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Resumo 

Este relatório vem descrever a prática exercida no meu Estágio Profissional na 

Escola Cooperante, que se situa no concelho de Paredes, no distrito do Porto. 

Esta fase de estudos trouxe-me a possibilidade de exercer a profissão de 

docente num contexto escolar, ao longo de um ano. Este documento tem como 

objetivo, relatar as minhas vivências ao longo deste ano, que corresponde ao 

2ºano do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundários. O relatório encontra-se dividido ao longo da sua estrutura em cinco 

capítulos, o primeiro, capítulo da Introdução, onde será realizada uma breve 

descrição sobre o estágio profissional; o segundo capítulo, Enquadramento 

Pessoal, onde serão apresentadas as expectativas que tinha no início desta nova 

fase; de seguida apresento o Enquadramento da Prática Profissional, onde 

caracterizo todos os contextos envolventes do estágio; a Realização da Prática 

Profissional, que engloba todos os temas referentes à prática exercida, como o 

planeamento, a realização e a avaliação. Neste módulo são descritas as formas 

de ensino abordadas e algumas questões relacionadas com as diferentes 

atividades realizadas na escola; por fim, aparece o Estudo realizado, com o 

intuito de observar a relação entre o desempenho motor e o rendimento escolar. 

Este estudo vem no seguimento das várias críticas que têm sido feitas sobre a 

educação física, e sobre a validade destas aulas nos diferentes ciclos de ensino. 

Desta forma, este estudo vem fazer uma comparação, para perceber se 

realmente os alunos com melhor desempenho motor, são os que apresentam 

mais sucesso escolar. Em suma, este ano de estágio teve uma importância muito 

grande na minha evolução enquanto professor e enquanto pessoa. Foi um ano 

de muitas vivências positivas e de aprendizagem, mantive sempre relações com 

diversos elementos da comunidade escolar onde estava inserido e que me 

proporcionaram um dos melhores anos de formação da minha vida académica.  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÀGIO PROFISSIONAL; 

DESEMPENHO MOTOR; SUCESSO ESCOLAR; ESCOLA COOPERANTE. 
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Abstract 

This report comes on to describe the practice exercised in my Internship in 

Primary School Sobreira, which is located in the municipality of Paredes, in the 

district of Porto. This study phase brought me the opportunity to exercise the 

teaching profession in a school context, over a year. This document aims, report 

my experiences during this year, which is the 2nd year of the Master of Physical 

Education Teaching in the Basic Teachings and Secondary. The report is divided 

along its structure into five chapters, the first chapter of the Introduction, where a 

brief description of the internship will be held; the second chapter, Staff 

Placement, where the expectations it had at the beginning of this new phase will 

be presented; then present the Professional Practice Framework, which 

characterize all the surrounding contexts stage; the Professional Practice of 

realization, which includes all issues relating exercised will practice as the 

planning, implementation and evaluation. This module describes the addressed 

teaching forms and some issues related to the different activities at school; 

Finally, it appears the study carried out in order to observe the relationship 

between motor performance and school performance. This study follows on the 

various criticisms that have been made on physical education, and on the validity 

of these classes in different levels of education. Thus, this study is to make a 

comparison to see if really the students with better performance are those with 

more academic success. In short, this stage of the year, had a very big part in my 

development as a teacher and as a person. It was a year of many positive 

experiences and learning where I kept relationships with various elements of the 

school community which was entered and gave me one of the best formative 

years of my academic life. 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL INTERNSHIP; 

PERFORMANCE; SUCCESS SCHOOL; SCHOOL VOLUNTEER 
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Introdução 

O presente documento, referenciado como Relatório de Estágio (RE), foi 

elaborado no âmbito da Unidade Curricular do Estágio Profissional (EP) inserida 

no 2ºciclo de estudo do Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundários. 

Este documento tem como objetivo a reflexão das experiências vividas ao 

longo deste ano de estágio, as aprendizagens adquiridas, as dificuldades 

superadas e as diferentes vivências que foram acontecendo ao longo deste ano 

de formação. 

O grande objetivo desta reflexão foi perceber o que foi acontecendo no 

decorrer deste ano transato, quais os desenvolvimentos apresentados, quais as 

dificuldades superadas, quais as qualidades que devo manter e quais os pontos 

menos bons que ainda tenho que superar. Foi ao longo deste ano que fui limando 

alguns dos aspetos que foram transitando comigo ao longo dos diferentes anos 

de formação e que fizeram de mim o professor que me sinto hoje, mais completo 

e mais capaz de cumprir os meus objetivos. 

Este relatório encontra-se dividido em cinco capítulos. 

O primeiro capitulo diz respeito à introdução, onde descrevemos o 

documento e uma breve descrição do conteúdo geral do mesmo. 

O capitulo dois, engloba o Enquadramento Pessoal, onde é descrita uma 

pequena biografia da construção do “Eu Professor” ao longo dos anos, nos 

diferentes níveis de formação que fui realizando. 

No terceiro capítulo, Enquadramento da Prática, é onde se situa os 

contextos legais, institucionais e funcionais do Relatório de Estágio, referindo 

algumas normas pelas quais este documento se rege e as ligações efetuadas 

entre ambas as instituições de ensino. 

No penúltimo capítulo, a Realização da Prática, este é onde está descrito 

de forma mais pormenorizada os diferentes pontos pela qual fui passando ao 

longo do ano, desde a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação. 

Por fim, no último capítulo, encontra-se o estudo por mim realizado, 

acerca do desempenho motor dos alunos e do seu sucesso escolar, e qual a 

relação entre estas duas variantes. Este foi um estudo que me deu grande prazer 
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em realizar, devido à temática envolvente e às possíveis conclusões que poderia 

retirar do mesmo. 
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Dimensão Pessoal 

Reflexão Autobiográfica 

Eu, Ricardo Filipe Ribeiro Rocha, nascido a 10 de Agosto de 1993, segui 

desde sempre o desporto, com maior intensidade no percurso escolar, sendo 

que fora da escola nunca estive ligado a nenhum tipo de prática federada. 

Desde cedo, que nos intervalos da escola, ainda no 1ºCiclo, fazíamos 

equipas e com 2 “Balizas”, feitas com paralelos ou algumas pedras soltas, íamos 

passando a bola uns para os outros, sem ter ainda grande noção do que 

realmente era o futebol. Desde aqui começou a surgir algo dentro de mim, que 

me despertava o interesse pela atividade física, e por me manter sempre em 

movimento. Nesta fase, a única modalidade que se praticava era o futebol, então 

era nela que me prendia, junto de todos os meus colegas, nos intervalos e nas 

horas em que esperávamos pelo transporte para casa. 

Este gosto pelo desporto foi aumentando, e já não chegava só o tempo 

em que jogava na escola, então aí, comecei a jogar também nas horas em que 

estava por casa, quando tinha todos os trabalhos prontos.  

Sempre que podia, encontrava-me na rua, onde junto com todos os outros 

rapazes da minha idade, construímos balizas fictícias, para fazermos o nosso 

“joguinho” diário de Futebol, como sempre passamos a fazer daí em diante. 

Iniciando o ensino do 2ºCiclo, eis que dou início à abordagem de várias 

modalidades, e que realmente começo a adquirir o gosto por todas elas, e não 

apenas pelo futebol, como vinha a ser feito até aqui. 

Desde cedo que o gosto pelos diferentes desportos foi surgindo, não 

ficava agarrado a um único desporto, ou a tentar ser bom apenas em alguma 

modalidade específica, mas sempre tentei adquirir conhecimento nas diferentes 

modalidades, até porque no futebol, que era a modalidade mais praticada, eu 

não era, nem de longe nem de perto, um jogador de nível aceitável para poder 

competir com todos aqueles jogadores que já tinham formação desportiva hà 

longos anos, formação essa que lhes dava outra visão perante os restantes 

elementos, e que fazia com que fossem sempre eles a serem os preferidos para 

todas as atividades desportivas que fossem existindo na escola. Foi uma fase 

difícil de superar por vezes, pois apesar de gostar de praticar as modalidades e 
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até ter algum conhecimento, todos aqueles que eram jogadores de futebol, eram 

sempre escolhidos mesmo que as atividades fossem de outra modalidade. 

Após a chegada ao ensino do 3º Ciclo, inicialmente com o mesmo 

problema dos atletas federados, eis que consigo algumas presenças nas 

equipas de futebol e de voleibol num grupo da turma, começando aí a 

demonstrar, que por vezes o conhecimento que trazia era um pouco maior que 

a qualidade técnica. 

Passados o ensino do 2º e 3º ciclo, onde sempre tive alunos mais velhos 

na minha turma e jogadores com boas formações desportivas, eis que chego ao 

ensino secundário, com outra mentalidade e outra vontade de vencer, onde me 

deparo novamente com alunos mais velhos e com formação desportiva que eu 

não tinha, formação essa que lhes proporcionava maiores níveis físicos e que os 

possibilitava de ter outro reportório motor, que eu, sem essa formação, não tinha 

de forma tão definida, mas que mesmo assim não me fez baixar os braços.  

Desde o início que dei o meu melhor e com o tempo fui conseguindo bons 

resultados, demonstrando que além de uma técnica razoável conseguia adquirir 

os conhecimentos que nos eram transmitidos, e conseguia partilhá-los com a 

equipa que estava inserido, de forma a melhorar o nosso rendimento. Desde logo 

o conhecimento e a vontade de melhorar o desempenho de todos, e de 

questionar qual seria o caminho mais correto para alcançar os objetivos 

propostos, me guiou até à vertente do ensino, onde iniciei a licenciatura no 

Instituto Superior de Ciências Educativas.  

Quando comecei a licenciatura, e ao mesmo tempo comecei a lecionar 

algumas aulas, fosse na minha turma da faculdade ou em alguma escola, 

comecei a ter conhecimento dos meus erros e das minhas qualidades e tentei 

agarrar-me a isso para melhorar a minha condição de educador, e tentar manter 

desde logo as qualidades e desconstruir os meus erros de forma a poder 

rapidamente, em aulas futuras, não cometer os mesmos erros e mostrar que 

estava seguro do que estava a fazer.  

Desde cedo recebi diversas críticas construtivas de alguns pontos que 

não estavam bem, mas também recebi elogios pela minha presença, pela 

colocação nas aulas, pela forma como conseguia interagir com os alunos e a 

maneira como transmitia a informação necessária para as diferentes tarefas.  
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Após concluir a Licenciatura nos três anos que estavam previstos, surgiu 

então o tempo de olhar para o caminho a percorrer. Já vinha a pensar há algum 

tempo no Mestrado de Ensino que a Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto(FADEUP) proporcionava, e foi sem pensar duas vezes que me inscrevi e 

tive a felicidade de ser colocado nesta grande Instituição do nosso país.  

Depois de todo este tempo guardei sempre todos os pontos que ainda 

tenho que melhorar, e todos aqueles pontos que tenho de bom, para que com o 

decorrer do estágio profissional, os possa resgatar e usar, para lecionar todas 

as aulas de forma a poder provocar o maior desenvolvimento possível nos 

alunos. 

Segundo Costa (2012) a prática é um elemento importante se existir uma 

reflexão sobre ela. É necessário considerá-la, criticá-la e contruir um 

conhecimento com as diferentes possibilidades. São estas reflexões que podem 

enriquecer a formação docente. 

 

O “Presente”, o que ficou do Passado e o que mudou para o Futuro. 

O ponto de ansiedade, de não saber qual a escola em que iria ficar 

colocado para realizar o Estágio Profissional, foi se mostrando decisivo nos dias 

que antecediam o início do “Ser Professor”. Após o conhecimento da escola, e a 

colocação na minha primeira escolha, eis que começaram a surgir as questões 

sobre como seria a turma que iria encontrar, quais seriam as condições da 

escola, quais seriam os métodos de trabalho. Quanto ao professor cooperante, 

este tinha sido um dos motivos pela qual sempre me direcionei para aquela 

escola, já tinha referências dos anos transatos, e sabia de antemão que seria 

um ano de estágio exigente, mas que me iria proporcionar muita descoberta e 

muito conhecimento, o que me levou a querer ainda mais pertencer a esta 

escola, sabendo que o meu desenvolvimento poderia ser muito elevado nestas 

condições. 

