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Resumo 

O presente Relatório de Estágio surge no âmbito da Unidade Curricular de 

Estágio Pedagógico, que é parte integrante do plano de estudos do 2º ciclo de 

Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. O estágio profissional foi realizado numa escola situada no Castêlo da 

Maia cujo núcleo de estágio era composto por três estudantes estagiárias, uma 

professora orientadora e um professor cooperante que nos ajudaram nesta 

caminhada. O presente documento retrata os momentos mais relevantes de 

uma estudante-estagiária (a autora) de um ano repleto de aprendizagens e 

desafios, bem como as dificuldades ultrapassadas e os conhecimentos 

adquiridos. Em termos de estrutura, o documento tem início com uma 

introdução, onde é apresentado um enquadramento concetual do estágio 

profissional no contexto da formação inicial, uma caraterização do estágio e os 

seus objetivos, a finalidade e o processo de realização do relatório e, por fim, a 

estrutura do documento. Depois desta componente introdutória está  

organizado em cinco capítulos: 1) Enquadramento Pessoal - onde apresento 

uma reflexão autobiográfica, uma análise pessoal sobre as minhas 

competências e debilidades, as expectativas iniciais para o ano de estágio e o 

impacto com a realidade; 2) Enquadramento da Prática Profissional - 

materializa o enquadramento legal, institucional e funcional do estágio; 3) 

Realização da Prática Profissional – engloba as três áreas de desempenho 

previstas no regulamento de estágio profissional: Organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem; Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade; Desenvolvimento Profissional. 4) Estudo de investigação 

desenvolvido ao longo dos segundo e terceiro períodos, em que se pretendeu 

verificar o efeito da aplicação regular do treino funcional ao nível da aptidão 

física dos alunos e aumentar o conhecimento acerca dos processos de 

desenvolvimento e manutenção da condição física; 5) Conclusões e 

Perspetivas para o futuro - onde apresento as aprendizagens mais relevantes 

adquiridas e as aspirações futuras. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

TREINO FUNCIONAL; APTIDÃO FÍSICA; APRENDIZAGEM.
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Abstract 

 

The present practicum report arises in the ambit of the curriculum unit School 

Placement, which is an integral part of the study plan of the 2nd cycle of studies 

leading to the degree of Master of Teaching Physical Education in the Basic 

and Secondary Education, from the Faculty of Sport of the University of Porto. 

This practicum was carried out in a school located in Castêlo da Maia, which 

practicum center consisted of three trainee students, a mentoring teacher and a 

cooperating teacher who helped us on this journey. This document presents the 

most relevant moments of a student-trainee (the author) of a year full of learning 

and challenges, as well as the difficulties overcome and the knowledge 

acquired. In terms of structure, the document begins with an introduction, which  

presents a conceptual framework of the practicum in the context of initial 

education, a characterization of the practicum and its objectives, the purpose 

and the process of carrying out the report. After this component the document it 

organized into five chapters: 1) Personal Framing - where I present an 

autobiographical reflection, a personal analysis of my skills and weaknesses, 

the initial expectations for the practicum year and the impact with reality; 2) 

Professional Practice Framework - materializes the legal, institutional and 

functional framework of practicum; 3) Professional Practice – englobes the 

three performance areas provided for the professional practicum regulations: 

Organization and management of teaching and learning; Participation in School 

and Community Relations; Professional development. 4) Research study 

developed during the second and third periods, in which it was sought to verify 

the effect of the regular application of the functional training to the level of the 

physical fitness of the students, aiming also to increase the knowledge about 

the processes of development and maintenance of the physical condition; 5) 

Conclusions and perspectives for the future - where I present the most relevant 

learning acquired and future aspirations. 

 

KEY WORDS: SCHOOL PLACEMENT; PHYSICAL EDUCATION; 

FUNCTIONAL TRAINING; PHYSICAL FITNESS; LEARNING.
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Introdução 

 

O presente trabalho foi realizado no âmbito do Estágio Profissional (EP), 

inserido no 2º ciclo de estudos do Mestrado em Ensino da Educação Física nos 

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

Porto (FADEUP). 

O EP foi realizado numa Escola Cooperante (EC) em conjunto com duas 

colegas estudantes estagiárias (EE), formando um núcleo de estágio (NE). 

Este foi supervisionado diariamente, ao longo de todo o ano letivo, por um 

professor cooperante (PC) da escola e pela professora orientadora (PO) da 

faculdade. Durante este ano desempenhei funções de docência, em conjunto 

com o PC, sendo responsável pelo processo de ensino-aprendizagem (EA) de 

Educação Física (EF) de uma turma do 10º ano de escolaridade do Curso de 

Línguas e Humanidades do Ensino Secundário e, no terceiro período, de uma 

turma do 5º ano de escolaridade da Escola Básica. 

No contexto da formação inicial, o EP é o ponto alto da aprendizagem, é 

a colocação em prática da teoria anteriormente aprendida: é o abrir de olhos 

para a realidade. Vejo-o como algo imprescindível. “O estágio é o eixo central 

na formação de professores, pois é através dele que o profissional conhece os 

aspetos indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos 

saberes do dia-a-dia”. (Pimenta e Lima cit. por Souza et al., 2007, p. 2) 

Também para Batista e Queirós (2013, p. 41) “o estágio profissional é uma 

unidade curricular que pretende dotar e capacitar o futuro professor de 

educação física de ferramentas que o auxiliem a desenvolver uma competência 

baseada na experiência refletida e com significado.” 

O EP assume como grande objetivo transmitir aos EE aprendizagens 

sobre o processo pedagógico, proporcionar a construção de conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências e habilidades. Tal como referem Pimenta e 

Lima (2018), é necessário que o estágio seja considerado como um espaço 

privilegiado de questionamento e investigação.  
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O presente relatório foi pensado e construído ao longo de todo o ano 

letivo e tem como principal foco a componente da docência relativa ao 

processo de EA, ou seja, como ensinei, o que fui mudando e o que aprenderam 

os alunos; para além disso, apresenta também as atividades em que participei, 

as aprendizagens com que fiquei e as vivências que ficarão para sempre 

gravadas. 

Em termos de estrutura, o documento está organizado em cinco grandes 

capítulos subdivididos em vários pontos em função da especificidade de cada 

um. O primeiro remete para um Enquadramento Pessoal, onde apresento uma 

reflexão autobiográfica, uma análise pessoal sobre as minhas competências e 

debilidades, as expectativas iniciais para o ano de EP e o impacto com a 

realidade. O segundo capítulo centra-se no Enquadramento da Prática 

Profissional, integrando o enquadramento legal e institucional do EP e o 

enquadramento funcional do mesmo. O terceiro faz referência à Realização da 

Prática Profissional, incluindo nele as três áreas de desempenho previstas no 

regulamento de EP: 1.Organização e gestão do ensino e da aprendizagem; 

2.Participação na Escola e Relações com a Comunidade; 3.Desenvolvimento 

Profissional. O quarto e penúltimo capítulo, apresenta o estudo de investigação 

desenvolvido ao longo do segundo e terceiro período. Este estudo pretendeu 

verificar o efeito da aplicação regular do treino funcional (TF) e aumentar o 

conhecimento acerca dos processos de desenvolvimento e manutenção da 

condição física. O último capítulo são as Conclusões e Perspetivas para o 

futuro, onde apresento as principais e grandes aprendizagens adquiridas e as 

minhas aspirações futuras. 
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1. Enquadramento Pessoal 

1.1) Reflexão autobiográfica 

 

Nasci a 23 de Fevereiro de 1994, em Roma-Itália, com 55 cm e 3,540kg, 

num hospital situado na ilha Tiberina. Nasci saudável e rodeada de muito 

carinho. Os meus pais, na altura emigrantes, quando fiz 7 anos decidiram voltar 

para Portugal pois era onde eles queriam que eu vivesse a minha vida, próxima 

da família e dos amigos. Na altura construíram uma casa em Santo Tirso onde 

vivemos até à atualidade. Desse país não trouxe muitas recordações, apenas 

lembranças da cadela que gostava muito e de um jipe de criança no qual 

andava muito. 

Percurso Académico 

Do primeiro até ao nono ano de escolaridade, a minha escola foi sempre 

a mesma, o Colégio de Santa Teresa de Jesus em Santo Tirso. Esta instituição 

foi, sem dúvida, essencial para o meu desenvolvimento como pessoa, 

contribuindo para me tornar na pessoa que sou hoje. Aprendi vários valores: 

Cresci, aprendendo a respeitar e a ser respeitada, a conviver com pessoas 

diferentes, ricas e pobres, portugueses e de outras nacionalidades, com ou 

sem família. Desenvolvi o meu gosto pela relação com os outros, por ajudar e 

ao mesmo tempo ensinar, nem que fosse aos meus colegas a apertar os 

cordões das sapatilhas. A vivência neste espaço formativo tornou-me uma 

pessoa exigente, empenhada, determinada, acolhedora e de sorriso sempre 

aberto. Aprendi que os pequenos pormenores são as melhores coisas da vida. 

O momento difícil foi quando chegou a hora de sair e começar a tomar 

decisões. Pois, se já é difícil sairmos da nossa zona de conforto, da escola 

onde estamos habituados a estar, onde tudo era familiar, ter de escolher o local 

para frequentar o secundário, perante um leque imenso de escolhas, não foi 

fácil. Essa dificuldade vai aumentando de ano para ano, e à medida que 

crescemos, as responsabilidades também aumentam, ainda que a um ritmo 

lento. É aí que percebemos o que é ter de tomar as nossas decisões e que 

estas podem e vão influenciar o nosso percurso. Sejam estas decisões 

académicas, profissionais ou pessoais. 
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Assim, no décimo ano de escolaridade optei por ir para a Escola Básica 

e Secundária D. Dinis, para o Curso de Ciências e Tecnologias. Os 

acontecimentos não correram como eu pretendia, por vários motivos, e depois 

de refletir e avaliar o que eu realmente precisava e onde poderia ser bem-

sucedida para alcançar o que realmente queria, acabei por tomar uma decisão, 

que me levou a outra instituição. Com esta tomada de decisão, tive de 

regressar ao décimo ano de escolaridade. o mais fácil seria desanimar e perder 

a vontade pois ter de repetir um ano poderia ser mau. Esta atitude à primeira 

vista poderia levar-me ao desânimo e perder a vontade, pois ter de repetir um 

ano poderia ser prejudicial. Como o meu horizonte estava bem definido, 

encarei este momento como uma necessidade de um novo recomeço para 

prosseguir o meu objetivo de ser professora de EF.  

Nem sempre na vida a realidade corre como se planeia e temos sempre 

de ter um olhar positivo sobre aquilo que nos acontece, pois de nada serve 

focarmos e gastarmos as nossas energias nos aspetos negativos, pois com 

essa forma de atuar nada muda. E assim foi, nesta nova escola completei o 

ensino secundário sempre com o objetivo bem definido: tentar entrar na 

FADEUP. Em 2013 um dos meus sonhos tornou-se realidade, era estudante da 

licenciatura em Ciências do Desporto na FADEUP. Olhando para trás, fazendo 

uma retrospeção ao meu percurso académico até chegar à concretização do 

sonho de entrar na FADEUP, posso dizer que me sinto feliz. Fiz as mudanças 

que devia, na altura certa e com a convicção de que o que estava a fazer era 

para meu bem, sem nunca duvidar de que dali só poderiam surgir cada vez 

mais e melhores oportunidades para chegar onde queria.  

Sabia que para entrar na FADEUP teria de trabalhar muito, pois esta 

faculdade é reconhecida como uma das melhores faculdades do país e só 

entram nela os melhores, os alunos esforçados e com objetivos bem definidos. 

Tudo isto levou-me, desde o início, a esforçar-me e a determinar-me a fazer 

sempre o melhor que estivesse ao meu alcance. 

Na faculdade completei a licenciatura em três anos e, no final deste 

tempo era necessário decidir, mais uma vez o que fazer, qual mestrado a 

frequentar. E tal como já referi várias vezes, as minhas intenções sempre foram 
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seguir o Ensino. Desta forma, optei pelo Mestrado em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário. Após conclusão do primeiro ano, aqui 

estou eu, no segundo a realizar o meu EP. 

O estágio permitiu-me aplicar aquilo que aprendi ao longo da minha vida, 

que é necessário lutar pelo que quero e pelo que sonho, que nada nos é dado 

sem trabalho, dedicação e esforço. Posso dizer que sou uma pessoa pouco 

confiante mas que exteriormente demonstro o contrário, sei que tenho as 

minhas capacidades mas acabo sempre por pensar o oposto, talvez por 

defesa. No entanto, quando me comprometo a fazer algo dou sempre o meu 

melhor para que no fim resulte e tenha sucesso. 

Percurso desportivo 

Desde muito nova que sempre tive uma forte ligação à prática 

desportiva, pelo que o meu tempo livre era dedicado à prática de alguma 

modalidade. Desde as brincadeiras nos intervalos das aulas até ao futebol que 

jogava na minha rua com os meus vizinhos, tudo contribuiu para que a paixão 

aumentasse. Foi aos 13 anos que uma professora do colégio me aconselhou a 

ir experimentar Voleibol no Ginásio Clube de Santo Tirso. Posso afirmar que ir 

foi das melhores decisões que tomei! Graças à coragem de ter ido 

experimentar, hoje, com 24 anos tenho 11 anos de federada nesta modalidade 

que me apaixona. 

Comecei no Ginásio Clube de Santo Tirso, onde fiz o meu percurso até 

ao escalão júnior. No meu primeiro ano de sénior fui para o Rosário Vólei, de 

seguida Porto Vólei e atualmente jogo no Castêlo da Maia Ginásio Clube. Esta 

participação no desporto tornou-me alguém capaz de trabalhar em equipa, de 

liderar e ser liderada, de aceitar os momentos bons e os momentos maus, de 

respeitar e ajudar os outros. Ao mesmo tempo também me tornou lutadora, 

focada, esforçada, organizada e disciplinada. Saber conciliar o desporto com a 

escola é sempre um desafio, mas desde pequena que soube conciliar os dois 

aspetos, sendo sempre boa aluna e também boa atleta. Ser atleta foi uma 

escolha minha, decidida apenas por mim, mas apoiada pelos meus pais. Ser-

se atleta obriga uma pessoa a crescer. Tem de se fazer escolhas, optar pelo 

que é melhor para nós na altura em prol de um bem maior que neste caso é o 
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desporto. Opções como ficar em casa em vez de ir sair, ter jogos aos fins de 

semana, em vez de ir a festas dos amigos, até mesmo abdicar de passeios ou 

planos em família. Mas estas opções não são opções negativas, mas sim 

positivas. São estas pequenas decisões e pormenores que fazem a diferença 

e, se queremos superar-nos e alcançar bons níveis de desempenho, então 

temos de trabalhar para isso. No desporto cresci e tornei-me ao longo da vida, 

esforçada, focada e disciplinada, permitindo-me tornar na atleta que sou hoje. 

Ao longo deste percurso foram muitas as derrotas e muitas as vitórias. Aprendi 

a valorizar os meus amigos e a respeitar os adversários. Penso que é a forma 

correta de pensar e de agir.  

Como não podia deixar de ser também aprendi muito na vertente do 

ensino, isto porque o gosto pela modalidade e pelos mais novos levou-me a 

tirar o Curso de Treinadores Nível I e a exercer até à atualidade funções de 

treinadora e treinadora adjunta. Nesta experiência como treinadora aprendi que 

cada atleta tem uma forma de ser, de pensar e de agir e que nós devemos 

estar disponíveis para lidar com cada um de forma diferente. Como refere 

Johann Goethe “Em toda a parte só se aprende com quem se gosta”1, e tem 

sido este sentimento que tenho sentido ao longo deste percurso desportivo. 

Também aprendi que deve haver sempre um equilíbrio entre o ser rigorosa e o 

sorrir, sendo essencial uma boa relação entre atletas e treinadores.  

1.2) As minhas forças e as minhas fraquezas 

 

O presente ponto consiste numa autorreflexão. Esta foi realizada tendo 

por base uma Análise Swot, em que o ‘S’ se refere a Strenghts (pontos fortes), 

o ‘W’ a Weaknesses (pontos fracos), o ‘O’ a Opportunities (oportunidades) e o 

‘T’ a Threats (ameaças). O “S” e o “W” referem-se à análise dos meus pontos 

fortes e fracos enquanto pessoa no contexto de estágio. O “O” e o “T” dizem 

respeito às oportunidades que devo retirar para a prática, e às ameaças que 

devo tentar combater. 

                                                           
1 Consult. 26 Jun 2018, disponível em http://www.citador.pt/frases/em-toda-a-parte-so-se-aprende-
com-quem-se-gosta-johann-wolfgang-von-goethe-731 
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 Inicialmente é muito difícil fazer uma autocaracterizarão, porque leva a 

refletir bastante e surgem, por vezes, muitas dúvidas. Olhar para nós próprios 

implica fazermos uma autorreflexão e a natureza humana inconscientemente 

identifica-se mais com a reflexão sobre os outros e não sobre si, daí ser mais 

complicado realizá-la. Demorei algum tempo a conseguir identificar-me. 

No que se refere ao ensino sou uma pessoa preocupada em criar as 

melhores oportunidades de aprendizagem aos alunos, proporcionar os 

melhores alicerces que puder para que eles se formem enquanto pessoas, que 

desenvolvam os seus conhecimentos e competências, que cresçam. O objetivo 

é que eles gostem e usufruam das aulas mas ao mesmo tempo que 

compreendam o que estão a fazer, o porquê de estarem a fazer e o porquê de 

algo se fazer de determinada maneira. É aqui que deve incidir verdadeiramente 

o meu trabalho.   

Consegui criar desde cedo uma boa relação com os alunos, consegui 

uma boa interação com eles e fui capaz de os motivar para a tarefa, criar 

proximidade e empatia mas ao mesmo tempo respeito. Desenvolvi a 

capacidade de me adaptar às situações, quer em relação à organização da 

turma no espaço, visto que era uma turma numerosa, quer com o ensino aos 

alunos de Currículo Específico Individual (CEI). Estes últimos necessitam de 

uma abordagem diferente, atenção redobrada e uma postura mais assertiva e 

confiante para lhes transmitir o que é necessário para o seu desenvolvimento e 

envolvimento nas aulas.  

Quanto à minha postura penso que tenha sido a correta, postura de uma 

professora, saber dosear tudo da maneira certa, o divertimento, o à vontade, o 

respeito e a disciplina. Para terminar uma das oportunidades que tinha 

claramente pela frente era a própria oportunidade que o estágio proporciona: 

evoluir. Evoluir enquanto pessoa e enquanto profissional.  

E porque a vida não é “um mar de rosas”, também tenho vários aspetos 

a melhorar. Foi nos pontos fracos e ameaças onde tentei evoluir mais enquanto 

pessoa e professora. Tenho plena consciência que a parte da fundamentação 

científica era claramente um ponto fraco, ou seja, a capacidade de argumentar 

e defender o meu ponto de vista de forma sustentada e consistente.  
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 Somando ao ponto anterior, a matéria de ensino, ou seja, dominar os 

conteúdos não apenas nas formas básicas foi outra dificuldade. Para além 

disso, tenho tendência para deixar os trabalhos para o fim em vez de os fazer 

com antecedência. Juntando a tudo isto tenho alguma insegurança, ou seja, 

receio de sair da zona de conforto, de arriscar, pelo medo de errar. Por fim, e 

algo que poderia ter prejudicado a minha forma de ensino é que me 

preocupava com o que os alunos pensavam sobre mim.  

Ao longo do ano tentei ir ao encontro destas mesmas adversidades com 

o objetivo de melhorar. Diariamente passei por novas sensações e 

sentimentos, experienciei situações novas, fui posta à prova em novos desafios 

e sinto que não houve nada melhor do que refletir sobre o que aconteceu na 

procura de encontrar as ferramentas adequadas para encarar cada desafio 

cada vez melhor.  

Este estágio foi isso mesmo, um crescimento e uma evolução constante, 

permitindo-me entrar e estar em situações fora da minha zona de conforto, que 

só pude tornar confortáveis porque fui resiliente ao ponto de arranjar 

mecanismos constantes que tanto me puseram à prova como me 

desenvolveram a 100%.  

Para ser uma boa professora e boa profissional penso que tenho de ser, 

em primeiro lugar, uma boa pessoa. É importante saber olhar para as críticas, 

aceitando-as, fazendo uma reflexão sobre elas, para mais tarde transformá-las 

em elogios. Importa também ser capaz de encarar os momentos menos bons 

com um olhar positivo, utilizando-os como ferramentas para me ajudarem a 

crescer. 

1.3) Expectativas iniciais 

 

No que diz respeito ao meu EP, enquanto EE as expectativas iniciais 

incidiam na necessidade e vontade de aprender e evoluir como futura 

profissional.  

Iniciei este ano letivo com uma forte ideia de que este ano serviria, 

essencialmente, para compreender se ser Professora de EF era o que 
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pretendia para o meu futuro profissional. Para além disso, este ano iria fazer-

me crescer em vários aspetos, preparar-me para o futuro, seja ele qual fosse. 

Sabia, desde o início, que seria um ano bastante atarefado, preenchido, 

complicado e que precisava de ser muito organizada. Acompanhando esta 

ideia surgiam mais algumas, as expectativas perante os vários contextos, em 

relação a toda a comunidade educativa, desde professores, funcionários e 

colegas de trabalho; às expectativas em relação ao PC e ao PO; bem como 

relativo ao modo como seria a minha relação com os alunos; e, por fim, se teria 

capacidade de estabelecer a ligação entre a teoria e a prática. 

Depois de um primeiro impacto na escola, em resultado da conversa 

com os EE do ano letivo anterior, as expectativas em relação à comunidade 

educativa eram bastante elevadas, quer em relação aos professores, como aos 

funcionários. Nestes sectores, todos foram sorridentes, simpáticos e prontos a 

ajudar-nos. Quanto às minhas colegas do NE, sabia que iam surgir momentos 

menos bons, mas estava preparada para os superar em conjunto com elas, 

visto que já tínhamos trabalhado juntas o ano passado e sabíamos como 

funcionar umas com as outras. Certamente iriam surgir também bons 

momentos para partilharmos! Seriam essenciais e serviriam como um apoio 

para este ano letivo. 

Relativamente ao PC, após uma semana de reuniões, conversas e 

trabalhos percecionei que seria bastante exigente, mas que também estaria 

sempre presente para nos ajudar e apoiar. Ele iria-nos orientar, motivar e 

conduzir, procurando fazer-nos ver tudo de outras perspetivas, colocando-nos 

a pensar para melhorar, tudo com o objetivo de que evoluíssemos mais. 

Quanto à PO, contava que também fosse também alguém que estivesse 

sempre pronto a esclarecer dúvidas, a ajudar e encaminhar para o caminho 

correto. 

Em relação aos alunos, inicialmente não fazia ideia de como seriam as 

suas personalidades, o seu gosto pela EF, o seu à vontade para terem aulas 

como uma professora estagiária e, claro, não sabia de todo o que poderiam 

pensar de mim ou como me encarariam nas aulas. No fundo esperava jovens 
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disponíveis, com os seus conflitos como existem em todas as turmas e escolas, 

mas expectava que tudo iria correr normalmente e de uma forma positiva.  

Após a reunião de Conselho de Turma as minhas expectativas mudaram 

um pouco, pois as informações que trouxe era uma turma complicada, com 

meninos com algumas necessidades especiais o que me fez ficar um 

bocadinho reticente relativamente ao modo como seria este ano letivo e se as 

minhas capacidades enquanto professora seriam as que estes alunos 

precisavam. Questionei-me se seria capaz de dar conta do recado mas, no 

entanto, as minhas expectativas continuaram a ser positivas pois nem sempre 

tudo o que parece é e há sempre uma possibilidade de sucesso. Saber que 

mudei, influenciei ou ajudei algum deles ou até mesmo todos, de maneira 

positiva, mesmo que tenha sido numa pequeno aspeto seria muito mais 

gratificante do que ter ficado com uma turma dita “normal”. Sabia que para me 

dar ao respeito e ser respeitada por eles tinha que inicialmente ser bastante 

rigorosa e impor regras. Com o passar do tempo esperava que eles 

percebessem que estava ali para os ajudar e moldar no seu crescimento. 

Por fim, reporto as expectativas em relação às componentes teóricas e 

práticas. As duas são componentes que requerem trabalho e acima de tudo 

requerem experiência. No início do processo de estágio, sabia que se 

planeasse de forma adequada, a prática seria mais fácil. No entanto, também 

tinha consciência  que elaborar tudo não seria fácil, nos primeiros tempos, mas 

esperava que com o passar do tempo estes aspetos se tornassem mais fáceis, 

saíssem com mais naturalidade e se tornassem naquilo que eu gostava de 

fazer. Mas, se já por si é difícil planear, existe sempre a possibilidade de a 

prática não correr como esperado, por mais adequado que o planeamento 

estivesse. E aqui entra a resiliência e a capacidade de adaptação que é 

requerida. Estas eram realidades que eu sabia que existiam, que nunca tinha 

experienciado, mas que estava motivada para as viver.  

 



11 
 

1.4) Apresentação e descoberta – as primeiras impressões da realidade 

de estágio 

Neste ponto é abordado o impacto com a realidade da escola, 

desconhecida enquanto professora, mas conhecida enquanto aluna.  

“Tudo começou no dia 04 de Setembro de 2017, primeiro dia de ansiedade, 

nervosismo, medo, receio, mas também de um certo entusiasmo e vontade. 

Era o primeiro dia de um longo ano!  

