz respeito aos 

conteúdos, e sistemática no que se relaciona aos métodos que utiliza.”  

 

3.3.2. Escola Secundária de Rocha Peixoto (ESRP) 
 
 Relativamente à escola que me acolheu, foi a partir do dia 22 de 

Novembro de 1979, que assumiu pelas mãos do então Ministro da Educação e 

Cultura, Professor Doutor José Augusto Seabra, o nome que hoje transporta, 

Escola Secundária de Rocha Peixoto, escola essa que se localiza na cidade da 

Póvoa de Varzim. Entre 2008 e 2010, a escola sofreu alterações/remodelações 

no âmbito da intervenção do Programa de Modernização das escolas do ensino 

secundário, melhorando assim as instalações escolares, reunindo as condições 

ideais para a ação educativo. Essas remodelações proporcionaram aos alunos 

e aos professores excelentes condições de trabalho a todos os níveis, incluindo 

as condições da disciplina de EF. É de enaltecer que para responder à 

diversidade da comunidade educativa envolvente, a ESRP dispõe de uma oferta 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 16 

educativa abrangente, contando com 3º ciclo, cursos científico-humanísticos e 

cursos profissionais, oferecendo também a vertente de ensino noturno ou pós-

laboral em alguns cursos. A escola conta com o lema do seu Projeto Educativo 

“Uma escola de todos para todos”.  

Segundo os dados recolhidos do perfil da escola1, em 2016/2017, a 

equipa docente contou com 180 professores onde a maioria pertencia ao quadro 

da escola. Já no pessoal não docente havia 55 operacionais em diversas 

vertentes, contando também com um psicólogo. No que diz respeito a população 

escolar, era composta por 1498 alunos, repartidos por oito turmas do 3º ciclo do 

ensino básico, 51 turmas do ensino secundário diurno (22 das quais de curso 

profissionais) e 21 turmas do ensino noturno (seis dos cursos científico-

humanísticos, oito dos cursos tecnológicos e sete dos cursos de educação e 

formação de adultos).  

No que diz respeito às instalações da escola, devido as remodelações 

feitas pela intervenção supramencionada, a escola ficou equipada com 

condições excecionais. Mencionando só as instalações da disciplina de EF, 

começamos pelo Pavilhão Polidesportivo, que se subdivide em Pav1 e Pav2, a 

Sala de Dança espaço para a lecionação de unidades didáticas de dança e a 

Piscina com cinco pistas de vinte metros de comprimento para a prática de 

Natação e atividades extracurriculares, já no exterior a disciplina conta com o 

Pátio com dois campos paralelos (dimensões reduzidas) de Andebol e 

Basquetebol e um campo sobreposto com dimensões normais de Andebol e 

Futebol, o Norte Verde, onde também se encontram dois campos de 

Basquetebol e sobreposto um campo com as dimensões de Andebol e Futebol 

e por último o Verde, onde se situa o campo de relva sintética, campo esse com 

as medidas de jogo 7X7. Estes espaços, para além de apoiarem as aulas de EF, 

também servem para a prática de DE, bem como para atividades 

extracurriculares como hidroginástica, hidro reabilitação para população 

especial, e para aluguer do campo sintético como meio de rentabilizar o 

investimento.  
 

1 O perfil de escola é uma base de dados arquivada nos serviços administrativos do ESRP  
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Importa salientar que a ocupação dos espaços é demarcada pelo 

roulement de instalações. Este documento é a forma como o departamento gere 

a atribuição dos espaços para cada professor, consoante o planeamento anual 

de cada ano escolar.  

Por fim, é de destacar o DE desta escola, é um dos pontos fortes da 

instituição, não só pela diversidade e grande oferta das modalidades, mas 

também pelo facto de haver campeões nacionais de DE em quase todas as 

modalidades, mostrando assim a sua tradição desportiva, contribuindo para o 

desenvolvimento do desporto na zona envolvente. Todo o espaço mencionado 

anteriormente é ocupado não só nas atividades letivas de lecionação de aulas, 

mas também para o DE.   

 

3.3.3. Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves - Escola 
Básica Dr. Flávio Gonçalves (EBDFG) 

 
 A Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves situa-se na cidade de Póvoa de 

Varzim, mais precisamente a 100 metros da ESRP. É de referir que foi nesta 

escola que realizei a PES referente ao 2º ciclo. Segundo o site da AEDFG, o 

agrupamento integra quatro estabelecimentos de ensino, são eles, o jardim de 

infância Dr. Luís Amaro, a Escola Básica com 1º ciclo dos Sininhos, a Escola 

Básica com 1º ciclo Nova, a Escola Básica com 1º ciclo do Desterro e a sede do 

agrupamento Escola Básica com 2º e 3º ciclos Dr. Flávio Gonçalves, sendo esta 

última a instituição a que estive inserido.  

Na mesma fonte, a escola conta com cinco edifícios para lecionação de 

disciplinas variadas, sendo dois deles com dois pisos, e os restantes são térreos, 

conta também com mais um edifício onde se situa o Pavilhão Gimnodesportivo, 

edifício esse onde são lecionadas as aulas de EF.  
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3.3.4. Departamento Expressões, Grupo 620 da ESRP 
 
 Felizmente neste grupo, consegui encontrar professores competentes e 

fantásticos, professores esses que usam a sua experiência em prol do ensino e 

do desenvolvimento dos seus alunos. Encontrei um grupo determinado e 

disposto ajudar os colegas mais novos e a integrá-los mais facilmente no 

contexto escolar. Este grupo conta com 17 docentes, três deles cooperando com 

nove estagiários provenientes de três instituições (FADEUP, ISMAI, UTAD). 

 Desde cedo que se notou a vontade de trocar experiências e de nos ajudar 

na nossa evolução, mas também se notou que os professores estavam recetivos 

a aprenderem situações novas da nossa parte. Nós eramos e fomos desde o 

primeiro dia considerados docentes, iguais a todos os outros. Entre o grupo 

houve sempre um relacionamento saudável. Ao longo de três períodos tive a 

possibilidade de conversar, trocar ideias com todos os colegas de profissão, quer 

nas atividades escolares, quer no DE ou até mesmo nos eventos realizados pelo 

grupo. 

 

3.3.5. O Desporto Escolar 
 
 O grupo do DE (Bodyboard), à terça-feira, era constituído por mim, pelo 

professor responsável desta modalidade e pelo professor treinador que era de 

outra escola, mas destacado para o efeito. Escolhi esta modalidade porque me 

identifico muito com a mesma e fiquei contentíssimo por ter este desporto na 

escola, e também pelos professores responsáveis. Foi muito importante 

observar as suas rotinas e aprender com eles. A dinâmica do grupo era 

espetacular, embora a logística era um pouco complicada, sempre a trocar de 

praia devido ao estado do mar ou do tempo. Os alunos eram os melhores. 

Contamos com 12 estudantes, dois femininos e dez masculinos, infelizmente 

para o sexo feminino não havia campeonato de bodyboard, mas no caso do sexo 

oposto, dos dez alunos masculinos e seis vagas existentes para o campeonato 

nacional, ocupamos cinco das vagas, conseguindo posteriormente sagrarmos 

campeões nacionais. Foi um sucesso o nosso trabalho para com eles e a 
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motivação que lhes demos, mérito tanto da nossa parte como dedicação da parte 

deles, experiência completamente irresistível. 

 

3.3.6. 12ºJ uma progressão a curto prazo 
 
 Foi com esta turma 12ºJ que me iniciei como PE, sendo a que me marcou 

mais e a que me fez começar a ver o estágio de uma forma diferente aquela que 

tinha perspetivado. Turma agradável, simpática, com as suas individualidades, 

que me fez evoluir e crescer como professor. Foi com estes alunos que 

experienciei o verdadeiro turbilhão de emoções que é o EP. No início quis 

resguardar o respeito mútuo, ponto crucial para uma boa relação, bem como 

transmitir-lhes um conjunto de princípios e valores para que pudessem crescer 

de forma psicológica e física. Pretendia também estabelecer uma relação 

saudável, implementar um conjunto de estímulos e fazer com que saíssem da 

escola a gostar um pouco mais da disciplina de EF. 

A turma era constituída por 27 alunos, mas só 26 estavam inscritos na 

disciplina de EF. Do total de 26 alunos inscritos, 14 eram do sexo feminino e 12 

do oposto, tendo no geral uma media de idades de 16.88 anos, sendo cinco 

alunos com 16 anos, 19 com 17 anos e por último dois com 18 anos, todos eles 

de nacionalidade portuguesa.  

É de salientar, que relativamente ao histórico clínico dos alunos em 

questões visuais, quatro alunos apresentavam problemas ao nível da visão, e no 

que diz respeito a problemas com alergias, só dois alunos apresentavam 

anormalidades nesse contexto, tomando medicação de forma habitual. 

No que toca à prática de modalidades fora da escola, 20 alunos 

praticavam desporto fora da escola, já os restantes seis não faziam qualquer 

atividade física. Dos 20 alunos que praticavam atividade física fora da escola, o 

destaque vai para o Futebol e Ginásio, com a maioria absoluta (seis cada), sendo 

os restantes distribuídos por Natação (cinco), Futsal (dois) e Dança, Ténis de 

Mesa (um cada). 

Apesar da maioria gostar de desporto, só três alunos participam no DE 

dois em Natação, um em Voleibol e outro no Bodyboard. Por último, e em relação 
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às notas que obtiveram no ano transato à disciplina de EF, variaram entre os 11 

valores e os 20 valores, sendo que as notas mais frequentes tenham sido o 17 

e 18 valores com seis alunos cada.  

Por fim, destaco o facto de ter sido professor desta turma só no primeiro 

período, uma progressão de aprendizagem e de afeição para com os alunos que 

tinha vindo acontecer ao longo do período, e que foi interrompida, pela 

professora cooperante, alegando que deveríamos aprender e experimentar outra 

turma com características diferentes, de forma a evoluir e alargar os nossos 

horizontes.         

 

3.3.6. 12ºB de bestas a bestiais 
      

 A turma do 12º B foi a turma que se seguiu, após o 1º período de grandes 

aprendizagens com o 12ºJ, eis que surgiu uma turma diferente, uma turma 

menos capaz a nível físico, mas com um grande poder de responsabilidade e 

alunos com mais maturidade, onde a disciplina e a absorção de conhecimento 

eram maiores. Turma disciplinada, onde os alunos frequentavam a maioria das 

aulas, não havendo muitas faltas de assiduidade e pontualidade. Segundo o 

questionário feito para a conclusão das características da turma, esta era 

composta por 24 alunos, dez do sexo masculino e 14 do sexo feminino, de idades 

entre os 16 anos e os 17 anos, este último a contar com 17 alunos e os restantes 

sete com 16 anos.  

Relativamente a problemas de saúde, 11 indicaram ter dificuldade visuais, 

um contava com asma e dois com alergias. Dos 12 alunos mencionados com 

irregularidades a nível de saúde, três deles são medicados regularmente. 

É de salientar que todos os alunos partilham as suas vivências do 

quotidiano da escola em casa com os pais. Já dentro da escola, os alunos 

mostraram preferência na disciplina de Matemática, repartindo o resto do bolo, 

entre EF, Biologia e Geologia, deixando a menor quantidade para a disciplina de 

Português, também considerando esta como a menos preferida. É também de 

destacar que todos os alunos, apesar da maioria (15 alunos) se considerarem 

como aluno medio, querem aceder ao ensino superior. Todavia, apesar dos 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 21 

alunos quererem frequentar o ensino superior, três deles ainda estavam 

indecisos a nível de futuro, havendo também uma diversidade a nível de 

profissões, ia desde Médicos, Engenheiros Informáticos, passando pela 

docência de EF e a Gestão. 

Nos tempos livres, os alunos referiram que gostavam de ouvir musica 

(19), outros, viajar na internet (17), ver televisão (16), praticar desporto (16), 

passear (15), encontros com amigos (15), jogar computador (dez), e por fim em 

igualdade numérica ler (seis) e ir ao cinema (seis). 

A maioria dos alunos, viviam com os pais e irmãos, tendo alguns alunos 

pais separados vivendo assim com um dos progenitores, e respetivos irmãos.     

           No leque das modalidades preferidas, a maioria dos alunos optou pelo 

Futebol (11) como preferência, distribuindo-se os restantes por Natação (quatro), 

Andebol (três), Voleibol (três), Badminton (dois) e Atletismo (um). Já no inverso, 

a Natação (seis) é a menos preferida, entrando para a contagem a Ginástica 

(três) e o Basquetebol (um). Apesar dos alunos terem preferências nas 

modalidades, no que toca à prática de atividade no DE ou extraescola, a turma 

fica dividida, onde 13 dos alunos praticam fora da escola e cinco no DE, e 11 

não praticam fora da escola e 19 não praticam qualquer modalidade no DE. 

 Por fim, todos os alunos tentam ter um estilo de vida saudável, onde só 

um aluno não se preocupa com este ponto. Destaco o facto de no início, talvez 

por estar habituado a outro tipo de alunos, ter sido difícil para mim lidar com uma 

turma em que a maioria era fraca a nível físico, mas compensou o facto de os 

alunos serem compreensivos, disciplinados, assíduos e pontuais. Ao longo dos 

períodos, a turma foi evoluindo, mostrando que afinal tinham aptidão, 

simplesmente estava adormecida, ou não tão desenvolvida. 

 

3.3.7. 5ºF, os pequenos da escola do lado 
 
 O 5ºF da Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves foi a turma que esteve na 

minha órbita, no meu pequeno trajeto da prática educativa supervisionada no 

segundo ciclo. Apesar da pequena jornada, com uma aula por semana de 100 

minutos cada, contabilizando quatro semanas de trabalho, onde lecionei duas 
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modalidades, Voleibol e Ginástica, foi um caminho que me deu muito gosto em 

realizar. Pequenos, comparados com os meus alunos do 12º ano, porém, 

extremamente respeitadores, simpáticos, empenhados e envolviam-se muito em 

todas as aulas e os seus momentos. Foi uma experiência diferente e muito 

gratificante. 