Após o início do ano letivo, e depois de conhecer a turma que iria 

acompanhar ao longo do ano, surgiram imediatamente novos pensamentos na 

minha cabeça. Qual a melhor forma de interagir com a turma? Quais as 

qualidades que tenho que manter do passado? O que tenho que melhorar para 

ser melhor professor no futuro? 
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Foi com estas questões que me fui deitando, e levantando, nos primeiros 

dias em que me enquadrava como “Professor”. Como por vezes é difícil, aos 

olhos de quem esta a dar a aula, entender o que está melhor, e aquilo que tenho 

que melhorar, contei sempre com o apoio do núcleo de estágio e do Professor 

Cooperante para me darem sempre um feedback, no fim de cada aula, para 

perceber o que poderia manter e o que poderia melhorar, para que desta forma 

fosse possível moldar a minha presença como professor e também a qualidade 

das aulas que ia lecionando. 

Com o decorrer do tempo, fui moldando alguns aspetos, como a presença 

na aula, a colocação da voz, a instrução dos alunos, para conseguir lecionar da 

melhor forma as aulas, e não ser apenas, mais um professor, mas sim, “o 

professor”. Coloquei sempre o objetivo de ir melhorando e de ir contribuindo da 

melhor forma para o desenvolvimento dos meus alunos, para que dia após dia, 

fosse possível ver os progressos que eles iam alcançando. 

Segundo Saraiva (2002), todos nós, no dia-a-dia escolar, deparamo-nos 

com situações de professores que se envolvem em diversos projetos da escola, 

empenham-se na concretização desses mesmos projetos, dão opinião e criticas 

construtivas, acreditam na profissão e por vezes, ouvem-se comentários; «gostei 

desta aula, os alunos interessaram-se e estavam participativos».” 

Da mesma forma que o autor acima citado, sempre me tentei entregar a 

todos os projetos que foram aparecendo, de forma a sentir-me envolvido na 

comunidade escolar onde ia lecionando as aulas, e de forma a que em cada aula 

lecionada, fosse sentindo que os alunos saiam com vontade de continuar lá, ou 

então, de que o tempo passasse depressa para poder chegar a próxima aula. 

Segundo Costa (2012) ao tratar da formação de professor devemos ter 

em consideração tantos o conhecimento teórico como o prático, os 

conhecimentos pessoais historicamente acumulados e articulados com os novos 

conhecimento, e sobretudo, os conhecimentos que aparecem das pesquisas do 

campo educacional. 

Também Borssoi (2008) refere que no sentido de compreender o estágio 

como um processo fundamental na formação do professor, é fundamental 

considerar que o mesmo possibilita a relação teoria-prática, conhecimento de 

campo, conhecimentos pedagógicos, administrativos e também conhecimento 

da organização do ambiente escolar. 



 

11 
   

No início do estágio profissional fui colocando algumas espectativas 

referentes a este ano. Algumas delas eram inerentes ao início do estágio, à 

forma como iria lidar com o “ser Professor” e também como seria a primeira 

interação com os alunos. Esta primeira fase era muito importante para o decorrer 

de todo o ano, pois a primeira impressão e o primeiro impacto são sempre 

importantes. Desta forma, queria apresentar-me da melhor maneira possível 

perante a turma, deixando desde logo bem claro, algumas regras de 

funcionamento da aula que iriam ser implementadas para todo o ano, visando o 

melhor funcionamento da disciplina possível. Neste ponto, trago sempre comigo, 

algum suporte que fui adquirindo ao longo dos anos da minha formação, onde 

transporto vivências com outros professores, sejam elas, vivências positivas que 

me remetem para um ensino melhor, ou então, vivências negativas que me 

levam a tentar não fazer os mesmos comportamentos ou situações. 

Previa também um ano de muito trabalho, que iria exigir muito de mim, 

mas também, um ano de muito conhecimento e de alguma consolidação daquilo 

que é a minha formação enquanto professor, tendo sempre a certeza, de que 

tudo o que sei, ainda é pouco. 

Segundo Borssoi (2008) o objetivo central do ano de estágio é a 

aproximação da realidade escolar, para que o aluno possa perceber os desafios 

que a carreira irá proporcionar, refletindo sobre a profissão que exercerá, 

obtendo informações e trocas de experiências.  
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Enquadramento da Prática 

Legal 

Segundo Batista e Pereira (2014) o Estágio Profissional, inserido nos dois 

últimos semestres, do Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundários, rege-se pelas Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional1, pelos Decreto-lei nº74/2006 de 24 de Março e Decreto-lei 

nº43/2007 de 22 de Fevereiro, Regulamento Feral dos Segundos ciclos da 

Universidade do Porto, Regulamento Geral dos segundos ciclos da FADEUP e 

o Regulamento do Curso do 2ºCiclo do Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário. 

No que diz respeito ao artigo 3 do Decreto-lei nº43/2007 de 22 de 

Fevereiro, a habilitação profissional para a docência num determinado domínio 

é condição indispensável para o desempenho da atividade docente nas àreas 

curriculares ou disciplinas por ele abrangidos. É importante que o desempenho 

da docência profissional seja acompanhado de uma boa preparação, isto é, boa 

formação que permite ao docente aplicar os seus conhecimentos, de forma a 

que não seja posto em causa a qualidade do seu trabalho. 

É de salientar também todas as alíneas do ponto 1 do artigo 14 do 

Decreto-lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro, onde está escrito que os ciclos de 

estudos devem ter como componentes de formação: Formação Educacional 

Geral, Didáticas Específicas, Iniciação à Prática Profissional, Formação Cultural, 

Social e Ética, Formação em Metodologias de Investigação Educacional e 

Formação na área de Docência. 

Todos estes pontos são importantes e revelaram-se imprescindíveis ao 

longo do ano de estágio, pois só com todos estes pontos bem desenvolvidos 

conseguimos tirar o melhor partido das diferentes situações, que ao longo dos 

diferentes dias na escola nos vão aparecendo. Se olharmos por exemplo para a 

alínea c), onde refere a prática profissional, este é um dos pontos mais 

importantes que temos ao longo do ano do Estágio Profissional, pois é através 

                                            
1Matos, Z. (2014-2015). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 

Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da FADEUP. Documento interno da Faculdade de Desporto – Universidade do Porto.   
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deste, que vamos criar os primeiros alicerces sobre como vamos ser 

verdadeiramente professores. Foi importante neste ano solidificar alguns pontos 

positivos que já possuímos e moldar também alguns pontos negativos, para que 

ao longo do tempo seja possível melhorar a nossa postura e conhecimento de 

Professor. 

Institucional 

Durante este ano de Estágio existiram duas grandes instituições que 

contribuíram para o meu desenvolvimento. A FADEUP, que dispões do Mestrado 

em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários, na qual se 

insere o Estágio Profissional nos 3º e 4º semestres como já foi em cima referido. 

E a Escola Cooperante que me acolheu como Estudante-Estagiário e que ao 

longo do ano, foi o lugar onde exerci a minha prática pedagógica. 

Estas duas instituições já se encontram interligadas à alguns anos, visto 

todos os anos existirem estudantes-estagiários a frequentar a escola da 

Sobreira. Deste modo penso que é importante salientar todo o bom trabalho que 

tem sido desenvolvido entre as duas entidades, e que continua a ser 

desenvolvido este ano. É de todo importante que esta ligação seja feita para 

proporcionar um desenvolvimento de todos os estudantes-estagiários.  

A ligação entre estas duas instituições faz-se através do Professor 

Cooperante, que se encontra na escola para auxiliar mais ativamente o processo 

de aprendizagem dos estudantes-estagiários, e pelo Professor Orientador, que 

intervém também no caminho que é percorrido pelos mesmos, e que juntamente 

com o Professor Cooperante realiza os possíveis para que a direção tomada 

pelos estudantes-estagiários seja a melhor para que estes possam alcançar o 

sucesso.  

As observações realizadas na escola tanto diariamente pelo Professor 

Cooperante, como pontualmente pelo Professor Orientador, foram um ponto 

fulcral deste ano de ensino, pois é desta forma que é possível, aos olhos de 

quem já conhece o ambiente escolar, perceber qual a melhor direção para tomar 

e para que, juntamente com os conhecimentos que fomos adquirindo nos anos 

transatos, seja possível atingir um nível elevado de sucesso. 
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Funcional 

Escola 

A escola, cada vez mais nos dias de hoje, é um local que abrange diversas 

culturas, o que implica uma variedade de alunos, religiões, raças e género 

diferentes, deste modo, e cada vez mais, temos que tornar a escola uma 

instituição multicultural e incluir todas estas diferenças, para que possamos 

tornar os alunos, num todo, de igual para igual, e não olhar para os diferentes 

alunos com as diferenças que eles realmente apresentam. 

Segundo Martinho (2000) o professor é responsabilizado como agente de 

desenvolvimento e mudança na comunidade escolar. Este estabelece novas 

relações na escola que irão condicionar a sua eficácia, a relação professor/aluno, 

professor/professor e outros especialistas, professor/pais de alunos e diferentes 

membros da comunidade. 

Segundo MesquitaeRosado (2011) a mudança das práticas nos diversos 

contextos interculturais exige o empenho de cada vez mais professores, no 

sentido de romper as praticas tradicionalmente orientaras para os grupos 

maioritários. 

Esta mesma instituição tem como objetivo transmitir conhecimentos aos 

alunos, mas além de mais, transmitir regras e valores,  para podermos formar 

melhores cidadãos que se integrem corretamente na sociedade, e não deixar 

que apenas saiam da escola a saber a matéria das diferentes disciplinas e sem 

conhecimento daquilo que a sociedade precisa, de como devem estar enquanto 

cidadãos e quais os deveres que têm de cumprir e as atitudes que devem manter 

perante uma sociedade que aponta o dedo a tudo o que foge à sua regra. 

De entre a lista de escolas presentes para concorrer desde logo uma se 

sobressaiu, não só por ser a que me faria percorrer menos distância, mas porque 

jà tinha informações de que seria uma ótima escola para estagiar, onde 

encontraria uma comunidade escolar muito aplicada, desde o professor 

cooperante a todos os restantes elementos da escola. 

Deste modo fiquei inserido na Escola Cooperante, que se localiza no 

Lugar da Estação, na freguesia de Sobreira, pertencente ao Concelho de 

Paredes do distrito do Porto.  
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“O Agrupamento de Escolas é uma instituição de ensino público que se 

caracteriza por uma significativa familiaridade comunitária, verificável na relação 

entre os diversos constituintes da comunidade educativa.” (Projeto Educativo do 

Agrupamento de Escolas, 2014-2017) 

“Situado a sul do concelho de Paredes, cuja área de influência 

corresponde às freguesias de Aguiar de Sousa, Recarei e Sobreira, o 

Agrupamento de Escolas situa-se numa região do concelho com algumas 

especificidades. A localização num meio ainda rural e a proximidade dos grandes 

centros urbanos com o seu tecido industrial permitem um aproveitamento e uma 

exploração das melhores características de cada um dos ambientes. Se, por um 

lado, se pode valorizar a preservação de tradições e culturas locais e a 

preservação da natureza, por outro lado, pode fomentar-se o contacto com a 

cultura urbana, as novas tendências e hábitos mais cosmopolitas, que facilitam 

o respeito pela diversidade cultural.” (Projeto Educativo do Agrupamento de 

Escolas, 2014-2017). 

Esta escola possui 4 pavilhões, o principal onde se encontra a sala da 

direção, sala dos professores, buffet, cantina, polivalente entre outros serviços, 

e 3 que se localizam numa superfície mais acima do principal, onde estão 

englobadas as salas de aulas dos alunos. Está equipada ainda, com um pavilhão 

gimnodesportivo com as dimensões mínimas, mas que permitem a pratica das 

principais modalidades abrangidas no currículo escolar. Este pavilhão conta 

ainda com 4 balneários, 2 masculinos e 2 femininos, uma sala para a prática de 

ginástica, uma arrecadação para o material desportivo, e um gabinete para os 

professores de EF. Na parte exterior junto do pavilhão, podemos verificar ainda 

a existência de 2 campos de dimensões reduzidas para a pratica de modalidade 

como o futebol e andebol, bem como 4 tabelas de basquetebol para a prática 

desta mesma modalidade. Tem ainda, à volta deste espaço, uma pista de 

atletismo. 