Fomos recebidas pelos estagiários do ano letivo anterior, o Luís e André 

(irmãos) e o Bruno. Quase não estivemos com o professor cooperante, ele 

simplesmente nos disse o seu nome e deixou-nos com os três colegas. Eles 

falaram, ouviram-nos, tiraram-nos dúvidas, receios, mostraram-nos a escola 

toda, apresentaram-nos aos funcionários e aos professores que iam 

passando. A experiência que o professor nos proporcionou de contactarmos 

diretamente com colegas que passaram por aquilo que íamos passar, foi 

fantástica! Após duas horas que passaram a voar foi altura de reunir com o 

professor. “Oh Zé Carlos então de três meninos passaste para três 

meninas?”, “Coitadinhas, parecem tão novas”, foram as duas frases mais 

ouvidas no primeiro dia à medida que íamos passando nos corredores. 

Iniciámos com uma apresentação a nível profissional, desportiva, as 

expectativas iniciais em relação ao EP e o porquê de termos escolhido 

Educação Física. O PC deu-nos as indicações iniciais, falamos por alto sobre 

coisas que teríamos que saber, tais como a elaboração de atas, os anos que 

iríamos ter, modelos de ensino, planeamento, Modelos de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) ,…entre muitas outras coisas.  

Ao longo da primeira semana fomos confrontadas com aquilo que iríamos ter 

de realizar ao longo do ano e fomos realizando trabalhos pedidos pelo 

professor: →1ª aula-o que fazer?; →Como vamos trabalhar ao longo do ano, 

ou seja, como queremos trabalhar e que modelos de ensino utilizar? 

Nos dias seguintes os trabalhos foram relativos às: planificações, à 

elaboração de uma estrutura de plano de aula, pensar como iríamos avaliar o 

saber (parte teórica) e realizar uma grelha de observação para observarmos 

as aulas umas das outras e registar os tipos de feedback e conteúdo da 

instrução, com o objetivo de realizarmos uma reflexão em conjunto no final 

das aulas. Ao mesmo tempo o objetivo da construção da grelha de 
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observação é aprendermos e evoluirmos ao observar as colegas a dar as 

aulas, ou seja, aproveitar pontos fortes para as nossas aulas e não cometer 

erros que detetamos nas observações. A planificação foi uma novidade para 

mim, pois experienciamos uma realidade diferente da que estávamos 

habituadas. Foi bastante gratificante e uma enorme fonte de aprendizagem, 

pois permitiu ficar a conhecer os conteúdos programados para os nossos 

anos de escolaridade, acabando por ser mais fácil para o resto do ano, 

porquanto já tínhamos um guião orientador. 

Na quinta-feira, dia 07/09, realizou-se a receção aos docentes: esta, foi 

também uma experiência diferente, foi o primeiro dia onde vimos todos os 

professores do agrupamento de escolas, todos olhavam de uma forma 

especial para nós, visto sermos “três meninas, coitadinhas, tão novinhas!”. 

Depois da receção passamos às reuniões de departamento, algo também 

completamente novo e distinto. Começámos por reunir no departamento de 

Expressões e Tecnologias e, de seguida, reunimos apenas com os 

professores de Educação Física. O que tenho a dizer sobre esta experiência 

é que enquanto aluna sempre imaginei como seria uma reunião desta 

natureza, mas passar por ela na realidade foi bem diferente. Há um ambiente 

de descontração e de alegria e não algo demasiado sério, havendo ao 

mesmo tempo muito profissionalismo. Não tinha uma ideia construída sobre o 

que seria abordado nestas reuniões e agora já tenho. Foi algo marcante pois 

para além de ter sido a primeira, foi também o conhecimento de como 

funcionam estas reuniões e o primeiro contacto com todo o grupo de EF! No 

mesmo dia ficámos encarregues de analisar a planificação do 11ºano, ou 

seja, verificar se os conteúdos estavam corretos, adequar o número de aulas 

ao ano letivo corrente e introduzir alterações se fosse necessário. 

Assim, foi uma semana já bastante preenchida e com um “cheirinho” daquilo 

que ia ser o ano letivo e do longo trabalho que tínhamos pela frente.” (Diário 

de Bordo, 1ª semana, 04.09.17 a 08.09.17) 

 Este primeiro impacto com a realidade foi um despertar daquilo que é 

ser professora, de todo o trabalho que está escondido e que só nós sabemos o 

esforço e organização necessários para conseguir realizar o que nos é pedido. 

Ao mesmo tempo teve um impacto positivo, pois todos foram bastante 

carinhosos e todos se disponibilizaram a ajudar-nos. Após algumas aulas foi 

bastante evidente que a formação académica não é suficiente para sermos 
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colocadas de imediato numa escola, o estágio é essencial pois é este que nos 

põe à prova, que nos mostra a realidade e que nos ajuda a evoluir e nos 

prepara realmente para o futuro que podemos vir a enfrentar. 

2. Enquadramento da Prática Profissional 

2.1) Enquadramento legal e institucional do estágio profissional – a 

escola enquanto instituição educativa  

 

O EP é uma Unidade Curricular inserida no 2º Ano do Mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Começando por o enquadrar no contexto 

da formação inicial, Batista e Queirós (2013, p. 36) que “O estágio no contexto 

da formação inicial de professores é considerado um espaço privilegiado de 

socialização na profissão que a investigação tem encarado com perspetivas 

diferentes”. O estágio, será certamente o ponto alto do meu percurso 

académico, até porque as referências da escola, do PC e da PO são 

elevadíssimas, por isso, certamente só dependerá de mim evoluir e rentabilizar 

as ferramentas a que acederei para o futuro. 

No que diz respeito às normas e decorrer do funcionamento de estágio, 

este enquadra-se segundo “os princípios decorrentes das orientações legais 

constantes do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e o Decreto-Lei n.º 

79/2014 de 14 de maio”, considera o Regulamento Geral dos segundos Ciclos 

da Universidade do Porto e o Regulamento Geral dos segundos ciclos da 

FADEUP, sendo enquadrado superiormente pela Comissão Científica do curso 

visado, sendo presidido pelo Diretor do mesmo. Deste fazem parte duas 

componentes, a Prática de Ensino Supervisionada e para ser apresentado no 

final, o Relatório de Estágio Profissional. 

Para um bom trabalho e para uma evolução positiva neste ano de 

estágio, importa fazer um enquadramento da instituição onde estarei inserida e 

onde irei realizar este longo e grande desafio que tenho pela frente. 

Apresentando mais em concreto a escola, é de salientar que não é apenas um 

local onde os alunos vão, assistem às aulas e memorizam matéria para os 

testes. Como refere Albert Einstein (1936), “Educação é o que resta depois de 
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ter esquecido tudo o que se aprendeu na Escola”2. Ou seja, a escola é muito 

mais que um local de transmissão de matéria, na escola são incutidos valores 

que os alunos levam consigo para o resto da vida. Cabe também aos 

professores proporcionar oportunidades para os alunos desenvolverem a 

responsabilidade, a autonomia, a capacidade de respeitar, a persistência,…  

 A escola é considerada como um dos principais meios de socialização, 

interação, evolução e crescimento. Os valores que cada escola transmite 

acabam por ser o reflexo do ambiente onde a escola está inserida pois são, na 

maioria das vezes, os mesmos valores da sociedade. De facto, como afirma 

Parsons (cit. por Forquin, 1993), a educação escolar desempenha um papel de 

socialização, contribuindo para a interiorização pelo indivíduo dos valores da 

sociedade. É neste sentido que a escola constitui uma instituição de primeira 

linha na constituição de valores que indicam os rumos pelos quais a sociedade 

trilhará o seu futuro (Souza cit. por Carvalho, 2006). 

“…porque no fundo o que estamos a fazer é transformar e criar Humanos.” 

(Diário de Bordo, 21.09.17) 

Cabe à escola transmitir conhecimento aos alunos, formá-los enquanto 

seres Humanos, fazê-los crescer e ajudá-los nas suas necessidades. Tal como 

é referido no Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, “As escolas são 

estabelecimentos aos quais está confiada uma missão de serviço público, que 

consiste em dotar todos e cada um dos cidadãos das competências e 

conhecimentos que lhes permitam explorar plenamente as suas capacidades, 

integrar-se ativamente na sociedade e dar um contributo para a vida 

económica, social e cultural do País. É para responder a essa missão em 

condições de qualidade e equidade, da forma mais eficaz e eficiente possível, 

que deve organizar-se a governação das escolas”. 

No entanto, cada vez mais as crianças e adolescentes gostam menos de 

ir à escola, pelo que temos de tentar contrariar esta tendência crescente. Como 

apresenta um estudo divulgado pelo Instituto da Inteligência “A maioria dos 

alunos, dos 6 aos 16 anos, não sente interesse nem motivação para as aulas 

                                                           
2 Consult. 30 Jul 2018, disponível em www.citador.pt/frases/a-educacao-e-o-que-resta-depois-de-se-ter-
esqueci-albert-einstein-14212 
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logo desde o início do ano letivo. A indiferença prolonga-se, na maioria dos 

casos, até ao fim das aulas, resultando em insucesso escolar”.3 

2.2) Enquadramento funcional do estágio profissional 

2.2.1) A escola cooperante 

 

A EC foi inaugurada em 31 de outubro de 1992. Designou-se 

inicialmente «Escola Secundária n.º 2 da Maia», mas o seu nome foi alterado 

pelo facto de se encontrar inserida na freguesia de Sta. Maria de Avioso da Vila 

do Castêlo da Maia.  

A escola está implantada em terrenos que pertenceram à quinta do 

"Campainha", propriedade de uma família tradicional da região. Nesta freguesia 

vive Idalina Quelhas, professora primária, que exerceu com grande empenho e 

dedicação a atividade de docente, pelo que foi atribuído o seu nome à rua onde 

está implantada a escola. Inicialmente concebida para receber alunos do 

Ensino Secundário, entrou em funcionamento no ano letivo de 1992/93 com 74 

alunos, tendo progressivamente recebido alunos do ensino básico (7º, 8º e 9º 

anos), do ensino secundário (10º, 11º e 12º anos) e do ensino profissional. 

O Agrupamento de Escolas, constitui-se em 2003/2004, envolvendo 

numa mesma unidade de gestão a Escola E.B.2/3 e dez Jardins-de-infância e 

Escolas do primeiro ciclo. 

No final do ano letivo 2011/2012 procedeu-se a uma reorganização da 

rede educativa, tendo-se agregado ao Agrupamento de Escolas, a Escola 

Secundária, cujo edifício passou a ser a nova sede. 

Como se encontra descrito no site da EC, o agrupamento trabalha para 

a promoção de um ambiente que favoreça a integração e o sucesso de todos 

os alunos para que sejam cidadãos esclarecidos, intervenientes, solidários e 

tolerantes. Tem como objetivos fundamentais: promover ativamente o bem-

estar da população escolar; promover um ambiente educativo favorável a 

aprendizagens várias, dentro e fora da sala de aula; desenvolver ações 

                                                           
3 Consult. 7 Ago 2018, disponível em https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/alunos-desmotivados-
para-apreender 
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conducentes a uma melhor educação para a cidadania e preservar e melhorar 

o espaço físico da escola. 

Também no site da EC podemos encontrar uma breve caracterização da 

Comunidade Educativa: o Agrupamento de Escolas situa-se no concelho da 

Maia e é constituído por 12 estabelecimentos de ensino com tipologias e 

população discente. A oferta formativa do agrupamento compreende todos os 

níveis do ensino, da Educação Pré-Escolar ao Secundário, incluindo turmas do 

curso vocacional e do ensino profissional. Fazem parte da oferta do ensino 

secundário os cursos científico-humanísticos: Curso de Ciências e Tecnologias; 

Curso de Ciências Socioeconómicas; Curso de Línguas e Humanidades; Curso 

de Artes. A oferta atual no âmbito do ensino profissional é composta por: Curso 

de Técnico de Saúde; Curso de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos; Curso de Restauração Cozinha / Pastelaria; Curso de Técnico de 

Processamento e Qualidade Alimentar. Acresce a existência de cursos de 

Educação e Formação de Adultos.4 

É uma escola com uma grande dimensão, frequentada por mais de 1000 

alunos. A escola esteve em obras há pouco tempo, pois foi fruto de uma 

requalificação e modernização, no âmbito do Programa do Parque Escolar, 

destinado ao Ensino Secundário, por isso, as suas condições são bastante 

boas. No que concerne à área de EF, a escola apresenta um pavilhão com as 

dimensões de um campo de andebol, duas balizas formais e oito cestos de 

basquetebol (Figura 1); uma sala de ginástica com uma elevada qualidade 

(Figura 2); e um espaço exterior com um campo, pista de atletismo e caixa de 

areia (Figura 3). Por norma encontram-se quatro turmas a ter EF em 

simultâneo e, por isso, o espaço interior é dividido em 3 terços e quem está na 

sala de ginástica tem prioridade em ir para o exterior. A rotação entre os 

espaços decorre de três em três semanas, consoante um roulement 

previamente definido e aprovado pelo grupo disciplinar de EF no início do ano 

letivo. Para além dos espaços, a escola apresenta uma grande diversidade de 

material o que é bastante positivo e muito útil para as aulas.  

 

                                                           
4 Consult. 12 Ago 2018, disponível em http://www.aecastelomaia.pt/ 
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Figura 1 - Pavilhão. 

Figura 2 -  Sala de Ginástica. 

Figura 3 - Espaço Exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao grupo de EF, este é constituído por 12 professores, 6 do sexo 

masculino, 6 do sexo feminino e nós, 3 EE. Quanto à comunidade educativa, 

Bento (cit. por Varela, 2012) distingue entre comunidade educativa endógena e 

comunidade educativa exógena, sendo que a primeira, endógena, é formada 

pelos professores, funcionários e alunos, e a segunda, exógena, é formada 

pelos pais e encarregados de educação, atuais autarcas e interesses 

económicos e culturais. 

Confinante à EC, fica a Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo. Esta 

proximidade simplifica e permite a circulação de professores entre as duas 
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Figura 4 - Pavilhão. 

Figura 5 - Espaço Exterior. 

escolas, visto que há professores a lecionar em ambas. Esta escola apresenta 

um pavilhão (Figura 4) e um espaço exterior (Figura 5). Este espaço tem um 

campo com as dimensões de um campo de andebol, uma pista de corrida de 

quarenta metros e uma caixa de areia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rotação pelos espaços na Escola Básica, acontece a cada semana, 

consoante um roulement previamente definido e aprovado pelo grupo 

disciplinar de EF, destes dois ciclos de ensino, 5º e 6º anos de escolaridade, no 

início do ano letivo.  

O que a Escola mudou em mim 

Com as vivências que tenho até agora, sinto que a escola tem mudado 

vários aspetos em mim. Tem mudado a forma de olhar para os alunos, para os 

professores, para os funcionários e para os órgãos de gestão. Há muito mais 

por trás do ensino do que aquilo que se pensa. O esforço, o trabalho, a 

necessidade de se ser organizado, a paixão…são elementos essenciais, pois, 
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sem isto, nada funciona. Posso afirmar que este ano me ensinou a valorizar, e 

muito, o trabalho dos professores. Depende destes, em grande parte, a 

vontade, alegria e disponibilidade dos alunos em irem para a escola. Se as 

aulas forem dinâmicas, se os alunos aprenderem com gosto, se a relação entre 

as duas partes for saudável e positiva, certamente que o interesse deles é 

despertado. 

Ao mesmo tempo esta experiência ensinou-me que cada aluno tem as 

suas caraterísticas individuais, tem oportunidades diferentes, que as relações 

familiares têm uma enorme influência nas suas personalidades, na forma de 

agir e de pensarem. Ensinou-me ainda a olhar para cada um como alguém 

único.  

2.2.2) O núcleo de estágio – o meu apoio e suporte 

 

O meu NE era constituído por mim, pelas minhas duas colegas, Filipa e 

Rita, pelo PC e pela PO. Relativamente ao PC e à PO, estes são designados, 

já o que era mais fácil de prever e escolher eram as colegas com quem queria 

trabalhar. De facto, esta foi a decisão mais fácil pois sabíamos que ninguém se 

tinha candidatado à escola que as três queríamos. Para além desta escola ser 

na nossa opinião uma das melhores para se realizar o EP, outra vantagem 

desta era a sua proximidade com o clube de voleibol onde estávamos 

inseridas. 

Depois do primeiro ano de mestrado onde os trabalhos de grupo foram 

sempre realizados com os mesmos elementos, ou seja com estas duas 

colegas, sem confusões e com um ambiente positivo, a escolha para este ano 

de estágio tornou-se óbvia. Tinha plena confiança nas duas, conhecia as suas 

caraterísticas, identificava-me com a sua maneira de ser e trabalhar, eram duas 

pessoas que acima de tudo me conheciam bem e sabiam também como lidar 

comigo. Sabia que me ajudariam e o que dependesse delas o meu ano de 

estágio seria bom. As duas colegas têm formas diferentes de ser e de agir, pelo 

que penso que o grupo ganhou muito com isso. Isto porque houve partilha de 

visões e de ideias, havendo sempre uma maneira ou duas de fazer e de 

interpretar. Desta forma, a nossa evolução foi maior. Percebi que não há 
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apenas uma forma de lidar com os alunos, por vezes é necessário sermos mais 

rigorosas e outras vezes podemos ser mais flexíveis. Durante este ano estas 

foram as pessoas com quem mais convivi e partilhei, tantos os momentos 

bons, como os menos bons, os sucessos e as conquistas. Foi um enorme 

prazer e não as trocava por ninguém! 

No que diz respeito ao PC e à PO, penso que melhor também não 

podiam ter sido. Com o PC o convívio foi diário e, desde os primeiros dias que 

senti, que realmente o que ele faz, faz por gosto. Quero com isto dizer que ele 

recebe e trabalha com EE pois é o que ele gosta de fazer e, posso afirmar, que 

o faz com muito rigor, dedicação, empenho e satisfação. Tem, a meu ver, os 

requisitos necessários para ajudar na evolução dos EE pois ao longo do ano 

foram várias as aprendizagens. A partilha de ideias, quer em momentos de 

descontração, quer nas reuniões formais ensinaram-me muita coisa, 

designadamente diferentes formas de ver, de pensar e de agir. Para além 

disso, a ajuda nos momentos necessários, o rigor imposto, as tarefas 

propostas, tudo foi essencial para evoluir ao longo deste ano e chegar ao fim 

com uma bagagem recheada. 

Quanto à PO desde o início do ano que sabia que era alguém sempre 

disponível e que quando necessário bastava mandar um e-mail ou ir bater à 

porta do gabinete que seria bem recebida e me ajudaria no que fosse 

necessário. Ao longo do ano o convívio pessoal não foi diário, mas sei que a 

PO em conjunto com o PC estavam sempre a partilhar ideias e a garantir que o 

nosso ano de estágio corria da melhor forma possível. Desde os nervos 

sentidos nas aulas assistidas, passando pelas reuniões formais com o grupo de 

estágio até ao convívio mais informal, que as aprendizagens também foram 

várias. A troca de ideias, o concordar e o discordar de alguns aspetos, a 

partilha de saberes e de visões também me completaram e fizeram perceber, 

por várias vezes, como poderia melhorar. “No estágio profissional, por 

exemplo, devido a todas estas inseguranças, a cooperação e o trabalho de 

grupo são fundamentais, fase na qual a relação com o professor cooperante é 

fulcral e a união do grupo de estágio se revela indispensável”. (Queirós, 2014, 

p. 74)  
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Desta forma, não podia ter ficado mais satisfeita com o meu NE. Apesar 

das dificuldades e adversidades conseguimos superar tudo e ter sucesso no 

final.  

Este ano ficará para sempre na minha memória como algo único e 

positivo, em grande parte pela ajuda constante do PC e da PO em conjunto 

com o trabalho com as minhas colegas estagiárias. Tudo o que aprendi, como 

por exemplo, saber lidar com diferentes alunos, saber que por trás da escola os 

alunos não tem todos as mesmas oportunidades e capacidades, saber que a 

família tem uma influência gigante nas atitudes e comportamentos dos alunos, 

saber a importância da competição nas aulas bem como a importância da 

dedicação e gosto pelo que fazemos, se deve, e muito, a este grupo com o 

qual trabalhei. Aquilo que sou hoje deve-se também a eles.  

2.2.3) A turma residente – o grande desafio  

 

Desde os primeiros dias na escola que o PC nos informou que as suas 

turmas eram uma turma de 10º ano de escolaridade de Línguas e 

Humanidades e duas turmas de 11º ano de escolaridade de Ciências e 

Tecnologia. Esta primeira fase foi quase como um teste às nossas 

personalidades, o PC já conhecia as turmas do 11º ano e as suas 

caraterísticas. Desta forma ficaria com uma ideia melhor de qual de nós, EE, 

correspondia às exigências de cada uma. A turma do 10º seria uma 

Descoberta. Depois das várias informações que nos foram dadas foi possível 

darmos a nossa opinião, ou seja, se tivéssemos preferência o PC talvez 

deixasse escolher. Havia dois motivos que me levavam a hesitar quanto aos 

11º anos: a possibilidade de dar dança que não me agradava muito e o facto 

dos alunos já terem vivenciado as aulas de EF com outros EE, ou seja, iriam, 

na certa e inconscientemente, fazer comparações.  

Chegou o dia das decisões e eu acabei por ficar com a turma de 10º ano 

de escolaridade do curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades. 

Inicialmente a turma era composta por 32 alunos, 19 do sexo masculino e 13 

do sexo feminino. As idades dos alunos estavam compreendidas entre os 14 e 
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Natação 1
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Voleibol 1 Ténis 1

Ténis de Mesa 1

os 18 anos. Destes alunos, 4 estavam a frequentar a disciplina para melhoria 

de classificação. 

Para ficar a saber mais sobre os meus alunos, ficou definido, que, em 

conjunto com as minhas colegas EE, na primeira aula iríamos entregar aos 

alunos uma ficha de caraterização individual (Anexo 1) para ser preenchida por 

eles. Esta breve ficha de caraterização dos alunos tinha questões acerca dos 

hábitos desportivos, hábitos alimentares, saúde, passatempos preferidos e uma 

última componente sobre quais as expectativas que cada um tinha para a 

disciplina de EF. Apenas responderam 24 alunos, 15 rapazes e 9 raparigas. 

Depois de ter visto e analisado os inquéritos da turma, verifiquei que 

relativamente aos hábitos desportivos, 16 alunos praticavam alguma atividade 

e 8 não praticavam. No gráfico 1 estão representadas as várias atividades e o 

número de alunos que as praticavam. 

Gráfico 1 - Qual a atividade que praticam. 
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Melhorar 7

Tirar boa nota 7Gostar/Divertir 11

Aprender 4

Emagrecer 1

Em relação aos hábitos alimentares, todos realizavam no mínimo 3 

refeições por dia. Mais concretamente, 10 alunos realizavam 3 refeições; 10 

alunos realizavam 4 refeições; 3 alunos realizavam 5 refeições; 1 aluno 

realizava 6 refeições. Ainda no que diz respeito aos hábitos alimentares, todos 

os alunos referiram que tomavam o pequeno-almoço. Quanto ao número de 

peças de fruta que ingeriam diariamente, 3 alunos não ingeriam; 7 alunos 

ingeriam 1 peça de fruta; 8 alunos ingeriam 2 peças de fruta; 6 alunos ingeriam 

3 peças de fruta. 

No que diz respeito às informações sobre a saúde, 8 alunos referiram 

que já tiveram lesões graves, entre elas, entorses e fraturas. Outros 2 alunos 

referiram que tinham asma, o que fez com que lhes tivesse indicado que para 

as aulas de EF tinham que levar sempre consigo a bomba para que caso fosse 

necessário esta estivesse acessível. Além deste cuidado, no decurso das aulas 

tinha uma especial atenção nas situações mais exigentes do ponto de vista do 

esforço. No entanto, nenhuma das situações referenciadas eram impeditivas da 

realização de qualquer atividade no contexto da aula de EF. Para completar, 

verifiquei que o passatempo preferido incidia essencialmente em praticar algum 

desporto, ouvir música, ver televisão e jogar videojogos. No gráfico 2 estão 

representadas as respostas à última questão, colocada aos alunos com o 

intuito de saber quais as expectativas para a disciplina de EF no ano letivo 

2017/2018, bem como o número de alunos que respondeu. 

Gráfico 2 - Quais as expectativas para a disciplina de EF.  
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 Uma das tarefas para a primeira aula estava realizada. Depois, em 

conjunto com a turma, foi feito um jogo que tinha como objetivo conhecê-los, 

bem como para os alunos começarem a interagir uns com os outros. 

“No dia 15 de setembro, surge a primeira aula, a aula de apresentação, da 

ansiedade e do coração a bater mais forte. Após uma primeira ideia 

imaginária dos alunos vinda da reunião de turma onde o cenário era muito 

negativo, a realidade foi algo diferente daquilo que eu esperava. O que me 

surpreendeu pela positiva foi o facto de apesar do atraso da parte dos 

rapazes, assim que chegaram explicaram e foram educados.” (Diário de 

Bordo, 15.09.17)  

Depois de uma positiva impressão, foi no decorrer do ano letivo que 

realmente percebi que a minha turma era um bocado atípica, mais heterogénea 

do que as das minhas colegas. Isto porque apresentava muitos alunos, entre 

eles 7 alunos CEI. Era uma turma com um nível de desempenho baixo nas 

outras disciplinas, eram vários os alunos com problemas em casa, etc… Desde 

o início que houve alunos a sair, alunos a entrar, a turma a diminuir, a turma a 

aumentar. Foi sempre assim, até mesmo no último período onde surgiu mais 

um aluno. Passado algum tempo já nada disto me "deitava abaixo" e qualquer 

situação que surgisse eu já estava pronta para isso. Assim foi constantemente 

posta a prova a minha resiliência e capacidade de adaptação.  