 A turma era constituída por 20 alunos, 13 raparigas e sete rapazes, uma 

turma pequena, onde consegui chegar a todos. Obtiveram boas classificações 

nas modalidades, todos concluíram com sucesso a avaliação, mostrando o que 

inicialmente o professor titular me tinha facultado, o facto de ser uma turma com 

um rendimento escolar bastante positivo, tendo um ótimo desempenho motor.  

 

3.3.8. Núcleo da távola redonda 
 
 Entre todas as alegrias, preocupações, ansiedades, dificuldades o núcleo 

de estágio (NE), deve funcionar como um “grupo de práticas”, oferecendo uma 

troca de ideias capazes de gerar novas emoções, novos conhecimentos e novas 

competências (Batista & Queirós, 2015). Fomos um grupo de dois rapazes e uma 

rapariga, que conviveu durante horas entre a sala dos professores e o pavilhão, 

onde caminhamos sempre juntos. Eu e os meus colegas de estágio, não nos 

conhecíamos pessoalmente, só de vista, no primeiro ano do mestrado enquanto 

nos cruzávamos pelos corredores da faculdade. Isso não foi barreira para criar 

laços de amizade, e reunirmos condições para um grande trabalho de 

cooperação que permitiu, rentabilizar todo o tempo disponível na escola, para 

trabalharmos em conjunto em todos as tarefas inerentes ao estágio de forma 

atempada e notável. Poderíamos concretizar o estágio sozinhos, de forma 

independente, mas com toda a certeza que seria mais pobre. Nóvoa (2009) 

reforça a relevância e influência do trabalho de equipa, pois, segundo ele, os 

novos procedimentos de profissionalidade docente envolvem um fortalecimento 

das dimensões colaborativas e coletivas, uma vez que, o exercício profissional 

envolve-se, cada vez mais, à volta dos grupos de prática, quer no seio da escola, 

quer no contexto de movimentos pedagógicos que nos juntam à dinâmica que 

vão para além dos limites organizacionais. Todos com características diferentes 
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e próprias, fez despontar um grupo multifacetado, capaz de ultrapassar os mais 

diversificados obstáculos e desafios que foram aparecendo ao longo do nosso 

percurso. 

 Batista & Queirós (2013), asseguram que o NE, com os seus 

intervenientes, PE, PC e PO, devem operar como uma comunidade prática, onde 

leva os EE a criar novos conhecimentos e novas competências. As reuniões, 

conversas e vivências entre o NE, PC e o PO, foram altamente reflexivas 

gerando partilhas produtivas. Foi debatido assuntos absolutamente essenciais e 

decisivos para algumas tomadas de decisões e construções pedagógicas.                    

Por fim, o título távola redonda, vem porque, tanto na sala dos professores 

como no refeitório (tempo para o lanche), sempre nos sentamos nas mesas 

redondas, juntamente com os outros professores, segundo a lenda, a távola foi 

criada com este formato para que não tivesse cabeceira, representando a 

igualdade de todos os seus intervenientes, isto para dizer que havia igualdade 

entre os professores da escola e os estagiários, não nos colocando de parte. 

 

3.3.9. Professora Cooperante – O Sol que ilumina e a estrela que 
guia 

 
 Ser PC é preciso ter uma enorme responsabilidade, e ter capacidade de 

lidar com desafios, é preciso ter perfil para o ser. Este tem que ser o ponto de 

miragem e o responsável pela imagem que transmite da EF aos EE (Reina, 

2013). Toda a construção da identidade profissional é moldada e aperfeiçoada 

com as vivências e experiências que adquire pessoalmente, mas também o é 

pelas vivências e experiências que pratica ao lado dos “detentores do saber da 

prática” ou os chamados “experts”. São estes os principais veículos e 

impulsionadores para a entrada na profissão, daí a sua importância (Batista & 

Pereira, 2014). Com isto, o PC deve manter um bom clima relacional, onde ajude 

no desenvolvimento quer profissional, quer humano do EE, desenvolvendo as 

suas competências de reflexão, inovação, autoconhecimento e o mais 

importante de todos, que desenvolva o gosto pelo ensino (Rodrigues, 2013). 
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 É de frisar, que foi precisamente o que a minha PC me transmitiu. Foi a 

luz e a energia que o Sol transmite e a minha estrela polar que me guiou num 

caminho longo e difícil, mas compensador. Sempre me deixou à vontade e foi 

uma pessoa com a mente muito aberta, facilitando a minha adaptação a 

realidade da prática. Ajudou-me imenso, nas horas mais difíceis, foi 

completamente compreensível, a todos os níveis, e mostrou-se sempre 

disponível desde o primeiro dia, deixando-me viver, sentir e experienciar cada 

momento, na altura certa. Posso afirmar, que apesar do caminho ser duro, com 

a PC em causa, o destino teve mais significado e desenvolvimento profissional. 

Tal como afirma Rodrigues (2013), é completamente essencial ajudar a construir 

profissionais da educação, com todas as características inerentes e que 

consigam exercer a sua função assumindo a sua responsabilidade pessoal e 

social. É de salientar que todo este turbilhão de sentimentos e emoções 

influenciou o meu comportamento e atitude perante a EF.  

 

3.3.10. Professor orientador        
 
 O PO é alguém habilitado que acompanhe o processo de estágio do PE, 

sendo competente para o orientar, ajudar e por fim avaliar na conclusão da sua 

formação académica (Rodrigues, 2013). O PO é a elo de ligação entre 

instituições a escola e a faculdade. O intuito é orientar os EE para a autonomia 

e os professores passam a ser vistos como facilitadores de toda essa 

aprendizagem (Silva et al., 2014). 

 No meu caso em particular, o PO acompanhou todo o meu processo 

pedagógico e o dos meus colegas, de forma cuidada, através do portefólio 

digital. Nesse portefólio constava toda a informação feita por mim na escola, 

desde reflexões, planos de aulas, características da escola, avaliações, etc. 

Sempre nos ajudou, e nos fez pensar e refletir sobre a prática e metodologias 

pedagógicas. 

 Todas as discussões entre EE e os professores mais experientes foram 

determinantes, no sentido de promover o diálogo profissional, e de estimular os 
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EE a criar ligações entre o enquadramento teórico e o processo 

ensino/aprendizagem (Queirós, 2014). 
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4. Realização da Prática Profissional 

4.1. Área I: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

4.1.1. O lugar da conceção da EF 
 
 A EF atravessa uma tremura como se tivesse caído a um mar de gelo, 

sofrendo uma enorme pressão no que toca à sua legitimação, que se vai 

arrastando ao longo do tempo (Crum, 2013). Batista & Queirós (2015) referem 

que um dos maiores obstáculos da valorização da EF é a colocação do 

conhecimento como objetivo principal. Aos olhos da sociedade, a única forma de 

engordar este conhecimento, é através da teoria, reportando-o para as 

disciplinas de Matemática e Português. Segundo as autoras supramencionadas, 

esta visão educacional, não atribui importância educativa à EF. Com isto, esta 

disciplina é colocada de parte aos olhos da sociedade, deixando de ser uma 

disciplina fundamental, mantendo-se o alvo de todos os sacrifícios feitos pelo 

sistema educativo. 

 Com todo este cenário de problemas que atingem a disciplina, procura-se 

recorrer a argumentos de outra natureza com o intuito de dispersar todas as 

contestações sobre o peso e o valor da EF. Graça (2016, p. 15) refere que “a 

incumbência pedagógica própria e insubstituível da EF liga-se à especificidade 

da sua matéria, àquilo que só ela está em condições de atender e possibilitar” 

uma vez que é exclusiva porque é a única que aponta a corporalidade. Bento 

(1995, p. 206), defende que “a disciplina de EF é uma forma específica da 

relação do sistema educativo com o corpo”, ou seja, a EF é uma disciplina que 

reflete a forma como o sistema educativo vê o corpo e o analisa na ótica da sua 

importância educativa.  

 A EF tem de ser vista como uma disciplina que vai além do “físico”, não 

só na aquisição de condição física, mas também na estruturação do 

comportamento motor e como formação pessoal, cultural e social. É a única 

disciplina que trata o “corpo” enquanto objeto pedagógico, já que nenhuma outra 

área o faz, educando o corpo através dos movimentos (Batista & Queirós, 2015). 

Por este motivo, os resultados de aprendizagem devem conter um valor que seja 

útil e importante para os alunos, tanto de forma instantânea como ao longo das 
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suas vidas (Crum, 2013). Mais concretamente, os resultados desejáveis podem 

ser os seguintes: (1) o aparecer de uma identidade pessoal de movimento; (2) o 

desenvolvimento de uma ligação positiva com o exercício, o jogo, o Desporto, a 

dança, pois se não aprenderem a gostar, não irão adotar e desenvolver um estilo 

de vida ativo; (3) a competência na resolução de problemas técnico-motores, 

como pegar numa bola, saltar por cima de um obstáculo, servir uma bola de 

ténis, mergulhar numa piscina, entre outros; (4) a competência  na resolução de 

problemas sócio motores como o modo de lidar com a derrota ou a vitória, aceitar 

ajuda e ajudar os outros; (5) o conhecimento e a capacidade reflexiva 

necessárias para organizar e regular o próprio exercício e as atividades 

desportivas, ou seja, a aprendizagem cognitiva e reflexiva; (6) o enriquecimento 

da vida escolar, através da organização de atividades extracurriculares.          

   A sociedade moderna tem a necessidade de praticar atividade física, a 

chamada a “Cultura do Movimento”, de forma a ter qualidade de vida, e a EF age 

como tal, ao fornecer aos intervenientes, competências necessárias para a 

participação na mesma (Crum, 1993). A EF através do Desporto deve permitir 

vivenciar valores importantes como a recreação, a saúde e a autorrealização. 

Para que a participação na “Cultura Movimento” seja satisfatória em cada 

individuo, há que adquirir um reportório de habilidades, conhecimentos e 

competências (sócio motoras, reflexivas, técnico motoras e conhecimento 

prático), visto que esta aquisição não nasce automaticamente nos indivíduos, 

mas que requer processos de ensino e de aprendizagem organizada. 

 Para elevar ainda mais a legitimação da EF, é essencial recorrer às 

categorias antropológicas. Seguindo e analisando toda a bibliografia e reflexões 

adquiridas durante o percurso académico, podemos ver que essas categorias 

antropológicas são inerentes ao desporto e intrínsecas ao ser humano, são elas: 

o movimento, o corpo, o jogo e o rendimento. Bento (1995) defende que o corpo 

e movimento são fundamentais, para a estrutura da pedagogia do Desporto, 

mostrando que o Desporto é uma forma específica de trabalhar a corporalidade, 

gerido por regras, normas e convenções socioculturais. Especialmente, Bento 

(1995, p. 205) defende que “o desporto é um dos instrumentos de que nos 
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servimos para inscrever na sua natureza de protocorpo biológico e motor uma 

condição sociocultural, tornando o nosso corpo num artefacto cultural”. 

 O jogo manifesta, provavelmente, o papel mais peculiar e integral de todas 

as categorias. O homem é um ser lúdico, sente a necessidade e prazer de jogar, 

num momento sério da existência e da vida, onde predomina o esforço e a 

superação dando uma dimensão de humanismo (Bento et al., 1999). O jogo 

promove a inteligência, socialização, implica regras e estratégias e incrementa 

as habilidades motoras. O jogo promove valores relevantes, que se podem 

transferir para a sociedade. 

 O rendimento desportivo é relacionado com o sentido da superação, da 

transgressão, da auto transcendência, excentricidade, da afirmação e do 

reconhecimento (Bento, 1995). Podemos apurar que o rendimento, está 

intimamente ligado aos sentidos anteriormente referidos, os quais devemos 

sempre orientar a nossa vida, em busca de mais e melhor. 

 Depois de tudo o que foi argumentado anteriormente, é fácil decifrar que 

a EF é uma disciplina indispensável no currículo escolar. Apesar desses mesmos 

argumentos, há um enorme problema no que concerne ao ensino da disciplina, 

a mudança e o progresso da mesma, algo que deveria começar pelos 

professores, mas isso não se aplica. A comunidade docente de EF é afetada por 

ideologias desapropriadas, esquecendo-se do principal objetivo, que é ensinar e 

fazer com que os alunos aprendam e gostem da disciplina (Crum, 1993). Com 

esta ausência de compromisso com o ensino, leva a que haja uma falta de 

aprendizagem nas aulas de EF. Assim, a EF não obtém um retrato de uma 

atividade educativa de destaque, diminuindo a sua importância pedagógica 

(Crum, 1993). Com tudo isto, a EF deve ser projetada para ensinar, oferecendo 

experiências alegres e emocionantes. Cabe aos professores iniciantes serem 

flexíveis, terem a capacidade de lidar com problemas, adaptarem-se as 

mudanças, superar obstáculos ou resistir a pressões de situações adversas sem 

entrar em problemas psicológicos, emocionais ou físicos e encontrar soluções 

estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Só com este tipo de 

atitude se marca a diferença legitimando a EF e fazendo com que a mesma volte 

a ter o papel que merece no currículo escolar. 
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4.1.1.1. Análise dos documentos centrais 
 
 Mesmo antes da prática pedagógica, o EE é “convidado” a preparar e 

organizar o ensino, analisando os programas nacionais de EF. Como refere 

Bento (2003, p.16), é necessária essa preparação e análise por parte do 

professor para que se alcance um “ensino educativamente eficaz”. Graça (1999) 

mostra que o planeamento do EE consiste numa janela estrategicamente 

benéfica para contemplar o ensino. 

 O primeiro passo foi análise dos documentos centrais que funcionam 

como um guião, orientando o docente na prática da disciplina. Os professores 

atuam consoante o desenvolvimento dos seus alunos, encontrando nos 

programas indicadores orientadores, estando sempre em coordenação com os 

professores de EF, e com os outros colegas de outras disciplinas. 