Turmas 

Neste ano de estágio, fiquei encarregue de lecionar aulas à turma do 8º 

ano. Esta turma era constituída por 27 alunos, dos quais, 13 eram raparigas e 

14 eram rapazes, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos de idade. 

As primeiras informações que me foram passadas acerca da turma foram 

satisfatórias. De entre os 27 alunos, cerca de 15 alunos eram praticantes de 
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desporto fora do contexto escolar. Estes alunos derivam das diferentes 

modalidades, desde futebol até à orientação, o que indica alguma variedade nas 

modalidades praticadas neste contexto escolar. Com o facto de uma maioria 

significativa da turma ter uma prática desportiva regular, as minhas espectativas 

dos níveis de aptidão física da turma aumentaram, esperando assim alunos com 

aptidões físicas mais elevadas e consecutivamente, menos dificuldades 

motoras. 

Esta turma tinha uma aluna com problemas auditivos consideráveis, e 

recebi desde logo a informação, que poderia ter alguns problemas de 

comunicação com ela, pois eram poucas as vezes que trazia as próteses que 

facilitavam a sua audição. Inicialmente, procurei alguns elementos da 

comunidade escolar que tinham mais contacto com esta aluna, com a finalidade 

de perceber de que forma era feita a comunicação com ela, para desta forma, 

tentar delinear estratégias de intervenção com a estudante. Desde logo, pelas 

palavras dos elementos da comunidade escolar, apesar de a aluna não trazer 

sempre as próteses, a comunicação com ela não era de um grau de dificuldade 

elevado, apesar de por vezes ser necessário explicar os exercícios e os objetivos 

à parte, de forma mais isolada, ou exemplificar para que ela conseguisse 

compreender melhor. Foram estas algumas das estratégias que fui usando para 

dialogar com ela, tentar sempre explicar o exercício de forma isolada caso não 

fosse possível, aquando da explicação de toda a turma, ou então exemplificar de 

forma mais visível qual era o objetivo que pretendia. A comunicação foi se 

estabelecendo e logo no primeiro período foram visíveis alguns avanços 

principalmente na modalidade de natação, onde a aluna tinha algum medo, e 

após algumas conversas, onde o PC teve um papel também importante no 

avanço que se verificou, conseguimos que a aluna fosse para dentro da piscina, 

e ao fim da primeira aula jà se fosse deslocando pela berma. 

Os restantes alunos, de uma forma geral, já se conheciam do ano 

transato. Era notável a amizade que existia entre todos os elementos, mesmo 

assim, era visível os diferentes círculos de amizade formados dentro da turma, 

aquando da realização dos diferentes exercícios. Foi notável também, desde o 

início, que existiam alunos com mais capacidade motora que outros, mas que 

mesmo assim, não deixavam de ir ajudando os restantes colegas, o que 

mostrava um sentido de entreajuda muito grande entre os diferentes alunos. 
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Este ano, houve a junção da turma partilhada, turma essa do 6ºano de 

escolaridade, na qual, eu e o NE lecionamos aula, como complemento à turma 

residente que tínhamos do 3ºciclo. 

Esta turma era constituída por 24 alunos das quais, 10 do género 

masculino e 14 do género feminino, com idades compreendidas entre os 10 e os 

13 anos. Esta turma, tinha a particularidade de ter alunos com 2 reprovações, o 

que indiciava desde logo que poderíamos ter algumas dificuldades por serem 

alunos com algum historial de problemas escolares.  

Uma das vantagens que a turma apresentava, era o facto de ter muitos 

desportistas fora do contexto escolar, desde o futebol e o andebol, até ao hóquei 

em patins. Desta forma era também possível analisar que nem todos os pontos 

eram negativos, em contraponto com o possível comportamento dos alunos 

temos uma turma muito ativa, e com vontade de estar em atividade física. 

Desde o início estabeleci também uma relação de proximidade com todos 

eles, pois apresentaram se como uma turma muito sociável e com vontade de 

evoluir, nunca me dando razão para dar um passo atrás na amizade que foi 

contruída entre a turma e o PE. 

Núcleo de Estágio 

O Núcleo de Estágio para este ano letivo era constituído por 5 elementos, 

sendo eles, 3 estudantes-estagiários, o Professor Cooperante e o Professor 

Orientador. 

Em relação aos outros dois estudantes-estagiários, um deles já conhecia 

do ano anterior de algumas atividades da faculdade, enquanto que o outro não 

conhecia de forma alguma. Pensei desde logo, que, mesmo assim, íamos ter 

uma fase inicial para nos podermos conhecer melhor e ver quais os objetivos 

que cada um planeava para si  e para o núcleo de estágio também. O núcleo foi 

funcionando nas horas que estávamos na escola e na qual não tínhamos que 

lecionar aulas, apesar de um dos elementos ter um trabalho fora da escola o que 

por vezes era difícil de conciliar com o núcleo, fomos sempre arranjando 

estratégias, para que fosse sempre possível, de uma ou de outra forma, concluir 

os trabalhos que nos iam sendo propostos. 

Quanto ao Professor Cooperante, como jà foi referido acima, foi um dos 

motivos que me levou a escolher a Escola da Sobreira para estagiar, pois tinha 

referências de anos anteriores que seria uma mais-valia para o meu 
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desenvolvimento como professor e como pessoa. O grupo, juntamente com o 

PC, acolheu uma hora para que fosse possível, além das pequenas reflexões 

que iam sendo feitas no fim de cada aula, debater os prós e contras de cada 

elemento, e as questões das aulas, de documentos e de todos os materiais que 

iam surgindo nas aulas através do grupo. Desta forma às Terças-Feiras na parte 

da manhã, o núcleo foi se reunindo com o PC para, então aí, falar sobre o que 

ia acontecendo nas aulas, para que desta forma, tanto o PC como os outros 

estudantes estagiários fossem dando algum feedback sobre a prestação de 

todos, para que fosse assim, mais fácil descobrir quais os pontos menos bons 

que estávamos a cometer, e de que forma era possível, colmatar estes pequenos 

erros. 

O Professor Orientador, foi ao longo do tempo, tomando um papel mais 

importante na minha formação, tanto pelas reflexões que fomos fazendo ao 

longo do tempo sobre as aulas, como pela postura que mantinha perante a 

escola e todas as atividades, e que me motivaram a seguir um caminho muito 

próximo a este, pois era visível o sucesso que estava inerente. Foram muitas as 

conversas com o PC, sobre o que era necessário melhorar, o porque, e se era 

fiável ou não ir por outro caminho. Esta base de debate foi muito produtiva, foi 

onde alicercei algumas das minhas ideias, umas fui mudando por observar que 

seria melhor realizar de outra forma, outras, fui solidificando, pois, a forma como 

eram aplicadas por mim, traziam algum sucesso. 

Desporto Escolar 

Desde que iniciei o meu papel de estudante-estagiário na escola da 

cooperante que fiquei ligado ao desporto escolar, na modalidade de Orientação. 

O grupo de Desporto Escolar de Orientação era constituído por cerca de 

16 atletas, com idades entre os 10 e os 17 anos, provenientes de turmas da 

escola Básica da Sobreira, de entre o 5º e o 9º ano. 

Os treinos eram realizados na hora de almoço dentro do espaço escolar, 

entre as 14 horas e as 15 horas. Os alunos realizavam diversos percursos, de 

diferente grau de dificuldade, dependendo da idade, do tempo de prática e do 

conhecimento da modalidade. Os percursos iam aumentando de dificuldade 

quando os alunos já apresentavam um nível de sucesso elevando no nível em 

que estavam, e então eram colocados mapas com grau de dificuldade superior 

para estimular o aluno a ser melhor e a desenvolver o seu sentido de orientação. 
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Por vezes, apesar de os treinos serem no recinto escolar, como eram ao 

ar livre, houve alguns problemas em dias que as condições climatéricas não 

permitiam a realização da prática de orientação no espaço exterior. Apesar de 

tudo, os alunos não deixavam de treinar, por vezes colocava-os a realizar alguns 

mapas que a escola tinha com marcações dentro do pavilhão gimnodesportivo, 

onde os alunos realizavam os percursos, num determinado tempo, pois como 

estes mapas eram de um grau muito inferior, teria de colocar alguma variante 

que pudesse manter os alunos empenhados e inseridos na tarefa, sem que a 

facilidade do exercício fosse um problema, dai colocar a variàvel tempo, como 

um dos requisitos que eles tinham que cumprir. 

Ao longo do ano, foram realizadas algumas provas, nas quais os alunos 

foram participando. Todas as provas se realizavam durante o fim-de-semana, 

mais propriamente ao Sábado. As provas foram realizadas em locais diversos, 

desde Porto, Sobreira e Vila do Conde. Em algumas das provas não estavam 

presentes alguns dos elementos, por diversos motivos, alguns devido ao mau 

tempo, os pais não permitiam, outros porque tinham compromissos com os 

clubes, entre muitos outros motivos. Mesmo assim, e apesar de a prova ser ao 

Sábado durante todo o dia, foi sempre visível um bom número de alunos nas 

provas, sempre a rondar cerca de uma dúzia. As provas tinham sempre 

percursos para realizar na parte da manha e da tarde, promovendo assim, o 

convívio na hora de almoço entre as diversas escolas participantes, e esta parte 

da socialização, era ela também muito positiva para os alunos, que passaram a 

conhecer alunos de outras escolas, que praticavam a mesma modalidade. 
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Realização da Prática Pedagógica 

Desde o início do ano de estágio, que sempre pensei, no que poderia 

fazer, não só pela turma residente, mas também pela comunidade escolar, por 

forma a contribuir com sucesso para o desenvolvimento de todos os elementos, 

que faziam parte da escola que eu frequentei. 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

Pela primeira vez, no dia 1 de setembro de 2015, dirigi-me até à escola 

onde iria realizar o meu estágio profissional durante este ano, a Escola 

Cooperante. Foi neste mesmo dia que conheci o Professor Cooperante, que ao 

longo do ano me iria acompanhar, nesta última caminhada da minha formação 

académica. Após este dia, agendamos algumas reuniões na escola, que se 

revelaram muito importantes, para o conhecimento das regras da escola, o 

regulamento, o conhecimento das instalações e dos objetivos propostos para o 

ano de estágio que se aproximava. 

Nesta fase inicial, realizamos também algumas formalidades na escola, 

como a criação de um cartão que nos permitiria usufruir dos serviços internos da 

escola, como a papelaria, o bar e a cantina. Procedemos também a distribuição 

das turmas, que foi feita mediante a preferência dos meus colegas de estágio, 

perante os horários de trabalho que já tinham inicialmente estipulados. 

Segundo Barroso (2013) “o estágio é, na verdade, o momento em que o 

aluno deve conhecer a realidade do ambiente em que irá trabalhar: o 

funcionamento da escola, sua estruturação, a vida de trabalho dos professores 

e dos demais profissionais da educação, diretores, coordenadores pedagógicos 

e etc.”  

Estas semanas, que antecederam o primeiro dia de lecionação de aulas, 

foram de algum nervosismo e ansiedade, perguntando-me a cada instante, como 

seria a primeira abordagem aos alunos, qual seria a melhor estratégia, quais as 

regras que deveria implementar desde logo para as aulas de EF, e como iria 

interagir com eles, de forma a não colocar em causa todo o ano de estágio que 

se avizinhava. 

Chegada a hora de lecionar a primeira aula, um pequeno bloco de 45 

minutos, passei essencialmente uma apresentação sobre a minha pessoa, e 
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sobre a formação que tinha realizado até ao momento, seguido de uma 

apresentação por parte dos alunos. 