“No início do ano a minha turma era constituída por 26 alunos em que uma 

das aulas não fazia aulas de Educação Física, pelo que teoricamente seriam 

25 alunos, um número agradável. Entretanto a situação foi mudando, surgiu o 

E5*, esta semana no dia 10 surgiu a S* e hoje, dia 12 de Outubro surge o A* 

(devido à escola INED que fechou). Ou seja, 28 alunos…No entanto não 

ficamos por aqui… Da minha turma fazem também parte 6 alunos CEI mais o 

H, mas o H já estava na lista da turma. Conclusão, tenho 34 alunos nas aulas 

de Educação Física, com apenas 1/3 do pavilhão para dar a aula. A minha 

tarefa não está fácil, é bastante complicado fazer situação de jogo 5x5 

(Andebol) e ter 24 alunos “de fora”. Felizmente, a escola fornece bastante 

material possibilitando a realização de trabalho de condição física (sem 

material também era possível mas assim é uma situação mais rica). 

Obviamente que para qualquer situação sei que posso contar com as minhas 

                                                           
5 Código de letras utilizado para manter o anonimato dos alunos. 
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colegas e com o professor. Interpreto isto como um lado positivo…Quem 

trabalha nestas condições mais difíceis, “facilmente” trabalhará em situações 

mais facilitadas (menos alunos ou mais espaço). “O caminho faz-se 

caminhando”” (Diário de Bordo, 12.10.17) 

Depois do ano ter terminado e depois de todos os desafios, dificuldades 

e obstáculos ultrapassados termino com uma sensação de satisfação e de 

coração cheio pela oportunidade vivida. A turma era diferente, com 

caraterísticas próprias, difícil de trabalhar, mas foi um enorme prazer vivenciar 

um ano destes com eles. Tenho a certeza que me fizeram crescer em vários 

aspetos e espero ter conseguido o mesmo em alguns deles. “A educação física 

não é uma realidade monolítica, é um terreno partilhado e disputado por 

tradições, comunidades de prática, retóricas de legitimação e, ciclicamente, 

atravessado por movimentos de renovação de discursos e de práticas (…)” 

(Graça, 2014, p. 103) 

2.2.4) A turma partilhada – a outra realidade 

 

No terceiro período fiquei responsável por mais uma turma, que foi 

partilhada ao longo do ano pelas três EE. Esta era uma turma do quinto ano, 

outro ciclo de ensino, com outras idades e com outras vontades. Começo por 

enunciar “a outra realidade” por um simples motivo, logo desde a primeira aula 

que os alunos iam a correr para a mesma extremamente entusiasmados, 

expectantes sobre o que seria ensinado, ou seja, uma realidade diferente da 

que encontrei nos alunos do Ensino Secundário. A turma era constituída por 26 

alunos, 13 rapazes e 13 raparigas. Contrariamente às outras aulas, o local das 

aulas era outro, bem como o material disponível,… 

Relativamente à predisposição destes alunos para a prática, era uma 

turma motivada, em que os alunos ansiavam pelas aulas. Por outro lado, era 

uma turma muito ruidosa e barulhenta. Estavam sempre irrequietos e era 

necessário intervir várias vezes para que o seu comportamento fosse 

adequado.  

No que diz respeito aos conhecimentos, a turma tinha pouco 

conhecimento acerca das modalidades, quero com isto dizer que apenas 
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sabiam algumas regras e poucos eram os conceitos que conheciam. Quanto à 

aptidão física (ApF), a turma era heterogénea, apresentando alguns alunos 

com um bom desempenho motor, eram dinâmicos, tinham, por exemplo, 

facilidade em controlar e agarrar as bolas, tinham um bom domínio corporal e 

sabiam, por exemplo, realizar a roda e rolamento à frente,… por outro lado, 

existiam também alunos com várias dificuldades, como por exemplo, em 

dominar e enviar a bola para onde pretendiam, em realizar rolamento à frente, 

e, por isso, o seu desempenho era claramente inferior aos outros. 

A minha experiência com este grupo foi diferente daquilo que eu 

esperava, posso afirmar que inicialmente começou tudo bem, mas penso que 

foi regredindo ao longo do período. Desde as primeiras aulas que existiam 

comportamentos incorretos, mas que conseguia controlar e corrigir. Contudo, 

ao longo do período, os comportamentos foram-se mantendo e sinto que não 

fui capaz de ser rigorosa ao ponto de em alguns momentos não permitir que 

aquilo evoluísse. Ao mesmo tempo penso que as modalidades abordadas 

(andebol e ginástica artística) não sendo matérias que os alunos gostavam 

muito, acabou por contribuir para este tipo de situações de comportamentos 

menos adequados. 

Contudo, para além dos aspetos menos bons, que referi anteriormente, 

foi uma agradável experiência, onde vivi bons momentos, onde cresci e 

arrecadei várias aprendizagens: como adaptar a minha intervenção a idades 

mais reduzidas; estar mais desperta e atenta ao que se passava à minha volta, 

pois a responsabilidade era maior; designadamente no que concerne às 

questões de segurança. Também compreendi melhor a inocência e felicidade 

das crianças.  
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3. Realização da Prática Profissional 

3.1) Área 1: Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

3.1.1) Conceção 

  

Este ponto tem como principal função “Projetar a atividade de ensino no 

quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais 

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

Educação Física no currículo do aluno e às características dos alunos, através 

de: 1) Analisar os planos curriculares, nomeadamente as competências gerais 

e transversais expressas; 2) Analisar os programas de Educação Física 

articulando as diferentes componentes: finalidades, objetivos, conteúdos e 

indicações metodológicas; 3) Utilizar os saberes próprios da Educação Física e 

os saberes transversais em Educação, necessários aos vários níveis de 

planeamento; 4) Ter em conta os dados da investigação em educação e ensino 

e o contexto cultural e social da escola e dos alunos, de forma a construir 

decisões que promovam o desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis.”6 

Neste ponto, para atingir os objetivos propostos, importa primeiro fazer 

uma reflexão sobre a palavra Ensino. O ensino, é uma atividade que se deve 

preocupar não apenas com a matéria, mas também com as particularidades, 

caraterísticas e necessidades de quem vai aprender, e do contexto e 

circunstâncias onde está inserido. 

Do ponto de vista da minha conceção de ensino, esta tem sido 

construída ao longo dos anos, em resultado das experiências que já fui vivendo 

enquanto monitora de alguns campos de férias e enquanto treinadora de 

voleibol.  

Tal como refere Calleja (2008, pp. 115-116), “Hoje não concebemos 

professores como simples repetidores de textos aprendidos nos livros; o ensino 

puramente reproduzido é obsoleto e prejudica a independência cognitiva e a 

criatividade dos alunos, impede a sua motivação e não contribui para uma 

aprendizagem significativa. Hoje tem de se ensinar para que se possa 

interpretar a informação, ou seja, para passar de um processo docente 

                                                           
6 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundários da FADEUP, pp.3-4 
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baseado no informativo ou reprodutivo a outro que se paute na interpretação de 

alunos e professores, com um caráter produtivo e criativo dos conteúdos 

recebidos.”  

Para se alcançar o que refere Calleja, é necessário que um professor 

tenha determinadas qualidades, nomeadamente o conhecimento daquilo que 

se pretende ensinar, ou, tal como me aconteceu este ano, ter capacidade para 

procurar aumentar o conhecimento sobre a matéria de ensino, isto é, o 

conhecimento do conteúdo. Tal como refere Shulman (1986, p. 9), à medida 

que se começa a investigar as complexidades da compreensão do professor e 

da transmissão do conhecimento do conteúdo, a necessidade de um quadro 

teórico mais coerente torna-se essencial. Ainda o mesmo autor, refere que o 

professor precisa não apenas entender que algo é assim, como também deve 

ainda entender porque é assim, e em que bases pode garantir o que afirmou. 

Depois é essencial conhecer o contexto de trabalho em que se está 

inserido e aqueles a quem se vai ensinar. Segundo Graça (2001, p. 110) “As 

conceções que os professores possuem acerca dos conteúdos de ensino e 

acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no modo como pensam e 

desenvolvem as suas práticas de ensino. O conhecimento que o professor tem 

da disciplina que leciona interage com conhecimentos, convicções e crenças 

acerca da educação, do ensino e aprendizagem, acerca dos alunos e acerca 

dos contextos educativos.” 

Como já referi em alguns pontos anteriores, cada aluno é alguém único, 

pelo que é necessário saber adequar o ensino a cada um. Como refere 

Scheffler (1973, p. 67), “ensinar pode ser caracterizado por uma atividade que 

visa promover a aprendizagem e que é praticada de modo a respeitar a 

integridade intelectual do aluno e a sua capacidade para julgar de modo 

independente”. 

Além destes aspetos, é fundamental, para um bom ensino, o professor 

gostar daquilo que faz para que, dessa forma, consiga criar um clima positivo 

na aula. É também necessário ter capacidade de comunicar, de transmitir o 

que se pretende de forma sucinta e clara, conseguir criar empatia com o outro, 

relacionar-se, saber ouvir e aconselhar, bem como dar-se ao respeito e saber 

respeitar. Estes requisitos permitem, aos professores, um ensino mais 

adequado, facilitado e melhorado. 
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Inicialmente cheguei à escola, em conjunto com as minhas colegas EE, 

e fomos recebidas pelos EE do ano letivo anterior. Estes, de imediato, deram-

nos alguns conselhos e depois colocamos nós algumas questões. Depois desta 

primeira receção, eles acompanharam-nos e mostraram-nos os espaços da 

escola. Ao mesmo tempo íamos conhecendo algum do pessoal docente e 

pessoal não docente da escola. 

Depois destes reconhecimentos tivemos uma primeira reunião com o 

PC. Este transmitiu-nos alguma informação essencial para nos enquadrar na 

escola, nas suas conceções e nas suas práticas.  

 

““Aprender a ensinar, ensinando” Aprendemos como? Conduzindo o 

processo! Nós ainda não somos professoras. Ser professora: caminho longo, 

duro, difícil e cheio de obstáculos. O aluno é o centro de todo este processo. 

Para eles aprenderem tem de primeiro compreender.” (Diário de Bordo, 

17.10.17) 

““Ao aprender vamos errar.” Errei→Refleti→Mudei→Aprendi” (Diário de 

Bordo, 22.10.17) 

3.1.2) Planeamento 

 

 O planeamento é algo essencial, porquanto serve como uma orientação 

para o ensino. Sendo assim é importante saber-se, desde o início, o que se vai 

fazer, mesmo antes de começarem as aulas. “Na planificação são 

determinados e concretizados os objetivos mais importantes da formação e 

educação da personalidade, são apresentadas as estruturas coordenadoras de 

objetivos e matéria, são prescritas as linhas estratégicas para a organização do 

processo pedagógico” (Bento, 2003, p. 15) 

 Eu, em conjunto com as minhas colegas EE, assim que chegámos à 

escola, tivemos como uma das primeiras tarefas analisar a planificação do 

11ºano. Quem iria estar responsável por esta função, ou seja, analisar e mudar 

a planificação eramos nós.  

Tal como refere Bento (2003, p. 15), planificar a educação e a formação 

significa “planear as componentes do processo de ensino e aprendizagem nos 
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diferentes níveis da sua realização; significa apreender, o mais concretamente 

possível, as estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processos 

pedagógicos.” 

3.1.2.1) Plano anual 

No que diz respeito ao planeamento anual (Anexo 2), este é definido 

como “uma perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de 

ensino no local e nas pessoas envolvidas” (Bento, 2003, p. 59) 

O planeamento anual da turma residente pode ser visualizado no quadro 

que surge a seguir (Quadro 1). Nele são apresentadas, por ordem, as unidades 

abordadas em cada período e o número de blocos letivos de 90 minutos para 

cada uma. Importa salientar que no início do ano, em conjunto com as minhas 

colegas EE, planeamos um circuito de condição física para incluir nas aulas em 

paralelo à restante matéria de ensino, para que houvesse um melhor 

aproveitamento do tempo de aula. Assim, era possível estarmos mais atentas 

ao desempenho dos alunos nas matérias nucleares da aula e, 

simultaneamente, desenvolvermos a ApF dos alunos. 

Quadro 1 - Planeamento Anual da Turma Residente. 

PERÍODO UNIDADES 
BLOCOS LETIVOS 

(90 Min) 

Circuito de condição 

física 

1º Período 

Apresentação 1  

FitEscola 2  

Andebol 16 √ 

Atletismo (Salto em altura) 6  

2º Período 

Voleibol 9 √ 

Badminton 6 √ 

Ginástica Acrobática 7 √ 

3º Período 

FitEscola 2  

Basquetebol 11  

Atletismo (Corrida de 

Velocidade) 
5 

 

Contrariamente ao planeamento do 11º ano de escolaridade, em que 

tivemos de analisar e adaptar, o planeamento do 10º ano de escolaridade já 

estava analisado e definido. Para uma melhor organização das matérias de 
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ensino, apontei os dias das aulas, o número das mesmas e defini a ordem das 

unidades a abordar, consoante o calendário escolar e o roulement definido.  

3.1.2.2) Unidade didática 

 

É na parte do planeamento que surge a Unidade Didática (Anexo 3), 

sendo considerada por (Bento, 2003, p. 60) o nível II de planeamento.  

 Este nível de planeamento não é exceção. De facto, e desde o início do 

ano de estágio, este evoluiu e ganhou a nossa personalidade, ou seja, 

inicialmente vimos alguns exemplos e com base neles fomos contruindo e 

modificando até o tornarmos nosso, isto é, com elementos distintos do que 

tinha servido de base. Foi sempre construída uma para cada unidade a ser 

abordada. Sendo assim, todas foram pensadas e planeadas tendo como 

objetivo orientar o ensino. Não funcionaram como uma orientação definitiva, 

pois várias vezes houve a necessidade de alterar algo. Isto acontece também 

em parte pela aprendizagem dos alunos.  

As UD apresentavam o dia da aula, o número da aula, a duração e o 

espaço que na minha opinião são aspetos essenciais na organização. De 

seguida eram apresentados os conteúdos. Estes eram os que estão definidos 

na Planificação Anual aprovada pelo Departamento de Expressões e 

Tecnologias do Agrupamento de Escolas. Para a sua elaboração os alunos 

foram sempre o centro do processo. 

Contrário ao habitual numa UD, nunca foram colocados os “C” de 

Consolidação pois, depois de uma conversa em grupo com as colegas de 

Estágio e com o PC, chegamos à conclusão que não é possível haver 

consolidação de conteúdos que são abordados com tão pouco tempo, ou seja, 

há uma introdução em todos os conteúdos e uma seguinte exercitação dos 

mesmos. 

O trabalho que vinha a ser desenvolvido com a turma tinha sempre 

como objetivo terminal que cada aluno conhecesse e compreendesse as 

diferentes ações técnico-táticas e que fosse capaz de decidir como aplicar em 

cada momento. Para além deste conhecimento eram objetivos que o aluno 
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colaborasse e respeitasse os colegas e fosse autónomo e responsável na 

realização das tarefas que lhe são propostas proporcionando um ambiente 

positivo de aprendizagem. 

No que dizia respeito à Cultura Desportiva, as regras eram conteúdos 

abordados ao longo das aulas, não era necessário uma aula teórica para 

ensinar pois na minha opinião é através de situações reais que aprendem e 

fixam melhor. Quanto à condição física, procurei sempre adequar os conteúdos 

à unidade, e este trabalho era realizado quer no circuito de condição física 

como nos próprios exercícios das aulas. Por último, em relação aos Aspetos 

Psicossociais, estavam presentes os que pensei serem mais importantes nas 

aulas de EF e também pelas caraterísticas de alguns alunos. 

O PC sendo alguém que quer sempre mais, sempre que há 

possibilidade de melhor algo então é objetivo dele. Sendo assim sugeriu-nos 

acrescentarmos três questões úteis (Anexo 4) que nos ajudassem a refletir e 

entender a questão do ensino: O que ensinar?; Como ensinar?; Para quê 

ensinar?. Tudo isto serve como um complemento para o nosso ensino. Nunca 

tinha visto algo assim numa UD e afirmo que fiquei surpreendida e satisfeita 

com a sugestão. 

A elaboração das UD foram essenciais, visto que em conjunto com 

outros planeamentos, me deram uma orientação e facilitaram o meu ensino. 

Tal como em quase tudo neste ano de estágio, houve uma evolução na sua 

elaboração. As grandes diferenças da primeira para a última foram a 

simplificação das informações, a organização das mesmas e a ligação entre 

elas. 

O trabalho anual em conjunto com o NE proporcionou estas melhorias 

em todos os níveis de planeamento. Queríamos que fosse algo nosso, 

construído por nós e não apenas ir buscar informações a outros sítios e copiar 

para lá. Sendo assim afirmo que houve uma grande e positiva evolução, 

constando nas UD a informação essencial. 

Agora que o ano terminou, na minha opinião, penso que para uma UD 

estar minimamente completa deve conter aspetos estruturais essenciais: o 
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nome ou algo que identifique a unidade em questão; as habilidades motoras 

quer técnicas como táticas que tencionamos abordar ao longo da unidade; a 

condição física, ou seja, as capacidades motoras que são mais importantes 

naquela unidade pois estas variam de modalidade para modalidade; a cultura 

desportiva, onde surgem as regras e o regulamento. Neste ponto, compreendi 

que colocar “tema a abordar em todas as aulas” não nos ajuda de uma forma 

direta e sucinta, devemos optar por apresentar algumas das regras e alguns 

pontos do regulamento da unidade que queremos transmitir aos alunos. Desta 

forma é possível ao longo das aulas verificarmos se estamos a transmitir o que 

é importante ou se nos esquecemos de referir algum ponto. De seguida, devem 

surgir os conceitos psicossociais pois estes também divergem de modalidade 

para modalidade, podemos ter uma base que dá para todas, como por 

exemplo, o respeito que tencionamos passar sempre para os alunos, no 

entanto, quer nos aspetos psicológicos como nos sociais há sempre alguns que 

podem mudar. Ao colocarmos estes aspetos torna-se mais fácil, por exemplo, 

pensar num exercício em que pretendemos trabalhar um deles. Para terminar, 

devem surgir os modelos de ensino que vamos utilizar ao longo das aulas. Tal 

como referi anteriormente, não temos de nos sustentar num único modelo para 

todo o ano letivo e, também aqui, podem mudar de modalidade para 

modalidade.  

Para completar a UD, devem surgir alguns pormenores como: a data, o 

número, o local e a duração de cada aula presente na unidade. Desta forma, 

torna-se possível apontar quando vamos introduzir ou exercitar tudo o que 

referi anteriormente, ou seja, as habilidades motoras, as capacidades motoras, 

as regras e regulamento, os conceitos psicossociais e o modelo de ensino. 

Para terminar, penso que é importante um local destinado para uma 

breve reflexão para, no final da unidade, apontar os aspetos positivos e os 

aspetos a melhorar, erros cometidos e que não são para voltar a cometer. 

Aconteceu isso comigo, na UD de voleibol refleti um conjunto de situações que 

nas unidades seguintes não cometi. 

“Sobre a Unidade de Voleibol há vários aspetos a refletir. Foi sem dúvida uma 

unidade com altos e baixos, com alguma frustração e sentimento de querer 
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mas não conseguir. Previamente tinha definido como objetivo, depois da 

avaliação diagnóstica, que com o nível mais avançado tentaria alcançar o 4x4 e 

com o nível mais baixo o 2x2. Tudo deu uma grande volta e terminei no nível 

mais avançado no 2x2 e no nível mais baixo no 1x1. Tenho a plena consciência 

que o erro foi meu, atrasei muito a introdução do 4x4 e com o número reduzido 

de aulas, tive de voltar atrás de forma a não prejudicar os alunos. Sem dúvida 

que todos tinham capacidades para atingir os objetivos iniciais mas não 

trabalhei da forma mais correta. Ainda nesta unidade, senti que não devemos 

ter medo de sair do planeado e que a forma de jogo que pretendemos atingir 

com a turma, deve ser introduzida logo na segunda ou terceira aula e não 

deixar o tempo passar, tal como eu fiz e depois já não fui a tempo. Depois do 

decorrer de toda a unidade e de todos os altos e baixos que nela aconteceram, 

termino-a com a sensação de que podia ter feito muito mais e melhor mas que 

ainda assim me sinto algo satisfeita pelas pequenas mudanças que existiram 

nos alunos. Ia sentindo ao longo da unidade que ainda havia muito para 

ensinar e que eu não tinha tempo. As aulas, até à avaliação, passaram muito 

rápido e o percurso devia ter sido melhor realizado. Para as próximas unidades 

é fundamental refletir bem acerca das capacidades dos alunos e da quantidade 

de aulas e tempo potencial de aprendizagem. Focar no essencial, utilizar 

sempre o método global, recorrer muito ao jogo, muita competição. Tal como 

eu já sabia em Voleibol é onde a técnica mais afeta o desempenho dos alunos 

mas ainda assim não fui capaz de, com este conhecimento, aplicar os 

melhores exercícios de forma a atingirem um desempenho razoável. Esta 

unidade serviu essencialmente de aprendizagem para o futuro.” (Reflexão da 

Unidade Didática de Voleibol) 

Sendo assim, refiro que a presença de todos os aspetos acima referidos 

são essenciais e úteis à planificação adequada de uma UD. São uma forma de 

nos ajudar na estruturação do ensino das diferentes matérias de ensino. 

3.1.2.3) Plano de aula 

Tal como tudo o que foi referido anteriormente, o plano de aula (PA) 

(Anexo 5) serve essencialmente como um guião e uma orientação para a aula. 

“Este plano conduz então as reflexões anteriores à realização metodológica do 

ensino e ao balanço das atividades concretas do professor e dos alunos. A 

preparação da aula apoia-se no planeamento de longo prazo. Tendo em 
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atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as condições de ensino, bem 

como os dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, na preparação 

da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos (já estabelecidos no plano 

da unidade); é planificado o seu decurso metodológico e temporal.” (Bento, 

2003, p. 63).  

Uma das tarefas iniciais propostas pelo PC foi conceber a estrutura do 

PA. Lembro-me que as dúvidas eram algumas, embora já tivéssemos passado 

pela experiência em anos anteriores na faculdade. Uma das dúvidas pairava 

sobre qual seria o modelo mais adequado, visto que um PA pode ser feito de 

várias formas. Neste âmbito, Bento (2003, p. 152) refere que “A aula de 

Educação Física, assim como todas as formas de ensino ou de exercitação em 

desporto e como qualquer outra sessão de ensino racionalmente organizada, 

estrutura-se normalmente em três partes: parte preparatória, parte principal e 

parte final. É importante salientar no entanto, e desde já, que deve ser evitado 

todo o espírito de esquematismo e de formalismo. Existem numerosas 

propostas de esquema de aula, cada uma delas caraterizada por uma 

variedade de constelações possíveis, mas sem que nenhuma possa afirmar a 

pretensão de validade universal.”  

Como referi anteriormente, já tínhamos algumas ideias de como devia 

ser elaborado um PA e tentámos elaborar, da melhor forma possível, um 

modelo. Para tal, foi necessário procurar e pesquisar, tentando perceber o que 

é que um PA nunca deve deixar de conter. Há alguns pontos básicos, tais 

como o número do PA, a data, a hora,…que o completam mas não são o 

essencial, ou seja, sem estas indicações é possível realizar a aula com 

sucesso. O que realmente importa, e não é possível uma aula correr da forma 

pretendida sem esta informação, é o conteúdo relativo a algumas categorias 

didáticas, nomeadamente, os objetivos, os conteúdos e os métodos. (Bento, 

2003, p. 15)  

Inicialmente o nosso PA, dividido em três partes: inicial, fundamental e 

final, apresentava na sua constituição um local definido para os objetivos 

específicos, outro para os objetivos comportamentais, outro para a situação de 

aprendizagem e um último para as componentes críticas. Depois decidimos 
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apresenta-lo ao PC, o qual nos deu algumas indicações, tais como acrescentar 

um local para os conteúdos e outro para estratégias/atividades. Para além de 

acrescentarmos estas sugestões, o último local anteriormente denominado de 

componentes críticas, passou a chamar-se de palavras-chave. Ainda assim 

sabíamos que este poderia ainda não ser definitivo pois havia sempre algo a 

melhorar.  

“Os dias vão passando e temos sempre algo a melhorar, um exemplo disso é 

o plano de aula que estamos sempre a alterar, a completar, a inovar.” (Diário 

de Bordo, 20.09.17) 

Depois de uma primeira visita da PO à escola e de assistir às nossas 

aulas, em reunião do NE conversámos sobre os PA e, novamente, realizámos 

alterações com o intuito de melhorar e simplificar. Sendo assim, optámos por 

terminar o PA, sendo este constituído por 4 locais, um para o tempo, algo 

essencial pois assim temos uma orientação para aquilo que pretendemos fazer 

e o que deve, ou não, ter mais tempo de exercitação; outro local para os 

conteúdos/comportamento a observar, tornando, desta forma, mais fácil de 

entender aquilo que era pretendido, era onde colocava o conteúdo previamente 

definido na UD, que iria ser lecionado na aula, e onde explicava a forma de 

realização do mesmo; de seguida as estratégias/organização didático-

metodológica, onde surgia o exercício destinado para determinada parte da 

aula, atribuía um nome ao mesmo e passava a explicar como devia ser feito, a 

ordem, as rotações,… e, por fim, um local para as palavras-chave, que 

consistia em três ou quatro expressões que serviam como orientação para 

corrigir os alunos durante a execução dos exercícios. O sumário colocou-se no 

fim do PA, antes do local para a reflexão.  