 Depois de uma revisão ao programa nacional de EF, verifiquei que 

desperta a necessidade da criação de condições para os discentes desfrutarem 

dos benefícios da EF, originando um desenvolvimento total do aluno e da EF. 

Deparei que a envolvência do aluno bem como a sua motivação, são os pilares 

para o desenvolvimento do programa, visto que a junção destes dois fatores, 

leva a que o aluno tenha uma aprendizagem profunda, positiva, estável e 

significativa. Fazendo uma análise mais profunda ao programa de EF, nota-se 

que segue uma estrutura coerente, mas distinta a nível organizacional (do 1º ao 

12º), mantendo o seu objetivo primordial, momento que os alunos fiquem 

dotados das varias competências que são fornecidas ao longo do percurso 

académico, de forma progressiva e gradual. 

Nesta análise profunda, verificou-se uma diferenciação nas 

características do programa do ensino secundário entre o 10º ano e os restantes 

(11º e 12º). O 10º ano, especialmente, tem um caráter de revisão/reforço, para 

consolidar as matérias anteriores, com o propósito de recuperar ou compensar 

os alunos em áreas que os mesmos apresentem mais dificuldades, colocando-

os assim em situação favorável para o seu avanço na disciplina. 
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 Posteriormente ao 10º ano, como regra geral, existe a hipótese de haver 

escolhas nas matérias de ensino, matérias que se necessite aperfeiçoar as 

capacidades dos alunos, sem que se perca a variedade e a possibilidade de 

desenvolvimento ou “redescoberta” de outras atividades, dimensões ou áreas da 

EF. Por último importa salientar que a escolha, por parte dos discentes no 11º e 

12º ano, terá de incluir duas matérias de Desportos Coletivos, outra de Ginástica 

ou Atletismo, uma de Dança e duas matérias alternativas. 

 

4.1.1.2. Análise dos documentos locais 
 
 Os documentos de planificação criados no contexto local devem ser 

consistentes e concretos, respeitando as normas orientadoras centrais, contudo 

deve ser adaptada de forma detalhada às particularidades e exigências do 

contexto em que a escola está inserida (Bento, 2003). Perante este panorama, 

podemos sublinhar que o docente tem obrigatoriamente que interpretar e 

mergulhar no contexto que está inserido, com a finalidade de ajustar o processo 

de ensino à realidade que o envolve. Só assim se consegue estar orientado, de 

forma a adotar estratégias que vão ao encontro da criação de seres humanos, 

onde prevaleçam os valores como a competência, autonomia, consciência, 

respeito e a solidariedade. 

 Assim, é necessária a reflexão e análise em simultâneo dos documentos 

centrais e dos documentos locais, como por exemplo, o projeto educativo (PE), 

regulamento interno (RI), plano anual de atividades (PAA) e plano de estudos e 

desenvolvimento do currículo (PEDC). 

 O PE da ESRP abre todos os anos à discussão da comunidade educativa, 

com o intuito de atualização ou alteração. Este conta com o lema “Escola de 

todos para todos” e, através da sua análise, verifica-se que transmite uma ideia 

moldada ao contexto envolvente, mostrando as metas, conceções, os princípios, 

valores e estratégias que a escola acredita e defende. Seguindo esta linha de 

pensamento, este documento é uma base de trabalho para avançar, de modo a 

valorizar o desenvolvimento integral da escola e dos seus alunos, aplicando os 

princípios orientadores (qualidade, solidariedade, integração, cidadania e 
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democracia), sem que nenhuma das suas potencialidades se descuide. É por 

isso que o PE da ESRP conta com dezenas de projetos em desenvolvimento, 

como por exemplo, o aluguer das instalações, adquirindo autonomia sustentação 

das mesmas, cursos financiados, intercâmbios escolares etc.  

 O RI da ESRP consiste num documento que orienta e regula toda a ação 

educativa. Surge da necessidade de cada um assumir, no quotidiano da Escola, 

os seus direitos e deveres, contribuindo assim para melhorar as relações na 

comunidade e prática de vida efetiva numa sociedade democrática. A promoção 

da sua prática consciente e solidária por parte de todos os elementos alunos, 

professores e pessoal não docente, proporcionará mais ordem e menos 

situações de conflito. O RI deve ser encarado pela positiva e não apenas como 

limitador da ação dos intervenientes no processo educativo, esperando sempre 

que as normas estabelecidas ajudem a que as atividades que se desenvolvem 

na Escola sejam mais harmoniosas. 

 No que respeita ao PAA do departamento de EF, neste documento estão 

explícitas as atividades extracurriculares organizadas ao longo do ano letivo na 

escola. Por exemplo, avaliação da composição corporal, curso de árbitros de 

Basquetebol, torneio de Voleibol de Natal, inter-escolas de Natação, torneio 3x3 

Basquetebol, torneio de Boccia, corta-mato, mega sprint e a gala do desporto 

escolar. Estas atividades tinham como objeto o progresso da formação integral 

do aluno, a divulgação da identidade da escola, o sucesso educativo dos alunos 

e a valorização do processo ensino-aprendizagem. Houve sempre o cuidado de 

organizar atividades que contribuíssem para o seu desenvolvimento absoluto 

dos alunos e a criação de um olhar positivo para com o exercício físico.  

 O plano de estudos e desenvolvimento do currículo pretende ser o meio 

facilitador da organização de dinâmicas de mudança que conduzam o ato 

educativo a uma dimensão ampla do ser, do formar-se, do transformar-se, do 

decidir, do intervir, do viver e do conviver com os outros e não apenas do saber 

(Leite, 2001). Sendo um documento que, em conformidade com o projeto 

educativo e seguindo as orientações curriculares de âmbito nacional, procura 

definir a médio prazo a prática educativa de uma escola, é também um 
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instrumento de construção de autonomia e de identificação da comunidade 

educativa que representa.  

O desafio consiste na capacidade de articulação de saberes baseada na 

existência de processos de reflexão e análise em função das especificidades do 

meio escolar e do contexto social e económico envolvente. Nesta ótica, a 

metodologia do plano de estudos e desenvolvimento do currículo da ESRP 

insere-se numa conceção de escola que se organiza com a participação de todos 

os intervenientes no processo educativo com o objetivo de contribuir para a 

formação pessoal e social dos alunos, professores e dos restantes agentes 

educativos. A sua estrutura obedece a uma definição de objetivos que 

constituem linhas de orientação para as opções e os respetivos desenhos 

curriculares do 3º ciclo, do ensino secundário diurno, ensino recorrente noturno 

e cursos de educação e formação de adultos (EFA) básico e secundário.  

A dinamização de estruturas e atividades de enriquecimento curricular tais 

como, DE, biblioteca escolar/centro de recursos escolar, projetos europeus, 

grupo de teatro Devisa, Grupo Coral, jornal escolar Panorama, WikiJornal, 

jornadas das ciências e tecnologias, jornadas da mecânica, jogos sem fronteiras 

da eletricidade, LanParty e o serviço especializado de apoio educativo (serviços 

de psicologia e núcleo de apoio educativo) procura ir de encontro o mais possível 

às necessidades de formação da nossa comunidade escolar e aos anseios da 

nossa comunidade educativa com objetivo final de contribuir para o sucesso 

educativo dos alunos e, para isso, foram estabelecidos protocolos com 

instituições/empresas e intercâmbios com outros estabelecimentos de ensino. 

Esta abertura à comunidade é sentida de uma forma especial no dia da escola 

que se realiza a 18 de Maio, dia de aniversário do nascimento do nosso patrono.  

O nosso Projeto Educativo (PE) e os princípios nele enunciados 

constituem o instrumento de suporte à consecução do plano de estudos e 

desenvolvimento do currículo (PEDC), funcionando como elo de ligação entre as 

intencionalidades teóricas e as ações a desenvolver. De modo a concretizar a 

função reflexiva deste plano, são apresentados os princípios orientadores para 

a avaliação das aprendizagens, bem como a avaliação do plano de estudos e 

desenvolvimento do currículo em si. O plano de estudos e desenvolvimento do 
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currículo deve ser entendido como um documento orientador, que deve suscitar 

uma participação alargada e ser submetido a uma avaliação periódica e eventual 

alteração, em função das exigências e necessidades dos seus intervenientes. 

A análise e reflexão sobre os documentos mencionados, ajudou-me a 

compreender e a conhecer a cultura vivida dentro na escola, as suas normas e 

os seus princípios. Também me permitiu perceber o porquê de a escola ter a 

autonomia pedagógica, reconhecimento esse, feito pelo Ministério da Educação.  

 

4.1.2. Planeamento – e os seus níveis 
 
 Como o próprio nome indica, embora sendo uma tarefa difícil, é 

fundamental planear qualquer realização prática educativa, para a coerência da 

prática antecipando o enquadramento da mesma. Bento (2003) defende que 

quanto maior for a precisão do planeamento e a sua preparação, maior será a 

qualidade do ensino. O mesmo autor (Bento, 2003, p. 57) refere que o 

planeamento envolve o “jogo conjunto das indicações programáticas e das 

condições e ações que as prologam e concretizam. Este ajustamento das 

indicações centrais à situação concreta é necessário em todas as 

circunstancias”. É a partir de todos os documentos falados em pontos anteriores, 

bem como as condições e materiais que a escola dispõe e fornece e do nível 

dos alunos, que este trabalho permitirá que o docente esteja mais preparado, 

organizado e apto para enfrentar o contexto do ensino. 

 Pessoalmente, foi com esta perspetiva de planeamento que enfrentei todo 

o processo de estágio, tendo sempre em consideração que eu, ao entrar na 

profissão, nunca iria ser capaz de pensar como professor, caso não fosse capaz 

de estabelecer metas e objetivos, selecionando os meios necessários para os 

alcançar (Rink, 2014). O planeamento é algo difícil e frustrante, que só ao longo 

do tempo se vai criando estímulos carregados de saberes, e experiência. Toda 

a complicação de tarefas intrínsecas ao planeamento, envolve uma coerência 

progressiva, sistematização, distribuição e continuidade temporal, requerendo 

três níveis diferentes para a preparação de ensino, sendo eles o plano anual, UD 
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e plano de aula (Bento, 2003). Posteriormente irei descrever cada um deles, os 

quais, embora distintos, estão interligados e relacionados. 

 

4.1.2.1. Plano Anual – Nível Macro 
 
 O plano anual é um plano de perspetiva global, sendo das primeiras 

tarefas do planeamento e organização do ensino, visando situar o professor no 

programa de ensino do local e nas pessoas envolvidas (Bento, 2003). É uma 

tarefa difícil e deve ser elaborada para todo o ano letivo sobre a atuação do 

professor ao longo do ano, requerendo por isso reflexões, análises e trabalhos 

preparatórios, a distribuição da matéria e das aulas, entre outros. É como se 

fosse um puzzle, onde houvesse imensas peças e sendo necessário monta-las 

nos seus espaços certos. 

 O meu “guia” foi construído entre o pânico e o desespero, pois o facto de 

querer reunir todas as informações num só documento, com a preocupação de 

não falhar, não foi tarefa fácil. Tanto a PC, como o grupo de EF, ajudaram-me 

imenso nesta tarefa. Verifiquei os feriados existentes, os dias das aulas, as 

atividades extracurriculares, as matérias, os espaços para lecionar as 

modalidades, e comecei a traçar um planeamento anual, contando com a 

progressão de cada modalidade e conteúdo. Nesta linha de pensamento, Bento 

(2003, p. 122) afirma que “nenhuma outra disciplina é tão dependente do clima 

e do tempo como a EF. Este fator é determinante para a elaboração do plano 

anual de ensino, nomeadamente, para a distribuição das unidades temáticas 

pelos diferentes períodos e aulas, e mesmo até para a escolha de modalidades 

e disciplinas desportivas”. É de salientar que este documento envolve um 

planeamento a longo prazo, logo, esteve sujeito a reajustes e alterações de 

limitações que foram acontecendo ao longo do ano. Foi da minha 

responsabilidade adaptá-lo e ajustá-lo para garantir a aprendizagem correta dos 

alunos. 
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4.1.2.2. Unidade Didática (Modelo de Estrutura do Conhecimento) – 
Nível Meso 

 
 Depois da realização do plano anual, decorreu o alinhamento das 

unidades didáticas, para as diversas matérias de ensino no meu contexto, 

12ºano, tais como, Badminton, Futebol, Andebol, Voleibol, Natação e 

Basquetebol. 

 No início de cada modalidade, as unidades didáticas (UD) tinham de estar 

concluídas, para que todo o processo de ensino da modalidade estivesse bem 

delineado. Bento (2003) afirma que é na UD que está o foco de trabalho do 

docente, expondo o seu trabalho criativo e empreendedor, atingindo os seus 

objetivos de forma gradual. 

 Para a construção das UD, utilizei o modelo de estrutura de conhecimento 

(MEC) proposto por Vickers (1990). Este é um modelo especifico que retrata um 

pensamento transdisciplinar, identifica a matéria de ensino e estrutura-a numa 

hierarquia que constantemente informa o processo de ensino e liga o 

conhecimento sobre uma matéria com as estratégias para o seu ensino. O 

desenho do MEC é dividido em oito módulos: 1) estrutura de conhecimento; 2) 

análise das condições de aprendizagem (envolvimento); 3) análise dos alunos; 

4) determinação da extensão e sequencia dos conteúdos; 5) definição dos 

objetivos; 6) configuração da avaliação; 7) desenho das atividades de 

aprendizagem (progressões); 8) aplicação em prática de todos os 

conhecimentos. 

 Foi seguindo esta estrutura de Vickers (1990), que construi os MEC´s para 

cada modalidade de ensino, ao longo do ano. Assim sendo, no módulo 1 de cada 

MEC coloquei a matéria de ensino a lecionar nas quatro categorias propostas 

pela autora: Habilidades Motoras, Cultura Desportiva, Conceitos Fisiológicos e 

Conceitos Psicossociais. Este módulo foi determinante numa perspetiva de 

consulta ao longo de todo o processo de ensino. Posteriormente, tive de 

determinar o envolvimento e a circunstância em que iria realizar a prática de 

ensino, elaborando o módulo 2. Aqui englobava o enquadramento do meio que 

estava inserido, acerca dos recursos materiais, espaciais, humanos e temporais. 
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A análise e caracterização dos alunos foi o passo seguinte, que surgiu no modulo 

3. Essencial para conhecer e perceber qual seria o ponto de partida da 

abordagem à matéria de ensino. Passado os três módulos de análise, referidos 

anteriormente, era hora de começar a desenvolver as tomadas de decisão. 