Conceção 

Desde cedo, que o PC nos motivou para iniciarmos a realização das 

Unidades Didáticas, para que, aquando da primeira lecionação de uma aula, 

fosse possível termos presentes, um grande conhecimento sobre a modalidade, 

ou temática que íamos abordar. Este trabalho, foi ainda realizado antes mesmo 

do primeiro dia de aulas efetivo, para que desta forma, fosse então possível 

estarmos um passo à frente, daquilo que seria então, o verdadeiro início do 

nosso ano de Estágio. Nesta mesma fase, conhecemos as modalidades que 

foram delineadas para o ano de escolaridade que nos tinha sido atribuída, e qual 

seria mais ou menos a sequência de ensino do mesmo, sendo que desde logo, 

o PC afirmou ser possível, entre nós, realizar alguns ajustes caso fosse 

necessário e devidamente justificado o porque dessas escolhas. 

Ainda antes de começar o ano letivo, fiquei a saber que a minha turma 

residente tinha apenas 135 minutos destinado às aulas de EF, distribuídos numa 

aula de 90 minutos e outra de 45. Não era o tempo indicado para conseguir 

lecionar as aulas como tinha previsto, muito menos para conseguir transmitir 

todo o conhecimento que era proposto. Contudo, elaborei as aulas por forma a 

que os alunos estivessem o máximo possível em tempo potencial de 

aprendizagem, por forma a conseguir que, perante o número de repetições e de 

envolvimento com a modalidade fosse possível adquirir os conhecimentos que 

eram pretendidos. Ao longo das aulas, fui sempre abordado exercícios que 

tinham como finalidade o gesto técnico ou tático que queria introduzir ou exercitar 

naquela modalidade, por forma a conseguir que através dos diferentes 

exercícios, fosse possível que os alunos atingissem um nível técnico e tático 

adequado ao ciclo em que se encontravam, mesmo não tendo o tempo suficiente 

em algumas modalidades para atingir os conteúdos desejados.  

Planeamento 

Na fase do planeamento, podemos dividir, o planeamento anual, 

planeamento da Unidade Didática e os planos de aula. Os planeamentos, 

realizam-se da sua estrutura macro (Anual) para a estrutura mais pequena 

(Plano de Aula), sendo que na estrutura macro, é delineado todo o plano ao 
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longo do ano, com os espaços físicos e as modalidades, enquanto, que no plano 

de aula, pegamos numa parte da estrutura macro e realizamos um esquema 

para a aula referente. 

Planeamento Anual 

Com a realização do planeamento anual, foi possível, constatar mais ou 

menos, as modalidades e os espaços onde ia lecionar ao longo do ano, por forma 

a ser possível ter em atenção algumas características de cada modalidade, que 

poderiam condicionar a lecionação ou não da mesma.  

Inicialmente, com a abordagem das modalidades de Badminton, 

Orientação e Natação, eis que me deparo com 3 espaços diferentes, interior, 

exterior e piscinas. Desta forma foi necessário ter em atenção o meu 

planeamento, sabendo que as aulas de Natação apenas seriam lecionadas nas 

aulas de 90 minutos, por forma a rentabilizar o tempo de aula que tinha. Com as 

aulas de Orientação a serem lecionadas no espaço exterior, eis que surge a 

contrapartida de que, se as condições climatéricas não fossem as melhores, 

seria impossível lecionar a modalidade. Sendo assim, este era um dos pontos 

que tinha atenção no meu planeamento, pois caso não fosse possível, lecionar 

as aulas de Orientação nos dias planeados, estas seriam alteradas para aulas 

de Badminton, reajustando depois, o número de aulas de cada modalidade em 

função destas alterações. 

Unidades Didáticas 

Na fase do planeamento das Unidades Didáticas, foi quando começaram 

a surgir algumas conversas, sobre qual seria a melhor sequência de ensino a 

abordar, e se na verdade, existiria alguma fórmula que permitisse entender quais 

os aspetos mais ou menos importantes na aprendizagem dos alunos. Nesta fase, 

foram visíveis, algumas opiniões que foram surgindo, e com a qual fui criando 

um conhecimento que tornou possível, alguns ajustes nas unidades didàticas 

que ia realizando, por forma a tentar tornar o caminho do conhecimento mais 

linear, e na qual os alunos pudessem reter mais conhecimento. 

Antes de iniciar cada modalidade, foi construída uma unidade didática, 

tendo como base o MEC para organizar melhor toda a informação por módulos. 

Este documento foi sempre um grande auxílio ao longo do ano, pois em cada 
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aula lecionada era possível consultar informação através deste documento, o 

que tornava mais fácil o acesso à matéria referente à modalidade em questão. 

Planos de Aula 

Por fim, nos Planos de Aula, e com o conhecimento prévio da existência 

de diversos modelos, alguns deles jà usados nos anos transatos, eis que surge 

a dúvida de qual seria o melhor para aplicar nesta situação de Estágio 

Profissional. Nesta fase, o PC, referiu que seria importante escolher um modelo 

de plano de aula com a qual estivéssemos idealizados, e que ao longo do tempo 

seria possível aproximar esta mesma estrutura, de uma   estrutura melhorada, 

retirando assim alguns parâmetros que não eram significativos, colocando no 

seu lugar outros que seriam mais úteis no dia-a-dia de um EE.  

Realização 

Desde cedo que me tentei afirmar com a minha turma residente, por forma 

a não deixar que eles levassem a aula de EF de ânimo leve, evitando assim 

alguns problemas que eram associados a estas mesmas aulas. 

Controlo da Turma 

Foi desta forma que iniciei o ano letivo com uma postura um pouco mais 

rígida, sem deixar que os alunos procedessem com comportamentos desviantes, 

percebendo assim quem estava a liderar e de que forma seriam as aulas de EF.  

Esta forma de controlar as aulas deve se um pouco àquilo que fui 

assimilando ao longo dos anos daqueles, que no meu entender, eram os 

melhores comportamentos por parte dos professores para ter sucesso perante a 

turma.  

Em diversos momentos, já que nem sempre se obtinha o sucesso 

desejado, tive que intervir em algumas situações em que os alunos, 

pontualmente, apresentavam comportamentos desviantes, perturbando a aula, 

chegando casos, em que no fim da aula, chamava todos os alunos a atenção, 

por vezes apenas o aluno em questão, para que aula após aula, fosse possível 

combater estes maus comportamentos, tornando a aula um ponto de alegria e 

de amizade, sem que houvessem conflitos inerentes à mesma. 

Gestão da Aula 

Após conseguir ter o controlo da turma suficiente para que fosse possível 

passar para o próximo passo, comecei a focar-me mais na gestão da aula nos 
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diferentes parâmetros que a ela estão relacionados, como tempo, espaço, 

materiais, alunos e exercícios. Desta forma, foquei me em gerir melhor todos 

estes aspetos, de forma a tornar a aula mais fluída, sem perdas de tempo 

desnecessárias, e com o máximo de tempo em atividade possível por parte dos 

alunos.  

Algumas das estratégias que adotei, começaram pela colocação dos 

exercícios no quadro, por forma a que os alunos pudessem observar quais iriam 

ser as variantes que iriam abordar na respetiva aula, sem ser necessário, estar 

sempre a aula para indicar qual era a variável que iria ser introduzida, bastando 

apenas um sinal sonoro para que os alunos introduzissem a variante desejada.  

Foi também nesta fase que comecei a organizar cada vez mais a turma 

pelos mesmos grupos, de forma a não perder tempo no início da aula com a 

constituição dos mesmos, mas aproveitando esse tempo para colocar os alunos 

em tempo potencial de aprendizagem. Nesta fase, fui me auxiliando com alguns 

exemplos do PC e de alguns professores da escola, e fui retirando ideias quanto 

a forma como deveria colocar e organizar a turma de forma a ter o maior sucesso, 

podendo aumentar o tempo que os alunos passavam no exercício. 

De acordo com Pimenta e Lima (2006) “o exercício de qualquer profissão 

é prático, no sentido de que se trata de aprender a fazer “algo” ou “ação”. A 

profissão de professor também é prática. E o modo de aprender a profissão, 

conforme a perspetiva da imitação, será a partir da observação, imitação, 

reprodução e, às vezes, da reelaboração dos modelos existentes na prática, 

consagrados como bons.” 

Comunicação do Professor 

A forma como comuniquei com os alunos foi evoluindo ao longo do tempo. 

Como jà foi referido acima, no início do ano entrei com uma atitude mais rígida 

de forma a controlar melhor os alunos, não deixando assim margem para 

brincadeiras que pudessem comprometer o sucesso da aula. Após esta fase 

inicial, fui comunicando cada vez com os alunos de uma forma mais aberta, e 

mostrando prontidão para ajudar. Comecei também a ter alguns diálogos com 

os alunos fora da aula, o que em muitos casos motivou os alunos, aumentando 

o respeito e a prontidão que tinham para a aula, não só pela amizade que foram 

criando, mas por terem percebido que se fossem empenhados e trabalhadores, 

poderiam adquirir sucesso em todas as tarefas que eram propostas. 
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Afirma Rosado e Mesquita (2001) que é inquestionável a importância da 

comunicação durante o processo de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o 

contexto em que este se realiza. A transmissão de informação é um ponto fulcral 

nos professores e treinadores, contento extrema importância na aprendizagem. 

Outro aspeto importante, é o comportamento dos alunos perante a 

informação que nós, EE, passámos para eles. Em alguns casos temos que ter 

atenção ao que dizemos aos alunos, pois nesta fase, onde alguns deles nos vêm 

como exemplos a seguir, o mínimo descuido no diálogo pode provocar 

alterações no comportamento dos alunos que podem não ser positivas. Deste 

modo é importante filtrar bem a informação que vamos passar aos alunos, seja 

referente à aula ou mesmo à própria comunidade escolar. 

Segundo Pimenta e Lima (2006), muitas vezes os nossos alunos 

aprendem connosco, observando-nos, imitando, mas também elaborando o seu 

próprio modo de ser a partir da análise crítica do nosso modo de ser. Nesse 

processo escolhem, separam aquilo que consideram adequado, acrescentam 

novos modos, adaptando-se aos contextos nos quais se encontram. 

Não posso deixar de referir, que ao longo de todo este ciclo de ensino-

aprendizagem, o feedback que fui dando aos alunos também foi evoluindo, por 

forma a ficar mais conciso e mais direto, de forma a que numa fase final o aluno 

percebesse facilmente a informação que lhe estava a transmitir. 

Por vezes, para o feedback ser mais preciso é necessário que nos 

afastemos um pouco da aula, e nos coloquemos num ponto de observação, 

passando os olhos por toda a turma e observando se existe algum erro comum 

a todos os elementos, ou se por outro lado, existem elementos específicos que 

estão a executar algum erro técnico ou tático. Desta forma podemos verificar, se 

já existe uma evolução observável no nível dos alunos e se existem erros que 

sejam necessários colmatar no nível em que se encontram os alunos. 

Relação Professor-Aluno: um caminho para a autonomia 

Após esta fase inicial, foi possível observar que alguns dos alunos que 

numa fase inicial tinham alguma tendência em querer perturbar a aula, 

começaram a entrar no esquema de aula pretendido, deixando assim alguma 

margem para dar liberdade à turma, observando quais os resultados que 

poderiam advir daí. Desta forma, tentei construir um clima positivo na turma e 

dentro da aula, baixando um pouco a exigência, numa fase em que eles jà 
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percebiam quem estava a frente da aula, e aumentando a autonomia dos alunos. 

Desde sempre tentei estabelecer boas relações com os alunos, dentro e fora da 

sala de aula, colocando me sempre disponível para os ajudar em qualquer 

problema que eles tivessem, seja qual fosse o motivo do mesmo. Construi 

também alguma afinidade com um ou outro grupo de alunos fora da aula, que ao 

longo do tempo foi se revelando importante nas aulas, pois estes mesmos alunos 

com quem me relacionava fora da aula, cumpriam ainda melhor o que era 

pretendido na aula, apresentando também um comportamento muito mais 

positivo. 