 Penso que construímos um bom PA, é simples, fácil de entender e 

apresenta tudo o que é essencial para a aula. Posso dizer que evoluí e aprendi 

muito neste aspeto, compreendi o que deve surgir e o que é dispensável, que 

deve ser algo simples, não com demasiado texto senão é saturante e confuso. 

O que é realmente importante na elaboração de um PA, para além da sua 

forma com os indicadores que apresentei anteriormente, é a estruturação da 

matéria de ensino, ou seja, a pertinência das tarefas de aprendizagem e a sua 
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adaptação ao contexto e às necessidades dos alunos. Sendo assim, temos 

nele uma forte sustentação para a aula. Mesmo que depois no decorrer da aula 

as situações não corram como queremos cabe-nos a nós adaptar. Na minha 

opinião não há “O plano de aula”. Existem várias formas, vários modelos e 

cada professor deve utilizar o que for mais adequado para si.  

3.1.3) Realização 

 

 A realização do ensino é a componente mais importante de todo o 

processo de EA, pois corresponde à aplicação na prática das conceções de 

ensino e do que foi objeto de planeamento. 

 De acordo com Klafki (1995), o ensino e a aprendizagem devem ser 

entendidos como métodos de interação em que as relações professor alunos e 

alunos entre si desempenham o papel principal.  

 Tal como é referido nas Normas Orientadoras do EP, na parte da 

realização é objetivo que o EE: “Conduza com eficácia a realização da aula, 

atuando de acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes 

dimensões da intervenção pedagógica. a. Recorra a mecanismos de 

diferenciação pedagógica adequados à diversidade dos alunos. b. Promova 

aprendizagens significativas e desenvolva a noção de competência no aluno. c. 

Utilize terminologia específica da disciplina e adequada às diferentes situações. 

d. Envolva os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem e na gestão 

do currículo. e. Otimize o tempo potencial de aprendizagem nos vários 

domínios, a qualidade da instrução, o feedback pedagógico, a orientação ativa 

dos alunos, o clima, gestão e disciplina da aula. f. Recorra a decisões de 

ajustamento”.7 

 Desde o início do ano que sabia que o ponto da realização era o ponto 

mais importante de todo o processo de estágio, isto porque é onde mostramos 

aquilo que conseguimos fazer e ser enquanto futuros professores de EF. É 

também neste contexto, que somos colocados à prova e demonstramos, ou 

não, se estamos preparados para o mundo de trabalho. Ao mesmo tempo, era 

                                                           
7 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundários da FADEUP, p.4 
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o momento que mais ansiava pois era a oportunidade de fazer aquilo que 

sempre quis desde mais nova e era o primeiro contacto com uma turma onde 

iria estar a ser observada por cada aluno e cada um deles iria ficar com uma 

primeira ideia sobre mim. 

 Desde cedo que fui compreendendo alguns aspetos, objeto de reflexão 

no diário de bordo e que funcionaram como linhas orientadoras para o ano de 

estágio. 

 

“Ser professor é muito mais do que chegar à aula com um plano e cumpri-lo. 

É nas nossas aulas que os alunos choram, desabafam, ultrapassam 

obstáculos, se sentem livres, libertam adrenalina, energia,…” ““Um sorriso do 

aluno é mérito nosso”, não há nada mais gratificante do que ver um aluno 

ultrapassar determinada dificuldade.” “Nós temos de gostar daquilo que 

fazemos, temos de sentir prazer; quando isto não acontecer estamos no sítio 

errado.” (Diário de Bordo, 21.09.17) 

“não há competências sem conhecimento”. “concentrar no essencial” , esta é 

uma frase já repetida mas com o acumular de situações, 

trabalhos,…devemos mesmo concentrar no essencial e não fazer nem pensar 

no que não tem importância. “aprendizagem com significado”, é muito 

importante que os alunos compreendam o que estão a fazer e porque o estão 

a fazer. (Diário de Bordo, 27.09.17) 

“Os alunos tem de sair da aula de EF transpirados ou a sorrir, ou as duas 

coisas” (Diário de Bordo, 29.09.17) 

 

 Nos pontos que surgem a seguir, irei apresentar os elementos que 

caraterizaram as minhas práticas de ensino, isto é, como ensinava, que 

modelos de ensino utilizei, o que fui aprendendo, o que fui mudando e as 

aprendizagens dos alunos, especificamente os da minha turma residente - 10º 

ano de escolaridade. 
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3.1.3.1) Modelos de ensino 

 

 Ao longo do ano de estágio, tal como já foi apresentado anteriormente, 

foram lecionadas várias unidades na turma do 10º ano de escolaridade, entre 

elas: andebol, atletismo – salto em altura, voleibol, badminton, ginástica 

acrobática, basquetebol e atletismo – corrida de velocidade. Para a lecionação 

foi necessário estabelecer, previamente, as formas de ensino. Estas formas de 

ensino sustentam-se, entre outros elementos, em vários modelos de ensino.  

 “Em primeiro lugar, o conceito de modelo implica algo maior que uma 

estratégia, método ou tática em particular. (…) Os atributos de um modelo 

consistem na existência de uma base teórica coerente ou de um ponto de vista 

sobre o que os alunos devem aprender e a forma como o devem fazer, assim 

como as recomendações sobre comportamento de ensino e estruturas de sala 

de aula, necessários à concretização de diferentes tipos de aprendizagem. Em 

segundo lugar, o conceito de modelo de ensino serve como um importante 

dispositivo de comunicação para os professores. Os criadores do conceito de 

modelo de ensino (Joyce & Weil, 1972; Joyce, Weil, & Calhoun, 2004) 

classificaram várias abordagens ao ensino, de acordo com os objetivos de 

instrução, a respetiva sintaxe e a natureza dos ambientes de aprendizagem de 

cada uma delas. Os objetivos de instrução especificam o tipo de resultados nos 

alunos que o modelo pretende obter.” (Arends, 2008, p. 251) 

  Os modelos de ensino que utilizei com a minha turma foram vários, entre 

eles: o Modelo de Instrução Direta (MID) “…por ser um modelo 

recorrentemente utilizado no contexto do ensino da Educação Física e no 

Treino Desportivo, e por evidenciar eficácia no ensino de habilidades em 

contextos de baixa interferência contextual, apanágio das etapas iniciais de 

prática”. (Mesquita & Graça, 2009, p. 46) ; o Modelo de Desenvolvimental (MD) 

de Rink, pois “ao situar o enfoque no tratamento didático dos conteúdos, dá um 

contributo inestimável à planificação e estruturação da matéria de ensino no 

contexto das atividades físicas e desportivas”. (Mesquita & Graça, 2009, pp. 

46-47) e o Modelo de Educação Desportiva (MED), que “ganha relevância e 

particular interesse pedagógico ao salientar as componentes afetivas e sociais 

na formação dos alunos, porquanto inerente à competição há a preocupação 

em diminuir os fatores de exclusão, lutando por harmonizar a competição com 
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a inclusão”. (Mesquita & Graça, 2009, p. 47). Estes três modelos instrucionais, 

segundo Mesquita e Graça (2009, p. 64), oferecem contributos distintos e 

complementares no âmbito do ensino das atividades físicas e desportivas. Não 

são estanques, nem sequer se pode afirmar que uns são melhores que os 

outros. A sua adaptabilidade depende fortemente de variáveis de ensino e de 

aprendizagem a que é necessário atender no momento da sua escolha. 

 Para além dos modelos referidos anteriormente, também sustentei o 

processo de EA de alguns jogos desportivos coletivos, no Modelo de Ensino de 

Jogos para a Compreensão (TGFU), que “preconiza, deste modo, uma viragem 

fundamental no sentido da compreensão tática do jogo. É um modelo centrado 

no jogo e no aluno, por isso mesmo tem como ponto de partida absolutamente 

fundamental a escolha da forma de jogo a apresentar aos alunos”. (Graça & 

Mesquita, 2015, p. 18) 

 No início do ano, na unidade didática de andebol, ainda sem conhecer 

muito bem a turma, comecei por uma abordagem sustentada no MID e no MD 

de Rink. Isto porque, como referem Mesquita e Graça (2009, p. 48), a tomada 

de praticamente todas as decisões acerca do processo de EA nomeadamente 

a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem, eram da minha responsabilidade e, existia “uma sequência de 

desenvolvimento do conteúdo e estruturação de tarefas de aprendizagem, 

tendo em vista um processo de aprendizagem focado sobre a efetiva melhoria 

do desempenho dos alunos”. (Mesquita & Graça, 2009, p. 52)  

 Imediatamente, no decorrer desta primeira unidade didática (andebol) 

percebi que ao longo do ano iria ser fundamental sustentar as modalidades 

com competição, em jogo, pois este era mais motivador para os alunos e é 

onde eles vivenciam as diferentes situações que, num exercício critério, nem 

sempre surgem.  

 Assim foi, nas unidades didáticas seguintes, comecei a sustentar o 

processo de EA no MED e no TGFU. No que diz respeito ao MED, este estava 

evidenciado nas aulas pela criação de equipas e pela existência de competição 

num processo semelhante a torneios, em que todas as equipas jogavam contra 

todas (consoante o nível do grupo). No entanto, a existência deste modelo de 

ensino ainda estava aquém dos seus benefícios, porquanto a competição 

existente não estava a ser visível para os alunos, pois não existia um quadro 
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competitivo. No decorrer do segundo e terceiro períodos, o MED começou a 

ser aplicado com mais evidência. As equipas eram fixas ao longo da unidade 

didática, existia um quadro competitivo afixado na aula com os jogos do dia, 

existindo também um capitão que era responsável por, no final de cada jogo, 

se dirigir ao quadro competitivo e apontar o resultado da sua equipa ou 

confirmar que o capitão da equipa adversária colocava corretamente a 

pontuação. Tal como com o MED, o TGFU foi evoluindo e tentei, ao longo do 

ano letivo, utilizar o jogo como base em todas as aulas, de forma a 

proporcionar melhorias nas aprendizagens dos alunos “colocando aos alunos 

questões da ordem do que fazer e quando fazer e não apenas do como fazer”. 

(Graça & Mesquita, 2015, p. 18) 

 Tal como nas modalidades com competição, também nas matérias como 

o salto em altura, ginástica acrobática e corrida de velocidade sustentei o 

processo de EA em vários modelos de ensino. Estas três unidades didáticas 

tiveram um número reduzido de aulas. Deste modo, em atletismo não houve 

competição, apenas pretendi que os alunos aprendessem e desenvolvessem 

as suas capacidades nestas modalidades, ou seja, conhecessem a técnica 

correta, como deviam fazer e a tentassem executar. Para tal, sustentei o 

processo de EA, no MID e no MD. 

 As estratégias utilizadas nas duas unidades didáticas de atletismo foram 

semelhantes: existia uma progressão ao nível da técnica. Esta progressão 

estava dividida por estações: na primeira estação realizavam apenas a primeira 

parte da técnica, na segunda estação realizavam a primeira mais a segunda e 

assim sucessivamente, até à última estação que era a exercitação da técnica 

completa. Na unidade de ginástica acrobática os alunos ficaram responsáveis 

pela elaboração de um esquema de ginástica, pelo que o MED também esteve 

presente, pois havia um aluno responsável pelo seu grupo e pelas atividades 

do mesmo.  

 As estratégias utilizadas na lecionação destas unidades didáticas 

também foram promotoras de sucesso. Com efeito, consegui observar 

melhorias na aprendizagem dos alunos utilizando estes modelos, pois houve 

uma progressão no seu desenvolvimento. 
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 Sendo assim, posso afirmar que também neste aspeto (modelos de 

ensino) consegui evoluir e gerir as caraterísticas dos modelos, levando a que 

também houvesse melhorias nas aprendizagens dos alunos. 

 Como referem Mesquita e Graça (2009, pp. 45-46), “Entre modelos de 

instrução mais centrados na direção do professor e modelos que concedem 

mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há que encontrar o justo 

equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as necessidades de 

exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma 

vinculação duradoura à prática desportiva”.  

 Tal como em vários aspetos que refiro neste relatório, penso que não há 

uma forma única de se fazer algo, de se ensinar, de se lidar com os alunos. 

Cada professor deve adequar a comunicação, a instrução, o PA, os exercícios 

das aulas,…aos seus alunos e à sua realidade. Sendo assim, os modelos de 

ensino não são exceção, pelo que o uso de um modelo híbrido torna-se, a meu 

ver, o melhor, o mais completo e o mais adequado às exigências do processo 

de EA. 

 Para além dos modelos, importa discorrer acerca da comunicação e da 

instrução com os alunos, que é a chave da operacionalização do processo de 

EA. 

3.1.3.2) Comunicação e instrução  

  

Tal como referem Rosado e Mesquita (2009, p. 70), “É inquestionável o 

papel exercido pela comunicação na orientação do processo de ensino-

aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que se estabelece. A 

transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na 

aprendizagem”.  

A comunicação é algo essencial, pois a forma como comunicamos com 

os nossos alunos pode influenciar muitos aspetos, tal como a forma de 

interpretação deles, pois temos de ser concisos e diretos no que lhes 

transmitimos; e a maneira como eles reagem ao que lhes comunicamos, pois 

temos que conseguir utilizar o tom e as palavras adequadas, estabelecendo 

uma relação pedagógica baseada no respeito e atenção. É inquestionável a 
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importância do papel da comunicação em todos os aspetos da vida diária. É 

através dela que conseguimos interagir com os outros e com o meio que nos 

rodeia. Aplicado ao processo de EA, a importância desta é ainda mais 

salientada, visto que a transmissão de informação é um dos alicerces 

fundamentais dos professores. 

Segundo Caetano e Rasquilha (2007), comunicar é colocar em comum 

uma informação, partilhar uma ideia, um sentimento, uma atitude, um 

comportamento, conhecimentos, trocar experiência.  

Para Rendeiro (1994, p. 52) a comunicação é “o único processo pelo 

qual cada pessoa se relaciona continuamente com os outros, com o mundo e 

consigo própria, para se manifestar e percecionar os outros como 

manifestados. De outra forma, é o único processo construtor e 

simultaneamente manifestador do ser”. 

Este ano, nas primeiras aulas sabia que, pelas caraterísticas da turma, 

tinha de ser mais rigorosa e foi precisamente isso que tentei fazer. Com o 

passar do tempo e depois de ter a turma controlada a minha comunicação de 

“mais distante” passou a ser “mais próxima”. Ao longo do tempo também fui 

conhecendo melhor a turma e consegui adequar a melhor forma de comunicar 

com cada aluno, ou seja, com uns tinha de ser mais rigorosa, aplicando um tom 

mais impositivo, para que me respeitassem. Por outro lado, com outros alunos, 

bastava comunicar de forma simples e calma. 

Inerente à comunicação está o processo de instrução. Segundo Graça 

(2006, p. 170) “No processo de instrução, o professor avalia as necessidades, 

os interesses e as capacidades dos alunos; concebe, seleciona e adapta 

atividades, tarefas e exercícios para concretizar os objetivos de aprendizagem, 

otimizando os recursos disponíveis; apresenta tarefas, dá explicações, 

comunica expectativas e exigências sobre o que deve ser feito e como deve 

ser feito; apoia o confronto dos alunos com as tarefas de aprendizagem; 

estimula, supervisiona, orienta, regula, avalia o empenho na atividade e o 

rendimento dos alunos”. Tal como apontam Rosado e Mesquita (2009, p. 69), 

“Dela fazem parte todos os comportamentos, verbais ou não-verbais (e.g. 

exposição, explicação, demonstração, feedback, entre outras formas de 

comunicação, nomeadamente não-verbais), que estão intimamente ligados aos 

objetivos de aprendizagem”. 
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No início do ano sei que a minha instrução não era a mais adequada, 

pelo que assumi como um dos meus objetivos para este ano de estágio, 

melhorar esta caraterística. De facto, inicialmente a minha instrução não era 

precisa nem direta, as explicações tendiam a ser redundantes, baseada 

apenas na transmissão da tarefa, sem demonstração. Em consequência, na 

generalidade das situações quando os alunos iniciavam os exercícios 

apresentavam muitas dúvidas. Ao longo do tempo, uma das minhas 

preocupações passou a ser demonstrar, aliada à explicação da tarefa. “De 

facto, a demonstração, em parceria com a exposição, assume no âmbito das 

atividades desportivas um papel fundamental, na medida em que possibilita a 

visualização por parte do praticante do(s) movimento(s) a efetuar.” (Rink, 1994; 

Darden, 1997, cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 96)  

Grande parte das vezes apenas transmitir aquilo que pretendemos que 

os alunos façam não é suficiente. Se eles virem concretamente o que é para 

fazer, torna-se mais fácil a sua compreensão. Com a melhoria na qualidade da 

instrução que dava aos alunos, passei a observar menos dúvidas nos alunos e 

os exercícios começavam de forma mais dinâmica. 

Outro ponto, relativo à minha instrução, que era necessário melhorar, 

eram os feedbacks (FB). Estes, segundo Sarmento et al. (1993, pp. 44-45), 

apresentam 4 dimensões: objetivo, direção, forma e afetividade, compostas por 

13 categorias. Os mesmos autores referem que, no que diz respeito ao objetivo 

do FB, este pode ser avaliativo, onde “o professor reage à prestação emitindo 

um simples juízo ou apreciação dessa execução sem qualquer referência à sua 

forma”; ser prescritivo, onde “o professor reage à prestação do aluno (…) 

informando-o da forma como deverá realizar a execução seguinte (…)”; ser 

descritivo, onde “o professor descreve a prestação, informa o executante da 

forma como o realizou”; e por último ser interrogativo, onde “o professor 

interroga o executante acerca da prestação motora”. Relativamente a estas 

caraterísticas do FB, posso afirmar que inicialmente me regia muito apenas 

pelo prescritivo, isto é, informava o aluno da forma como realizar a execução. 

Com o decorrer do tempo, fui percebendo que não estava a colocar os alunos a 

pensar, ou seja, não os questionava sobre os seus movimentos e as suas 

decisões. Assim que me apercebi que devia melhorar também este aspeto, 

comecei a utilizar o questionamento, para além de avaliar, prescrever e 
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descrever. O questionamento, de acordo com Harvey e Goudvis (cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009, p. 101), é a chave para a compreensão. “(…) o 

questionamento revela-se essencial como procedimento de ensino.” (Rosado & 

Mesquita, 2009, p. 101) 

Sarmento et al. (1993, p. 45), apontam que, relativamente à direção do 

FB, este pode ser individual, onde “a reação do professor à prestação dirige-se, 

apenas, a um aluno”, para o grupo, onde “a reação dirige-se a mais de um 

aluno mas não à totalidade da turma” ou para a classe, onde “a reação à 

prestação dirige-se à totalidade dos alunos da turma”. No que diz respeito a 

este aspeto, desde o início do ano até ao final, utilizei os três tipos. Quando via 

apenas um aluno a fazer incorretamente falava diretamente com ele, quando 

verifica, por exemplo, numa equipa ou num grupo específico que, de uma 

forma geral, não estavam a fazer como era pretendido, dirigia-me a eles 

enquanto os outros alunos da turma continuavam em exercitação. Por outro 

lado, quando via que a generalidade da turma não correspondia ao que eu 

tinha previamente definido, mandava todos parar o que estavam a fazer e, 

garantindo que todos estavam atentos e focados em mim, voltava a explicar o 

pretendido. 

No que diz respeito à forma, os mesmos autores, apontam que pode ser 

auditivo - o professor manifesta-se de forma oral; visual - o professor 

manifesta-se através de formas não-verbais; quinestésico - o professor interage 

diretamente com o aluno sob a forma de contacto ou manipulação corporal do 

aluno; e, misto - o professor utiliza pelo menos duas das formas descritas 

anteriormente, por exemplo, auditivo e visual, auditivo e quinestésico,… Quanto 

a este aspeto, posso afirmar que inicialmente me sustentava muito no FB 

auditivo e, com o decorrer do tempo, comecei a utilizar um método mais misto, 

onde utilizava várias vezes o FB auditivo em conjunto o visual ou com o 

quinestésico. Pouco a pouco comecei a tornar a minha instrução mais completa 

e, tal como os aspetos anteriores, esta evolução permitiu-me verificar melhorias 

na aprendizagem dos alunos.  

Para terminar, os mesmos autores referem que quanto à afetividade, o 

FB pode ser positivo, onde o professor elogia ou encoraja a prestação do 

aluno, ou negativo, onde o professor denigre a prestação do aluno. No decorrer 

do ano utilizei os dois tipos de FB, no entanto, procurei utilizar mais o FB 
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positivo, pois os alunos da minha turma precisavam de estímulos positivos para 

serem motivados. 

Para além de todos estes aspetos, também procurei adequar a minha 

instrução às palavras-chave que estivessem presentes no PA, pois sabia que 

tinham sido pensadas ao pormenor para cada momento. Desta forma, foi 

possível ver os alunos a executar melhor quer a componente técnica como a 

componente tática. 

Foi com o desenvolvimento dos aspetos mencionados anteriormente que 

consegui, ao longo do ano, sentir diferenças no comportamento dos alunos. 

Estes começaram a agir mais de acordo com aquilo que lhes era pedido e, 

quando questionados, sabiam o que tinham de fazer, quando e como.  

 No final do ano, a pedido da PO, fizemos uma experiência muito 

proveitosa: na aula assistida colocámos um gravador durante o tempo todo. No 

final da aula, em casa, tínhamos como tarefa passar toda a gravação para o 

Word. Para terminar, depois de já termos tudo por escrito, foi necessário 

procedermos à sua análise, verificando qual a forma de FB que mais 

utilizámos, se o questionamento, a prescrição, descrição,…e, para além disso, 

comparar se o que estava no PA foi aquilo que passámos aos alunos, como 

por exemplo, ver se as palavras-chave previamente definidas eram utilizadas 

por nós, ou algo semelhante. Esta experiência foi sem dúvida muito 

enriquecedora e foi quando percebi, mais em concreto, que os FB que 

transmitia podiam ser melhorados. Para além do imenso trabalho que tive em 

passar tudo para o Word, tive pena por não ter realizado a experiência também 

no início do ano letivo e agora no final fazer uma comparação mais 

pormenorizada.  

 Sei, sem dúvida, que uma das minhas evoluções foi precisamente na 

instrução, no entanto, se tivesse feito estas duas análises tinha informação 

mais precisa daquilo que fiz e daquilo que evoluí. Penso que este aspeto pode 

ser algo a ter em consideração para os anos futuros, para os futuros 

estagiários. 
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3.1.3.3) Gestão e organização da aula 

  

A gestão e organização das aulas foram minhas preocupações desde a 

primeira até à última aula. Isto porque uma aula sem estar bem organizada 

certamente não irá decorrer de uma forma positiva. Sendo assim, antes da aula 

decorrer havia um trabalho realizado previamente, por mim, com ajuda das 

minhas colegas EE e do PC, quando necessária. 

Como referi anteriormente no PA, as minhas aulas estavam sustentadas 

em três grandes partes: parte inicial, parte fundamental e parte final. As partes 

iniciais tinham dois objetivos cruciais: preparar os alunos para o decorrer da 

aula, ou seja, preparar e ativar os grandes grupos musculares, articulações e o 

sistema cardiorrespiratório para a aula e, para além disso, e que era essencial 

na minha turma, motivar os alunos para a aula! De seguida, a parte 

fundamental da aula consistiu, grande parte das vezes, em alguns exercícios 

em que o objetivo era que os alunos aprendessem e desenvolvessem as 

habilidades técnico-táticas da unidade didática lecionada. Esta parte 

fundamental terminava, sempre, com jogo nas modalidades em que este 

existe, ou, nas modalidades sem forma de jogo, como por exemplo, na técnica 

de corrida, com exercitação da mesma na forma mais evoluída. A parte final 

das aulas servia para continuar a parte fundamental, para falar com os alunos 

quando era necessário ou até para os motivar para a aula seguinte realizando 

uma atividade mais lúdica e motivadora. 

 Os alunos da minha turma eram muito heterogéneos, desde alunos com 

muitas capacidades e com vontade, passando por alunos com reduzidas 

capacidades com um acréscimo de ausência de disponibilidade para a prática, 

terminando nos alunos CEI, com deficiências a nível intelectual. Sendo assim, 

era necessário gerir e organizar tudo da melhor forma possível. O meu grande 

objetivo para todas as aulas era que todos os alunos tivessem oportunidade de 

aprender e, para isso, como referem Mesquita e Graça (2009, p. 42) “a 

exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem e a cada um dos 

alunos”. 

 Foi, sinceramente, algo bastante complicado de gerir algumas vezes, 

visto que para além de todas as caraterísticas dos alunos, a turma era grande, 

muitas vezes só tínhamos disponível 1/3 do pavilhão para a sua realização e, 
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no segundo período era necessário realizar o circuito de condição física e todos 

tinham de o realizar. Foram várias as horas gastas a tentar planear tudo da 

melhor forma.  