Seguia-se o módulo 4, decidir e determinar a extensão e sequencia dos 

conteúdos, onde o objetivo era especificar os conteúdos a lecionar, assim como 

a ordem de ensino. O módulo 5 era o que viria formular os objetivos de 

aprendizagem, objetivos esses, realistas, concretos e claros, e devidamente 

enquadrados com a realidade. Com estes objetivos foi possível fornecer aos 

alunos um processo ensino-aprendizagem planeado e com intencionalidade 

educativa. Para poder avaliar todo o processo, configurei a avaliação no módulo 

6, utilizando as grelhas fornecidas e estruturadas pelo grupo de EF. Para 

terminar a etapa das decisões e para que todos os objetivos fossem cumpridos, 

faltava compor os meios que encaminhariam os alunos ao alcance dos objetivos 

determinados, ou seja, o módulo 7, desenho de atividades de aprendizagem e 

respetivas progressões. Finalmente, chegava a fase da aplicação, o momento 

do módulo 8, aplicação em prática de todo o tipo de avaliações, planificações 

bem como reflexões elaboradas em módulos anteriores. Esta planificação 

progressiva, chega ao ponto da aplicação, onde nos servimos de todo o material 

elaborado anteriormente. Sem dúvida que para mim os MEC’s, ajudaram-me 

imenso na realização da prática pedagógica, pelo facto de reunir num só 

documento toda a informação relevante e devidamente pensada e trabalhada. 

 

4.1.2.3. Plano de aula – Nível Micro              
            

 Este é sem dúvida o nível de planeamento mais detalhado, porquanto une 

a preparação do ensino à prática, sendo o “cerne do trabalho pedagógico diário 

do professor” (Bento, 2003, p.102). Tal como menciona Metzler (2011) um bom 

planeamento de uma UD, proporciona um bom plano de cada aula dessa mesma 

unidade. Bento (2003) vai mais além, quando diz que não se pode planear uma 

aula, sem se ter em consideração o plano anual e a UD.  
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Relativamente à sua anatomia, o plano de aula utilizado por mim, foi o 

mesmo utilizado pelos meus colegas de estágio, onde foi construído em reunião 

de NE juntamente com a PC. O objetivo foi simplificar a tarefa do professor, mas 

com todo o conteúdo necessário. Como refere Bento (2003), a aula deve seguir 

um esquema tripartido: parte preparatória, parte principal e parte final, não 

esquecendo as características temporais, objetivos concretos, conteúdos e 

estratégias de condução da aula. A nomenclatura decidida e utilizada pelo meu 

NE, foi: parte inicial, fundamental e final. Para além do esquema do plano de 

aula, decidimos colocar três categorias didáticas, sendo elas: objetivos 

específicos (o que pretendemos que o aluno realize), situação de aprendizagem 

(descrição do exercício com base do que pretendemos do aluno), e 

componentes críticas/palavras chave (o que queremos que o aluno aprenda e 

cumpra). No entender do NE, estas três colunas estão interligadas e são 

imprescindíveis para o processo ensino-aprendizagem. A este conjunto, 

acrescentamos uma coluna de duração das situações de aprendizagem para 

controlo do tempo em cada exercício proposto. 

O plano de aula, contou com uma primeira parte (parte inicial), onde 

esteve sempre repartido em dois momentos, o primeiro momento de cariz 

organizativo (marcar presenças, transmitir os objetivos e conteúdos da aula), e 

um segundo momento dedicado à ativação geral, com a preparação do 

organismo para a atividade física. Na parte fundamental, contou com uma 

progressão lógica do desenvolvimento da turma e dos alunos, onde as situações 

de aprendizagem tiveram sempre em consideração a UD estabelecida para cada 

modalidade. Quanto à parte final do plano de aula, foi dividido em dois momentos 

que ocorriam em simultâneo, o retorno a calma e uma palestra de reflexão sobre 

o que foi feito na aula e aspetos a melhorar na próxima.  

Por fim, é de destacar que as tarefas de planeamento foram gratificantes 

e entusiasmantes, a forma como as vivenciei, abrindo as portas para o meu 

crescimento como professor e como ser humano, pois este processo não só 

funciona para o contexto vivido, mas também para a vida fora do mesmo. 
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4.1.3. Realização do Processo Educativo 

4.1.3.1. As primeiras interações, impressões e rotinas 
 
 A minha aventura começou no dia 15 de Setembro de 2016, pelas 8:25h. 

Foi nesse dia que passei à realidade, de um sonho que já vinha desde criança. 

Não foi nenhum obstáculo para mim. Estava ansioso por estar a realizar um 

sonho de lecionar numa escola, mas o facto de já dar aulas de grupo em 

ginásios, veio ajudar-me imenso encarando aquele momento com normalidade. 

O meu maior foco foi conquistar o respeito dos alunos, para que nas aulas 

seguintes, pudesse envolvê-los no processo ensino-aprendizagem. Este 

primeiro momento com a turma, consistiu na minha apresentação, bem como a 

explicação das regras de funcionamento da disciplina e das aula e apresentação 

de algumas rotinas a seguir. A criação de rotinas por parte do docente deve 

acontecer desde as primeiras aulas (Rink, 2014). 

 Foi uma mistura de sensações, positivas e agradáveis, mas com um 

pensamento estranho, porque há uns anos atrás estava eu do outro lado, como 

aluno. Coloquei-me no lado deles bastantes vezes e tinha na consciência que a 

relação com eles era decisiva para um bom desenvolvimento e para uma relação 

disciplinar correta e positiva. Por isso ganhar a confiança deles e o respeito foi o 

meu foco principal desde o início. 

 A turma já tinha tido uma EE, mas a PC fez questão de relembrar no início 

da primeira aula que eu era o professor deles, e que tinha autoridade máxima 

para tomar qualquer decisão pertinente, como se fosse o professor titular da 

turma. Admito que esta postura da PC foi fundamental para que tivesse ainda 

mais “poder” para os conquistar e liderar a turma de forma positiva. 

 

 
 
 
 
 

 

4.1.3.2. Relação pedagógica professor-aluno 
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 Depois de ter iniciado o processo de apresentação, iniciei o ano letivo com 

a modalidade de Badminton. No início das aulas, queria mostrar trabalho, 

mostrar que conseguia realizar tudo de forma correta, preocupava-me com o 

tempo dos conteúdos, realizar tudo atempadamente para não ficar nada por 

abordar e aos poucos estava-me a esquecer do relacionamento com os alunos, 

principalmente se eles estavam a gostar ou não. Estava a tornar-me bastante 

rígido e autoritário, até que tive de refletir sobre esta atitude com a PC. Este 

momento foi crucial para mim, pensei bem sobre o assunto e soltei-me mais, 

comecei a ficar mais descontraído e “aumentei o meu campo de visão”, dando 

mais atenção à relação com os alunos, ao bem-estar deles e ao gosto pela 

disciplina. Como refere Siedentop (1998), manter boas relações com os alunos 

torna o processo ensino-aprendizagem mais eficaz. 

 Recordo que a relação entre professor e alunos foi crescendo, chegando 

ao ponto de me sentar com eles no bar da escola, trocando ideias, dando 

conselhos, entrar em brincadeiras com eles, entre outras situações que deixam 

saudades. Nesta perspetiva, Siedentop (2008) defende que a maior parte das 

interações interpessoais deveriam passar-se fora do tempo dedicado às 

atividades escolares. Ao criar este tipo de relações, senti que o ambiente das 

aulas mudou completamente, os alunos andavam mais motivados, havia tempo 

para dar tudo e tempo para descontrair. No fim de algumas aulas desafiava os 

alunos a jogarem comigo, aumentando o nosso elo de ligação. Todavia, não nos 

podemos esquecer de todas as outras dimensões para a gestão do clima de 

aula, nomeadamente o controlo da turma, organização e gestão da aula e a 

instrução, as quais explanarei de seguida. 

 
 
 
 

4.1.3.3. Controlo da turma 
 
 Com um caráter prático, a EF tem um funcionamento diferente das 

restantes disciplinas. É a única disciplina que educa os alunos numa perspetiva 
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diferente, através do movimento. O processo para ser eficaz, começa pela 

implementação de rotinas e pelo estabelecer de regras referentes aos 

comportamentos adequados e apropriados por parte dos alunos. Tal como já 

mencionado ao longo deste relatório, desde o início, que trabalhei no sentido de 

criar regras e rotinas, não esquecendo as medidas de segurança, com o intuito 

de controlar a turma de forma eficaz e potencializar a aprendizagem dos alunos. 

Um sistema eficaz de tarefas numa aula, começa pela criação de rotinas e pelo 

estabelecimento de regras relativas aos comportamentos apropriados e 

adequados por parte dos alunos (Siedentop, 1998). 

 Lentamente fui aproximando-me da turma, conquistando respeito, 

impondo a minha liderança, rotinas e as regras. Ao longo das aulas fui reforçando 

constantemente as regras e rotinas, pois, as regras são para ser lembradas de 

forma constante e não quando são quebradas (Siedentop, 1998). É necessário 

que as rotinas e regras sejam uma responsabilidade partilhada por ambos, 

professor e aluno (Rink 2014). Com isto, ao ter o controlo da turma, consegui 

que houvesse menos demoras na organização de exercícios e entradas na aula, 

interrupções impertinentes, aumentando assim o tempo útil da aula. 

 

4.1.3.4. Organização e gestão da aula        

 

 No contexto escolar, Estrela (1992) conta que hoje em dia o professor tem 

que assumir um papel de organizador da aprendizagem e como um gestor de 

sala de aula, as quais são essenciais para precaver situações de indisciplina. 

Para Rosado e Ferreira (2011, p. 189), “o sistema de gestão das tarefas 

corresponde a um plano de ação do professor/treinador que tem, ainda por 

objetivo, a gestão do tempo, dos espaços, dos materiais, dos alunos e das 

situações de aprendizagem, visando obter elevados índices de envolvimento, 

através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do tempo”. 

 Como refere Quina (2009), para o professor ter sucesso pedagógico e 

condições para o ensino-aprendizagem, é imprescindível ter uma boa 

organização. O mesmo autor refere também que há vários tipos de organização, 

tais como, por vagas, em circuito, massiva, estafetas, percurso e por áreas. 
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Seguindo o mesmo pensamento, todas as organizações faladas, têm objetivos 

semelhantes: garantir segurança, economizar tempo e facilitar o controlo dos 

alunos melhorando assim a aprendizagem. 

 Ao longo do meu EP, fui utilizando vários tipos de organização, todos de 

acordo com as modalidades, matérias de ensino e algumas limitações. A 

organização em circuito, esteve presente na primeira modalidade (Badminton), 

devido a limitações do espaço, fui “obrigado” a recorrer às laterais para 

implementar trabalho de condição física, colocando os alunos em números iguais 

e rodando em circuito. Em algumas modalidades coletivas (Futebol, Andebol, 

Basquetebol) foi utilizada a organização massiva em grupos, onde em pequenos 

grupos realizavam ao mesmo tempo os mesmos exercícios. A principal 

vantagem desta organização é o facto de permitir tempos elevados de 

empenhamento motor a todos os alunos. Nas restantes modalidades, foi 

utilizada a organização por áreas (Voleibol, Natação), nomeadamente, a turma 

foi dividida em grupos, em função das características de performance de cada 

aluno. Em cada área, os grupos realizavam atividades diferentes, dentro da 

mesma modalidade. Este tipo de trabalho teve um impacto muito útil, visto que 

havia alunos com autonomia e outros com menos autonomia, dando a 

possibilidade de os alunos exercitarem conteúdos que menos dominavam. 

 A gestão do tempo e do espaço foi sempre pensada previamente e 

programada na fase de planeamento, pois existe uma necessidade e 

obrigatoriedade de se organizar bem as aulas, mas sem consumir muito tempo. 

O tempo e o espaço são um fator inerente à aula, onde devemos ter bastante 

atenção, com o intuito de rentabilizar a mesma. Durante o meu EP, só na 

primeira modalidade é que tive limitações em termos de espaço, as quais 

consegui sempre ultrapassar, nunca esquecendo que estava em causa o 

processo de ensino dos alunos. Desde cedo que procurei automatizar os alunos 

nas rotinas organizativas da aula, estabelecendo sinais diferenciados de 

organização, como sinais de atenção, de reunião e de transição. No início errei 

muito na instrução, pois queria ser rápido e passava a informação muito 

apressada, mas sem clareza. Neste sentido, trabalhei para otimizar estes 

momentos, nomeadamente fazendo uso da demonstração acompanhada de 
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palavras-chave. Procurei sempre previamente formar os grupos, para que mal 

desse início à aula, os alunos tivessem prontos a formar os grupos de forma 

autónoma. Em suma, segui sempre os quatro pontos fundamentais na gestão de 

tempo e espaço: 1) definir e ensinar as rotinas e as regras de funcionamento da 

aula; 2) ser rápido e eficaz na distribuição e arrumação do material manipulável; 

3) ser rápido na colocação e arrumação do material transportável; 4) procurar 

perder pouco tempo com a formação dos grupos. 

 Em relação à gestão de material, sempre foi partilhada com os alunos, 

transmitindo-lhes a responsabilidade de uma boa utilização e conservação do 

mesmo. Pois como defende Rink (2014), os alunos devem estar incluídos nos 

procedimentos de montagem e arrumação de material. Assim, fui estabelecendo 

rotinas, como por exemplo, os alunos que não faziam aula, ficavam encarregues 

da montagem e arrumação de material. De acordo com Guilherme (2015), o 

envolvimento dos alunos nas tarefas da aula, seja de que tipo for, estimula as 

emoções dos alunos, sendo um forte aliado do processo ensino-aprendizagem. 