Modelos de Ensino: A Passagem do Modelo de Instrução Direta (MID) 

para o Modelo de Educação Desportiva (MED) 

Inicialmente, tanto por insegurança como por receio do que poderia advir 

de um modelo mais autónomo, iniciei a minha abordagem com o MID, de forma 

a conseguir também, controlar melhor a turma. Com o decorrer do tempo, um 

aumento da segurança e da posição que tinha perante a turma e também um 

aumento da autonomia dos próprios alunos, fui trocando o MID pelo MED, com 

o aumento da própria autonomia dos alunos dentro da aula, como a escolhe de 

exercícios para o aquecimento, a formação de grupos no início de cada 

modalidade e também com a própria autonomia dentro de cada exercício. Desta 

forma, os alunos foram interiorizando o espirito de equipa e percebendo cada 

vez mais a vertente do MED, e a forma como todo o processo de ensino perante 

este modelo era estabelecido. Com as aulas a decorrer na sua maioria em forma 

de jogo, foi possível observar o quão autónomas as equipas se estavam a tornar, 

resultando em muitos casos, em alunos a assumirem-se como treinadores, 

ajudando os restantes com as dificuldades que cada um possuía. O facto de 

existir um quadro de pontuações nas diferentes modalidades, motivou ainda 

mais os alunos, que além de equipamentos, gritos de guerra e mascotes, 

começaram a vir cada vez mais cedo para as aulas, preparados assim para mais 

um dia de jogos, tentando a cada aula chegar ao topo da tabela classificativa.  

Modalidades Coletivas VS Modalidades Individuais  

Uma das grandes diferenças que surgem na performance dos alunos, é 

por vezes o facto de estarem a praticar modalidades coletivas ou individuais.  
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É de notar que em alguns casos os alunos nas modalidades individuais 

não demonstram características que fluem facilmente nos desportos coletivos, 

talvez por vergonha ou por não se quererem sentir inferiores aos outros em 

modalidades que não dominam tanto, como por exemplo o caso do badminton 

ou da orientação, mostrando uma face completamente diferente nos desportos 

coletivos, onde juntamente com uma equipa, demonstram capacidade para 

superar problemas e enfrentar obstáculos que em desportos individuais não 

conseguiam superar. 

Modalidades Individuais: Ensino Pelo Tática VS Ensino Pela Técnica 

Nos desportos individuais por vezes surge a dúvida de qual será a melhor 

forma de abordar as diferentes modalidades, se pelo jogo jogado, aperfeiçoando 

a técnica com o decorrer do tempo, ou pelo contrário, primeiro ensinar a técnica 

e só depois passar para o jogo. 

No meu entender, e a forma como abordei as modalidades individuais, 

penso que um misto dos dois, jogo e técnica, pode ser um ponto chave para que 

em alguns casos se obtenha sucesso com os alunos. Por esta ordem de 

pensamento, tentei guiar os meus alunos numa fase inicial com indicações sobre 

as técnicas básicas referentes à modalidade que estava a lecionar, passando de 

seguida para o jogo, onde, após algum domínio, começava a introduzir mais 

alguns aspetos técnicos, fazendo assim uma mistura do jogo com a técnica, de 

forma a que o aluno fosse aperfeiçoando o jogo, e ao nível que ia avançando ia 

adquirindo novas habilidades para poder dar resposta ao nível em que se 

encontrava.  

Ensino da Natação: Um Desafio Diferente 

Neste ano de estágio, foi possível a Escola Cooperante, conciliar o horário 

da minha turma com o horário dos transportes e da piscina, proporcionando 

assim 10 aulas de natação à minha turma residente. 

Inicialmente senti me bem com esta informação, uma modalidade 

diferente daquilo que estava à espera, com o senão de, não saber quais eram 

as capacidades da turma em relação a esta modalidade.  

Sem baixar os braços iniciei a pesquisa de alguma informação do ano 

transato que me iria ajudar na abordagem da modalidade de forma mais segura, 
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proporcionando me assim um leque de exercícios e de conhecimentos, que me 

permitiriam assegurar a modalidade com qualidade. 

Iniciando a abordagem da modalidade com a avaliação diagnóstica, eis 

que me surge um pequeno entrave. Depois de observar e avaliar os alunos, 

percebi que tinha 4 alunos que tinham bastante conhecimento da modalidade e 

das técnicas por serem participantes assíduos das piscinas, e que já realizavam 

as técnicas de crol e costas com bastante qualidade. Depois existia um grupo 

intermédio, onde os alunos tinham alguns conhecimentos da modalidade dos 

anos transatos, mas apresentavam muitas dificuldades nas técnicas de crol e de 

costas. Outro dos grupos, era constituído por alunos que entravam na água, mas 

não conseguiam colocar-se na posição horizontal de forma autónomo, e 

possuíam algumas dificuldades em fazê-lo com o auxílio da parede, 

apresentando algumas dificuldades na imersão da fase. Por fim tinha ainda uma 

aluna que não entrava de todo dentro da água devido a problemas de autoestima 

e de vergonha perante os restantes colegas de turma. 

Desta forma, a minha primeira impressão sobre as aulas seguintes não 

foi nada animadora, com tantas diferenças dentro da turma, tinha de conseguir 

organizar tudo dentro das pistas disponíveis para poder atender todos os grupos 

durante a aula, não deixando que alguns deles ficasse sem supervisão. 

Uma das estratégias que impus desde logo foi o facto de os alunos com 

mais dificuldades ficarem na primeira pista, junto da parede, para ser mais fácil 

conseguir mantê-los numa zona de segurança, onde ia colocando sempre os 

alunos que não faziam aula, de forma a garantirem também eles a segurança 

dos colegas que estavam dentro da água.  

De seguida coloquei o grupo intermédio nas duas pistas seguintes, 

instruindo-lhes que apenas podiam circular pela sua direita, de forma a manter a 

parte central da pista desimpedida, tentando evitar os choques entre os 

diferentes alunos.  

Por fim coloquei os alunos mais avançados na última pista disponível, pois 

apresentavam níveis com a qual já podiam realizar os exercícios de forma 

autónoma. 

Em todos estes casos, instrui os alunos, que sempre que fosse necessário 

dar feedback ou mudar o exercício, o mesmo seria feito junto da berma, no caso 
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dos alunos do primeiro grupo, ou junto dos blocos de partida, de modo a facilitar 

a concentração dos alunos aquando destes momentos. 

Nas primeiras aulas, andei um pouco preocupado com a gestão da aula, 

e com os alunos que se encontravam na primeira pista, como eram alunos com 

mais dificuldades, mesmo com o auxílio dos colegas para lhes prestar 

segurança, fui me mantendo sempre por ali perto para garantir que os alunos 

não regrediam por consequência do medo. Com os restantes alunos, fui 

mantendo algumas rotinas, atribuindo desde logo exercícios com variantes para 

que não fosse necessário aos alunos estarem sempre a parar para introduzir 

novas condicionantes do exercício. No fim, estas aulas começaram a tornar-se 

um mecanismo automático, onde conseguia explicar os exercícios a cada grupo, 

corrigir e observar cada um deles de forma a conseguir tirar o melhor rendimento 

de cada grupo, mediante os objetivos que tinha proposto inicialmente. 

Avaliação 

A avaliação por vezes, para os alunos, torna-se numa tarefa para mostrar 

quem é o melhor ou não, quando na verdade, eles deviam saber, que os 

diferentes tipos de avaliação, antes, durante e após, servem para que nós, 

professores, possamos avaliar o seu desempenho, e observar em que nível se 

encontram, de forma a programar as nossas aulas. 

Avaliação Diagnóstica 

Desta forma, e como referi em cima, é importante avaliar os alunos antes 

da prática, para saber qual o seu nível inicial, e quais as bases que transportam 

dos anos transatos para delinear os objetivos que vamos propor para as aulas 

iniciais.  

Sendo assim, elaborei uma grelha de avaliação diagnóstica com os 

aspetos importantes que queria verificar nos alunos, neste ponto de partida, 

sempre de acordo com as indicações dos programas nacionais e com o currículo 

da escola. Ao elaborar esta mesma grelha, tentei ter atenção a que fosse uma 

folha de preenchimento rápido e que me transmitisse facilmente a informação 

necessária de cada aluno, podendo também, na avaliação sumativa usar esta 

grelha, de forma a poder comparar no fim a evolução dos alunos. Para facilitar o 

preenchimento dos diferentes parâmetros, fixei que apenas iria preencher os 

extremos da grelha, ou seja, os alunos com muitas dificuldades, ou os alunos 
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sem dificuldades, de forma a que aqueles que se encontravam sem nenhum 

apontamento, fossem aqueles alunos que se encontravam num nível médio. 

Desta forma era possível poupar algum tempo na avaliação, e conseguir 

observar mais detalhadamente alguns alunos se assim fosse necessário, tirando 

algum apontamento por escrito se assim o entendesse. 

Avaliação Contínua 

De seguida, temos a avaliação que é realizada em todas as aulas 

seguintes, observando assim se os alunos estão a assimilar aquilo que é 

pretendido, e se o seu nível de desempenho aumenta mediante os exercícios e 

estratégias abordadas nas aulas. Este ponto é muito importante, pois remete 

para uma continuação, ou alteração dos objetivos propostos para as aulas, 

mediante a resposta que os alunos apresentarem aos estímulos anteriores.  

Nesta avaliação, tomei como auxiliares alguns relatórios de aulas, onde ia 

colocando alguns detalhes das performances da turma em geral ou de alguns 

alunos em específico, de forma a perceber a evolução dos mesmos. Fui também 

retirando algumas notas ao longo das aulas, de alguns alunos que me iam 

chamando à atenção por algum detalhe positivo ou negativo, a fim de tentar 

definir novas estratégias para estes casos. 

Avaliação Sumativa 

Por fim, temos a avaliação final, aquela que os alunos pensam que irá 

dividir os alunos em muito bons, medianos e fracos. Esta avaliação, tem que ser 

entendida como um colmatar de todas as aulas, que demonstram a evolução dos 

alunos mediante os objetivos que estavam inerentes a cada um. Objetivos esses 

que têm que ser bem delineados para abranger todos os alunos, com mais ou 

menos dificuldades, e permitir que cada um deles siga o seu próprio trajeto, sem 

que seja necessário que todos os alunos sejam excelentes em todos os domínios 

para poderem terem uma boa avaliação. 

Nesta avaliação, como já foi referido acima, auxiliei me com as mesmas 

grelhas da avaliação diagnóstica, o que permitia estabelecer mais rapidamente 

o desenvolvimento do aluno em relação à avaliação inicial. Esta forma de avaliar 

permitia recorrer a uma ferramenta que já tinha sido usada anteriormente, sem 

ter de perder tempo a realizar uma nova para este efeito, mantendo a mesma 

forma de preenchimento já referenciada na primeira avaliação. 
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Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

No início desta nova etapa, e com a chegada dos primeiros dias como 

membro da comunidade escolar, mantive sempre a ideia de me integrar nesta 

comunidade como parte ativa e fazer parte do desenvolvimento e crescimento 

de toda esta estrutura. Desde cedo estabeleci boas relações com os diferentes 

órgãos da escola, fossem eles agentes da direção, funcionários ou professores. 

Desta forma, procurei manter sempre a boa disposição e relacionar-me de forma 

muito positiva com todos os elementos, pois só assim o meu papel dentro da 

comunidade podia ser cumprido com todo o sucesso e qualidade que eu 

pretendia. 

Concluindo, ser professor vai muito para além do contexto da turma e da 

aula, levando-nos a envolver em todas as relações que dizem respeito à 

comunidade escolar, tornando-nos membros desta comunidade ativa que é a 

escola. 

Pimenta e Lima (2006) referem que a profissão de docente é uma prática 

social, ou seja, como tantas outras, é uma forma de estarmos ligados à realidade 

social, neste caso, por meio da educação que está presente, não só, mas 

principalmente nas instituições de ensino. 

Reuniões 

Nesta fase, realizaram-se algumas reuniões, tanto entre o NE como com 

o grupo de Educação Física. 

Quando reunimos com o Departamento de Expressões, tínhamos como 

alguns objetivos, monitorizar e organizar as atividades que eram realizadas ao 

longo do ano ou debater assuntos relacionados com o próprio departamento. 