 Para ser possível manter um clima positivo na aula, em grande parte do 

ano letivo dividi a turma em dois grupos, realizando trabalho por níveis. Um dos 

grupos encontrava-se na modalidade abordada e outro realizava um circuito de 

condição física, que mais tarde serviu também para o estudo de investigação 

realizado. Desta forma, foi possível focar a minha atenção de forma mais 

pormenorizada e o meu FB foi mais preciso. Foi também desta forma que 

mantive a turma mais organizada visto que não havia tanta confusão, nem na 

modalidade nem no circuito de condição física. Como referem Mesquita e 

Graça (2009, p. 43), “Assegurar um bom funcionamento do sistema de gestão 

é cuidar eficazmente dos problemas da disciplina e da ordem na aula, garantir 

a cooperação dos alunos e manter o fluxo de atividades da aula, ao longo do 

tempo”. Através deste trabalho, consegui verificar melhorias na aprendizagem 

dos alunos, pois o grupo em que estavam inseridos, correspondia às suas 

caraterísticas e necessidades, possibilitando situações de êxito. 

 

“…mais uma vez notei que não vai ser fácil lidar com tantos e com tão 

variados alunos, mas tenho a certeza que com o decorrer do ano se vai tornar 

mais fácil. “Aprender fazendo, aprender a ensinar, ensinando”” (Diário de 

Bordo, 22.09.17) 

“…as aulas são conquistas constantes; há um clima instável; não podemos 

deixar um mau aspeto influenciar o resto da aula.” (Diário de Bordo, 13.11.17) 

 Com esta gestão e organização da aula, foi também possível 

transformar um pouco os alunos da turma. Inicialmente, estes não eram 

organizados, quando era pedida a realização de um exercício faziam-no sem 

preocupação e aleatoriamente. Ao longo do ano verifiquei que estes 

pormenores estavam a ser desenvolvidos e os alunos iam aprendendo a serem 

mais responsáveis e organizados, tornando-se mais autónomos. De facto, “As 

decisões de gestão adotadas pelo professor para promover a ordem têm 

implicações na qualidade do trabalho dos alunos e consequentemente nas 

oportunidades de aprendizagem”. (Mesquita & Graça, 2009, p. 44) 
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 O sucesso dos alunos depende de vários fatores, nomeadamente da 

existência de alguma rotina, tal como é abordado no ponto seguinte. 

3.1.3.4) Rotina e intensidade 

 

Ao longo do ano letivo, algo que o PC estava sempre a aconselhar era 

“rotina e intensidade” para tirarmos o melhor proveito das aulas, tanto nós a 

nível de ensino, como os alunos a nível de aprendizagem. Neste âmbito, 

Mesquita e Graça (2009, pp. 44-45), referem que “Por isso, as tarefas rotineiras 

são um porto seguro para professores e alunos. Estabelecer e manter rotinas é 

fundamental para a eficiência da aula,…”. Nesta senda, estes elementos  eram 

uma preocupação constante que marcavam presença nas minhas reflexões.  

“Rotina e Intensidade são as palavras-chave em que tenho de me focar 

agora.” (Diário de Bordo, 10.10.17)  

Criar uma rotina significava não alterar por completo um PA pois na aula 

seguinte iríamos gastar novamente muito tempo na instrução dos exercícios 

novos, ou seja, no início da unidade e no decorrer da mesma, pensava em 

alguns exercícios estruturantes e depois jogava com variáveis de simplificação 

e complexificação. Rotina foi uma das palavras-chave para conseguir observar 

evoluções nos alunos da minha turma e quando isso acontecia sentia um 

elevado grau de satisfação.  

 Esta rotina está também relacionada com o ponto anterior, gestão e 

organização da aula. Os alunos sabiam que inicialmente realizam um exercício 

para os fazer entrar na aula, depois o foco era a matéria de ensino e para 

terminar situação de jogo ou exercícios critério, consoante a modalidade, ou, 

em alternativa, um exercício mais motivador. Esta rotina era do agrado da 

turma e foi mantida. Se eu tivesse visto que algo não estava a correr bem tinha 

alterado, mas a turma adaptou-se bem. Depois desta rotina mais global, surge 

a rotina mais pormenorizada, relacionada diretamente com os exercícios. Tal 

como já referi, a rotina consistia em manter a base do exercício e alterar a sua 

dificuldade e/ou complexidade. Em todas as unidades consegui aperceber-me 

da evolução dos alunos, em grande parte considero que foi devido às rotinas 

(gerais e específicas) instituídas.  
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“Quanto à matéria de ensino, as aulas têm tido uma base e uma semelhança 

muito grande, havendo apenas ligeiras evoluções na dificuldade e/ou 

complexidade dos exercícios.” (Reflexão PA de Basquetebol, 8.05.2018) 

“Fiquei satisfeita pela evolução presente em alguns, com a realização de 

passe e corte com critério e com a noção de passar e movimentar.” (Reflexão 

PA de Basquetebol, 8.05.2018) 

Para além da rotina, outro elemento chave foi a intensidade. Era 

essencial tentar colocar intensidade em todas as aulas, em todos os exercícios. 

Para além de manter os alunos em exercitação constante acabava por ser uma 

forma de motivação para eles. Também o Programa de Educação Física (2001, 

p.6), faz referência que a EF deve proporcionar um nível de atividade física 

intensa, saudável, gratificante e culturalmente significativa.  

Esta intensidade estava presente quer na modalidade que estava a ser 

abordada, como no circuito de condição física. Na modalidade foi possível 

porque o número de alunos envolvidos, de cada vez, devido à realização do 

circuito de condição física, eram em menor número, pois se fossem 30 alunos 

em simultâneo, num terço do espaço, tudo ficaria mais complicado. Para criar 

esta intensidade tentei que não existissem, ou fossem reduzidos, os tempos de 

espera nos exercícios e que os alunos realizassem várias vezes o que lhes era 

pedido. Como refere Mota (1990, p. 5), “De facto, é necessário que os 

estímulos colocados possuam uma intensidade, duração e frequência 

suficientes, por forma a que os efeitos desejados possam ser alcançados 

(Astrand e Rodahl, 1980; Bouchard e col., 1980). Para além daquelas 

caraterísticas, os estímulos colocados devem estar ajustados às capacidades e 

habilidades dos indivíduos a que se dirigem.”  

A rotina em conjunto com a intensidade das aulas proporcionou 

melhorias e gosto pelas aulas em alguns alunos da turma, algo que me deixa 

muito satisfeita.  

“Este ano, nas aulas de EF, foi muito complicado adaptar-me pois foram aulas 

mais intensas e tudo na base da “perfeição”, então foi complicado para mim. 

Mas, no fim, sinto-me agradecido pois foi o ano em que mais evoluí 

fisicamente e psicologicamente.” (Reflexão de um aluno no final do ano letivo) 
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3.1.3.5) Trabalho por níveis 

  

Como referi anteriormente a minha turma era muito heterogénea e, um 

dos meus objetivos, passava por proporcionar as melhores oportunidades a 

todos os alunos. Para conseguir atingir este objetivo, uma das soluções 

utilizadas ao longo do ano de estágio, em várias unidades abordadas, foi o 

trabalho por níveis.  

O trabalho por níveis surgiu devido à necessidade de dar resposta às 

caraterísticas e capacidades individuais de cada aluno. Pois, cada vez mais, 

nas aulas, surgem perfis variados de aprendizagem, sendo neste contexto que 

aparece a diferenciação do ensino. Tal como é apresentado por Januário 

(1996, p. 95), “A diferenciação do ensino pode ser implementada por vários 

meios: (a) estabelecer metas e objetivos desiguais para os alunos e, 

consequentemente, diferentes tipos de tarefas e critérios de avaliação – 

diferenciação máxima; (b) pela utilização de tarefas de aprendizagem 

diferenciadas para alcançar metas idênticas – formas de diferenciação 

considerada como média; e, (c) por estratégias de atuação ou decisões de 

ajustamento particulares do professor – tempo de aprendizagem desigualmente 

atribuídos, prioridades na supervisão, em incentivos ou feedback para alguns 

alunos, etc., embora os objetivos e conteúdos sejam à partida, iguais para 

todos.”    

Este trabalho por níveis era realizado colocando aproximadamente 

metade da turma na modalidade que estava a ser abordada, enquanto a outra 

metade realizava um circuito de condição física.  

 

“Foco para intervenção – diferente por níveis; temos de saber o que vamos 

corrigir, por norma nos níveis mais avançados a intervenção é mais reduzida, 

temos de tentar evitar isto. Conclusão: foco na Técnica no nível mais baixo e 

foco na Tática no nível mais avançado.” (Diário de Bordo, 13.11.2017) 

 

No decorrer do ano quase sempre utilizei este tipo de trabalho por 

níveis, era mais motivador, conseguia melhorar a minha comunicação e 

instrução pois era semelhante para todos, quando os grupos trocavam da 

modalidade para o circuito de condição física e vice-versa, sabia que tinha de 
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alterar a minha intervenção, aumentando ou simplificando a dificuldade e/ou 

complexidade dos exercícios. Tal como refere Stronge & Tomlinson (cit. por 

Subban, 2006, p. 938), “Além disso, abordar as diferenças e interesses dos 

estudantes parece aumentar a sua motivação para aprender, ao mesmo tempo 

em que os incentiva a permanecer comprometidos e permanecer positivos”. 

 No entanto, este trabalho por níveis não existiu em todas as unidades 

devido às caraterísticas da turma. Por exemplo, na penúltima unidade, 

basquetebol, depois de várias tentativas percebi que, nesta unidade, não era 

possível o trabalho por níveis. Isto porque, por níveis, um dos grupos era muito 

débil técnica e taticamente, e no outro, com melhores capacidades, havia 

brincadeira e desleixo constantes. Sendo assim a melhor forma de trabalhar 

nesta unidade, contrariamente às outras, foi com a formação de grupos 

heterogéneos. Este tipo de trabalho, nesta unidade, trouxe muitas vantagens: a 

evolução dos alunos menos capazes, o companheirismo e a transmissão de 

saberes entre a turma e o comportamento dos alunos foi mais estável. 

 Tal como vários aspetos no ensino, não há apenas uma forma de se 

trabalhar, de pensar. Temos de tentar de várias formas, mudar, melhorar. Foi 

precisamente isso que aconteceu no trabalho por níveis na minha turma, tentei 

sempre adaptar e consegui resultados positivos com esta forma de trabalho. 

 

“Para mim este ano letivo em EF foi o mais produtivo pois foi onde aprendi 

mais. Gostei da forma como a professora deu as aulas, distribuindo uns 

alunos pela condição física e outros com a professora.” (Reflexão de um 

aluno no final do ano letivo) 

 

3.1.3.6) Competição como fonte de aprendizagem e de motivação 

  

 Na opinião de Oliveira e Borges (2015, p. 198), a motivação é um fator 

indispensável para o processo de aprendizagem e quando os alunos estão 

motivados tendem a ter um maior grau de aprendizagem. No decorrer do ano 

letivo fui sempre tentando arranjar estratégias que proporcionassem melhorias 

quer na minha forma de ensino, como na aprendizagem dos alunos, sendo a  

última o grande foco. Uma das estratégias foi a existência de competição. “A 
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introdução de um aspeto competitivo na tarefa fornece uma forma muito útil de 

avaliação e aumenta a motivação do estudante” (Lawrence, 2004, p. 459) 

Ao longo de todo o ano tentei, em todas as aulas, colocar exercícios com 

competição e, para além disso, procurei que em todas as aulas das unidades 

didáticas coletivas, que esta fosse a grande finalidade, ou seja, que a 

competição fosse vivenciada através da forma de jogo definida como objetivo 

no início da unidade.  

A competição, tinha também como objetivo motivar os alunos para que 

se esforçassem e para que dessem o seu melhor. Tal como refere Howard 

Cosell, "A maior vitória na competição é derivada da satisfação interna de 

saber que você fez o seu melhor e que você obteve o máximo daquilo que você 

deu." 8 

 Ao mesmo tempo, sabia que havia sempre algo a melhorar e o grande 

erro que estava a cometer era não colocar a competição como algo visível. 

Apenas dava uma tarefa complementar a quem saísse derrotado, no entanto, 

sabia que não era suficiente, ou que podia ser bastante melhor 

 Depois de várias sugestões do PC e da PO, no decorrer dos segundo e 

terceiro períodos, comecei a colocar a competição visível, ou seja, passei a 

utilizar um quadro competitivo que afixava em todas as aulas. O funcionamento 

era semelhante a um torneio, em que tentava que todos jogassem contra 

todos. As equipas eram previamente definidas por mim consoante o trabalho 

que estava a ser desenvolvido, ou seja, por níveis ou não. De seguida, na aula 

era afixado o quadro competitivo (Anexo 6) e os alunos que estavam 

dispensados ou o capitão da equipa, no final do jogo, estavam responsáveis 

por apontar o resultado no mesmo. De aula para aula o quadro era mudado, ia 

fazendo a classificação em casa, voltava a ser afixada na aula seguinte e os 

jogos não eram sempre contra as mesmas equipas, tal como referi 

anteriormente, tentava que todos jogassem contra todos. 

 Esta estratégia ia ao encontro ao referido por Tavares e Casanova 

(2015, p. 68), “Isto significa que o jogador deve aprender as habilidades na 

presença de colegas e adversários para melhor compreender a razão da 

aplicação dos seus movimentos, para além de proporcionar o recurso a outras 

                                                           
8 Consult. 10 Ago 2018, disponível em https://www.brainyquote.com/quotes/howard_cosell_289175 
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variações de movimento resultantes dos constrangimentos da situação. Por 

conseguinte, devemos ter presente da necessidade de o ensino da técnica nos 

jogos desportivos coletivos ser feito em ambientes que integrem a 

especificidade do jogo, dado que o domínio da técnica exige adaptabilidade. 

Ou seja, o jogador pode executar muito bem o respetivo gesto técnico, mas se 

não o souber aplicar de forma apropriada ao momento de jogo de nada servirá 

o domínio dessa técnica!”  

 É através da tentativa-erro que aprendemos e crescemos. A competição 

é como um catalisador de todo este processo de aprendizagem que funciona 

como agente motivacional. Foi algo que já sabia que era importante, mas só 

depois de aplicar e ver os seus efeitos percebi que é algo realmente muito 

vantajoso e motivador para os alunos, até mesmo para aqueles menos 

motivados que começaram a ser competitivos e mais empenhados. É uma das 

grandes aprendizagens que levo comigo para o futuro! 

 

“Quando são motivados têm sempre mais sucesso nas suas ações.” (Diário 

de Bordo, 24.10.17) 

 Como fonte de aprendizagem, tal como referem Mesquita e Graça 

(2009, p. 60) a organização das atividades por equipa, em que todos os alunos 

colaboram e o resultado final resulta do contributo de todos, minimiza as 

diferenças individuais e potencia a participação ativa e deliberada dos alunos 

nas tarefas de organização e de aprendizagem.  

3.1.3.7) Saber adaptar – a presença dos alunos CEI 

 

 Depois de saber a turma com que fiquei, fui surpreendida pelo PC 

quando me disse que iria ter na turma vários alunos CEI. Um deles inscrito na 

turma, outros provenientes de turmas do 11º e 12º anos de escolaridade. 

Questionei porque estavam esses alunos, que não eram de turmas de 10º ano 

de escolaridade, mas sim de 11º e 12º, na minha turma e o PC informou-me 

que no horário deles (diferente dos outros alunos) apenas a hora das minhas 

aulas era possível para eles fazerem EF. E assim começou também uma nova 

aventura deste ano letivo. 
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 Importa inicialmente referir as caraterísticas destes alunos CEI. Como é 

referido no Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de janeiro, “Entende-se por currículo 

específico individual, no âmbito da educação especial, aquele que, mediante o 

parecer do conselho de docentes ou conselho de turma, substitui as 

competências definidas para cada nível de educação e ensino. O currículo 

específico individual pressupõe alterações significativas no currículo comum, 

podendo as mesmas traduzir-se na introdução, substituição e ou eliminação de 

objetivos e conteúdos, em função do nível de funcionalidade da criança ou do 

jovem. O currículo específico individual inclui conteúdos conducentes à 

autonomia pessoal e social do aluno e dá prioridade ao desenvolvimento de 

atividades de cariz funcional centradas nos contextos de vida, à comunicação e 

à organização do processo de transição para a vida pós-escolar. Compete ao 

conselho executivo e ao respetivo departamento de educação especial orientar 

e assegurar o desenvolvimento dos referidos currículos.” 

Os alunos existentes na minha turma apresentavam, acima de tudo, 

várias dificuldades de compreensão e interpretação. Um dos alunos 

apresentava paralisia cerebral e, de todos, era o mais condicionado a nível 

motor.  

O trabalho com estes alunos necessitou de muito cuidado e atenção. Tal 

como referem Mesquita e Rosado (2009, p. 21), “Tal implica o desenvolvimento 

de uma pedagogia para a igualdade e para a inclusão que lide melhor com a 

diversidade, fundamentada na adoção de posturas críticas e integradoras e na 

criação e adaptação das metodologias de ensino aos diferentes grupos 

socioculturais”. 

Para a preparação das aulas, tinha sempre de pensar se estes alunos 

CEI conseguiriam realizar a atividade da mesma forma que os colegas. Caso 

não conseguissem tinha de arranjar uma alternativa. “Em caso de alunos com 

deficiência, é fundamental que o professor tenha conhecimento do estado de 

saúde do aluno como, por exemplo, os fatores de risco da prática de atividade 

física e a existência de alguma limitação. A partir deste ponto o professor deve 

procurar planear e estruturar as adaptações necessárias à participação de 

todos os alunos nas aulas de EF”. (Alves & Fiorini, 2018, p. 7)  

Para estes alunos, tinha dois objetivos principais: um deles era integra-

los na turma, tentando que eles fizessem o mesmo trabalho que os colegas 
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faziam e se sentissem integrados e felizes; o outro era que eles aprendessem e 

evoluíssem. Penso que consegui atingir os dois objetivos o que me deixa muito 

satisfeita. Houve momentos em que eles não conseguiam executar os 

exercícios da mesma forma que os outros alunos mas consegui sempre 

arranjar uma solução, adaptando a forma deles fazerem ou pedindo ajuda a 

outros alunos, para que assim, atingissem sucesso na realização.  

Tal como referem Alves e Fiorini (2018, p. 3) “Adaptar significa adequar 

a exigência da tarefa ao nível de desempenho do aluno”. Lembro-me de uma 

situação, em que o aluno com mais dificuldades não conseguia realizar salto ao 

pé coxinho por cima de uma barreira e pedi que o fizesse a pés juntos. Desta 

forma, o aluno passou a ter sucesso e ficou contente com o seu desempenho. 

Uma outra situação, surgiu na unidade de voleibol em que estes alunos, com 

apenas um toque ou dois não conseguiam sustentar a bola, pelo que indiquei 

que podiam dar um número de toques ilimitado. Esta estratégia permitiu-lhes 

ter sucesso na tarefa.  

Uma das formas utilizadas que fez com que conseguisse atingir os 

objetivos anteriormente estabelecidos, foi a entreajuda de todos os alunos da 

turma. Desde a primeira aula que tiveram cuidado e se mostraram disponíveis 

a ajudar. Havia um aluno CEI com bastantes mais dificuldades quer a nível 

coordenativo como cognitivo e foi muito agradável e até mesmo emocionante 

ver a forma como todos o tentaram integrar e fazer com que ele se sentisse 

bem. No final do ano foi mais que evidente que o aluno estava integrado na 

turma e se sentia confortável e à vontade ao lado dos restantes colegas. “A 

inclusão está relacionada com o desenvolvimento de um senso de 

pertencimento, valor e importância no grupo”. (Alves & Fiorini, 2018, p. 4) 

Uma situação algo caricata e que depois aprendi e consegui adequar 

foram as questões aula para estes alunos. Na primeira estava sem noções de 

como deviam ser e fiz algo demasiado simples, pelo que eles atingiram a nota 

máxima sem dificuldade. Depois da primeira experiência fui tentando adaptar 

até que consegui entender que não deve ser algo demasiado simples, nem 

algo demasiado complexo. O essencial é apresentar algumas questões de 

escolha múltipla, algumas com imagens em que tenham de identificar algo e 

questões de resposta direta. Quanto às questões de desenvolvimento eles não 

eram capazes de responder corretamente. 
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Confesso que no início do ano quando soube que ia trabalhar com estes 

alunos fiquei receosa, pois sabia das suas deficiências mas não sabia quais as 

suas capacidades para a prática desportiva. Agora que o ano terminou afirmo 

que a oportunidade de trabalhar com eles foi riquíssima, vê-los a tentar realizar 

os exercícios propostos, a dedicação e a superação foi muito satisfatório e 

sinto-me uma sortuda por ter tido esta oportunidade.   

3.1.4) Avaliação 

 

Segundo o Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho, “A avaliação constitui 

um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador 

dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno. Tem 

por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos 

adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau 

de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de 

ensino básico e secundário. A verificação prevista no número anterior deve ser 

utilizada por professores e alunos para, em conjunto, melhorar o ensino e suprir 

as dificuldades de aprendizagem. A avaliação tem ainda por objetivo conhecer 

o estado do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das diversas 

disciplinas aos objetivos curriculares fixados. Na avaliação dos alunos intervêm 

todos os professores envolvidos, assumindo particular responsabilidade neste 

processo o professor titular de turma, no 1.º ciclo, e nos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico e no ensino secundário, os professores que integram o conselho 

de turma, sem prejuízo da intervenção de alunos e encarregados de educação. 

O regime de avaliação é regulado por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação, em função dos níveis e ciclos de ensino e 

da natureza dos cursos de nível secundário de educação. A avaliação da 

aprendizagem compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de 

avaliação formativa e de avaliação sumativa.”  

Para Carvalho et al. (cit. por Bratifische, 2003, p. 23), “a avaliação no 

âmbito da educação física deve ser analisada de maneira ampla, 

contextualizada e inserida no projeto político-pedagógico da escola e não 

restrita a métodos, procedimentos técnicos e aplicação de testes físicos.” 
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A avaliação era algo que eu conhecia por ter sido aluna e por em todos 

os anos de estudo ser avaliada, de diversas formas. No entanto, não fazia ideia 

da dificuldade e de todo o trabalho que esta acarreta.  

Segundo o Programa de Educação Física (2001, p.25), “os processos e 

os resultados da avaliação devem contribuir para o aperfeiçoamento do 

processo de ensino-aprendizagem e, também, para apoiar o aluno na procura e 

alcance do sucesso em Educação Física.” 

Uma das formas frequentes de caraterizar a avaliação corresponde à 

dicotomia norma e critério, sendo por isso denominadas de avaliação normativa 

e avaliação criterial. A primeira tem como referência a norma, o que acontece 

quando os desempenhos dos alunos são comparados entre si por relação a 

uma norma. A segunda, apresenta como referência um critério, ou seja, é 

avaliado o conhecimento do  aluno em relação a critérios pré-estabelecidos 

constituídos pelos objetivos de ensino sem que seja feita, obrigatoriamente, 

uma comparação entre eles. (Rosado & Silva, 2010, pp. 3-4)  

Ferraz et al. (cit. por Rosado & Silva, 2010) referem que a avaliação 

normativa e a avaliação criterial diferem quanto às suas finalidades: a primeira 

tem como intenção classificar, no sentido de dividir por classes; a segunda 

atenta o aluno como um ser particular e procura observar e analisar os 

processos individuais de aprendizagem. É a seleção de critérios de êxito que 

esclarece os propósitos do avaliador. A interação formativa professor-aluno, 

facilitada por uma avaliação criterial, joga-se na negociação de critérios antes 

do início e durante a ação educativa, como forma de fazer concordar, tanto 

quanto possível, a aprendizagem com o ensino.   

Ao longo deste ano letivo, utilizei ambas como padrão de referência. 

Relativamente à avaliação criterial estabeleci previamente critérios e avaliava 

os alunos segundo os mesmos. Simultaneamente, utilizei a avaliação 

normativa, quando comparava os alunos entre si. Baseei-me numa avaliação 

combinada, de forma a tornar a avaliação mais justa e completa para os 

alunos.  



59 
 

Como referido anteriormente, a avaliação da aprendizagem compreende 

diferentes modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e sumativa. De 

seguida, irei falar de cada uma em específico. 

3.1.4.1) Avaliação diagnóstica 

 

Como descrito no Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho, “A avaliação 

diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que 

seja considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação 

pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação 

da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. Visa 

ainda facilitar a integração escolar do aluno, o apoio à orientação escolar e 

vocacional e o reajustamento de estratégias.”  

No que diz respeito à disciplina de EF, a avaliação diagnóstica (AD) é 

realizada no início de cada unidade e tem como principal objetivo recolher 

informações sobre os conhecimentos e aptidões que os alunos possuem. Para 

além disso vai permitir conhecer e estabelecer o nível dos alunos e definir o 

que os mesmos poderão vir a atingir; por outro lado permite diferenciar os 

alunos dentro da mesma turma, formar grupos homogéneos e adequar os 

objetivos em função das suas capacidades. 

Esta avaliação foi quase sempre realizada antes de cada unidade a ser 

abordada. Não realizei em algumas das unidades individuais, como por 

exemplo, no salto em altura e na corrida de velocidade pois não vi necessidade 

e havia um reduzido número de aulas para as mesmas. Esta avaliação era 

essencialmente feita com o intuito de analisar o nível inicial dos alunos e depois 

estabelecer metas, objetivos e identificar os conteúdos a serem abordados. Era 

efetuada fundamentalmente através de situação de jogo, nos desportos 

coletivos, e exercícios critério, nos desportos individuais. Antes da AD ser 

realizada era transmitido aos alunos o processo pelo qual iriam passar e eram 

transmitidas algumas regras, como por exemplo, na unidade de voleibol não 

permiti que os alunos rematassem, pois eles iriam brincar e eu queria primeiro 

observar as capacidades técnicas mais simples como o passe e a manchete. 