Segundo o mesmo autor este tipo de procedimentos e envolvimentos por parte 

dos alunos, provoca prazer durante a atividade, criando uma maior consistência 

das aprendizagens. 

 

4.1.3.5. Instrução 
 
 Rosado e Mesquita (2011) referem que o papel da comunicação é uma 

das componentes fundamentais na orientação do processo ensino-

aprendizagem, sendo a transferência de informação parte fundamental dos 

professores. Instruir é um comportamento de ensino, através do qual o professor 

motiva, transmite ao aluno a informação sobre as atividades, isto é, objeto de 

aprendizagem, nomeadamente sobre “o quê, o como e o porquê fazer”. Portanto, 

durante o EP, procurei sempre seguir comportamentos de instrução, tais como, 

fornecer informações sobre “o que e o como fazer”, fundamentar a prática e 

manter os elevados níveis de motivação dos alunos. Nem sempre correu como 

pretendia, em particular fase inicial senti, mas à medida em que o tempo foi 
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passando, fui crescendo neste campo, consegui envolver os alunos e assegurar-

lhes uma boa transição entre a instrução e a prática.  

Porém, como refere Rosado e Mesquita (2011), não é só o facto de 

envolver o aluno, é preciso que ele aceite a instrução, que seja orientado e que 

adira verdadeiramente às atividades propostas. Portanto, ao longo do EP, fui 

percebendo que habilidades como, volume da voz, conexão visual, a entoação, 

expressão corporal e coerência no discurso foram aspetos importantes e que fui 

desenvolvendo e aperfeiçoando ao longo desta minha caminhada. No entanto, 

podem existir diferenças entre aquilo que o professor deseja dizer e aquilo que 

efetivamente transmite, para além de que aquilo que o aluno ouve, não é 

necessariamente aquilo que percebe e aquilo que percebe, pode não ser o que 

fica retido ou, em última análise, que é executado (Rosado & Mesquita, 2011). 

Por este motivo, este processo é bastante complexo e deve ser cuidadoso, para 

que potencie a transferência da informação correta e que realmente se pretende. 

Destaco a preparação dos momentos de instrução acompanhados de palavras-

chave que, como referi na apresentação do plano de aula, foram importantes 

para um melhor entendimento dos alunos. Mais ainda, antes de iniciar a prática, 

como recomenda Siedentop (1998) verificava sempre se os alunos receberam 

bem a mensagem e se tinham percebido o que lhes era pedido, e se existiam 

dúvidas. 

 Por fim como refere Siedentop (1991), a informação da instrução é 

transmitida em três momentos: 1) antes da prática (apresentação da tarefa, 

explicações); 2) durante a prática (emissão do Feedback(FB)); 3) após a prática 

(reflexão e análise das respostas dos alunos). Durante a prática, analisava e 

observava o comportamento dos alunos para, após reflexão, lhes facultar FB. 

Finalmente após a prática concebia um trabalho introspetivo de análise do 

desempenho dos alunos.  

 

4.1.3.6. Feedback (FB) 
 
  Professores e alunos estão em comunicação permanente. No decorrer 

das aulas, o professor proporciona, constantemente, informações aos alunos, 
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quer sobre os resultados obtidos, quer sobre a execução de ações motoras. É 

precisamente neste contexto que surge o FB que, segundo Carreiro da Costa 

(1995), é toda a reação verbal ou não verbal do docente à ação motora ou até 

cognitiva do aluno, com o intuito de o questionar sobre o que fez e como o fez e 

de descrever, corrigir e avaliar a sua ação, ou até mesmo como refere Pieron 

(1988) é toda a informação fornecida ao aluno com o intuito de o ajudar a repetir 

a sua prestação motora correta e a banir a incorreta.  

 Perante o exposto, o FB apresenta-se como uma peça fundamental para 

o docente no processo de interação pedagógica (Rosado & Mesquita, 2011). 

Para que o FB seja de qualidade, o professor tem de saber desvendar os erros 

dos alunos, mas para isso, como defende Piéron (1992) é preciso ter em atenção 

três aspetos fundamentais: 1) o conhecimento que o professor tem das 

características das atividades que prescreve; 2) o conhecimento que o professor 

tem dos alunos alvo dos feedbacks; 3) capacidades preceptivas do professor. 

 Durante o EP, preparei o meu conhecimento acerca deste assunto, 

mesmo para a minha vida profissional fora do EP, foi essencial. Sempre que 

organizava um exercício na aula, colocava-me de forma favorável na aula para 

ter uma melhor precessão do erro. No planeamento do exercício, tentava sempre 

perceber as características da atividade e se se enquadrava com as do aluno, 

reduzindo o erro por parte deles. Durante o ano letivo, contudo, não fui perfeito. 

Por exemplo, senti dificuldades na modalidade de Badminton, pois apesar de um 

grande esforço da minha parte em pesquisar os movimentos corretos das ações 

motoras e de ir progredindo ao longo da modalidade, foi sempre difícil encontrar 

alguns erros dos alunos. Já no resto das modalidades, não senti grandes 

dificuldades na interpretação do erro, visto que sempre estive ligado às 

modalidades, tanto no meu percurso académico como no meu percurso fora da 

escola.  

Toda a bagagem que trouxe do 1º ano, ajudou-me imenso neste ponto, 

assumindo uma postura de observação e reflexão para agir de imediato e no 

momento certo pois, como referem Rosado & Mesquita (2011), o FB deve ser 

emitido logo após a execução, pois reduz a perda de informação e potência a 

eficácia do mesmo. 
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4.1.3.7. Demonstração 
 
 O professor quando apresenta uma atividade motora, deve incluir 

apresentações verbais claras e precisas, com demonstrações completas, 

acompanhadas de palavras chave (Kwak, 2005). O mesmo autor refere que a 

demonstração permite ao aluno visualizar a habilidade motora, tornando-a num 

modelo a seguir. O executante terá de ser um modelo eficiente, podendo ser um 

aluno que seja bom na execução dessa habilidade, ou ate mesmo o professor. 

Já na demonstração do erro, a melhor opção é ser o professor, pois como refere 

Rosado e Mesquita (2011, p. 98), “a demonstração de aspetos incorretos deve 

ser realizada por bons alunos ou pelo professor e não por alunos com 

dificuldades, evitando a humilhação que essa situação pode acarretar”. Durante 

o ano recorri inúmeras vezes a esta estratégia, visto que em cada modalidade 

tinha sempre alunos que eram atletas fora da escola, possibilitando uma 

demonstração adequada e permitiu criar um clima positivo, tanto para o aluno 

executante como para os restantes. Na modalidade de Futebol cheguei mesmo 

a utilizar novas tecnologias, no entanto, pela demora na utilização, não o tornei 

a repetir. De facto Rosado e Mesquita (2011), referem que a utilização de 

imagens/vídeo para a demonstração deve ser em último recurso, devido aos 

gastos de tempo, sendo apenas preferível em casos de análise e avaliação 

técnico-táticos. 

 

4.1.3.8. Modelos de instrução utilizados 

 

 Um modelo de ensino é uma espécie de guia, que o professor idealiza 

primeiro e segue depois, para proporcionar aos alunos possibilidades concretas 

de aprendizagem e desenvolvimento num determinado tema ou modalidade 

desportiva (Metzler, 2011). Cada professor tem de ser profissional ao ponto de 

adotar o modelo de instrução que achar melhor para promover a aprendizagem 

eficaz, pois não há uma forma ideal de lecionar a EF, dependendo sempre do 

contexto inserido, pois os alunos são diferentes e, consequentemente, também 
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os resultados de aprendizagem são diferentes. Para serem alcançados 

resultados nos três domínios (motor, cognitivo e afetivo) e em toda a gama de 

habilidades motoras, o professor de EF necessita perceber e utilizar diversos 

modelos de ensino (Metzler, 2011). Perante tudo isto, foi debatido entre o NE, 

que tipo de modelo utilizar para determinada modalidade. No meu caso 

particular, utilizei dois modelos de instrução, promovendo algumas alterações, 

tendo sempre em consideração os meus alunos. 

 

4.1.3.8.1. Modelo de Instrução Direta (MID) 
 
 O MID é dos modelos mais utilizados na EF, é um modelo tradicional, já 

com uma longa história que é caracterizado segundo Mesquita e Graça (2006), 

por centrar o controlo da aula no professor, minimizando as oportunidades de 

autonomia, iniciativa e liderança dos alunos, bem como a aprendizagem dos 

elementos técnicos, apresentados e exercitados serem maior parte em situação 

analítica. É de frisar que aplicação deste modelo, requer a revisão da matéria 

aprendida previamente, apresentação de novas habilidades e monitorização 

elevada da atividade dos alunos (Rosenshine, 1983). 

 Apesar de não ser o meu modelo favorito e de não concordar com certas 

características, foi este o modelo com que iniciei o ano letivo, devido ao 

desconforto para com o ensino da modalidade de Badminton e pela limitação de 

espaço. Este modelo veio garantir um controlo da turma, visto que o docente tem 

o controlo administrativo, determinando as regras e rotinas de gestão e ação dos 

alunos. Desta forma garanti o controlo da turma, através da liderança, sendo 

uma peça fundamental para toda a fluidez processo de ensino-aprendizagem. 

Em conferencia com a PC, e dado ao numero reduzido de aulas da primeira 

modalidade, decidimos não abordar a forma de jogo de pares, apresentando só 

a individual, dando asas para reforçar a opção deste modelo, sendo a 

modalidade de cariz individual. 

 Tendo em vista a rentabilização do tempo disponível para as modalidades 

individuais, optei também no início do terceiro período introduzir este modelo na 

modalidade de Natação, com o intuito de estruturar ao pormenor as situações 
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de aprendizagem. O MID pode ser vantajoso no ponto de vista do ensino de 

conteúdos de abordagem passo a passo, seguindo a logica das progressões 

pedagógicas para a aprendizagem de habilidades em modalidades fechadas. Os 

casos do Badminton (individual) e a Natação, são modalidades fechadas em que 

a interferência contextual é mínima. 

 

4.1.3.8.2. Modelo de Educação Desportiva (MED) 
 
 Na tentativa de procurar romper com os formatos tradicionais de ensinar 

o desporto em contexto escolar, procurando recentrar o aluno no processo de 

ensino e aprendizagem, Siedentop (1987) desenvolveu um modelo de ensino 

dos jogos desportivos que nomeou por educação desportiva.  

 Os traços mais marcantes do desporto são o exercício físico, espírito 

desportivo, o carácter lúdico, as regras, o risco e a institucionalização (Betrán, 

1993). O desporto exige um tratamento equilibrado de todos estes traços, 

repugnando toda a simplificação adulterante do seu sentido e significado, como 

acontece frequentemente no contexto escolar. Nesta perspetiva, a EF, necessita 

ter como função central, educar os alunos na cultura desportiva e promover a 

socialização dos alunos como desportistas (Siedentop, 1987). Siedentop (2002) 

refere que o MED conta com seis características chave do Desporto: competição 

formal, época desportiva, filiação, record, evento culminante e festividade. 

 O modelo tem como principal objetivo: 1) formar alunos desportivamente 

competentes, isto é, capazes de participar no jogo de forma satisfatória, o que 

requer não apenas o domínio das habilidades técnicas, mas também a 

compreensão e a adoção de um comportamento tático adequado ao nível de 

jogo praticado; 2) formar alunos desportivamente cultos, onde distingam a boa 

da má prática e conduta desportiva; 3) formar alunos desportivamente 

entusiastas, isto é, capazes de aderir e vibrar com a prática desportiva. 

 Posto isto, durante o EP, nas modalidades coletivas, foi aplicado este 

modelo, pois é o que desperta mais vontade de o colocar em prática. A 

organização da escola, ajudou imenso na aplicação deste modelo, visto que uma 

modalidade era dada de uma só vez. As UD assumiam a forma de uma época 
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desportiva, onde foram formadas equipas consoante a avaliação diagnostica, 

procurando o equilíbrio competitivo. Deste conceito (época desportiva) resulta a 

ideia de quadros competitivos, afiliação a equipas e festividade.  A turma foi 

dividida em equipas, sendo atribuído um capitão/treinador e um campo de treino 

próprio. Durante a época desportiva, foram atribuídos treinos, onde os alunos 

aplicavam os conteúdos de ensino, exercitando os mesmos, para que 

posteriormente se confrontassem com uma competição e aqui sim, eram 

avaliados os progressos alcançados, consolidando as aprendizagens. 

 Tanto os professores como alunos tinham papeis importantes na rotina da 

aula, pois o professor encarregava-se das tarefas de planificação e de gestão 

dos recursos materiais, de forma a criar autonomia as equipas, bem como a 

preparação dos alunos para assumirem os seus papeis e tarefas. Já os alunos, 

no decorrer da época, passavam naturalmente pelo papel de jogador mas 

também iam trocando os seus papeis, tais como árbitros, juízes de pontuação, 

capitães etc. 

 É de salientar que foi privilegiado a utilização dos jogos reduzidos, 

contemplando a introdução e aperfeiçoamento da técnica, mas sempre em 

função da sua aplicação tática.  

 

4.1.4. Avaliação  
   

 A avaliação como refere Bento (2003, p. 174), “conjuntamente com a 

planificação e realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas 

como tarefas centrais do professor”. Avaliar, no contexto da educação, constitui 

na recolha e interpretação de informações em função de alguns critérios para a 

tomada de decisões com impacto na organização e condução do processo 

ensino-aprendizagem (Sánchez, 1992). O processo de ensino-aprendizagem 

está orientado para o alcance de objetivos e de resultados (Bento, 1987). 

Portanto, avaliar os níveis de aprendizagem atingidos pelos alunos é quase 

como um dever institucional. Mas os resultados obtidos pelos alunos, dependem 

maioritariamente dos comportamentos de ensino do docente, e dos 

comportamentos de aprendizagem dos alunos, pois, devem ser sempre 
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analisadas e avaliadas as circunstancias em que ocorrem as mesmas. 