Nunca estive muito interventivo nestas reuniões, participando apenas em alguns 

casos com a minha opinião sobre as atividades que estávamos a debater. 

No caso das reuniões com o NE, eram debatidas as aulas que tínhamos 

lecionado, os pontos que tínhamos que melhorar e que devíamos manter para 

as aulas seguintes. Fomos também, ao longo do tempo, debatendo as melhores 

formas de nos relacionarmos com a turma e de organizar a aula, para que desta 

forma tudo corresse pelo melhor. Estas reuniões foram muito importantes para 

o meu desenvolvimento enquanto Estudante-Estagiário, pois foi desta forma que 

pude colecionar os pontos que para mim eram mais favoráveis para ter sucesso, 
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e nas aulas seguintes, colocá-los em pratica para tentar obter o maior sucesso 

possível perante a turma eu lecionava. 

Além destas, tinha também as reuniões do Concelho de Turma, realizadas 

no final dos períodos, para a atribuição das notas dos alunos e da discussão de 

medidas para tentar arranjar algumas soluções para os alunos em situações 

mais complicadas, de forma a tentar que estes mesmo alunos atingissem o 

sucesso escolar. 

Atividades Extracurriculares 

Desde o início do ano que a escola procurou promover diversas atividades 

para todos os alunos da escola, como forma de estender as oportunidades 

formativas do próprio currículo. 

Dia de S. Martinho 

O dia de S. Martinho foi comemorado por toda a comunidade escolar, com 

a presença dos Encarregados de Educação e Familiares dos alunos. Nesta 

atividade participaram diversos departamentos da escola, desde o Grupo de 

Artes ao próprio Grupo de Educação Física. Todos foram importantes para 

preparar com antecedência aquele dia festivo em que os alunos se encontravam 

junto da barraquinha respetiva a vender os seus produtos a todos aqueles que 

por lá passaram. Nesta atividade, o NE ficou responsável por montar e 

desmontar as barraquinhas com a ajuda da turma do ciclo vocacional da escola. 

Durante a atividade, coloquei me junto da minha turma residente, para me 

relacionar um pouco mais com os alunos fora do tempo de aulas, conhecendo 

também melhor o ambiente entre os diferentes elementos da turma. 

Durante o dia da atividade, os alunos estiveram na sua barraca 

correspondente, com diversos artigos expostos para venda ao público que foi 

passando pela escola naquele dia. A finalidade das vendas conseguidas neste 

dia, destinava-se a financiar algumas atividades que iam ocorrendo ao longo do 

ano, ou determinados projetos apresentados pela própria turma, como forma de 

colmatar eventuais gastos necessários. 

Na minha opinião esta atividade estava muito bem organizada, desde o 

mapa de distribuição das turmas, à logística que envolveu toda a atividade, 

possibilitando que na hora de abertura estivesse tudo pronto para receber as 
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pessoas que, por saberem da atividade ou por serem convidadas, ali foram 

passando durante o dia. 

Corta-Mato Escolar 

O Corta-Mato é uma das atividades que envolve um maior número de 

participantes, sendo organizada pelo grupo de Educação Física. 

Nesta atividade fiquei responsável por entregar os elásticos aos 

concorrentes, que simbolizavam as voltas que cada um realizava, para que no 

fim cada um fosse identificado com esses mesmos elásticos, tendo de ter o 

número correspondente ao número de voltas obrigatórias. Nesta fase tive a ajuda 

dos outros elementos do NE e de alguns alunos para que fosse possível entregar 

os elásticos com a máxima velocidade, sem que os alunos que estavam na prova 

tivessem de parar para os receber, prejudicando assim a sua performance. 

Esta atividade, como em muitas outras escolas, conta com uma grande 

aderência por parte dos alunos da escola, não só por ser uma atividade que já e 

recorrente nas escolas, mas também pela parte física e social que envolve toda 

a comunidade escolar. Além de mais, os alunos gostam deste tipo de atividades, 

não só pela participação, mas também, em alguns casos, pelo sucesso e 

reconhecimento que determinados alunos vêm obtendo ao longo dos anos, 

sendo premiados durante diversos anos consecutivos. Desta forma é possível 

ver o prazer com que os alunos vêm esta atividade, tanto os participantes como 

aqueles que ficam só espalhados pela escola a assistir a esta atividade. 

Corta-Mato Regional 

Após a prova do corta-mato escolar, os melhores alunos participaram no 

corta-mato regional que se realizou no Eurocircuito de Lousada. Desta forma foi 

possível selecionar os melhores atletas para o corta-mato nacional, sendo que 

neste ano nenhum dos alunos da escola obteve esse apuramento, não deixando 

de haver boas prestações por parte de alguns alunos. Foi um dia muito positivo, 

não só pela prática desportiva, mas por todo o convívio entre professores e 

alunos, promovendo assim uma relação de amizade com vários alunos que não 

pertenciam a minha turma residente, mas que devido ao desporto escolar foram 

criando laços de amizade comigo. 

Esta prova, além da componente desportiva, promove uma componente 

social muito grande, não só entre os diferentes elementos da mesma 



 

39 
   

comunidade escolar, mas também entre elementos de diferentes comunidades 

escolares, o que leva a que, de uns anos para os outros, estas ligações sejam 

mantidas, tanto a nível escolar como a nível pessoal.  

Dia da Dança  

O dia da dança foi mais uma das atividades que a escola organiza 

anualmente e que obtém sempre uma grande adesão por parte de toda a 

comunidade escolar. Nesta atividade, as aulas param para que toda a 

comunidade escolar possa então estar envolvida e presenciar a mesma. No dia 

da atividade o NE ficou responsável pelas entradas e saídas dos alunos do 

pavilhão para que não fosse possível estes dispersarem pela escola jà que não 

tinham aulas. 

Esta atividade contou com a presença de uma professora especialista na 

área do zumba, que veio promover diversas coreografias para toda a 

comunidade escolar. Este dia teve como objetivo promover uma atividade 

diferente daquelas que ao longo dos anos são realizadas na escola, promovendo 

assim a dança para toda a comunidade escolar, como forma de socialização e 

de promoção da atividade física. 

Torneio Ténis de Mesa 

O torneio de ténis de mesa foi realizado na escola, sendo eu o organizador 

da atividade com a ajuda do NE. Fui o responsável por toda a atividade, desde 

a estrutura, até aos cartazes que foram distribuídos pela escola, criação de fichas 

de inscrição, realização do sorteio e de toda a logística inerente à atividade. 

Nas semanas que antecederam a atividade, fui colocando alguns cartazes 

pela escola para dar a conhecer o evento, divulgado que as inscrições teriam de 

ser feitas junto dos professores de EF. Nesta atividade, e devido ao grande 

número de inscritos, decidi dividir o torneio entre 2º Ciclo, 3ºCiclo masculino e 

feminino. 

No próprio dia da prova tive que fazer algumas alterações ao torneio, pois 

estava planeado o uso de 3 mesas exteriores, mas devido às condições 

atmosféricas foi de todo impossível o uso das mesmas, limitando o torneio 

apenas a uma mesa que se situava num coberto junto à cantina da escola. Desta 

forma todos os jogos do torneio foram realizados neste espaço.  
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O torneio realizou-se num sistema de eliminação direta. Este sistema ficou 

decidido depois de perceber o grande número de alunos inscritos, o tempo que 

seria despendido caso o torneio fosse realizado em fase de grupos, daí optar 

pela solução mais prática e eficaz que foi a eliminação direta. 

A adesão ao torneio, por parte dos alunos que estavam a assistir foi muito 

superior à que eu estava à espera, pois como só os alunos que estavam inscritos 

tinham dispensa das aulas, pensei que os espectadores iriam ser apenas os 

alunos praticantes, o que não se verificou. Na verdade havia um grande número 

de alunos a ocupar o local do torneio para ver os jogos que estavam a ser 

realizados. 

No fim, todos os alunos que ficaram nos três primeiros lugares foram 

premiados com medalhas, e neste ponto a ajuda do PC foi indispensável, 

fornecendo algumas medalhas que estavam ao dispor da escola, podendo assim 

presentear os alunos com um prémio que eles podem guardar para relembrar o 

dia da atividade e o sucesso que obtiveram. 

Em conclusão, a atividade excedeu as expectativas, pois estava a contar 

com cerca de 25 participantes do sexo masculino e inicialmente nenhuma 

participante do sexo feminino, mas estas últimas inscreveram-se no próprio dia 

do torneio. Desta forma, com a presença de cerca de 40 alunos do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino o torneio ultrapassou os objetivos estipulados. 

Outro ponto, que demonstrou a forma como o torneio foi visto pelos alunos da 

escola, foi o facto de após o dia do torneio surgirem alunos a perguntar se seria 

possível realizar outro torneio, de forma a que houvessem ainda mais alunos a 

participar. Com este tipo de adesão, o trabalho que foi feito torna-se ainda mais 

gratificante, percebendo que na realidade os alunos levaram o torneio de forma 

séria e que querem voltar a repetir a experiência. 

Dia do Futebol Feminino 

O dia do futebol feminino, foi uma atividade em que a escola participou, 

tendo sido convidada a construir uma equipa de futebol feminino para um torneio 

que se ia realizar no complexo desportivo de Lousada, onde estavam presentes 

outras escolas das redondezas.  

Nesta atividade auxiliei a minha colega de estágio que estava à frente da 

equipa, acompanhando a equipa em toda a deslocação que foi realizada até ao 

complexo desportivo, auxiliando também na parte do aquecimento e do jogo.  
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Foi um dia diferente para aquela equipa, que promoveu o contacto com a 

modalidade, para algumas delas pela primeira vez, e onde não procuramos o 

sucesso a nível de números, mas sim a nível pessoal, onde cada elemento da 

equipa pudesse jogar e usufruir daquela prática com alunas da mesma escola, 

e fomentar um pouco do futebol nestas mesmas jogadoras, para que no futuro, 

possam praticar a modalidade sem medo e sem que olhem para elas de outra 

forma por serem raparigas a jogar futebol.  

Foi visível ao longo da atividade a felicidade das atletas, principalmente 

quando conseguiam marcar um golo, algo muito gratificante para quem 

acompanha a equipa, reforçando o sucesso, mostrando também que o mais 

importante não seria ganhar, mas sim participar. No fim com a distribuição de 

pequenas lembranças a todas as atletas e com a fotografia de grupo que foi 

tirada, foi possível observar a felicidade de todos os elementos. Isso sim, é o 

sucesso da atividade e de quem acompanha as equipas, pois é observável que 

realmente estas meninas se sentiram realizadas ao praticar esta modalidade. 

Mega Atleta 

Esta atividade foi realizada internamente, para registar os melhores 

alunos a nível escolar em cada uma das modalidades que queríamos observar, 

velocidade, milha, salto em comprimento e lançamento do peso. Esta atividade 

envolveu todos os alunos da escola, para poderem ser selecionados alunos dos 

diferentes escolões e dos diferentes géneros. 

O NE esteve presente nesta atividade, ajudando numa fase inicial à 

vedação dos espaços que os alunos não poderiam transpor e à preparação de 

todas as zonas que iriam ser usadas para as diferentes atividades. Ao longo do 

dia da atividade, fui auxiliando no salto em comprimento, tendo ainda a ajuda 

dos diversos alunos que estavam ali para observar, e que desde logo quiseram 

prestar ajuda. 

Foi mais uma atividade de cariz desportivo, que promove a prática 

desportiva junto dos alunos e que ajuda a um inter-relacionamento da 

comunidade escolar, que ao longo do dia se encontra toda reunida. 

Caminhada de Finalistas 

A caminhada de finalistas foi realizada a pensar nos alunos do 9º ano que 

concluíam assim a sua passagem pela Escola Cooperante, e que tinha como 
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objetivo promover a relação entre todas as turmas desse mesmo ano, numa 

atividade ao ar livre com lanche partilhado. 

A atividade foi promovida pelo PC e pelo NE, com algumas 

particularidades que tornaram esta caminhada um pouco diferente de todas as 

outras.  