De seguida, dividia a turma em equipas nas unidades coletivas, e nas unidades 
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individuais realizavam por ordem alfabética. A aula era destinada à AD, no 

entanto, se conseguisse analisar com facilidade e tivesse tempo de aula, este 

era aproveitado para introduzir alguns conteúdos. No final não lhes era 

transmitido o nível em que estavam inseridos, mas nas aulas seguintes eles 

sabiam, quer pelo quadro competitivo quer pelo grupo onde estavam. 

Na primeira aula em que realizei uma AD, não estava preparada para tal 

e não sabia o que era importante nem o que devia prestar menos atenção. 

Sendo assim, elaborei uma grelha demasiado pormenorizada onde tentava 

atribuir um valor a cada conteúdo, de cada aluno. Esta não era adequada, mas 

o PC deixou que fosse assim para que eu passasse pelo erro e depois 

aprendesse. 

“O objetivo da aula era avaliação diagnóstica de andebol, elaborei para isso 

uma grelha de  avaliação que a deixei, basicamente, em branco. Aprendi 

que não se deve realizar algo tão  elaborado pois não é possível avaliar cada 

item com demasiado pormenor.” (Reflexão PA da AD de Andebol, dia 

26.09.2017) 

Depois desta primeira experiência fui corrigindo e alterando alguns 

pormenores, terminando o ano com uma grelha de avaliação (Figura 6 e Figura 

7) muito mais simplificada onde apenas indicava o nível de cada aluno em cada 

conteúdo e o nível de jogo onde estava inserido. Esta apresentava os 

respetivos descritores dos conteúdos e a descrição dos níveis técnicos e dos 

níveis de jogo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Grelha de avaliação diagnóstica de basquetebol. 
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3.1.4.2) Avaliação formativa 

 

Como referido no Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho, “A avaliação 

formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da 

aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao professor, ao 

aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades 

legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. A 

avaliação formativa determina a adoção de medidas pedagógicas adequadas 

às características dos alunos e à aprendizagem a desenvolver.” 

A avaliação formativa (AF) tem como principal objetivo recolher 

informação sobre o decorrer das aulas e a aprendizagem dos alunos. Permite 

ajustar a planificação em função da evolução das capacidades e aptidões dos 

alunos. Caso os resultados confirmem as expectativas formuladas, pode 

mesmo colocar-se a hipótese de introduzir novos elementos de maior nível de 

Figura 7 - Descritores dos conteúdos e descrição dos níveis técnicos e dos  
níveis de jogo na avaliação diagnóstica de basquetebol. 
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Figura 8 - Níveis de desempenho. 

complexidade; por outro lado, se isto não se verificar, pode ser necessário 

reformular as estratégias de ensino para que todos os alunos venham a atingir 

com sucesso os objetivos finais do processo de EA. 

Tal como a AD, esta não foi realizada em todas as unidades. Devido ao 

número de aulas, ou seja, se era uma unidade reduzida dispensava esta 

avaliação para introduzir conteúdos e, se não havia AD esta também não era 

realizada. Quando existia, era realizada essencialmente através de situação de 

jogo pois nunca realizei numa modalidade individual. Para tal, a aula era 

destinada à realização da AF, no início da mesma explicava aos alunos o que 

iria ser feito e de que forma. Esta começava com um aquecimento tal como em 

todas as aulas e a parte fundamental servia então para proceder à AF. No 

decorrer da mesma, contrariamente às outras avaliações, emitia FB e corrigia 

alguns erros dos alunos. No final, reunia com a turma e explicava o que estava 

a ser bem feito e onde eles podiam melhorar.  

Mais uma vez para apontar levava comigo uma grelha de avaliação, 

muito semelhante à de AD mas esta apenas apresentava os descritores dos 

conteúdos e os níveis de desempenho (Figura 8). 
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3.1.4.3) Avaliação sumativa 

 

Tal como é apresentado no Decreto-Lei nº139/2012 de 5 de julho, “A 

avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a 

aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 

certificação, e inclui: a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos 

professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola; b) A avaliação 

sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério 

da Educação e Ciência designados para o efeito, concretizada através da 

realização de provas e de exames finais nacionais. (…) A avaliação sumativa 

conduz à tomada de decisão, no âmbito da classificação e da aprovação em 

cada disciplina ou módulo, quanto à progressão nas disciplinas não terminais, à 

transição para o ano de escolaridade subsequente, à admissão à matrícula e à 

conclusão do nível secundário de educação. Exceto quando o aluno pretenda 

prosseguir estudos nesta área, a classificação na disciplina de Educação Física 

é considerada para efeitos de conclusão do nível secundário de educação, mas 

não entra no apuramento da média final. A disciplina de Educação Moral e 

Religiosa não é considerada para efeitos de progressão dos alunos.” 

A avaliação sumativa (AS) tem como principal objetivo avaliar o aluno e 

atribuir-lhe uma nota no final da unidade abordada. Esta não se centra apenas 

no produto, o processo é visto como algo importante. Com esta avaliação 

também é possível para mim observar se os meus objetivos foram ou não 

atingidos. Esta sim, foi realizada em todas as unidades abordadas ao longo do 

ano letivo, na última aula de cada unidade através de situação de jogo, ou no 

caso das modalidades individuais sem tática, foi através do salto em altura e da 

partida de blocos. Na unidade de ginástica acrobática foi através da 

apresentação da coreografia de grupo.  

Como já referi anteriormente, na minha turma existiam alunos do ensino 

regular e alunos CEI. Sendo assim, esta atribuição obedeceu aos critérios de 

avaliação da disciplina, definidos pelo departamento de EF, consoante o grupo 

a que pertencem. 
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 Para os alunos do ensino regular, esta foi realizada segundo os 

seguintes critérios de avaliação (Quadro 2):  

Quadro 2 - Critérios de avaliação. 

Domínio A B 

10ºAno -Saber fazer ( avaliação 

prática) – 50% 

-Saber  (testes e/ou 

trabalhos e/ou observação 

direta) – 25% 

-Saber estar (pontualidade; interesse/empenho; 

cooperação; iniciativa; espírito desportivo; aceita 

críticas; material(equipamento); cumprimento de 

normas; respeito pelos 

colgas/professores/funcionários – 25% 

 

 Para os alunos CEI, foi realizada segundo os seguintes critérios de 

avaliação (Quadro 3): 

Quadro 3 - Critérios de avaliação dos alunos CEI. 

Domínio Atitudes e Valores Conhecimentos 

10ºAno alunos CEI 80% 20% 

 

 O domínio do Saber Fazer foi avaliado através da avaliação prática de 

cada unidade. O domínio do Saber corresponde à nota atingida na questão 

aula (Anexo 7 e 8). A questão aula era diferente dos alunos do ensino regular 

para os alunos CEI, devido às caraterísticas destes últimos. Por fim, o domínio 

do Saber Estar era definido atribuindo valores a cada ponto, tal como, 

pontualidade, interesse/empenho,… De seguida, a média era feita consoante o 

peso de cada uma, resultando na nota final do aluno. 

 Para tornar este processo mais fácil o PC desde o início do ano que 

forneceu uma tabela de Excel com várias folhas onde surgem os locais para 

apontarmos as notas e depois esta faz os devidos cálculos. Sem dúvida que o 

PC ter fornecido esta grelha facilitou em muito este trabalho de atribuição de 

notas, caso contrário seria necessário criar uma grelha do zero o que daria 

imenso trabalho e demoraria muito tempo.  
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Ao longo da unidade os alunos sabiam que a última aula era destinada à 

AS. Em todas as penúltimas aulas avisava-os do que iria ser avaliado na aula 

seguinte e, no próprio dia, voltava a relembrar focando a atenção deles nos 

aspetos importantes. A turma era dividida em grupos para que fosse possível 

centrar a minha atenção num grupo de alunos mais reduzido. No final da aula, 

reunia com a turma e refletíamos sobre o decorrer da unidade e os pontos 

positivos e menos bons da avaliação. Tal como nas avaliações anteriores para 

apontar os resultados, levava comigo uma grelha de avaliação, muito 

semelhante à de AF, que continha os descritores dos conteúdos. Nesta eram 

apresentados os domínios A e B. O domínio A corresponde à técnica e à tática, 

em que nas unidades onde a tática estava presente, correspondia 30% à 

técnica e 70% à tática. Nas unidades onde não existia componente tática (por 

exemplo, salto em altura), 100% correspondia à técnica. O domínio B 

representava aspetos como a pontualidade, interesse/empenho,…na unidade 

abordada. 

De todos os modelos de avaliação este era o que tinha mais dificuldade 

a realizar, era necessário estar extremamente atenta e ter o meu foco no 

essencial, não dispersando. Tal como para as outras avaliações, existia um 

trabalho prévio, fora da aula, onde tentava memorizar os descritores, ou seja, a 

forma correta dos alunos executarem determinada técnica e tática, para que no 

dia fosse mais fácil avaliar e não tivesse a necessidade de estar sempre a ver 

na folha os aspetos importantes. Ao longo do ano letivo fui ouvindo algumas 

indicações do PC que foram facilitando este processo de avaliação. Lembro-me 

que na primeira AS não havia uma lógica a avaliar, ou seja, avaliava os alunos 

de forma aleatória. Com o passar do tempo percebi que seria mais fácil se 

dividisse esta avaliação por níveis, ou seja, começava por avaliar os alunos 

mais capazes e era-lhes dado as notas mais altas e depois ia diminuindo 

conforme as capacidades dos alunos. Esta foi uma das dicas do PC que me 

ajudou ao longo destas avaliações. 

 “Optei por seguir uma sugestão dada pelo Professor em relação às aulas de 

 avaliação, começar pelo grupo mais evoluído e ir diminuindo o nível. Este foi 

 um aspeto que ajudou bastante e que facilitou. Ao longo da aula o Professor 

 deu dicas que tiveram elevada importância, como por exemplo, deixar a 
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 mesma equipa a atacar durante determinado tempo e quando tivesse avaliado 

 quer a  defesa quer o ataque trocavam. Mais uma vez foi uma ajuda muito 

 grande pois facilitou o trabalho de avaliação.” (Diário de Bordo, 17.11.2017) 

Uma das minhas maiores dificuldades no início, incidia no processo de 

classificação, ou seja, distinguir um 14 de um 15, um 15 de um 16,… Aprendi 

que esta diferença se pode apurar nos pormenores. Como por exemplo, dois 

alunos semelhantes que se enquadram no mesmo nível podem-se diferenciar 

pela consistência na execução de alguma técnica. 

“Para além de toda a ajuda e sugestões o tempo passou a voar e foi bastante 

difícil avaliar com mais precisão os alunos. Depois de uma avaliação 

diagnóstica bastante incorreta, tentei o mais possível reduzir e simplificar os 

conteúdos necessários para avaliar, foquei apenas no essencial com a 

finalidade de avaliar melhor e este objetivo foi conseguido. No entanto, sendo 

a  avaliação de 0 a 20 a dificuldade é maior pois é complicado decidir, por 

exemplo, entre o 14 e 15 e o 17 e 18…Foi a minha primeira experiência de 

avaliação sumativa na turma e é um aspeto que vai ser melhorado ao longo 

de  todo o ano letivo. A avaliação é algo muito importante e tem de ser bem 

realizada.” (Diário de Bordo, 17.11.2017) 

“Após a realização de algumas avaliações quer na minha turma, quer nos 11º 

e no 5º, chego à conclusão que não é nada agradável de ser feito. Muito 

sinceramente não me agrada quando é aula de avaliação sumativa, as dores 

de cabeça no final da aula são enormes. Sem dúvida alguma que avaliar no 

ensino básico é muito mais simples e rápido visto ser “só” de 0 a 5. No ensino 

secundário é extremamente desgastante, cansativo e complicado.” (Diário de 

Bordo, 15.12.2017) 

 No final, depois das notas estarem definidas, havia sempre uma 

comparação entre os alunos a ver se estávamos de acordo com aquilo que era 

atribuído. No primeiro período o PC realizava as avaliações connosco, no 

segundo período menos, e no terceiro deu-nos ainda mais autonomia. Ainda 

assim, a palavra final era sempre do PC.  

 Para terminar, tal como referi anteriormente esta tarefa de avaliar é algo 

extremamente complicado e que requer muito trabalho e muito rigor. Posso 

afirmar que eram as aulas que menos me agradavam pois no final estava 
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sempre com uma grande dor de cabeça. Agora que o processo terminou penso 

que estou muito mais capaz de ensinar, observar e avaliar. Consigo interpretar 

este processo de avaliação com mais rigor do que aquele com que apareci no 

primeiro período. De acordo com Ribeiro e Ribeiro (1990), a avaliação é uma 

operação que prepara, segue e conclui o processo de EA e que é o motor do 

seu constante aprimoramento, querendo, em última análise, conduzir todos os 

alunos a um completo sucesso no programa de estudos que seguem. 

3.1.4.4) Autoavaliação 

 

O processo de autoavaliação insere-se ainda no processo de avaliação 

e foi realizado ao longo do ano letivo. Para Vieira (2013, p. 28), “Com uma 

participação ativa na discussão e negociação dos termos e efeitos da 

avaliação, o aluno que se autoavalia revela um grande envolvimento pessoal 

no processo de avaliação, gerindo o seu desempenho e refletindo sobre ele, 

tornando-se assim regulador da sua própria aprendizagem.” 

Esta autoavaliação foi realizada no final de cada período do ano letivo. 

Foi entregue uma ficha (Anexo 9) onde constavam os dois domínios de 

avaliação, o Domínio A dividido em dois, o Saber Fazer e o Saber, que diz 

respeito aos conhecimentos e às competências e o Domínio B que faz 

referência às atitudes e valores. Dentro do domínio A existiam vários 

parâmetros onde os alunos tinham de se autoavaliar entre 0-7, 8-9, 10-13, 14-

17 e 18-20. No domínio B existiam outros parâmetros onde os alunos se 

avaliavam com “Nunca”, “Às vezes” ou “Sempre”. Ainda para cada domínio 

deviam atribuir uma nota de 0 a 20 e no final da ficha referir a nota final que 

pensavam ser a correta no devido período. Este trabalho deve ser feito, 

sempre, de forma consciente e séria. 

Penso que este instrumento é importante para que os alunos estejam 

dentro do processo de E/A e compreendam os critérios de avaliação do seu 

ano. Ao mesmo tempo é importante para vermos se eles têm consciência 

daquilo que fizeram ao longo do período. “Ao criar-se condições para este tipo 

de avaliação, reconhece-se-lhe uma importante função formativa e educativa e 

favorece-se o desenvolvimento progressivo da aprendizagem, a 

responsabilização e a autonomia intelectual do aluno.” (St-Pierre, 2004, p. 35)  
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Neste tipo de avaliação o aluno é levado a refletir, tal como refere 

Gendre (2008, p. 7) “com a ajuda do feedback, dos comentários e das 

observações que colhe, deve ser capaz de identificar os seus pontos fortes e 

os seus pontos fracos na sua aprendizagem e descobrir a melhor maneira de 

orientar o seu trabalho, numa perspetiva de melhoria dos seus desempenhos e 

da obtenção do êxito.”  

Para Marques (2015, p. 26), a autoavaliação “é uma ação reflexiva sobre 

o que foi feito, sobre o caminho escolhido para fazer algo, uma apreciação, um 

juízo de valor sobre o nosso desempenho.” 

No final de cada autoavaliação, em conjunto com o PC, passávamos as 

notas para o computador e dizíamos aos alunos se a opinião deles estava de 

acordo com a nossa nota, se estava acima ou abaixo. Penso que este aspeto 

também foi muito importante pois caso algum aluno não compreendesse o 

porquê da sua nota, cabia-nos a nós explicar-lhe o porquê de tal decisão. 

Após a realização de todas as modalidades de avaliação anteriormente 

referidas em conjunto com a autoavaliação, este processo avaliativo estava 

terminado. 

 

3.2) Área 2: Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

3.2.1) Colaboração nas Atividades da Escola 

 

Segundo o que é referido nas Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional, “Esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante estagiário, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e 

que, simultaneamente, contribuam para um conhecimento do meio regional e 

local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio”9. No quadro 4 é 

possível observar as atividades em que participei e as respetivas datas. 

 

 

 

                                                           
9 In Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em 
ensino de educação física nos ensinos básicos e secundários da FADEUP, p.6 
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Quadro 4 - Atividades da Escola e respetivas datas. 

Atividade Data 

Visita de Estudo ao Museu com o 10ºano 8 de Novembro 

Corta Mato Escolar 14 de Dezembro 

Dia aberto das Ciências 16 de Fevereiro 

Jogos Tradicionais 17 de Abril 

Caminhada/BTT 25 de Maio 

“É preciso conviver para conhecer” – Trabalho 

com os Alunos Autistas 
Ao longo do ano letivo 

Desporto Escolar – Ténis de Mesa Ao longo do ano letivo 

 

 

3.2.2) Visita de Estudo ao Museu de História e Etnologia da Terra da Maia 

 

A minha primeira atividade com a turma fora das aulas de EF foi uma 

visita de estudo ao Museu de História e Etnologia da Terra da Maia. Esta foi 

realizada no dia 08/11/2017. Ao longo da visita fui convivendo com vários 

alunos, uns mais que outros, mas tentei relacionar-me com todos. Foi diferente 

pois a relação dentro do contexto da aula é diferente daquele vivido numa visita 

de estudo. O ambiente é mais alegre, mais à vontade, mais próximo e 

amigável. Acima de tudo foi o que levei comigo desta visita.  

Foi sem dúvida uma ótima experiência que deu também para ver como 

são os alunos fora das aulas. Com quem se relacionam melhor, quem é mais 

ou menos extrovertido, os interessados na visita e os que foram apenas 

passear… Era uma experiência que repetia sem hesitar e estou agradecida 

pela oportunidade proporcionada. Todos estes momentos enriquecem este ano 

de estágio. 
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3.2.3) Corta Mato Escolar 

 

O corta-mato escolar é uma das atividades que completa o Plano Anual 

de Atividades. É uma atividade que faz parte do departamento de EF, desta 

forma, é da responsabilidade do grupo organizá-la e geri-la. Mais uma vez, 

fomos sugeridas para ajudar na sua organização, especificamente, com as 

tarefas administrativas, ou seja, a base de dados e o tratamento estatístico. 

Depois dos pequenos pormenores iniciais estarem finalizados, o início 

das corridas aproximava-se e foi altura de eu, em conjunto com a minha colega 

de estágio Filipa e o PC irmos para o pavilhão onde iríamos passar a manhã 

toda em frente ao computador a tratar dos dados estatísticos, ou seja, colocar 

em cada escalão, desde infantis até juniores, a ordem de chegada dos 

participantes. Participaram cerca de 520 alunos, por isso, foi este o número de 

participantes que tivemos de apontar. Através desta experiência consegui 

entender como são realizadas as classificações e o que é necessário fazer.  

No final da manhã e quando o corta-mato estava quase a terminar 

disponibilizei-me para ir até à reprografia imprimir os diplomas correspondentes 

ao primeiro, segundo e terceiro escalões de cada prova. Foi algo muito 

agradável pois não convivemos muito tempo com as senhoras que lá trabalham 

e, sendo assim, deu para conviver e ao mesmo tempo ver um bocado do 

trabalho delas. 

Terminadas as provas foi tempo de irmos até ao restaurante, que tinha 

sido marcado por nós, participar num almoço com os professores de EF que 

realizam este almoço anualmente no dia do corta-mato. Sem dúvida que foi 

algo diferente e bastante positivo. Nunca tínhamos convivido com o grupo fora 

da escola num momento mais relaxante. Para além de termos comido bem 

também trago boas memórias, o ambiente foi de alegria e descontração. Penso 

que estes momentos deviam acontecer mais vezes pois é muito importante 

relacionarmo-nos com quem trabalhámos para que tenhamos mais gosto e 

satisfação naquilo que fazemos. Por vezes na escola isto não é possível, só há 

tempo para um “Olá” e pouco mais. 
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Fico com boas memórias deste dia. Já tinha participado no corta-mato 

escolar mas apenas como aluna e as memórias nunca foram muito boas 

porque nunca gostei muito de correr. Foi então a primeira vez que participei de 

uma forma diferente e fiquei muito satisfeita com a atividade, correu tudo dentro 

do planeado e os alunos ficaram contentes. 

3.2.4) Dia Aberto das Ciências 

 

 Este dia estava destinado a que os alunos vivenciassem diversas 

atividades desenvolvidas pelas diversas disciplinas. Quanto à nossa disciplina, 

a atividade que foi elaborada foi da nossa responsabilidade. Para ser algo 

diferente, que os alunos não tivessem nas aulas de EF e que não 

experimentassem com regularidade optámos pelas modalidades Boccia e 

Goalball. A nossa escola tem o material necessário para estas modalidades, no 

entanto, foi necessário requisitar uma bola de Goalball no departamento de 

desporto e população especial da FADEUP. 

 No dia estivemos responsáveis por receber as diversas turmas que 

apareciam no pavilhão, de 30 em 30 minutos. Eu e as minhas colegas 

estávamos responsáveis por explicar o jogo, como funciona, o objetivo 

principal, a população a que se destina e como iria decorrer nesta experiência. 

 Um dos aspetos mais positivos desta atividade foi convivermos com 

diversos alunos. Passaram por nós sete turmas do 8º ano de escolaridade da 

EC. Foi muito agradável falarmos e conhecermos mais alunos da nossa escola 

e tentar transmitir-lhes algo novo. Ao mesmo tempo, serem sete turmas e 

estarem sempre a mudar acabou por ser cansativo por haver necessidade de 

explicarmos constantemente a mesma coisa.  

 Esta atividade decorreu das 9h30 até às 13h e sem dúvida que foi uma 

manhã bem passada. Os alunos demonstraram interesse e alegria ao 

participarem naquilo que preparamos para eles. É com agrado que acabamos 

esta experiência e ficamos com a sensação de dever cumprido. 
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3.2.5) Jogos Tradicionais – Atividade com os Alunos de Intercâmbio 

Dinamarqueses 

 

Mais uma vez, uma nova atividade, uma nova oportunidade para 

robustecer o nosso estágio. Desta vez surge um desafio colocado ao NE, ou 

seja, às três EE.  

No dia, com um tempo agradável tínhamos tudo pronto para começar a 

atividade, quando as professoras de Inglês responsáveis pelo intercâmbio dos 

alunos, pediram para que fosse feita no interior. No entanto esta situação 

trouxe-nos um contratempo que rapidamente foi resolvido, ou seja, atividades 

como a corrida de Skys não podiam ser realizadas no interior pois, muito 

provavelmente, iríamos riscar o chão e isso não seria bom. Esta experiência 

pôs à prova a nossa capacidade de adaptação e de improviso, algo que deve 

estar sempre presente nos professores, pois várias vezes surgem situações 

que não estamos à espera e é necessário conseguirmos adaptar sem que 

pareça que alguma coisa falhou. 

Quando a atividade terminou notámos alegria e satisfação por parte de 

todos, quer alunos, quer professores, o que nos deixou de imediato bastante 

contentes. Foi uma atividade muito agradável de realizar e também de 

participar. Tal como já referi, olho para estas atividades como algo que serve 

para completar e enriquecer a nossa passagem pela escola. Felizmente, no 

final da experiência fomos felicitadas com um e-mail das professoras 

responsáveis a mostrar o seu agrado com o nosso trabalho. Sem dúvida que 

foi um orgulho para nós terem gostado do nosso desempenho.  

3.2.6) Caminhada/BTT 

 

No dia 25 de maio de 2018, foi realizada a Caminhada/BTT da EC. 

Depois de muitas dúvidas na véspera, sobre se iria ser realizada ou não, 

devido ao mau tempo, ficou estabelecido que só no dia era decidido e havia um 

plano B caso a resposta fosse negativa.  

Eram 8h30 e estávamos na escola, prontas para um grande e longo dia 

que iríamos ter pela frente. Infelizmente o tempo não foi nosso amigo. Choveu 
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durante o caminho todo, os alunos não iam preparados e, certamente, muitos 

deles acabaram por ficar doentes nos dias seguintes. Dentro dos 803 inscritos, 

nem metade acabou por participar. 

Contudo, como disseram algumas professoras “mesmo molhada foi 

muito abençoada”, "a vida não é para ficar à espera que a tempestade passe, 

mas sim para aprender a dançar à chuva"! É sempre um dia diferente, para 

nós, para os outros professores, para os alunos e para os funcionários. É com 

alguma tristeza que não completamos o percurso todo, mas com alegria por 

ainda assim não termos baixado os braços e termos aproveitado para refrescar 

as ideias! Esta experiência permitiu-me desenvolver laços com alguns alunos 

da turma e ao mesmo tempo entender a responsabilidade e o cuidado 

necessários para que tudo corra bem. 

3.2.7) “É Preciso Conviver para Conhecer” – Trabalho com os Alunos 

Autistas 

 

Quanto ao Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas onde estava 

inserida, faz parte da população escolar um grupo de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). No agrupamento estes alunos 

estão na pré-escolar, no 1º, 2º e 3º Ciclo e no Ensino Secundário. Dentro dos 

alunos com NEE surgem os meninos autistas. Infelizmente, eles estão 

inseridos em turmas da sua idade e, nas aulas de EF, com apenas um 

professor disponível para todos, era impossível estes alunos terem um 

acompanhamento que necessitam. Sendo assim, o nosso PC disponibilizou-se 

a, duas vezes por semana, realizar um trabalho mais específico com eles. 

Assim surge uma experiência única, que apareceu quase “do nada” e 

que completou este estágio de uma forma fantástica. Digo que “apareceu do 

nada” porque foi algo que surgiu a meio do estágio e no início não fazia ideia 

que iria passar por algo assim. 