Resumindo, são objeto de avaliação o produto de ensino (as aprendizagens dos 

alunos) e o processo de ensino (as circunstancias que ocorrem as 

aprendizagens). 

 

4.1.4.1. Padrão de Referência da Avaliação: Norma e Critério 
 
 Na avaliação há sempre algo comparativo, implicando sempre a 

comparação a uma referencia. Na EF, há duas referências fundamentais de 

avaliação: critério e a norma. Na avaliação por norma, os alunos são comparados 

relativamente ao seu desempenho, por relação a uma norma, sendo a avaliação 

orientada por um conjunto de regras comuns. Este tipo de avaliação considera a 

existência de um aluno médio avaliando os restantes através deste. Já na 

avaliação por critério, os resultados obtidos pelo aluno, são comparados pelos 

resultados obtidos pelo mesmo em testes realizadas anteriormente. São também 

avaliados o conhecimento do aluno em relação a critérios pré-estabelecidos, 

constituídos pelos objetivos de ensino, sem que seja feita a comparação entre 

alunos. Na avaliação criterial, valoriza-se o percurso, o processo realizado, para 

atingir o objetivo proposto, enquanto na avaliação normativa, valoriza-se o 

progresso alcançado pelo aluno.  

Durante o EP foi utilizada a avaliação com referencia ao critério, à 

exceção do Fitnessgram, onde a avaliação foi feita referente à norma. A 

avaliação referente ao critério, foi utilizada devido ao grupo achar que havia uma 

valorização do caminho percorrido pelo o aluno, bem como no processo 

realizado para atingir os objetivos propostos. É um procedimento que para além 

de nos fornecer o produto final, é mais inclusivo e democrático, tendo em conta 

a evolução e a progressão do aluno. É um padrão mais inclusivo e democrático, 

tendo em conta a progressão e evolução do aluno. 

Reforçando aquilo que já mencionei na especificação do planeamento 

meso, defini os critérios de avaliação com base nos objetivos estabelecidos para 

saber como estava a performance de cada aluno, sem os envolver em 
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comparações com os outros alunos, mas sim comparando-o em função do ideal 

de realização da tarefa.  

 

4.1.4.2. Instrumentos de avaliação utilizados 
 
 Em EF, existem alguns instrumentos de avaliação utilizados pelo 

professor. O teste de conhecimento foi um dos instrumentos utilizados em um 

momento de avaliação, pois fazia parte do programa do grupo de EF. A EF 

mostra-se no contexto escolar, como uma disciplina diferente de todas as outras 

e em vez de mostrarmos a nossa individualidade, estamos a copiar pelas 

restantes. Mesmo querendo avaliar a componente cognitiva, achar que cognição 

implica ter aulas teóricas e testes de conhecimento, é ter uma ideia 

extremamente limitada do conceito de cognição. 

Ao longo do ano letivo, fui confrontado com a necessidade de avaliar 

aspetos qualitativos da prestação dos alunos, isto é, verificar e analisar a 

execução e aplicação das habilidades motoras nas diferentes modalidades 

desportivas, cujo os resultados são informações importantes para avaliar o nível 

dos alunos e a sua progressão, bem como prováveis dificuldades. Para tal, a 

observação sistemática foi também utilizada através do registo de ocorrências, 

bem como uma tabela feita pelo grupo intitulada por “grelha coopera”. 

 Os instrumentos de avaliação utilizados na avaliação das modalidades, 

no termino da matéria, foram as escalas de apreciação. Estas escalas são listas 

de comportamentos expressos numa ficha. Mas, neste instrumento, o professor, 

além de constatar a presença ou ausência dos comportamentos, formula sobre 

eles um juízo de valor. A apreciação dos comportamentos fez-se, no nosso caso 

particular, numa escala numérica de 0 a 20, em que os intervalos são idênticos, 

ou numa escala ordinal que inclui entre três a cinco níveis (exemplo: mau, 

insuficiente, suficiente, bom, muito bom). Construímos todas as escalas 

seguindo os seguintes procedimentos: 1) definição dos comportamentos a 

observar; 2) definição dos níveis de classificação da escala; 3) definição e 

descrição do pretendido por cada nível da escala. Esta definição consiste na 
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descrição de vários níveis de performance do aluno; 4) construção de uma grelha 

de observação. 

 

4.1.4.3. Modalidades de avaliação 
 
 Durante o EP a avaliação usada foi avaliação continua. Este tipo de 

modalidade de avaliação considera o processo de ensino-aprendizagem um 

processo contínuo de aperfeiçoamento do aluno. Parte-se de uma situação 

inicial e chega-se ao final com transformações comportamentais dos alunos. 

Como a avaliação se faz de forma continua, dia após dia, fica reduzida a 

necessidade de um controlo final, em que os alunos tenham de apresentar os 

progressos realizados.  

A avaliação contínua não consiste em modificar o processo de ensino-

aprendizagem na realização intensa de verificações de controlo, mas sim em 

prestar atenção contínua aos comportamentos dos alunos em todas as aulas e 

em registar os aspetos mais significativos. Este tipo de avaliação inclui três fases 

complementares: a inicial/diagnostica, formativa e final/sumativa (Ribeiro & 

Ribeiro, 1989). 

A avaliação diagnóstica foi realizada no início do ciclo de aprendizagem, 

ou seja, no início de cada UD, com intensão de determinar aptidões e 

dificuldades dos alunos nas diferentes matérias de ensino. Assim, a avaliação 

diagnóstica forneceu informações acerca dos conteúdos com maior dificuldade, 

bem como para verificar se os objetivos do programa eram adequados aos 

alunos, ou se precisariam de algum ajuste. Com esta avaliação inicial procurei 

sempre recolher informações gerais que me permitissem tomar decisões sobre 

as prioridades a atribuir aos diferentes conteúdos, a organização geral da turma 

e ao estilo de aula a utilizar. 

A avaliação formativa no EP, consistiu na recolha informal através de 

apontamentos com informações relativas ao comportamento dos alunos com o 

intuito de os melhorar. Foi através dela que se foi determinando em que medida 

os objetivos estavam a ser alcançados, mostrando aos alunos a sua situação na 

progressão da aprendizagem. 
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A avaliação sumativa consistiu numa avaliação final dos ciclos de 

aprendizagem nomeadamente no final das UD. O objetivo passou por formular 

um juízo global sobre a aquisição das competências, das capacidades, do 

conhecimento bem como das atitudes dos alunos. Permitiu determinar o nível 

alcançado por cada aluno no final do ciclo de aprendizagem. Na modalidade de 

Basquetebol, e devido ao numero reduzido de aulas, a avaliação sumativa 

consistiu numa síntese dos resultados da avaliação formativa.  

 

4.2. Área II: Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

4.2.1. Reuniões 
  
 As reuniões estão inerentes à atividade docente, sendo momentos 

importantíssimos, onde existe uma partilha de conhecimento, de experiência e 

reflexão, bem como troca de ideias, tudo isto com vista à união da comunidade 

educativa. Durante este EP, participei em reuniões de diretores de turma e de 

departamento. Tive o privilegio de participar em quase todas as reuniões, à 

exceção do conselho de turma, uma vez que a direção decretou que, a partir 

deste ano, os estagiários não poderiam estar presentes nestas reuniões. 

 Em algumas reuniões, participei de forma ativa, outras com um papel mais 

passivo. A primeira reunião assistida, foi a de departamento, onde foi debatido o 

processo ensino-aprendizagem dos alunos, onde foram traçados objetivos, e se 

discutiram outros assuntos importantes para o ano escolar. Foi um momento 

determinante para o meu arranque como EE, pois senti-me pertencente ao 

grupo, senti que era professor e todos me tratavam como tal. Este momento 

serviu também para perceber de forma profunda os pressupostos do 

funcionamento da disciplina de EF na ESRP. 

Na reunião de diretores de turma, foram abordadas e explicitadas as 

funções do DT, assim como alguns procedimentos e orientações a ter em conta 

no exercício das suas funções. À semelhança da reunião de departamento o 

meu papel foi passivo, porém prestei atenção a tudo o que foi mencionado, já 

que era deveras pertinente para eu me inteirar de mais uma das funções 

inerentes à escola. Percebi que gerir e dirigir uma turma implica variadíssimas 
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tarefas, contudo é um trabalho fulcral para garantir o bom funcionamento do 

processo ensino-aprendizagem. 

4.2.2. Direção de Turma (DT) 
 
 Na escola, o DT exerce uma atividade fundamental na medida em que 

assume o papel de gestor pedagógico que acumula uma tripla função: a relação 

estabelecida com os alunos, com os encarregados de educação e com os 

restantes professores da turma (Boavista & Sousa, 2013). O DT acumula, assim, 

diversas funções burocráticas, necessitando de desenvolver capacidades para 

o exercício de todas as tarefas de coordenação que executa. Assume um papel 

de mediação entre os alunos, professores e encarregados de educação, por 

forma a gerir e resolver conflitos, problemas, questões burocráticas, promovendo 

a cooperação entre os docentes do conselho de turma, visando o bem-estar dos 

alunos e o bom desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Perante isto, fiquei expectante para as aprendizagens importantes 

relativas a este contexto. O facto da PC ser a DT ajudou em muito, pois apesar 

de ter mudado de turma, assumindo o caminho de outra DT, a PC sempre me 

ajudou nas tarefas desse contexto. Durante todo este processo de 

acompanhamento do DT, fui adquirindo competências a nível de manuseamento 

da plataforma INOVAR, utilizada pela ESRP, tanto na justificação de faltas, 

colocação de notas, colocação de dados biográficos dos alunos, entre muitas 

outras tarefas. Na minha perspetiva, adquiri conhecimento suficiente para poder 

praticar o mínimo que é exigido neste contexto no futuro. 

 

4.2.3. Desporto Escolar 
 
 Segundo a Direção-Geral da Educação (2013), o DE visa fazer com que 

todos os alunos do sistema educativo pratiquem, de forma regular, atividades 

físicas e desportivas. Assim sendo, tem como principal missão “proporcionar o 

acesso à prática desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a 

promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, de 



Relatório de Estágio Profissional 
 

 55 

valores e princípios associados a uma cidadania ativa.” (Direção-Geral da 

Educação, 2013).  

 O DE na ESRP é um projeto que se integra, de forma articulada e 

continuada, no conjunto dos objetivos gerais e específicos do Plano de 

Atividades das Escolas, fazendo parte do seu Projeto Educativo. A ESRP, é 

conhecida a nível nacional neste contexto, visto que arrecada todos os anos 

prémios de excelência, como títulos nacionais e regionais. Em outras escolas o 

que acontece é que só se focam em uma ou duas modalidades, mas, no caso 

da ESRP, o departamento de EF especializa-se em vários desportos, traduzindo 

eficácia e sucesso. Deste modo, a oferta de DE da escola, era variada, contando 

com diversas modalidades, tais como, Andebol, Badminton, Basquetebol, 

Boccia, Bodyboard, Corta Mato, Danças Urbanas, Golfe, Natação, Natação 

Adaptada, Ténis e Voleibol. No dia da reunião dos NE da Fadeup, Ismai e Utad, 

os PC deram a oportunidade aos EE’s de escolher o DE a que queriam estar 

inseridos. Sem hesitar, optei pelo Bodyboard, o qual sempre fez parte da minha 

vida, e onde achava que daria mais contributo e o que me iria sentir mais 

motivado e confiante. Todas as terças-feiras, das 14:30h às 17h, estava marcado 

o treino. Além de ter aprendido imenso com a gestão e organização do DE, 

também contribui imenso para a aprendizagem dos atletas, como referi 

anteriormente. Acompanhei todos os momentos da equipa e, em muitas 

circunstancias ajudei de forma individualizada, manobras mais específicas e 

complexas. 

 É de salientar a qualidade dos nossos alunos, pois eles eram atletas 

federados, com títulos nacionais. Trabalhamos sempre com os objetivos 

inerentes descritos anteriormente pela Direção-Geral de Educação e também 

com o objetivo de vencer o campeonato regional para obter qualificação para os 

nacionais, e assim foi. Chegou o dia do campeonato regional e os alunos 

sentiam-se confiantes. A ESRP participou com seis atletas e colocou cinco 

alunos nessas vagas. Posteriormente, tinha chegado o momento esperado por 

todos, o campeonato nacional, onde os alunos mostraram todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano, trabalho de superação de investimento e 

dedicação. Esse trabalho traduziu-se em sucesso, pois com cinco elementos a 
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competir, alcançamos o 1º classificado, 2º classificado, 4º classificado, 5º 

classificado e o 7º classificado. Foi um momento único e de orgulho, por 

pertencer a este grupo de alunos que só me trouxe boas emoções e vibrações.  

 Como balanço, posso dizer que foi fantástica a experiência, vai ficar para 

sempre na minha memoria. Aprendi, mas também contribuí, e foi gratificante 

chegar ao fim e ver todos os alunos contentes e felizes pelo objetivo alcançado. 

 

4.2.4. Atividades extracurriculares 
 
 O departamento de EF da ESRP, juntamento com o PAA da escola, 

contemplou varias atividades extracurriculares, tais como, 1º torneio de Futebol, 

torneio de Voleibol, torneio de Basquetebol, torneio de Badminton, torneio de 

Natação, corta-mato concelhio, Mega-Sprint, 2º encontro ARE de dança, dia da 

escola com atividades desportivas e a gala de DE. É de realçar a importância da 

organização deste tipo de atividades na escola já que são motivantes, 

desafiadoras, divertidas e, acima de tudo, promotoras da atividade física. 

 

4.2.4.1. 1º Torneio de Futebol 
  

 A primeira atividade a ser desenvolvida pelo NE, foi o torneio de Futebol. 