Um dos pontos que tornou esta atividade diferente foi o facto de os alunos 

terem um mapa para seguirem, onde no verso tinha um conjunto de fotografias, 

que era composto por fotografias dos pontos que os alunos tinham que percorrer 

até chegar o ponto final, que seria o Parque de Merendas da Sobreira. Este 

conjunto de fotografias tinha como objetivo os alunos passarem no ponto 

indicado no mapa tirando eles uma fotografia junto do ponto assinalado, de forma 

individual ou com toda a turma.  

Penso que esta foi uma das grandes ideias desta atividade, além de 

promover a socialização entre os diferentes elementos da turma, promove ainda 

o conhecimento de alguns pontos característicos daquela zona da Sobreira.  

Deste modo, ajudei na marcação do mapa, onde, juntamente com o PC, 

realizamos uma passagem pela zona onde os alunos iriam realizar a caminhada, 

marcando assim os pontos de interesse que queríamos que os alunos visitassem 

ao longo da sua caminhada. Ajudei também na preparação das fotografias que 

foram usadas para colocar no verso do mapa, para que os alunos juntamente 

com o mapa, observassem qual o local exato que queríamos que eles 

observassem. 

Após este trabalho inicial, realizei ainda a junção do mapa e das fotos, de 

forma a que estivesse tudo pronto para que no dia da atividade fosse entregue 

aos alunos para se poderem guiar ao longo desta caminhada. 

Parque Aquático 

O parque aquático foi uma atividade realizada para os alunos que 

participaram nas atividades do desporto escolar, e para lhes reconhecer o mérito 

por essa mesma prática. Nesta atividade não tive uma participação ativa, pois já 

estava a ser organizada por outro elemento do grupo de EF.  

Mesmo assim, fui acompanhar os alunos no autocarro e durante todo o 

dia da atividade, acabando por participar com os alunos nas diferentes atividades 

que existiam no parque aquático.  
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Foi mais um dia onde promovi boas relações com os alunos, tanto com 

aqueles que conhecia como com aquelas que não tinha tanto contacto. Foi uma 

atividade muito divertida, onde foi possível observar a felicidade dos alunos, por 

ser uma atividade também diferente de todas as outras que tinham feito agora, 

tanto com o desporto escolar, como em atividade organizadas pela escola. 

Surf Solidário 

Esta é mais uma das atividades organizada por alguns elementos do 

grupo de EF e que não teve a participação direta do NE. Nesta atividade, o NE 

fez-se deslocar até ao local da atividade para ajudar na monitorização dos 

alunos, tanto da parte da manhã no parque da cidade do Porto, como na parte 

da tarde junto à praia, com as aulas de surf.  

Esta foi uma atividade onde foi visível a adesão por parte dos alunos, por 

ser mais uma vez uma atividade diferente e que remete os alunos para um 

ambiente diferente daquele que normalmente estão habituados. 

Nesta atividade a presença do NE foi necessária para garantir a 

segurança dos alunos, tanto dentro como fora da água. Desta forma, ficamos 

encarregues de levar e trazer os alunos até junto da empresa responsável pela 

aula, para que eles pudessem vestir os fatos, voltando depois para junto dos 

restantes alunos que se encontravam no areal da praia. Neste ponto, ficávamos 

responsáveis por observar os alunos e nunca os deixar ir junto da água sozinhos 

ou deixar o grupo sem supervisão. 

Desporto Escolar 

O desporto escolar vem promover a prática física dos alunos que estão 

inscritos em qualquer umas das modalidades apresentadas pela escola. No caso 

do NE, ficamos ligados à orientação que era a modalidade assegurada pelo PC. 

Desta forma, iniciamos os treinos com os alunos que já estavam ligados à 

modalidade em anos anteriores. Após uma primeira fase, foram realizadas as 

captações para o desporto escolar, uma atividade que promove todas as 

modalidades que vão ser praticadas durante o ano no desporto escolar, com o 

objetivo de dar a conhecer aos alunos as modalidades, tendo a possibilidade de 

aumentar o número de alunos inscritos em cada modalidade. 



 

44 
   

Após esta fase, e face ao tempo que tínhamos, começamos a orientar os 

alunos em dois treinos semanais, que eram realizados na hora de almoço dos 

mesmos. 

Estes treinos tinham como objetivo ajudar os alunos a resolver alguns 

problemas que iam apresentando na modalidade, como dificuldades em orientar 

o mapa, em perceber onde se poderiam encontrar os pontos e a forma como 

tinham de preencher o cartão de controlo na escola. Desta forma, mantive 

sempre uma postura muito ativa nestes treinos, colocando-me em locais 

específicos para poder observar o maior número de alunos e para que os alunos 

também percebessem a minha localização caso fosse necessário pedir ajuda 

por algum motivo. Ao longo do tempo fui também adquirindo algum 

conhecimento extra sobre a modalidade, já que nos anos transatos tive apenas 

um pequeno bloco sobre a modalidade de orientação, o que não era 

suficientemente abrangente para poder estar completamente à vontade com a 

modalidade. 

Após vários treinos, começaram a surgir as provas, onde em todas elas 

fiz questão de acompanhar os alunos, não sendo necessário ir com elas, mas 

apenas controlar as saídas e as chegadas, bem como as entregas de todos os 

materiais necessários para as provas e os lanches. Nestas provas, tendo como 

ponto de registo um chip, nas primeiras provas foi necessário explicar aos alunos 

como iriam proceder durante a prova, para registar os pontos que iam 

encontrando, para que no final fosse possível obter o tempo correto de toda a 

prova através do chip onde eram registados todos os pontos de passagem 

correspondentes ao mapa que cada aluno levava. 

Estes dias de Desporto Escolar, além da prova em si, promoviam uma 

grande socialização, não só entre os diferentes alunos e professores da mesma 

escola, mas também entre os alunos e professores de todas as escolas 

participantes. Eram realizadas duas provas durante o dia, uma da parte da 

manha e outra da parte de tarde, com uma paragem para comer entre elas, e 

que promovia desde então, tempo para que os alunos pudessem repousar, 

socializar ou fazer algumas brincadeiras. Foram dias onde interagi com diversos 

alunos que não eram da minha turma residente, e com os quais, criei grandes 

laços de amizade que se mantiveram ao longo do ano. Foi também possível 

solidificar alguns laços com alunos da minha turma, que se revelaram muito 
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importantes também na hora de lecionar as aulas, por ser mais fàcil perceber e 

entender os diferentes tipos de alunos que ia tendo e como lidar com cada um 

deles. 
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Relação entre o Desempenho Motor e os 

Resultados Escolares em alunos do 8 ano de 

escolaridade 

Resumo 

Com o decréscimo do número de horas da disciplina de Educação Física, os 

alunos têm cada vez menos horas de prática em contexto escolar, o que por 

vezes pode trazer consequências a nível motor. Em alguns contextos é possível 

observar que existem alguns alunos que ainda assim praticam desporto fora da 

escola, em clubes ou academias desportivas, o que ainda assim não retira o 

facto de uma grande maioria, se ficar apenas pelas aulas de EF. O estudo 

realizado incide sobre o desempenho motor dos alunos o desempenho escolar 

obtido pelos mesmos. Este estudo teve uma amostra constituída por 72 

indivíduos da Escola Cooperante, pertencentes a três turmas do 8ºano de 

escolaridade. Este estudo foi suportado pelo protocolo MUGI  de Ericsson como 

forma de avaliar o desempenho motor dos alunos. Os dados foram submetidos 

no programa SPSS para depois serem analisados através de estatística 

descritiva. Pela análise dos resultados foi observado que os alunos 

apresentavam poucas dificuldades nas habilidades motoras, assim como 

apresentavam sucesso escolar, não sendo possível estabelecer uma relação 

entre o desempenho motor e o rendimento escolar. 

 

Palavras-Chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; DESEMPENHO MOTOR; 

RENDIMENTO ESCOLAR; Motor skills Development as Basis for Learning, 

MUGI 
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Introdução 

Com a continuidade da EF em causa, principalmente no Ensino 

Secundário, assistimos cada vez mais, a uma desvalorização desta disciplina. 

Uma das justificações que são apresentadas para esta desvalorização, é o facto 

de a nota, em vários casos, prejudicar a média dos alunos. 
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Por outro lado, a EF contempla um tempo de atividade motora na qual os 

alunos estão perante diversos estímulos e na qual os alunos têm uma grande 

probabilidade de obter sucesso, o que por si só, jà indicia vantagens não só na 

parte motora dos alunos, mas também na parte cognitiva. Além dos pontos 

referidos anteriormente, é importante ter em conta também, o facto da EF 

promover o espirito de grupo, devido às suas atividades realizadas através de 

equipas, o que mais uma vez, vem promover a capacidade social dos alunos. 

Com todos estes aspetos referenciados nos paràgrafos anteriores, foi 

então importante realizar um estudo no sentido de perceber se realmente os 

alunos que apresentam melhor desempenho motor, são na verdade, os que 

apresentam um melhor rendimento escolar.  

Objetivos  

Este estudo tem como objetivo, identificar a correlação entre o 

desempenho motor dos alunos e o seu rendimento escolar, percebendo até que 

ponto os alunos com menos dificuldades nas habilidades motoras são os alunos 

que apresentam maior sucesso escolar. 

Material e Métodos 

Amostra 

A amostra é constituída por 72 alunos, provenientes de 3 turmas do 8ºano 

da escola cooperante. Do número total de alunos presentes o estudo, 38 são do 

sexo masculino e 34 são do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 

13 e os 16 anos. 

Instrumento 

O estudo foi realizado com base no protocolo MUGI (Motorisk Utveckling 

som Grund for Inlarning; Motor Skills Development as Basis for Learning) de 

Ericsson (2008). Este protocolo possui uma bateria de testes que permite 

observar, após uma avaliação, o desempenho motor dos alunos. Este protocolo 

conta com nove itens de avaliação, tendo como base duas categorias, 

Equilíbrio/Coordenação bilateral e coordenação Óculo-manual. A avaliação dos 

diferentes parâmetros é realizada mediante uma escala de três níveis, 0 – realiza 

sem dificuldade, 1 – realiza com alguma dificuldade e 2 – realiza com grande 

dificuldade/não realiza. Após realizada a avaliação, e somados todos os pontos 

atribuídos a cada aluno, é necessàrio recorrer aos intervalos apresentados pelo 
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mesmo autor, 0-2 pontos – apresentam boas habilidades motoras, 3-9 pontos – 

apresenta pequenas deficiências nas habilidades motoras e 10-32 pontos – 

apresentam grandes dificuldades motoras.  

Procedimentos 

A aplicação do protocolo foi realizada numa das aulas de 45 minutos de 

cada uma das turmas envolvidas, na semana de 23 a 27 de Maio. No final do 3º 

Período foram recolhidas as notas finais dos alunos referentes as disciplinas de 

Português, Inglês, Francês, História, Geografia, Matemática, Ciências e 

Educação Física. Para esta avaliação, cada turma foi dividida em três grupos, de 

forma a ocupar as quatro estações que tinham sido criadas para a avaliação. 

Estes valores serão tratados mediante as 2 variáveis do estudo, 

Desempenho Motor e Resultados Escolares. 

Após a aplicação do estudo, todos os dados foram transcritos para uma 

base de dados Excel com a finalidade de serem tratados juntamente com as 

notas das disciplinas de Português, Inglês, Francês, Historia, Geografia, 

Matemática, Ciências Naturais e Educação Física. 

Análise dos Dados 

Este estudo enquadra-se nos estudos de estilo quantitativo, sendo que os 

dados, após toda a recolha, foram processados utilizando o Software de 

estatística SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, versão 23. Este 

processo de analise visa revelar as correlações entre as classificações das 

disciplinas e os resultados obtidos na aplicação do protocolo MUGI. 

Foi utilizada estatística descritiva de forma a obter valores relativos à 

média, desvio padrão, mínimo e máximo e às frequências absolutas e relativas. 

Também se recorreu à estatística inferencial, através do coeficiente de 

correlação de Pearson como forma de testar a relação entre as duas variáveis 

em observação. O nível de significância foi mantido em p≤0,05. 