Uma das grandes vitórias deste trabalho e que me fez ficar de coração 

cheio foi quando a Dona J10* disse que o N* começou a subir as escadas sem 

ajudas. Ganhámos a vida nos pequenos momentos e, sem dúvida alguma, que 

                                                           
10 Código de letras utilizado para manter o anonimato dos alunos. 
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a alegria está nos pequenos detalhes, nos pormenores. O olhar do N*, o aceno 

e o “mais cinco” que nos dá depois de um desafio superado, o correr ao lado 

dele quando ele só o faz para ir deitar o lixo no caixote, o grito de satisfação 

enquanto o faz…são estas memórias que vou levar da escola e que ficam mais 

marcadas no coração.  

Nunca tinha lidado com esta população de alunos e esta experiência 

mostrou-me que tipo de trabalho deve ser realizado com eles e de que forma. 

Também me mostrou que é realmente impossível estarem inseridos em turmas 

com apenas um professor responsável, devido às caraterísticas deles e à 

atenção que necessitam. Sou grata pela oportunidade vivida. Foi uma 

experiência que “colocou a cereja no topo do bolo”.  

3.2.8) Desporto Escolar – Ténis de Mesa 

 

O Agrupamento de Escolas apresenta como uma das suas caraterísticas 

os “Projetos e Clubes”. Dentro deste ponto surge o Desporto Escolar (DE). Este 

constitui parte integrante do Projeto Educativo do agrupamento e do Plano 

Anual de Atividades. Por Desporto Escolar entende-se “a prática, vocacional e 

opcional de uma atividade física devidamente enquadrada por professores de 

Educação Física para todos aqueles jovens que a querem praticar”. 

No início do ano foi-nos apresentado, às três EE, a possibilidade de 

integrarmos esta vertente da escola. Na nossa escola existiam duas escolhas, 

o Ténis de Mesa e o BTT (Bicicleta Todo o Terreno). Inicialmente as dúvidas 

eram imensas, nunca tinha tido relação com nenhuma destas modalidades por 

isso as duas seriam uma descoberta. Depois de algumas conversas facilmente 

tomámos a nossa decisão, o Ténis de Mesa pois não tínhamos horário 

disponível para o BTT. 

E assim foi, depois de tomada a decisão foi hora de começarmos a 

vivenciar e descobrir este desporto. O Professor responsável já era nosso 

conhecido o que facilitou bastante o nosso início, ou seja, desde cedo que me 

senti confortável e à vontade para participar e questionar quando tinha dúvidas. 

A nossa participação sempre foi bastante reduzida, isto porque íamos apenas 

uma vez por semana durante cerca de 45 minutos. Infelizmente nunca foi 
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possível estar presente numa das competições por motivos pessoais. Penso 

que seriam sem dúvida uma forma diferente de vivenciar esta experiência e 

teria sido mais enriquecedor se tivesse estado numa competição.  

Já no terceiro período o professor responsável esteve ausente, por 

motivos profissionais e ficamos as três responsáveis por estar com os alunos 

para que eles não parassem de treinar. Um dos aspetos negativos é que não 

tendo conhecimentos para tal, não era possível ajudar estes alunos a evoluir e 

isso deixava-me desmotivada, apenas íamos controlar o comportamento, não 

íamos para os fazer evoluir que é o que tentamos fazer nas aulas ao longo do 

ano. 

De uma forma muito sucinta penso que consegui entender o que é o 

Desporto Escolar, como foi gerido e aquilo que os alunos faziam. Foi mais um 

complemento para a minha aprendizagem neste ano de estágio. Ao mesmo 

tempo sinto que podia ter aprendido muito mais. Fico com umas bases muito 

reduzidas sobre este assunto. Sei que isso também aconteceu devido às 

minhas ocupações extra escolares que não permitiram uma presença maior. 

Penso que é algo que deve ser melhorado, caso existam futuros estagiários. 

3.3) Área 3: Desenvolvimento Profissional 

3.3.1) Observação e reflexão 

 Um dos aspetos essenciais para o desenvolvimento enquanto futuros 

professores de EF, é  a observação. “O ato de observar é fundamental para 

analisar e compreender as relações dos sujeitos entre si e com o meio em que 

vivem.” (Silva & Aragão, 2012, p. 50) 

 Desde o início do ano que esta esteve presente, diariamente, 

principalmente nas aulas das minhas colegas de estágio e essa observação 

permitiu-me retirar ideias e aprender estratégias para aplicar nas minhas 

próprias aulas. Para sustentar esta observação, utiliza uma folha de registo de 

observações (Anexo 10).  

 Grande parte da troca de ideias e da alteração de alguns aspetos menos 

bons, foi precisamente devido à observação. No final das aulas, fosse uma 
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minha ou uma das minhas colegas EE, havia sempre um momento destinado à 

reflexão. Eu, em conjunto com as minhas colegas EE e o PC, trocávamos 

ideias: dizíamos os aspetos positivos das aulas, os aspetos menos bons, o que 

devia ser mantido e o que devia ser alterado. Este aspeto sempre foi muito 

importante, pois, tal como refere Carvalho (1994, p. 151), “Duas pessoas a 

olhar, olham, inevitavelmente, de maneira diferente.” Ou seja, na minha opinião 

algo podia estar a correr bem, mas na perspetiva das minhas colegas e/ou do 

PC, podia estar a correr mal. 

Para além das observações entre as nossas aulas, ao longo do ano 

também realizamos  várias observações a alguns professores de EF da escola. 

Algumas vezes fomos surpreendidas, outras vezes ficamos desanimadas por 

algumas situações acontecerem com professores já experientes. Esta 

observação, realizada a outros professores tinha como objetivo aumentar os 

nossos conhecimentos e observar situações que, eventualmente, não 

surgissem nas nossas aulas. “A observação pode contribuir para fazer a rutura 

metodológica que se impõe num curso de formação de professores, entre o 

passado de aluno e o futuro de professor, consciencializando-se o aluno para a 

necessidade de saber observar para aprender a ensinar” (Serafini & Pacheco, 

1990, p. 2) 

 Segundo Aranha (2007) pode-se considerar três momentos de 

observação distintos: 1) pré-observação; 2) observação e; 3) pós-observação.  

 “1-A pré-observação caracteriza-se pelo treino e preparação para o ato 

de observar, onde se exige ao docente a tarefa de planear o que pretende 

observar, as formas e os momentos da aplicação. No essencial caracteriza-se 

pelo plano avaliativo. 2- Na observação, como ação real no espaço de uma 

aula, identifica-se a observação direta ou indireta quando resultante de um 

registo de vídeo ou similar. 3- A pós-observação relaciona-se com a análise 

efetuada sobre os elementos recolhidos. Os dados recolhidos são muito 

relevantes pois as informações que deles derivam são significativas e podem 

ser utilizados pelo professor para encetar alterações ao processo de ensino. É 

importante não só (re)conhecer o erro, analisá-lo e emitir uma resposta 
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congruentemente estratificada, mas igualmente, observar e avaliar essa 

mesma resposta.” 

 Transpondo para a prática, o ponto 1 corresponde à elaboração da 

grelha de observação onde era definido o tema da mesma. O ponto 2 

corresponde à própria observação e, por último, o ponto 3 corresponde à parte 

reflexiva.  

“Alguns aspetos importantes, como por exemplo, a questão da observação, nós 

 só vamos evoluir através da experiência. Para observar é preciso ter 

 conhecimento sobre, ou seja, não adianta de quase nada ir observar uma aula 

 se não soubermos o que vamos observar e como devemos observar. Para 

 além de tudo isto, a observação é um meio formativo de excelência, agora e 

 para o resto da vida.” (Diário de Bordo, 4.12.2017) 

 Como referido anteriormente, após a observação existia um momento 

destinado à reflexão conjunta e individual. Esta incidia na prática e contribuiu 

para a melhoria da minha atuação perante a turma. Servia também para refletir 

sobre sentimentos e sensações, vividos ao longo das aulas e do ano letivo. No 

fundo, a reflexão foi como que uma constante autoavaliação que permitiu 

evoluir ao longo do ano. 

 “O ensino reflexivo implica uma preocupação ativa com objetivos e 

consequências, bem como, com significados e eficiência técnica. Ele combina 

a capacidade de questionar com atitudes de espirito aberto os professores 

terão de ser continuamente monitores avaliadores e reverem com frequência a 

sua prática.” (Lalanda & Abrantes, 1996, p. 57) 
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Estudo 
 

A implementação de um programa de treino funcional nas aulas de 
Educação Física: estudo em alunos do ensino secundário. 

4.1) Resumo 

 

O presente estudo de investigação teve como objetivo central analisar o efeito 

da aplicação de um circuito de treino funcional regular (aplicado durante as 

aulas de Educação Física em simultâneo com o ensino das modalidades 

previstas no planeamento anual) e aumentar o conhecimento acerca dos 

processos de manutenção de condição física dos alunos. A variável explorada 

foi o nível de aptidão física inicial (zona saudável de aptidão física e zona com 

necessidades de incremento). Participaram no estudo 71 alunos (33 do sexo 

feminino e 38 do sexo masculino), com idades compreendidas entre os 15 e 18 

anos. De entre os 56 alunos que participaram no estudo, 24 (8 femininos e 16 

masculinos) são praticantes de atividade física extraescolar e 32 (18 femininos 

e 14 masculinos) não praticam qualquer tipo de atividade desportiva, 26 

estavam na Zona Saudável e 30 na Zona com Necessidades de Incremento. 

Na análise dos dados recorreu-se à estatística descritiva - medidas de 

tendência central (média) e de dispersão (desvio padrão) e à estatística 

inferencial - Teste-T de medidas repetidas, para estabelecer uma comparação 

entre os resultados obtidos nos diferentes momentos da amostra total; Teste-T 

de amostras independentes, para comparar os resultados obtidos nos 

diferentes momentos entre dois grupos independentes (variável); e o Teste não 

paramétrico de amostras relacionadas para comparar os resultados obtidos 

pelos alunos da turma residente nos diferentes momentos. Em todos os testes, 

o valor de p foi fixado em p ≤ 0,05 (intervalo de confiança de 95%). Como 

conclusão central destaca-se que os resultados parecem ser indicativos de que 

a realização regular de um circuito de condição física no contexto das aulas de 

educação física, poderá ser uma forma de melhorar a Aptidão Física dos 

alunos e os seus conhecimentos acerca desta temática. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; TREINO FUNCIONAL; APTIDÃO 

FÍSICA; FITSCHOOL. 
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4.2) Abstract 

 

The present research study had as its central objective to analyze the effect of 

the application of a regular functional training circuit (applied during Physical 

Education classes simultaneously with the teaching of the modalities foreseen 

in the annual planning) and to increase the knowledge about the processes of 

maintenance of students’ physical condition. The variable explored was the 

initial physical fitness level (healthy zone of physical fitness and zone with 

increasing needs). A total of 71 students (33 females and 38 males) aged 15 to 

18 years participated in the study. Of the 56 students who took part in the study, 

24 (8 females and 16 males) practiced extracurricular activities and 32 (18 

females and 14 males) did not practice any type of sports activity, 26 were in 

the Healthy Zone and 30 in the Zone with Increment Needs. In the analysis of 

the data we used descriptive statistics - measures of central tendency (mean) 

and dispersion (standard deviation) and inferential statistics - T-test of repeated 

measures, to establish a comparison between the results obtained in the 

different moments of the sample total; T-test of independent samples, to 

compare the results obtained at different moments between two independent 

groups (variable); and the Non-parametric Test of related samples to compare 

the results obtained by the students of the resident group at different times. In 

all tests, the p value was set at p ≤ 0.05 (95% confidence interval). As a central 

conclusion, it should be pointed out that the results seem to be indicative that 

the regular performance of a physical condition circuit in the context of physical 

education classes may be a way to improve students' Physical Fitness and their 

knowledge about this subject. 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION; FUNCTIONAL TRAINING; PHYSICAL 

FITNESS; FITSCHOOL. 
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4.3) Introdução 

 

O presente tema aqui apresentado faz referência ao estudo realizado 

com três turmas de EF do Ensino Secundário, na Escola Secundária do 

Castêlo da Maia. Como refere Graça (2015, p. 15) “A inclusão da educação 

física ou de qualquer outra disciplina no currículo escolar afirma a sua 

legitimidade pela evidência do seu valor educativo, pelo seu poder de aumentar 

a capacidade de compreender e agir no mundo, pelo seu contributo esperado 

para o bem–estar e a realização das pessoas e a melhoria da sociedade”. 

Sendo assim, importa salientar que as aulas de EF possibilitam um leque 

elevado de atividades, aprendizagens e vivências que contribuem para o 

desenvolvimento do ser-Humano. 

Enquanto EE, ao nos depararmos com a realidade da escola, 

rapidamente entendemos que o que pensávamos não corresponde, na 

totalidade, com aquilo que encontramos. Esta realidade é mais imprevisível e 

atribulada. A escola é um local de incertezas, dúvidas, receios, necessidades e 

problemas. No decurso do estágio, face aos problemas que nos surgiram, 

tivemos necessidade de encontrar estratégias para rentabilizar as nossas 

aulas, mais concretamente a modalidade que tinha de ser abordada. Ao 

mesmo tempo, ao longo do ano letivo, uma das nossas preocupações incidiu 

em atingir os objetivos do programa nacional de EF. É desta forma que, após 

várias reuniões, conversas e reflexões, surge o nosso estudo que se 

materializou na aplicação de um programa de treino da ApF. 

Para potenciarmos a unidade didática que estava a ser abordada, 

decidimos realizar um circuito de condição física igual para as três turmas. 

Desta forma, optámos por realizar o nosso estudo nesta área completando com 

o alcance de alguns objetivos do programa nacional do ensino secundário 

referentes aos processos de manutenção e desenvolvimento da condição 

física.  

Visando a ApF, na perspetiva da melhoria da qualidade de vida, saúde e 

bem-estar, duas das finalidades do Programa Nacional de Educação Física, 

elaborado pelo Departamento do Ensino Secundário do Ministério da Educação 

para os 10º, 11º e 12º anos dos Cursos Científico-Humanísticos e Cursos 
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Tecnológicos são: - consolidação e aprofundamento dos conhecimentos e 

competências práticas relativos aos processos de elevação e manutenção das 

capacidades motoras; - alargar os limites dos rendimentos energético-funcional 

e sensório-motor, em trabalho muscular diversificado, nas correspondentes 

variações de duração, intensidade e complexidade. (2001, p.10) 

Face a este quadro, propusemo-nos aplicar um circuito de TF, de forma 

regular, ao longo das aulas de EF, de forma a procurarmos obter melhorias 

tanto a nível da ApF como dos conhecimentos acerca dos processos de 

manutenção de condição física. A bateria de avaliação utilizada foi a FitSchool. 

Esta bateria de testes (BT) tem como grande objetivo avaliar a ApF dos 

alunos, através da realização de seis exercícios centrados no TF, executados 

em circuito, que permite avaliar a condição física geral dos alunos tais como: 

saltar, agachar, lançar, tracionar, elevar uma carga do chão e equilibrar e tem a 

finalidade de tornar os jovens ativos, fortes e alegres. Esta foi desenvolvida por 

Garganta e Santos (2015, p. 147) com o intuito de substituir a atual, pois na 

opinião dos autores, a BT FitEscola que predomina nas escolas do ensino 

básico e secundário do país, está ultrapassada. Segundo estes mesmos 

autores, esta bateria está preparada para poder ser aplicada a todos os alunos 

do ensino básico e secundário. 

 A bateria, tal como referido anteriormente, desenvolve a ApF e baseia-se 

em exercícios centrados no TF. O conceito de Aptidão Física segundo a 

American College of Sports Medicine (2005, p. 2),  “consiste na capacidade de 

realizar níveis moderados a vigorosos de atividade física sem fadiga indevida e 

a capacidade de manter esta habilidade ao longo da vida”. 

 O conceito de Treino Funcional, pode-se entender como um treino com o 

intuito na melhoria da função. Pode ser mais específico ou mais geral, 

dependendo do objetivo e deve ser encarado como a melhoria constante das 

capacidades físicas e motoras. É expectável que o indivíduo com a realização 

deste tipo de treino fique capaz de ser mais forte, coordenado, potente, ágil e 

equilibrado, acabando por se tornar mais eficaz e efetivo na resposta a cada 

estímulo através da sua ação motora independentemente da sua idade, 

capacidade física ou psicológica (Tedim, 2016, pp. 14-17). Um outro conceito 
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do TF, refere que este surgiu no âmbito da reabilitação física, depois começou 

a ser utilizado pelo treino desportivo para aproximar o treino físico às 

exigências impostas pela especificidade do desporto e, hoje em dia, tem sido 

procurado no âmbito do exercício físico relacionado com a saúde (Garganta & 

Santos, 2015, p. 138). 

 Relativamente ao conceito de saúde, pode encontrar-se descrito na  

Carta de Ottawa (OMS, 1986, p. 1) que, "para atingir um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar 

aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio 

ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para a vida e não como 

objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza 

os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas.” 

É na questão da saúde que se centra a minha variável de estudo, Zona 

Saudável e Zona com Necessidades de Incremento.  

4.4) Objetivos 

Objetivo Geral  

 Analisar os efeitos de um programa de TF nas aulas de EF, ao nível da 

ApF e dos conhecimentos sobre os processos de desenvolvimento e 

manutenção da condição física. 

Objetivos Específicos 

Aptidão Física 

1. Verificar se existem diferenças com significado estatístico ao nível da 

ApF entre os 3 momentos de avaliação, na totalidade dos participantes e 

nos alunos da turma residente; 

2. Verificar se existem diferenças com significado estatístico ao nível da 

ApF entre os 3 momentos de avaliação em função da zona saudável; 

3. Verificar se existem diferenças com significado estatístico ao nível da 

ApF após o período de paragem (férias da Páscoa) - destreino. 
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Conhecimento 

1. Analisar se houve aquisição de conhecimento do primeiro para o último 

momento de avaliação, de todos os participantes e da turma residente. 

4.5) Metodologia 

4.5.1) Participantes 

 

As turmas alvo do presente estudo foram duas turmas do décimo 

primeiro ano de escolaridade (Curso Científico-Humanístico de Ciências e 

Tecnologias) e uma turma do décimo ano (Curso Científico-Humanístico de 

Línguas e Humanidades), pertencentes ao Agrupamento de Escolas do Castêlo 

da Maia no ano letivo 2017/2018.  

As turmas eram compostas por 71 alunos (33 do sexo feminino e 38 do 

sexo masculino), com idades compreendidas entre os 15 e 18 anos. Apesar de, 

inicialmente, serem 71 alunos, o número de participantes reduziu para 56 

alunos, uma vez que alguns foram excluídos por não terem realizado todos os 

momentos de avaliação. De entre os 56 alunos que participaram no estudo, 26 

estão na Zona Saudável (10 femininos e 16 masculinos) e 30 (16 femininos e 

14 masculinos) na Zona com Necessidades de Incremento (segundo os testes 

iniciais do FitEscola que são de caráter obrigatório). 

Para definir esta ZS/ZNI, sustentei-me, no teste da milha (Anexo 11) que 

avalia a aptidão aeróbia, o qual foi realizado por todos os alunos participantes. 

Isto porque, segundo o FitEscola, para alguém estar na ZS deve apresentar em 

todos os testes da sua bateria (flexões, abdominais,…) resultados positivos 

consoante o quadro que definiram. Um aluno é considerado na ZNI caso 

apresente pelo menos um resultado negativo. Para ser possível proceder à 

análise de resultados, optei por considerar apenas o teste da milha. Como é 

apresentado no FitEscola, “Uma aptidão aeróbia elevada durante a infância e a 

adolescência relaciona-se com um menor risco de doenças cardiometabólicas, 

obesidade, diabetes e outros problemas de saúde, durante todo o ciclo de 

vida.”11 

                                                           
11 Consult. 9 Ago 2018, disponível em http://fitescola.dge.mec.pt/detalhesTeste.aspx?id=3 
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 É no teste da milha, onde mais se evidencia a ApF dos alunos pelo seu 

grau de dificuldade, ou seja, requer maior capacidade dos mesmos para o 

realizarem. Por outro lado, é fácil de se observar e registar corretamente a 

performance dos colegas tornando–o  acessível a que os próprios alunos o 

consigam realizar entre eles. Contrariamente, por exemplo, ao teste das 

flexões em que a sua análise diverge de pessoa para pessoa. Principalmente, 

quando são os alunos a observar os colegas, é fácil de perceber que os 

resultados estão incorretos. 

Importa referir que, apesar de os resultados dos alunos que não fizeram 

todas as avaliações não terem sido considerados na análise, todos os alunos 

realizaram os momentos de avaliação em que estiveram presentes. 

Para que os participantes realizassem o estudo de investigação e 

pudessem ser filmados, foi solicitada autorização aos encarregados de 

educação e preenchido o respetivo termo de consentimento informado. O 

anonimato dos dados foi garantido através da atribuição de códigos. 

4.5.2) Instrumentos 

 

Aptidão Física – bateria de testes FitSchool 

Com o objetivo de compreender o efeito da aplicação do TF na melhoria da 

ApF dos alunos foi utilizada a BT FitSchool, construída e validada por Garganta 

e Santos (2015). Esta baseia-se em programas de TF e surgiu como alternativa 

à BT FitEscola. 

A BT FitSchool é constituída por 6 exercícios, baseados no TF, que podem 

ser avaliados de duas formas distintas:  

• Exercícios isolados: cada exercício é realizado de forma isolada, em que 

o objetivo é realizar o maior número de repetições num determinado 

tempo (no ensino secundário é 45 segundos);    

• Circuito: em que se pretende a realização dos seis exercícios 

consecutivamente, em circuito pré-definido e delimitado, no mínimo de 

tempo, concretizando um número concreto de repetições em cada um.  

 Os 6 exercícios que constituem a BT Fitschool são: agachamento com 

torção no TRX (TRX), passe de peito com bola medicinal (BM) no plano sagital, 
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equilíbrio em plataforma (EqP) instável trocando os mecos de sítio, 

desenvolvimento com kettlebell (KT), saltar à corda (SC) e burpees (BP).  

(Quadro 5) 

 

 

Quadro 5 - Estações que constituem a bateria de testes FitSchool. 
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Figura 9 - Teste em Circuito. 

Para o estudo em questão utilizamos a avaliação em circuito. Nesta 

avaliação o aluno realiza o circuito pré-definido e delimitado, no mínimo de 

tempo possível, concretizando na estação do TRX 5 repetições para cada lado, 

10 repetições nas restantes, à exceção da estação de saltar à corda em que 

deve realizar 20 repetições. (Figura 9) 

Os alunos realizaram o teste de forma individual. O aluno seguinte só 

podia iniciar o seu teste quando o colega anterior estava na terceira estação 

(equilíbrio). Enquanto isso, duas das professoras desempenhavam a função de 

juiz de contagem, em cada um dos exercícios e dois alunos filmavam o teste. 

Sempre que o executante não cumpria com os critérios de execução 

pretendidos, a repetição não era contabilizada, devendo o executante continuar 

a realizar o exercício.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes de Conhecimento 

A primeira etapa foi a realização de um teste diagnóstico acerca dos 

processos de desenvolvimento e manutenção da condição física (Anexo 12), 

realizado no dia 20 de fevereiro. Face aos resultados obtidos no teste 

diagnóstico, optou-se por incidir a nossa intervenção na temática das 

capacidades motoras. Ao longo das aulas, inserido no circuito de condição 

física, foi incluída uma estação dedicada ao conhecimento onde foram 

abordadas as diferentes capacidades motoras. A dinâmica desta estação 
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consistia em os alunos na primeira série do circuito observarem um vídeo 

informativo e nas seguintes séries responderem a fichas formativas acerca do 

mesmo. Na aula seguinte era realizado um diálogo com os alunos, com o 

intuito de retirar eventuais dúvidas e entregar a respetiva correção da ficha. 

No final do segundo período, e com o objetivo de aferir o conhecimento 

final, foi realizada uma ficha formativa acerca das capacidades motoras 

abordadas (Anexo 13).  

4.5.3) Procedimento de recolha de dados 

 

Os alunos das três turmas envolvidas no presente estudo foram sujeitos 

a 4 momentos de avaliação da ApF. O primeiro momento de avaliação 

correspondeu ao início do segundo período, o segundo momento foi realizado 

após 8 sessões de treino, o terceiro momento após 9 sessões e o último no 

início do terceiro período, logo após o período de férias escolares (Quadro 5). 

Estas avaliações foram realizadas através da BT FitSchool. Para além da 

avaliação prática, os alunos foram também sujeitos a dois momentos de 

avaliação de conhecimentos. 

A aplicação do primeiro programa de TF teve a duração de 8 aulas de 90 

minutos para todas as turmas, enquanto o segundo teve a duração de 9 e 10 

aulas de 90 minutos das turmas A, B e D respetivamente, contabilizando um 

total de 17 aulas para a turma A e 18 para a turma B e D, duas vezes por 

semana (correspondente às aulas de EF).  

Aliado à aplicação do programa de TF foi construída a estação do 

conhecimento, onde tínhamos como objetivo que os alunos ficassem a 

conhecer as diferentes capacidades motoras e as identificassem num 

exercício.  
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Quadro 6 - Avaliações e Programas de Treino referente às três turmas. 

 

4.5.4) Circuitos de condição física aplicados nas aulas 

 

Tendo em consideração as dimensões das turmas optamos por dividi-las 

em dois grupos que realizavam, alternadamente, o circuito de condição física. 