Não foi um torneio de grandes dimensões, pelo contrario, foi um torneio que 

ocupou uma manhã, e dedicado aos alunos do 3º ciclo. Apesar da pequena 

dimensão do torneio, foi importante o contacto com este tipo de atividade, pois 

proporcionou estratégias e despertou algumas ideias, para futuros torneios, foi 

uma espécie de atividade preparatória. É de salientar que, por parte dos alunos, 

imperou uma enorme satisfação e uma entrega à qual não estava à espera. Só 

o facto de saírem de uma sala de aula entre quatro paredes e terem contacto 

com o Desporto, foi algo relevante para a promoção da motivação e desempenho 

dos mesmos. 

 

4.2.4.2. Torneio de Natação 
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Foi proposto ao NE e aos núcleos das outras instituições (Ismai, Utad), a 

organização de um torneio de Natação. Este torneio contou com a participação 

dos alunos da ESRP e os alunos do MAPADI, uma instituição vizinha, de ensino 

especial. Foi um torneio trabalhoso, onde os EE ficaram encarregues da maioria 

da organização, entre a elaboração do calendário competitivo, cartaz de 

publicidade, prémios e certificados, inscrições, regulamento e a organização do 

dia do evento. Pairou o trabalho em equipa, distribuímos as tarefas entre NE, o 

momento traduziu-se num bom ambiente. Todos inclusive os PC e a direção da 

escola, ficaram surpresos da capacidade de trabalho em equipa da nossa parte, 

dizendo que talvez tivesse sido o melhor torneio de Natação alguma vez 

realizado na escola.  

Foi um sucesso e o nosso trabalho superou todas as expectativas. 

Todavia, foi uma prova stressante, pela necessidade de supervisão constante 

de todos os alunos e de todos os procedimentos e logística da prova. Mas no fim 

foi gratificante, foi espetacular reconhecer a satisfação de todos os alunos ao 

longo dessa manha, em que o desporto foi o protagonista.  

  

4.2.4.3. 2º Encontro ARE de Dança 
 
 Era a vez do 2º encontro ARE de dança, evento que contou com mais de 

dez escolas e dezenas de alunos, desta vez etapa regional do DE da 

modalidade. A ESRP, por ser das escolas com mais protagonismo nesta 

modalidade (campeões e vice-campeões nacionais), e claro pelas condições 

espetaculares que serviam a comunidade, foi a escolhida para organizar o 2º 

encontro de dança. O evento foi organizado e planeado pelo departamento de 

EF e os NE, com a total colaboração do mentor do evento que pertencia aos 

professores do grupo. Numa primeira reunião, com o professor responsável pelo 

grupo-equipa ARE da nossa escola, especialista em organizar espetáculos e 

eventos deste género, foi-nos transmitida toda a informação acerca de como 

queriam que o encontro se desenrolasse, colocando um grau de exigência muito 

elevado. A pressão para conseguirmos organizar tudo na perfeição e no tempo 

estipulado era enorme, mas a nossa vontade de trabalhar era ainda maior. 
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Decidimos assim preparar tudo ao pormenor. Inicialmente, tivemos que planear 

a receção das equipas e dividir as mesmas por espaços adequados para se 

equiparem, uma vez que estávamos a falar de dezenas de participantes e não 

existiam balneários suficientes. Além disso, conseguimos patrocínios para 

lembranças de participação para todas as equipas, alimentação para o coffee-

break da equipa técnica, bem como reforço alimentar para o nosso núcleo e para 

toda a comissão organizadora. Usufruímos ainda da colaboração de alunos do 

curso profissional de desporto e de alguns alunos das nossas turmas para nos 

auxiliarem na organização no dia do evento.  

No dia anterior ao encontro, o nosso núcleo, juntamente com a 

colaboração de alguns alunos, esteve a transformar o pavilhão num verdadeiro 

espaço de espetáculos. Já no dia do evento, dividimos tarefas de forma a que 

cada uma ficasse responsável por uma parte específica. Assim, eu fiquei 

responsável pela mesa de som, colocando as músicas à medida que os 

grupos/equipa das escolas iam atuando.  

Também no dia do evento, de forma a conseguir organizar as equipas e 

reduzir o tempo de espera e transições entre as atuações, decidimos atribuir um 

“guia” a cada grupo/equipa. Este papel de guia era assumido por um aluno da 

escola, que transportava uma capa com uma esquematização do pavilhão, uma 

lista com a ordem de atuações e um regulamento que era transmitido à equipa 

que acompanhava.  

É de salientar que no dia do evento tudo correu conforme o planeado, não 

existindo qualquer contratempo. O trabalho e dedicação de todos os 

intervenientes na organização e planeamento deste encontro refletiu-se num 

excelente evento, em que o núcleo foi parabenizado pela sua ótima prestação. 

Esta experiência revelou-se importante para a minha formação enquanto 

profissional de EF, na medida em que tive responsabilidades acrescidas na 

organização do evento e tive que lidar com a gestão de espaços, materiais e 

humanos, solucionando prontamente imprevisibilidades que ocorreram. Um 

professor de EF não tem a única responsabilidade de lecionar as aulas, mas 

também participar ativamente na comunidade escolar, em prol da formação dos 
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alunos. Este evento foi, igualmente, importante para toda a comunidade 

envolvente, na medida em que promoveu e dinamizou a escola.   

 

4.2.4.4. Dia da ESRP 
  
 No dia 18 de Maio, decorreu o dia da escola, celebração que é organizada 

e ocorre há já vários anos, contando com a participação de toda a comunidade 

escolar, sendo um momento de grande festa. Recheado de atividades 

direcionadas para toda a comunidade escolar, todos os departamentos 

contribuíram segundo as suas especialidades com dinâmicas diferentes e o 

departamento de EF não foi exceção. O departamento de EF contribuiu com um 

torneio de Futebol, desta vez de grande dimensão, o qual decorreu o dia todo. 

Contou com varias turmas do básico e do secundário, onde este último ciclo de 

estudos foi o que contribuiu com mais equipas. O nosso objetivo foi unir os jovens 

através da prática de desporto, e tentar reter o maior numero de alunos nas 

bancadas apoiar os colegas. Mais uma vez, e já habituados a estas andanças 

de organização de eventos, contribuímos com uma boa festa para o dia da 

ESRP, dinamizando aquele tão esperado dia. Como todos os torneios até então 

tinham sido um sucesso, os PC deixaram que os NE organizassem todo o 

evento. Toda a organização foi feita em grupo e todos (como sempre) tiveram 

uma tarefa a desenvolver. Para este evento foram chamados vários atletas 

conhecidos tanto na cidade como a nível nacional, que tinham passado por 

aquela escola, como por exemplo, Fábio Faria ex-jogador do Rio Ave e Benfica, 

Yazalde ex-jogador do Varzim e jogador do Rio Ave, bem como Fábio Rocha 

jogador do Póvoa Futsal. 

 Esta celebração permitiu dar a conhecer a toda a comunidade escolar o 

empenho da nossa escola na organização de atividades, bem como, cativar os 

alunos das escolas vizinhas, deixando-os com vontade de estudarem na ESRP. 

O clima de festividade transmitido e o carinho dado pelos alunos demonstrou 

claramente a importância desta cerimónia para todos.  
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4.2.4.5. Gala do DE 
 
 A gala do DE foi outro evento que decorreu na nossa escola e foi realizado 

no dia 2 de junho, organizado por alguns professores de EF, bem como os alunos 

do 10º e 11º ano do Curso Profissional de Desporto. Também neste dia, o nosso 

núcleo demonstrou-se predisposto a colaborar, uma vez que fomos 

intervenientes ativos no DE ao longo do ano letivo.  

Toda a preparação para esta Gala decorreu ao longo de três dias de árduo 

trabalho, onde conseguimos transformar o pavilhão num espaço totalmente 

irreconhecível, cheio de encanto. Este evento foi destinado aos professores de 

EF, acompanhantes dos grupos-equipas de DE, bem como às centenas de 

alunos inscritos nas distintas modalidades de DE que a nossa escola oferece. A 

gala teve início com um jantar para todos os convidados e, posteriormente, 

procedeu-se à apresentação de todos os grupos/equipas com os respetivos 

treinadores para subir ao palco e receber um diploma.  

Embora a minha participação na organização destas atividades não fosse 

obrigatória, sentia uma enorme responsabilidade e necessidade, que também 

esta decorresse da melhor maneira possível. Ao ver todo o clima de festividade 

por parte do pessoal docente e não docente, alunos e encarregados de 

educação, fez-me acreditar que todo este trabalho é compensador. 

 

4.3. Área III: Desenvolvimento Profissional 

4.3.1. Formações na FADEUP 
 
 Ao longo do ano de EP, mais precisamente, à segunda-feira de manhã, 

fomos galardoados com algumas formações complementares ao EP. Foram 

abordadas temáticas pertinentes que, embora já tivéssemos tido o contacto, 

foram desconstruídas e alvo de maior aprofundamento, tendo em consideração 

a realidade prática que estávamos inseridos.  

Foram tratados temas inerentes ao projeto de formação inicial (PFI), à 

observação como ferramenta formativa, à investigação-ação como instrumento 

de melhoria das práticas profissionais em contexto escolar, aos modelos e estilos 

de ensino de EF, ao relatório de estágio, aos materiais autoconstruídos, à 
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pesquisa em bases de dados, ao Endnote, à análise de dados quantitativos e 

qualitativos e ao Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). É de 

salientar que estas formações, numa altura em que estávamos a pisar o solo do 

ensino, foram vantajosas. Na minha perspetiva fizeram todo o sentido e 

assumiram um significado maior, por se tratarem de temáticas cruciais para a 

construção de uma identidade e postura profissional promotoras de um processo 

ensino-aprendizagem de qualidade. Sem dúvida que as mesmas foram 

direcionadas para o que estava a ser desenvolvido no contexto de escola, 

contribuindo para a realização de um trabalho de maior qualidade. Auxiliaram-

me na prática pedagógica, à medida em que me abriram os horizontes, 

forneceram novas ideias e aprofundaram perspetivas pertinentes para balizar o 

meu percurso na PES. 

 

4.3.2 Estudo de Investigação – “A evolução da impulsão vertical, 
através da intervenção de treino funcional nas aulas de EF”  

4.3.2.1 Resumo 
 

 O presente estudo teve como objetivo geral, averiguar o efeito do trabalho 

de treino funcional intencional e regular nas aulas de Educação Física na 

condição física de alunos do 12º ano do sexo feminino e masculino. 24 alunos, 

14 raparigas e dez rapazes, participaram neste estudo, tendo sido aplicado o 

programa de treino durante 12 semanas, duas vezes por semana. O estudo 

contou com três momentos de avaliação: 1) avaliação inicial; 2) avaliação final 

(feita depois das 12 semanas de treino); 3) re-teste (depois da paragem de dez 

semanas sem treino). O teste de condição física utilizado foi a impulsão vertical 

da bateria de testes do “FITEscola”. Para o tratamento de dados foi utilizado o 

Microsoft Excel. Concluiu-se que, no geral, a inclusão de um programa de treino 

funcional nas aulas de EF, surtiu efeitos positivos e significativos, na melhoria da 

condição física em todos os alunos. Verificou-se também que a paragem deste 

tipo de treino, fez com que os alunos diminuíssem a sua condição física. 
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Palavra chave: CONDIÇÃO FÍSICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, IMPULSÃO 

VERTICAL, TREINO FUNCIONAL 

 

4.3.2.2 Introdução 
 

 O Programa Nacional de Educação Física menciona que, na disciplina de 

EF, os alunos necessitam de “elevar o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas gerais, particularmente da resistência geral de 

longa e média duração, da força resistente, da força rápida, da flexibilidade, da 

velocidade de reação simples e complexa, de execução, de deslocamento e de 

resistência, e das destrezas gerais e específicas” (Jacinto et al., 2001, p. 14). 

Assim sendo, podemos olhar para a aula de EF como um local único para 

desenvolver e trabalhar as capacidades motoras, considerando a base para a 

prática de qualquer modalidade. Cabe ao professor administrar tarefas 

agradáveis e positivas que criem estímulos diferentes, de forma a contribuir para 

a manutenção destas capacidades. 

 Para Grosser et al. (1988), a condição física é vista como um aglomerado 

de todas as capacidades motoras essenciais para o rendimento, podendo 

resultar de fatores como a condição genética, idade, a coordenação, momento 

de treino, condições psíquicas, entre outros. A condição física, segundo Carrel 

et al. (2002), limita-se a um estado de energia e vitalidade que possibilita às 

pessoas fazerem as suas tarefas do dia-a-dia sem fadiga e encarar 

necessidades imprevistas sem cansaço excessivo, ajudando no cuidado de 

doenças e também no desenvolvimento intelectual. Isto mostra que a condição 

física está interligada com um aglomerado de capacidades motoras condicionais 

(força, resistência, flexibilidade e velocidade) e coordenativas (equilíbrio, reação, 

coordenação, entre outros), que um individuo adquire ou possui, sendo capaz 

de efetuar as atividades do dia-a-dia com tranquilidade, sem apresentar uma 

rápida fadiga física ou mental. Depois de tudo o que foi dito, podemos considerar 

que a metodologia do treino funcional, se enquadra nos objetivos assegurados 

pelo programa nacional de EF, no ensino secundário. 
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 Segundo Garganta e Santos (2015), o treino funcional é um tipo de treino 

que se baseia em movimentos bases do ser humano como, puxar, empurrar, 

andar, agachar, correr, lançar e saltar, onde apelam à estimulação da função 

motora global. 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” 

(Boyle, 2004, p. 3). Boyle (2004) vai mais além e refere 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” 

(Boyle, 2004, p. 2). Compreendemos assim que o treino funcional é um 

combinado de exercícios que desenvolvem a aptidão física com base nos 

“padrões do movimento” que servem de base para a realização de um vasto 

número de tarefas do dia-a-dia ou técnicas desportivas (Garganta & Santos, 

2015).  