Resultados 

Após a recolha de todos os dados e o tratamento dos mesmos, podemos 

observar no quadro 1, valores gerais totais, que perante a amostra de 72 

indivíduos, e após a aplicação deste mesmo protocolo, o valor médio obtido é de 

1,24 pontos, com um desvio padrão de ±1,477, o que demonstra que os 

indivíduos avaliados apresentam boas habilidades motoras. 
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Quadro 1 – Valores Gerais Totais 

 N 

M

ínimo 

M

àximo 

M

édia 

Desvio 

Padrão 

MUGI 7

2 
0 6 

1,

24 
1,477 

N vàlido 

(listwise) 

7

2 
    

 

Se nos focarmos na avaliação obtida através da aplicação do protocolo 

MUGI, e observamos a diferença tanto do sexo masculino como do sexo 

feminino, podemos verificar, através do quadro 2, que a média para o sexo 

masculino é de 1,13 com desvio padrão de ±1,359, enquanto que o sexo oposto 

apresenta uma média de 1,35 com desvio padrão de ±1,62, o que nos remete 

para que ambos os sexos apresentam bom desempenho motor. 

 
Quadro 2 – Valores MUGI Total 

Se

xo 

M

édia N 

Desvio 

Padrão 

Ma

sculino 

1,

13 

3

8 
1,359 

Fe

minino 

1,

35 

3

4 
1,612 

Tot

al 

1,

24 

7

2 
1,477 

 

Em relação aos valores das notas dos 72 indivíduos da amostra, segundo 

o quadro 3, nas 8 disciplinas selecionadas, Português, Inglês, Francês, História, 

Geografia, Matemática, Ciências e Educação Física, estes obtiveram uma média 

de 24,61 e um desvio padrão de ±4,304, de um total de 40 valores, o que revela 

que se encontram num nível satisfatório. 

 

Quadro 3 – Valores relativos ao Somatório das Notas 

 N 

M

ínimo 

M

àximo 

M

édia 

Desvio 

Padrão 

TotalN 7

2 

1

7 

3

9 

2

4,61 
4,304 

N vàlido 

(listwise) 

7

2 
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Continuando com a diferenciação de géneros, mas desta vez em relação 

com as notas obtidas, podemos verificar, no quadro 4, que o sexo masculino 

apresenta uma média de 24,66 em 40 possíveis com desvio padrão de ±4,738, 

enquanto que o sexo feminino apresenta uma média de 24,56 nos mesmos 40 

possíveis, com desvio padrão de ±3,831. Desta forma, podemos verificar que 

tanto um género como outro apresentam valores acima da média, com o sexo 

masculino a apresentar valores ligeiramente superiores. 

Quadro 4 – Valores relativos ao Somatório das Notas por Género 

Sexo Média N Desvio Padrão 

Masculin

o 
24,66 38 4,738 

Feminino 24,56 34 3,831 

Total 24,61 72 4,304 

 

Após observar os valores gerais da avaliação feita pelo protocolo 

aplicado, podemos neste momento pormenorizar um pouco os dados obtidos, 

observando a avaliação dos dois géneros tanto no equilíbrio e coordenação 

bilateral como na coordenação óculo manual. Desta forma, no quadro 5, 

podemos observar que, em relação ao sexo masculino, este apresenta 0,68 de 

média com ±1,165 de desvio padrão para o equilíbrio e coordenação bilateral, 

enquanto que para a coordenação óculo manual apresenta valores de 0,45 de 

média com ±0,504 de desvio padrão. Em relação ao sexo feminino, podemos 

observar no equilíbrio e coordenação bilateral uma média de 1 com um desvio 

padrão de ±1,497, enquanto que na coordenação óculo manual obtiveram 0,35 

de média com um desvio padrão de ±0,544.  

Quadro 5 – Valores Equilíbrio e Coordenação por Género 

Sexo 

Eq.Coo

rd.Bilateral 

Coord.

ÓculoManual 

Ma

sculino 

Média ,68 ,45 

N 38 38 

Desvio 

Padrão 
1,165 ,504 

Fe

minino 

Média 1,00 ,35 

N 34 34 
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Desvio 

Padrão 
1,497 ,544 

Tot

al 

Média ,83 ,40 

N 72 72 

Desvio 

Padrão 
1,332 ,522 

 

No último caso analisado, correlação entre MUGI total e Somatório das 

Notas (quadro 6), podemos observar que a correlação entre as variàveis, MUGI 

e Valor das Notas se encontra num valor de -0,050 o que é interpretado como 

uma ínfima negativa, ou seja, que a relação entre as duas variàveis é quase nula.  

Quadro 6 – Correlação entre MUGI Total e Somatório das Notas 

 TotalN MUGI 

TotalN Correlação de Pearson 1 -,050 

Sig. (bilateral)  ,679 

N 72 72 

MUGI Correlação de Pearson -,050 1 

Sig. (bilateral) ,679  

N 72 72 

 

Discusão 

Perante os resultados que foram obtidos, e após uma reflexão sobre todos 

os pontos importantes para este estudo, é possível verificar que os indivíduos ao 

qual foi aplicado o protocolo MUGI apresentam um bom nível no que diz respeito 

as habilidades motoras, isto é verificado com os valores de 1,24 de média e 

desvio padrão ±1,477, o que garante que ao longo da aplicação do protocolo, e 

no decorrer dos diferentes exercícios não apresentaram grandes dificuldades. 

Após a observação das notas, focando a avaliação do protocolo MUGI, 

diferenciada pelos diferentes sexos, constatamos que o sexo masculino, (1,13 

±1,359) apresenta melhores valores que o sexo feminino (1,35 ±1,62), o que 

indica que este último apresentou mais algumas dificuldades que o sexo oposto, 

o que se pode dever ao facto de o sexo masculino possuir um maior número de 

praticantes desportivos, apresentando assim melhores habilidades motoras. 

Ainda assim, é possível verificar, que nenhum dos sexos apresentou valores que 

indiquem dificuldades motoras, ou seja, mesmo o sexo masculino tendo obtido 
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melhores resultados, ambos os sexos não apresentaram dificuldades na 

realização do protocolo. 

Na terceira variável observada, o total das notas, nas disciplinas de 

Português, Inglês, Francês, História, Geografia, Matemática, Ciências e 

Educação Física, num possível total de 40 pontos, os indivíduos do estudo 

obtiveram média de 24,61 e um desvio padrão de ±4,304, o que revela um nível 

acima da média, apesar de ainda assim, um pouco distante do nível màximo.  

Em relação ao total das notas, diferenciado por géneros, é possível 

observar mais uma vez, que o nível de ambos os sexos se encontra acima da 

média, com o sexo masculino (24,66 ±4,738) a apresentar uma diferença positiva 

em relação ao sexo feminino (24,56 ±3,831), o que ainda assim deixa os dois 

grupos muito perto um do outro no que diz respeito à média do total das notas 

obtidas nas disciplinas jà descritas acima. 

Após a descrição dos valores totais, e da observação por cada sexo, 

dividimos agora o protocolo MUGI para observar os valores apresentados nas 

duas variàveis que este mesmo protocolo apresenta, equilíbrio e coordenação 

bilateral e a coordenação óculo manual. O sexo masculino (0,68 ±1,165) 

apresenta valores melhores no que diz respeito ao equilíbrio e coordenação 

bilateral em comparação com o sexo feminino (1 ±1,497). Pelo lado contràrio, na 

coordenação óculo manual, o sexo feminino (0,35 ±0,544) apresenta valores 

ligeiramente melhores que o sexo masculino (0,45 ±0,504) 

Após a realização do estudo, é possível observar que a relação entre o 

desempenho motor e o sucesso escolar, é quase nula. 

Este resultado vem indicar que as duas variàveis não dependem 

linearmente uma da outra, ou seja, o sucesso escolar não esta diretamente 

ligado com o desempenho motor dos alunos. 

Segundo Taras (2005) sit por Teixeira (2009) a atividade física promove 

melhorias e aumentos no fluxo cerebral de sangue, melhora o humor, promove 

um efeito relaxante depois do exercício, e talvez, como consequência, melhore 

o desempenho escolar. 

A mesma fonte refere que a atividade física nas escolas promove também 

benefícios sociais que podem resultar em melhorias nos resultados escolares. 

No estudo realizado por Ericsson (2008), também não foram registados 

resultados significativos no que diz respeito à relação entre o desempenho motor 
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dos alunos e o seu sucesso escolar. Neste estudo é de salientar a existência de 

resultados que indicam que, em alguns casos um nível razoàvel de resultados 

escolares està ligado a poucas deficiências motoras. 

Em contraponto, no estudo realizado por Canedo (2015), este autor 

verificou que os alunos que apresentaram melhores resultados escolares, foram 

aqueles que apresentaram menos dificuldades motoras. 

No estudo realizado por Wong e Gomes (2012), estes autores concluíram 

que os alunos que realizam exercício físico têm mais sucesso escolar. Foi 

verificado que os jovens com melhor aptidão cardiorrespiratória tiveram melhor 

classificação nas disciplinas de Português, Matemática, Ciências e Inglês. 

Conclusões 

Após todo o processo de recolha de informação, aplicação do protocolo e 

tratamento dos dados, verificamos que na verdade a relação entre as duas 

variáveis de estudo, Habilidades Motoras e Sucesso Escolar é quase nula 

(p=0,050). 

Segundo Faísca (2010), “se o coeficiente for negativo (r<0), as variáveis 

variam em sentido inverso (valores elevados de uma variável estão associados 

a valores baixos de outra variável)”. 

Com isto não podemos afirmar que com a diminuição das dificuldades 

motoras existe um aumento do sucesso escolar, ou seja, que as duas variáveis 

estão diretamente ligadas, e por consequente que os alunos que têm maior 

aproveitamento, serão também aqueles que apresentam menos dificuldades nos 

exercícios propostos pelo protocolo MUGI. Contudo, o contrário também não se 

verifica, por isso irei aguardar por mais estudos que possam relatar diferenças 

significativas entre os mesmos. 

Com a observação de alguns resultados obtidos noutros estudos, é 

possível observar que existem autores que conseguem apontar uma ligação 

direta entre o sucesso escolar e o desempenho motor dos alunos, ou seja, 

quando um aluno apresenta melhores resultados a nível motor, apresenta 

também melhores resultados escolares.  

Desta forma podemos providenciar, que os alunos, com um aumento das 

horas curriculares de educação física, poderiam apresentar melhores resultados 

escolar como consequência.  
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Síntese Final e Perspetivas Futuras 

O estàgio profissional encerra assim esta caminhada realizada ao longo 

destes dois anos de mestrado com a qual aprendi e desenvolvi novas 

capacidades, e com a qual melhorei jà algumas características que tinha 

guardadas intrinsecamente por saber que seriam vantajosas na lecionação das 

aulas. 

Esta última etapa foi um caminho que nem sempre se mostrou regular, 

muito pelo contràrio. Existiram momentos de aprendizagem e de satisfação, mas 

também existiram momentos de dificuldade e de sofrimento, nem tudo saiu bem 

à primeira, mas pelo menos, com a força de vontade e o querer, penso que foi 

possível alcançar uma grande maioria dos objetivos propostos de forma muito 

positiva.  

É obvio, que com o término desta etapa, uma das questões que me coloco 

é como seria o meu ano de estàgio se este, estivesse a começar agora. O certo, 

é que manteria algumas das decisões e das ações que tomei, mas em certo 

ponto, iria alterar algumas delas, tanto pela experiência que adquiri que me deu 

acesso a um conjunto de soluções mais vasto, mas também pelo facto de 

algumas decisões não terem surtido o efeito pretendido e daí poder pensar 

noutras formas de chegar ao objetivo proposto por um caminho diferente. 

Em relação aos objetivos para o futuro, é difícil para jà, olhar para o 

mercado de trabalho e ter uma esperança que me permita respirar de alívio, por 

saber que a minha colocação està para breve. Em contrapartida, não irei baixar 

os braços, e enquanto puder estar ligado à àrea do desporto, tanto como 

treinador como dentro de outras funções desportivas, não deixarei que o meu 

sonho de ser professor caia no esquecimento. 
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