 Existem vários estudos que mostram a importância do trabalho de 

condição física nas aulas de EF. Como se pode verificar no estudo feito por 

Cunha (1996), realizado com alunos do 7º ano (pré-púberes e púberes), cujo 

objetivo foi avaliar os efeitos de um programa de treino de força num período de 

dez semanas, os incrementos de força por parte dos alunos foram evidentes em 

ambos os grupos que participaram. Já anteriormente num estudo realizado por 

Carvalho (1993), efetuado com 83 alunos do 8º ano, ao longo de dez semanas, 

evidenciaram-se melhorias em todos os grupos, no que toca à força geral. 

Atendendo que os alunos estavam em crescimento, os autores salientam que os 

ganhos obtidos se devem ao processo de crescimentos natural, bem como as 

aulas de EF.  

 Durante o 2º período, o trabalho de condição física foi realizado no início 

de cada aula, bem como na parte fundamental quando devido a condições 

climatéricas adversas. Esse mesmo trabalho era realizado recorrendo a 

múltiplas formas e métodos, como por exemplo, circuitos com estações, vagas, 

jogos lúdicos, séries, entre outros. Em seguida, com as férias da Páscoa e de 

forma intencional, foi cortado o trabalho de condição física no 3º período, para 

averiguar se houve ou não uma diminuição da condição física dos alunos. Pois 

como referem Fleck e Kraemer (1997), quando existe uma interrupção do 
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período de treino pode ocorrer uma perda de condição física. Segundo Hakkinen 

e Komi (1983), durante um período de oito semanas sem treinar, o decréscimo 

da percentagem da força poderá dever-se a desadaptações neuromusculares 

causadas pela inatividade. 

 Garganta e Santos (2015, p. 148) confirmam que a escola deve ser o 

ponto de partida para as alterações comportamentais dizendo que “o TF tendo 

em conta que é uma atividade acessível a qualquer aluno e fácil de implementar, 

pode ser uma “luz ao fundo do túnel””. Posto isto, a intenção de facultar aos 

alunos novos formatos de trabalhar a condição física nas aulas de EF, não só 

para melhorarem e desenvolverem a sua aptidão física, mas também para 

perceberem que este tipo de trabalho é necessário para melhorar a sua 

performance nas suas atividades desportivas. 

 

4.3.2.3 Metodologia 
 

4.3.2.3.1 Participantes 
 
 Os estudantes que participaram no estudo eram de uma turma de 12º ano, 

do curso de ciências e tecnologias da ESRP, todos matriculados na disciplina de 

EF. Eram 24 alunos, 14 do sexo feminino e dez do sexo masculino, todos com 

idade de 17 anos. 

 

4.3.2.3.2 Instrumentos 
 
 Foi utilizado um teste de condição física apelidado de impulsão vertical 

(ABALAKOV), que pertence à bateria de testes FITEscola. O teste de impulsão 

vertical consiste em atingir a máxima distância num salto vertical a pés juntos. 

Este teste tem como objetivo avaliar a força explosiva dos membros inferiores. 

Foi também utilizado para a realização do teste, fita métrica, giz, cartolina preta 

e fita cola. 

 Os procedimentos do teste consistiu em: 1) desenhar uma linha horizontal 

no chão (perpendicular à parede) para indicar o ponto de partida colando a fita 
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métrica à parede; 2) colar/desenhar uma linha de referência a cada 10 cm (1,5 

m de altura) para facilitar a medição da distância alcançada; 3) explicar os 

procedimentos do teste: a)  o aluno deve posicionar-se de pé, perpendicular à 

parede e sobre a linha que assinala o salto, posicionando-se com os pés à 

largura dos ombros; b) o aluno deve estender o braço que se encontra mais 

próximo da parede para que o professor/avaliador possa registar a altura inicial 

que servirá de referência para o cálculo da distância máxima (marcando este 

ponto com giz); c) o aluno deve fletir os joelhos, puxar os braços atrás e saltar o 

mais alto possível; d) o professor/avaliador deve colocar-se de frente para a zona 

de salto e registar a altura alcançada. O resultado do salto seria a distância entre 

a altura inicial e a altura máxima alcançada (calculada através da diferença entre 

a altura final e a altura inicial); 4) efetuar dois saltos registando o melhor dos dois, 

em cm.  

 

4.3.2.3.3 Procedimentos da recolha de dados 
 
 A recolha de dados foi feita em três momentos distintos. O primeiro 

momento foi no início do 2º período, quando os alunos regressaram das férias 

de Natal, tendo se realizado a recolha do salto inicial e registo inicial. Em seguida 

e ao longo de todas as aulas do 2º período, houve uma intervenção de forma a 

aumentar a condição física dos alunos, através de circuitos de treino funcional. 

Posteriormente houve uma recolha de dados num segundo momento, antes de 

terminar o 2º período, com o objetivo de verificar se houve evolução ou não. 

Posto isto, os alunos deixaram de ter a intervenção do treino funcional, foram de 

férias e regressaram, não tendo havido no 3º período qualquer tipo de 

intervenção a esse nível. O terceiro momento viria no final do 3º período, com o 

intuito de verificar se houve manutenção ou não da condição física com a 

interrupção da intervenção. 
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4.3.2.3.4 Análise de dados 
 
 Toda a análise de dados, foi feita através do programa Microsoft Excel. 

Inicialmente foi analisado o panorama geral do desempenho dos alunos 

femininos e masculinos, nos três momentos de avaliação, colocando em gráficos 

e tabelas analíticas os resultados obtidos. Posteriormente foi feito uma análise 

descritiva em separado, no sexo feminino e do sexo masculino, usando 

novamente gráficos e tabelas analíticas. Em seguida foi comparado todos os 

momentos realizados, com a referência dada pela bateria de teste utilizada.  

 

4.3.2.3.5 Apresentação e discussão dos resultados 
 
 Atendendo aos objetivos específicos, seguidamente são apresentados os 

resultados gerais obtidos em cada um dos momentos de avaliação para todo o 

grupo.  

Os resultados obtidos fortificam a importância do desenvolvimento das 

capacidades essenciais na realização de qualquer movimento humano, 

enquanto suporte fundamental para a condição física geral dos alunos, através 

da aplicação de um programa de treino (Garganta & Santos 2015). 

Analisando a figura 1 e a tabela 1 (média), conseguimos averiguar que 

existem diferenças nos três momentos de avaliação, principalmente do 1º 

momento, para o 2º momento, após 12 semanas de intervenção do treino. Já do 

2º momento para o 3º momento a diferença não é tão acentuada, mostrando que 

houve descida da condição física devido a paragem do treino.  

Relativamente aos valores do desvio padrão, que diz respeito à variação dos 

valores em torno da média, revela diferenças inter-individuais em todos os 

momentos, reforçando a ideia de que a escola é um lugar muito heterogéneo e 

que cada turma é constituída por alunos com diferenças consideráveis a nível 

motor. 
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Figura 1-Prespetiva geral ao longo dos três momentos de avaliação. 

 

 

Legenda: N-Número da amostra; DP-Desvio Padrão; Max-Máximo; Min-Mínimo  

Tabela 1-Análise descritiva dos resultados gerais obtidos nos três momentos de avaliação 

   

Mais detalhadamente e indo ao encontro dos objetivos específicos, 

passamos a mostrar os resultados do desempenho em cada sexo. 

Como podemos observar na tabela 2 no desempenho feminino, no que 

diz respeito ao 1º momento, sete alunas mostraram estar abaixo dos valores de 

referência. No 2º momento, após 12 semanas de treino, verificou-se um aumento 

de praticamente todas as alunas, a exceção de uma, que ficou abaixo da 

referência. No 3º momento, após dez semanas de destreino, os valores 

desceram em relação ao 2º momento, mas só três alunas ficaram abaixo dos 

valores de referência.  
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 Analisando a tabela 2, em todos os momentos os valores da média 

ficaram acima da referência, mas o desvio padrão mostrou que o 3º momento é 

o mais homogéneo, pois o valor é mais baixo.  

 

 
Figura 2-Diferencial do desempenho feminino nos três momentos de avaliação. 

 
Legenda: N-Número da amostra; DP-Desvio Padrão; Max-Máximo; Min-Mínimo 

Tabela 2-Análise descritiva do desempenho feminino obtido nos três momentos de avaliação 

Como podemos observar no gráfico 3 no desempenho masculino, no que 

diz respeito ao 1º momento, um aluno mostrou estar abaixo dos valores de 

referência. No 2º momento, após 12 semanas de treino, verificou-se um aumento 

de todos os alunos. No 3º momento, após dez semanas de destreino, os valores 

desceram em relação ao 2º momento, mas só um aluno ficou abaixo dos valores 

de referência.  

 Analisando a tabela 3, em todos os momentos os valores da média 

ficaram acima da referência, mas o desvio padrão mostrou e ao contrário do 
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quadro feminino, que o 1º momento é o mais homogéneo, pois o valor é mais 

baixo.  

   

 

 
Figura 3-Diferencial do desempenho masculino nos três momentos de avaliação. 

 
Legenda: N-Número da amostra; DP-Desvio Padrão; Max-Máximo; Min-Mínimo 

Tabela 3 - Análise descritiva dos resultados gerais obtidos nos três momentos de avaliação. 

 
4.3.2.4 Conclusão 

 
 Podemos assim concluir que, para além das modalidades lecionadas a 

aplicação de atividades de treino funcional nas aulas de EF, são importantes 

para a melhoria efetiva da condição física dos alunos. Isto serve de preocupação 

para os decentes desta área, para que possam influenciar o desenvolvimento 

dos alunos com vista à formação de indivíduos mais aptos, quer a nível 

desportivo, quer a nível motor. 
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 Relativamente ao objetivo de estudo, conseguimos de facto verificar 

diferenças nos resultados obtidos, tanto no desempenho por parte do sexo 

feminino como no sexo masculino. Os alunos apesar das dez semanas sem 

intervenção da atividade de treino funcional, mostraram um decréscimo lento, 

isto significa que a introdução deste método de atividade, só iria trazer vantagens 

aos alunos. 

 Este estudo teve como principais limitações o tempo útil da aula, pois com 

o facto de ter de lecionar a matéria programada, a intervenção teve de ser 

reduzida. Talvez uma inclusão deste tipo de trabalho no programa das atividades 

letivas iria dar resultados mais concretos dos alunos. Outra das limitações passa 

pela amostra ser bastante reduzida. Este facto não permite que os resultados 

obtidos neste estudo sejam generalizados e estendidos a toda a população. 

Seria também interessante analisar outras variáveis, e colocar um grupo de 

controlo e outro de intervenção, no entanto, como só lecionava a uma turma foi 

difícil obter esse tipo de situação. No futuro seria fundamental a realização de 

investigação de um período mais longo, talvez do início do ano até ao final, para 

obter resultados mais completos. 
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5. Conclusões e Perspetivas Futuras 
  

Terminou mais uma etapa, mais um objetivo de vida concretizado e mais 

uma viagem pelos labirintos da docência. Não posso dizer que foi das coisas 

mais importantes na minha vida, isso era retirar valor aos feitos anteriores, mas 

foi um ano riquíssimo em aprendizagens, experiências e vivências tanto ao nível 

pessoal, profissional e académico. O ano de estágio foi um caminho curto e 

rápido, todavia, desfrutei e aproveitei ao máximo esta oportunidade, talvez única.  

Agora que tudo acabou, sinto que as minhas expectativas pessoais 

iniciais foram ao encontro do que era a realidade e as profissionais foram ainda 

melhor, visto que contribuíram para a minha “bagagem”. 

O EP, foi sem dúvida um ano excelente, partilhei momentos com 

excelentes seres humanos, desde o PC, ao PO, ao NE, aos professores, 

funcionários e alunos, foi com eles que convivi e que me relacionei ao longo 

deste ano. 

O RE reflete toda a atividade e trabalho desenvolvido ao longo da PES de 

uma forma crítica, refletida e sustentada em bibliografia. Foi preciso chegar até 

aqui para perceber que a docência é uma atividade complexa, que necessita de 

formação permanente e atualização com novas aprendizagens, com o objetivo 

de sermos professores inovadores e competentes. Só adotando esta postura 

ampla é que se consegue ter humildade para assegurar aprendizagens 

significativas aos alunos.  

O balanço deste caminho árduo, é sem dúvida positivo. Se fosse fácil, não 

teria tanta piada, não tinha grande valor. Tive a necessidade de procurar a 

melhor metodologia de trabalho e adotá-la, porque mesmo tendo 

responsabilidades paralelas, quando entro num desafio, cumpro até ao fim com 

a máxima força, para isso desde cedo que me obrigou alargar horizontes. Senti-

me confortável a partir do momento em que a metodologia de trabalho começou 

a dar frutos, quando os alunos se mantiveram motivados ao longo do ano, e isso 

deixou-me com vontade de trabalhar ainda mais e de evoluir. Um dos meus 

objetivos no início do ano era incutir a prática de desporto nos alunos, fazer com 

que eles gostassem de praticar desporto e que saíssem do secundário com a 
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mentalidade de que a atividade física era importante no dia-a-dia. Na minha 

perspetiva, cumpri com o objetivo. Sei que vai ser difícil manter a chama acesa, 

mas pelo menos fiz o que podia, e contribuí para que pelo menos eles tivessem 

a noção do que era importante. 

Os planos para o futuro estão traçados apesar da conclusão deste 

percurso, infelizmente, não significa, num futuro próximo, estar a exercer esta 

profissão. Este sabor avinagrado, consequência da atual desorganização do 

nosso país, não me abala, nem me vai tirar a vontade de lutar pelo meu futuro. 

Podem-me iludir, mas nunca me tirarão a convicção e a paixão pelo Desporto, 

pois ele já faz parte de mim.  

 

“Escolhemos a mais impossível de todas as profissões. É certo. Mas ao mesmo 

tempo a mais necessária. Saibamos criticar, saibamos denunciar. Mas sempre 

com a força de quem acredita num mundo melhor, numa vida mais decente. 

Porque fora da esperança ninguém se pode dizer educador.” (Nóvoa, 2004)  

 

Dou, assim, por terminado o ano de Estágio Profissional. 
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