Enquanto um grupo realizava o circuito o outro estava envolvido em tarefas 

relacionadas com a modalidade correspondente às unidades didáticas que 

estavam a ser lecionadas. Ao longo do estudo de investigação foram realizados 

dois circuitos distintos, constituídos por 8 estações. Estes circuitos eram 

realizados na parte fundamental da aula. Em função da turma as estações 

eram realizadas através do trabalho individual ou de pares. No trabalho de 

pares os alunos realizavam em simultâneo o mesmo exercício.  

Os alunos executaram os exercícios durante um período que variou entre 

30’’ e 1’ conforme apresentado nos quadros 6 e 7, repetindo o circuito 3 vezes.  

Para controlar o tempo de execução e de descanso foi utilizado um 

cronómetro. 
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Quadro 7 - Circuito de treino número 1. 
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Quadro 8 - Circuito de treino número 2. 

 

 

Dentro do circuito de condição física foi inserida uma estação do 

conhecimento onde foram abordadas diferentes capacidades motoras. As 

estratégias utilizadas para abordar este tema, foram variando de aula para 

aula, entre a visualização de vídeos e resposta a pequenas questões, tal como 

é apresentado no quadro 8.  
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Quadro 9 - Capacidades Motoras. 

 

4.6) Procedimentos de análise de dados 

 

 Na análise geral da amostra, recorreu-se à estatística descritiva - 

medidas de tendência central (média) e de dispersão (desvio padrão). No que 

diz respeito à estatística inferencial, utilizou-se o Teste-T de medidas repetidas 

para comparar os resultados obtidos nos diferentes momentos de todos os 

participantes; o Teste-T de amostras independentes para comparar os 

resultados obtidos nos diferentes momentos entre os dois grupos 

independentes (variável); e o Teste não paramétrico de amostras relacionadas 

para comparar os resultados obtidos pelos alunos da turma residente nos 

diferentes momentos. 

 O valor de p foi fixado em p ≤ 0,05 (intervalo de confiança de 95%).  
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4.7) Apresentação e discussão dos resultados 

 

 Neste capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados 

deste estudo de investigação. Estes resultados estão estruturados em grandes 

secções: os resultados relativos a todos os participantes, a comparação entre 

os alunos que no início do ano se encontravam na Zona Saudável e Zona com 

Necessidades de Incremento e os resultados referentes à turma residente. 

Para além disso, serão apresentados os resultados relativamente ao 

Conhecimento. Primeiro será apresentado em relação a todos os participantes 

e, de seguida, em relação apenas à turma residente (a minha turma). 

4.7.1) Análise geral da aptidão física 

 

Analisando o quadro 10, referente a toda a amostra, pode-se constatar 

que houve melhorias como atesta a diminuição significativa do tempo de 

realização da BT FitSchool, entre os vários momentos de avaliação (M1-M2, 

M1-M3, M1-M4, M2-M3, M2-M4), exceto entre os momentos M3-M4, em que 

houve um menor tempo de evolução de um para o outro. Para além disso, a 

maior melhoria do tempo, observa-se que se destaca, entre o 1º e 4º momento. 

Quadro 10 - Resultados dos testes da Bateria de Testes FitSchool nos 4 
momentos de aplicação – média, desvio padrão e nível de significância. 

Momento Momento Média ± sd P 

M1   M2 129,64 ± 22,12 0,000* 

165,73 ± 35,72 
M3 125,01 ± 19,11 0,000* 

M4 122,65 ± 20,22 0,000* 

M2 M3 125,01 ± 19,11 0,033* 

129,64 ± 22,12 M4 122,65 ± 20,22 0,003* 

M3 

M4 122,65 ± 20,22 0,140 
125,01 ± 19,11 

* Diferenças com significado estatístico (p≤0,05)   
 

A melhoria evidenciada entre os diferentes momentos, pode ser 

explicada pela adaptação da amostra aos exercícios da BT FitSchool. A 

motivação também pode ter tido uma influência positiva nas melhorias 
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evidenciadas. Para além disso, esta melhoria da ApF, também pode estar 

relacionada com a realização do circuito de condição física realizado aos longo 

das aulas, ou seja, os alunos que inicialmente não realizavam qualquer tipo de 

trabalho de condição física e começaram a realizar, melhoraram a sua aptidão. 

Uma outra justificação é que a evolução pode estar relacionada com a melhoria 

da execução técnica, tal como referem Ferreira et al. (2013, p. 12) “O aumento 

de rendimento de um atleta pode ser conseguido através de estudos 

biomecânicos do movimento do mesmo. Por vezes, um mau movimento ou até 

uma má rotação são suficientes para não se obterem os melhores resultados 

possíveis.” 

Sendo assim, como foi referido, uma correta execução técnica pode 

proporcionar um menor dispêndio energético e, por consequência, um aumento 

da performance. Tal como refere Vilas-Boas (2016, p. 4) “…e aconselhamento 

biomecânico do treino, ao mesmo tempo que se sublinhará a necessidade de 

perceber a (qualidade da) realização do movimento desportivo em referência 

ao suporte bioenergético limitado que a sustenta, levando ao entendimento de 

que um gesto melhor e mais eficiente garantirá uma maior rentabilização dos 

recursos bioenergéticos disponíveis em determinado contexto de realização e, 

por isso, um aumentado potencial de performance desportivo-motora.”  

Relativamente ao período de interrupção escolar, designadamente as 

férias da Páscoa, em que os alunos não realizaram o circuito de condição 

física, verificou-se (M3 para M4) que não tiveram impacto negativo na 

performance. Estes resultados obtidos contrariaram o que era expectável, no 

entanto, esta evolução pode ser explicada pelo descanso e pela pré-disposição 

dos alunos para voltarem a realizar a BT FitSchool. 

4.7.2) Comparação dos alunos da zona saudável com os da zona com 

necessidade de incremento 

 

Analisando o quadro 11, é possível verificar que em todos os momentos 

existiram diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) entre os alunos da 

ZS e ZNI, sendo que os da ZS tiveram melhor desempenho (menor tempo) que 

os da ZNI. Ainda assim, os ZNI conseguiram melhorar mais os seus tempos 

quando comparadas com os ZS, muito provavelmente porque estes tinham 
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mais margem de progressão que os outros, ou seja, melhorar um tempo longo 

é mais fácil que melhorar um tempo mais reduzido. Quer os alunos da ZS como 

os da ZNI apresentaram uma maior margem de evolução do M1 para M2, 

sendo que esta evolução pode ser justificada, tal como anteriormente na 

análise geral, pela adaptação aos exercícios do circuito, pela motivação, pela 

melhoria da ApF e/ou pela melhoria da execução técnica. 

Quadro 11 - Resultados dos testes da Bateria de Testes FitSchool da variável 
Zona saudável nos 4 momentos de aplicação – média, desvio padrão e nível de 
significância. 

Zona Saudável / Zona Necessidade de Incremento 

Momento 
Média Desvio Padrão 

P 
ZS ZNI ZS ZNI 

1º 149,28 179,98 22,77 38,99 0,001* 

2º 118,51 139,29 14,14 23,41 0,000* 

3º 116,34 132,53 13,79 20,07 0,001* 

4º 114,47 129,74 14,00 22,23 0,004* 

* Diferenças com significado estatístico (p≤0,05)  
    

 

Tal como foi referido na análise de todos os participantes, o período de 

interrupção escolar (M3 para M4) também não teve um impacto negativo na 

performance dos alunos visto que também houve uma evolução, embora a 

mais ligeira e menos significativa. 

Para além de tudo o que foi referido anteriormente, verifica-se também 

que entre os ZNI o desvio padrão foi diminuindo a dispersão que existia entre 

os tempos de execução, exceto do M3 para o M4 e o mesmo acontece entre os 

ZS. Para terminar, é de referir que entre os ZS e os ZNI, o desvio padrão foi 

mais semelhante no M3. 

4.7.3) Comparação dos alunos da turma residente 

 

Na análise do quadro 12, referente à turma residente, é possível verificar 

que existiram diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) em todos os 

momentos de avaliação, exceto do M3 para o M4, onde se verifica o aumento 

da média que corresponde a uma pioria dos tempos de execução. É também 
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possível observar-se que onde existiu maior margem de evolução dos tempos 

foi entre o M1 e o M3. 

Quadro 12 - Resultados dos testes da Bateria de Testes FitSchool da turma 
residente. 

Turma 10º ano de escolaridade 

Momento Momento Média ± sd P 

M1   M2 132,07 ± 20,58 0,000* 

169,11 ± 33,34 
M3 122,72 ± 18,76 0,000* 

M4 123,05 ± 23,77 0,000* 

M2 M3 122,72 ± 18,76 0,001* 

132,07 ± 20,58 M4 123,05 ± 23,77 0,004* 

M3 
M4 123,05 ± 23,77 0,601 

122,72 ± 18,76 

4 momentos   0,000* 

 * Diferenças com significado estatístico (p≤0,05)    
 

Mais uma vez, a evolução evidenciada entre os diferentes momentos de 

avaliação, pode ser justificada pela adaptação da turma aos exercícios do 

circuito FitSchool, pela motivação, pela realização de um circuito de condição 

física ao longo das aulas ou pela melhoria da execução técnica.  

Pela primeira vez surge no período de interrupção escolar (M3 para M4), 

um aumento dos tempos de execução, não se verificando desta forma 

diferenças estatisticamente significativas. Isto pode ser justificado pelo 

destreino, ou seja, é habitual encontrarmos na literatura que a prática de 

atividade física acarreta vários benefícios para a saúde dos indivíduos, como 

por exemplo, o aumento da força, da resistência muscular, diminuição da 

gordura, aumento da flexibilidade, sendo assim, a ausência desta provoca 

efeitos contrários. Como referem Papeschi e Junior (2011), o processo de 

interrupção, dependendo do período, pode provocar alterações no organismo, 

sendo que estas estão relacionadas com os ganhos, adaptações e benefícios 

que foram adquiridos durante o processo de treino. Esta interrupção, também 

denominada como destreino, é indicada em pesquisas realizadas, como algo 

complexo em crianças e jovens e carateriza-se pelas diferentes adaptações e 

regressões na força, potência e equilíbrio (Faigenbaum et al., 2013). 
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4.7.4) Conhecimento 

 

Todos os participantes  

 Todas as questões colocadas faziam referência às capacidades motoras 

abordadas ao longo das aulas. A análise engloba os 63 alunos das três turmas. 

As duas primeiras questões pediam que os alunos dissessem quais as 

capacidades motoras coordenativas e quais as capacidades motoras 

condicionais. As questões seguintes eram imagens e cada aluno tinha de 

apresentar qual a capacidade motora que cada exercício desenvolvia. Nos 

quadros seguintes é possível observar os resultados das médias de cada 

questão (Quadro 13), o número e percentagem de positivas e negativas 

(Quadro 14) e o número e percentagem de alunos por classificação (Quadro 

15). 

Quadro 13 - Resultados das médias de cada questão. 

  Média Global 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Média 14,54 14,54 16,33 10,94 14,29 8,05 15,88 18,75 12,73 19,04 

 

Como se pode verificar, apenas na questão 6 a média se encontra 

negativa, ou seja, abaixo de 9,5 valores. É também possível observar que a 

questão onde os alunos evidenciaram mais facilidade de resposta foi à questão 

10. A média mais alta corresponde então a esta pergunta 10, com 19,04 

valores e a mais baixa, à questão 6 com 8,05 valores. Isto aconteceu, pois na 

questão 10, a capacidade motora presente era fácil de ser identificada e os 

alunos realizaram o exercício ao longo do ano letivo sabendo qual a 

capacidade motora presente pois era-lhes sempre transmitido. No entanto, na 

questão 6 foi onde os alunos mais se confundiram, pois a imagem podia 

representar várias capacidades motoras, no entanto, esta foi reforçada com 

uma descrição “20 seg. de execução” tentando facilitar a identificação da 

capacidade motora presente. Para além disso, esta última permitiu distinguir os 

alunos uns dos outros. 
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Importa também referir que em todas as questões foi atingido o valor 

máximo (2 valores), ou seja, houve sempre alguém a acertar; e também em 

todas as questões foi atingido o valor mínimo (0 valores), ou seja, houve 

sempre alguém a errar. 

Quadro 14 - Número e percentagem de positivas e negativas. 

Positivas 56 89% 

Negativas 7 11% 

 

Quanto ao número e percentagem de positivas e negativas verifica-se 

que substancialmente mais de metade dos alunos, 89%, tiraram nota positiva 

no teste formativo e apenas 11% tiraram nota negativa. 

Quadro 15 - Número e percentagem de alunos por classificação. 

Classificação Nº de alunos Percentagem 

0 2 3% 

2 1 2% 

3 1 2% 

4 1 2% 

6 1 2% 

9 1 2% 

10 5 8% 

11 4 6% 

12 4 6% 

13 2 3% 

14 2 3% 

15 6 10% 

16 4 6% 

17 3 5% 

18 15 24% 

19 3 5% 

20 8 13% 

  

 A análise do quadro anterior evidencia, que as classificações do teste 

formativo se enquadram entre os 0 valores e os 20 valores. Apenas não 

existiram os valores 1, 5, 7 e 8. As notas menos atingidas, com apenas 1 aluno, 
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foram os 2, 3, 4, 6 e 9 valores. A nota mais atingida foi os 18 valores, com 15 

alunos a obter este resultado, representando um total de 24% da amostra total. 

Turma residente (10º ano de escolaridade) 

 Como já foi anteriormente referido na análise do conhecimento de toda a 

amostra, todas as questões colocadas faziam referência às capacidades 

motoras abordadas ao longo das aulas. Nos quadros seguintes verificam-se os 

resultados das médias de cada questão (Quadro 16), o número e percentagem 

de positivas e negativas (Quadro 17) e o número e percentagem de alunos por 

classificação (Quadro 18). 

Quadro 16 - Resultados das médias de cada questão. 

  Média Turma 10º 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Média 10,65 10,65 13,04 6,96 7,83 1,74 13,91 18,26 8,70 19,13 

 

Como se pode verificar, nas questões 4, 5, 6 e 9, a média encontra-se 

negativa, ou seja, abaixo de 9,5 valores. É também possível observar que a 

questão onde os alunos evidenciaram mais facilidade de resposta foi à questão 

10. A média mais alta corresponde então à pergunta 10 com 19,04 e a mais 

baixa à questão 6 com 1,74. Esta análise coincide com a análise da amostra 

total, pelo que se pode afirmar que mais uma vez, isto aconteceu, 

provavelmente, pois na questão 10, a capacidade motora presente era fácil de 

ser identificada, já na questão 6 foi onde os alunos mais se confundiram. 

Também nesta análise verifica-se que em todas as questões foi atingido 

o valor máximo (2 valores), ou seja, houve sempre alguém a acertar; e também 

em todas as questões foi atingido o valor mínimo (0 valores), ou seja, houve 

sempre alguém a errar. (Anexo 14) 

Quadro 17 - Número e percentagem de positivas e negativas. 

Positivas 19 83% 

Negativas 4 17% 
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Quanto ao número e percentagem de positivas e negativas da amostra 

da turma do 10º ano de escolaridade, verifica-se que mais de metade dos 

alunos, 83%, tiraram nota positiva no teste formativo e 17% tiraram nota 

negativa. 

Quadro 18 - Número e percentagem de alunos por classificação. 

Classificação Nº de alunos Percentagem 

2 1 4% 

3 1 4% 

6 1 4% 

9 1 4% 

10 4 17% 

11 3 13% 

12 4 17% 

13 2 9% 

14 2 9% 

15 3 13% 

18 1 4% 

 

Através da análise do quadro anterior, verifica-se que as classificações 

do teste formativo se enquadram entre os 2 valores e os 18 valores. Não 

existiram os valores 0, 1, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19 e 20. As notas menos atingidas, 

com apenas 1 aluno, foram os 2, 3, 6, 9 e 18 valores. A nota mais atingida foi 

os 10 e 12 valores, com 4 alunos a obter cada resultado, representando 17% 

da amostra da turma. 

4.8) Conclusões 

 Em termos conclusivos, pode referir-se que o programa de TF aportou 

melhorias significativas nos níveis de aptidão dos alunos, pois a aplicação da 

BT FitSchool em quatro momentos distintos de avaliação evidenciou diferenças 

estatisticamente significativas (p≤0,05) entre os três primeiros momentos. 

Relativamente ao destreino, em resultado das férias da páscoa, este não se 

verificou, os dados não revelaram a existência de diferenças estatisticamente 

significativas.  
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 Relativamente aos dois grupos de alunos (ZS e ZNI) constataram-se 

diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) em todos os momentos, 

verificando-se que os alunos da ZS apresentaram melhores resultados que os 

da ZNI. Ainda assim, os alunos da ZNI conseguiram melhorar mais os seus 

tempos quando comparada com os da ZS. É ainda possível salientar que em 

ambas as análises, o momento onde se registou maior destaque na evolução 

foi de M1 para M2. No que diz respeito ao período de destreino, mais uma vez 

este não teve influência nos níveis de performance, em ambos os grupos. 

 Relativamente à análise da turma do 10º ano de escolaridade, existiram 

diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) nos três primeiros momentos 

de avaliação. No que diz respeito ao período de destreino, contrariamente ao 

observado nas outras análises (de todos os participantes e da variável Zona 

Saudável), foi possível verificar um aumento dos valores médios, que 

corresponde a uma regredir dos tempos de execução.  

 Relativamente ao conhecimento, pode-se concluir que do primeiro para 

o último momento de avaliação, quer na análise de todos os participantes quer 

na análise da turma residente, todos mostraram melhorias conseguindo na 

última avaliação identificar e distinguir as capacidades motoras abordadas ao 

longo das aulas. Para além disso, em ambas as análises é possível verificar-

se, que na questão 10 evidenciaram mais facilidade de resposta e, na questão 

6 foi onde apresentaram mais dificuldade.   

 Os resultados deste estudo de investigação parecem ser indicativos de 

que a realização regular de um circuito de condição física, poderá ser uma 

forma de melhorar a ApF dos alunos. Desta forma, torna-se importante a 

implementação da execução de um programa de TF na vida diária dos alunos. 

É pertinente mencionar que este tipo de treino, não se baseia apenas na 

melhoria dos tempos ou número de execução, mas também na melhoria da 

execução técnica sempre mediante FB. 

 Ao mesmo tempo, também o desenvolvimento de temas relacionados 

com os processos de desenvolvimento e manutenção da condição física, 

proporciona melhorias nas aprendizagens dos alunos. 
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A ausência/escassez de mais estudos sobre este tema, semelhantes ao 

realizado, é um fator limitativo pois carece de comparação direta de resultados 

e, por isso, mais estudos são necessários para se perceber se a aplicação 

regular de um circuito de condição física proporciona melhorias na ApF. 

4.9) Sugestões para futuras investigações 

 

 Para futuras investigações nesta área, sugere-se que se alargue o 

número de participantes, de modo a se realizar um estudo mais abrangente e 

representativo da população. Sugere-se também que ao alargar a amostra se 

crie um grupo controlo, para além do grupo de intervenção, de forma a obter-se 

uma comparação direta dos resultados entre os dois grupos e assim perceber 

se a aplicação regular de um circuito de condição física é um fator importante 

na melhoria da ApF. Para além disso, poderá ser benéfica a realização de um 

circuito de condição física e aplicação da BT FitSchool ao longo dos três 

períodos do ano letivo escolar. 

 Embora no nosso estudo tenhamos tido a preocupação de instruir os 

nossos alunos para a prática do circuito de condição física fora das aulas, 

sugere-se que esta se mantenha constante e mais efetiva, de forma a 

promover a sua realização mesmo fora destas. 

 Poderia também ser relevante, fazer um registo avaliativo formal da 

execução técnica dos exercícios, de forma a comparar se a melhoria desta 

proporciona, ou não, melhorias no tempo de execução. 

 Um outro aspeto que pode ser melhorado, é alargar os conteúdos 

transmitidos na estação do conhecimento. 

4.10) Referências bibliográficas 

 

American College of Sports Medicine. (2005). ACSM's Health-Related Physical 

Fitness Assessment Manual. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Faigenbaum, A. D., Farrell, A. C., Fabiano, M., Radler, T. A., Naclerio, F., 

Ratamess, N. A., Kang, J., & Myer, G. D. (2013). Effects of detraining on 



103 
 

fitness performance in 7-year-old children. Journal of Strength and 

Conditioning Research, 27(2), 323-330. 

Ferreira, B., Moreira, H., Gomes, J., Pereira, L., Alves, L., & Cruz, R. (2013). 

Biomecânica-a mecânica e a vida. Influência no desporto. Porto: Bruno 

Ferreira, Hélder Moreira, João Gomes, Luís Pereira, Luís Alves, Ricardo 

Cruz. Dissertação de Mestrado apresentada a Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto. 

Garganta, R., & Santos, C. (2015). Proposta de um sistema de promoção da 

atividade física/exercício físico, com base nas "novas" perspetivas do 

treino funcional. In R. Rolim, P. Batista & P. Queirós (Eds.), Desafios 

renovados para a aprendizagem em Educação Física: Editora FADEUP. 

Graça, A. (2015). O discurso pedagógico da Educação Física. In R. Rolim, P. 

Batista & P. Queirós (Eds.), Desafios renovados para a aprendizagem 

em Educação Física: Editora FADEUP. 

Humana, F. d. M., & Educação, D. G. d. (2017). FitEscola. Testes   Consult. 3 

Ago 2018, disponível em 

http://fitescola.dge.mec.pt/detalhesTeste.aspx?id=3 

Jacinto, J., Carvalho, L., Comédias, J., & Mira, J. (2001). Programa de 

Educação Física. Consult. 14 Ago 2018, disponível em 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Docum

entos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_Tecnologias/Educacao_Fisica/

ed_fisica_10_11_12.pdf 

OMS. (1986). Carta de Ottawa para a promoção da saúde. Lisboa: Divisão da 

educação para a saúde. Consult. 11 Ago 2018, disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf 

Papeschi, J. C., & Junior, L. C. C. (2011). Efeitos fisiológicos do 

destreinamento. Fisiologia, treinamento, qualidade de vida e saúde   

Consult. 12/09/2018, disponível em http://www.carnevalijunior.com.br/ 

Tedim, P. (2016). Manual de Treino Funcional. Viana do Castelo: Pedro Tedim. 

Dissertação de Mestrado apresentada a Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo. 

Vilas-Boas, J. P. (2016). Biomecânica do desporto. Lisboa: IPDJ. 

 

http://fitescola.dge.mec.pt/detalhesTeste.aspx?id=3
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_Tecnologias/Educacao_Fisica/ed_fisica_10_11_12.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_Tecnologias/Educacao_Fisica/ed_fisica_10_11_12.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_Ciencias_Tecnologias/Educacao_Fisica/ed_fisica_10_11_12.pdf
http://www.carnevalijunior.com.br/


  



105 
 

5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

 

Conclusão 

 Chega assim o final de uma longa jornada. Três anos de licenciatura 

mais dois anos de mestrado perfazem cinco longos anos de muito esforço, 

empenho, aprendizagens, amizades e alegrias. Deste percurso, saio mais 

preenchida e completa. Pegando numa frase que um professor me disse: 

“Tentar diferente, nem pior, nem melhor, diferente”. Foi isto que tentei fazer ao 

longo dos cinco anos do curso. Com isto não pretendo dizer que fiz sempre o 

mínimo possível, que não quis ser cada vez melhor, mas sim, não agir e pensar 

da mesma forma que os outros. Não me moldar e restringir à sua opinião, mas 

construir a minha identidade e o meu espírito crítico, por aquilo que sou e que 

fui aprendendo ao longo destes cinco anos. O culminar desta jornada foi o EP. 

O que posso essencialmente referir sobre este EP é que sinto que a 

palavra-chave foi “Evolução”. Isto porque houve uma evolução desde o 

primeiro até ao último dia, em todos os aspetos. Desde a elaboração dos 

planos de aula e das Unidades Didáticas,…ou seja, na elaboração de todos os 

documentos, até ao meu “eu”. A minha forma de lidar com os alunos, a 

intervenção, a forma de pensar e agir, o que fui escrevendo nas reflexões das 

aulas, a minha capacidade de observar e comentar, tudo foi alvo de evolução.  

Foi um ano muito atarefado, sempre com algo para fazer mas que com 

alguma organização tudo foi possível de ser feito. Inicialmente vinha com uma 

ideia e posso referir que superou pela positiva as minhas expectativas iniciais. 

Este ano fez-me perceber que ser professora de EF está nos meus horizontes.  

Termino-o com uma grande felicidade pois, tal como referi anteriormente, tenho 

a certeza que cresci em muitos aspetos. Foi uma experiência enriquecedora, 

essencial para a minha aprendizagem e crescimento enquanto futura 

professora. Sempre me senti muito bem acolhida no ambiente escolar e a 

ajuda constante do PC e da PO, em conjunto com o trabalho com as minhas 

colegas estagiárias foram os grandes responsáveis por este sentimento.  

Ficará para sempre na minha memória! 
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Perspetivas para o futuro 

 Ser professora: caminho longo, duro, difícil e cheio de obstáculos. Para o 

futuro, é isto que idealizo, um longo caminho com vários obstáculos, mas que 

com persistência e resiliência irei ultrapassar as barreiras que posso vir a 

enfrentar. Não irei desanimar e dar a luta por vencida. Sei que, muito 

provavelmente nos próximos anos não irei alcançar um lugar na escola, mas 

irei continuar a por em prática as aprendizagens na parte do treino, enquanto 

treinadora de voleibol. O gosto pelo ensino e a paixão pelo desporto estarão 

sempre intrínsecos em mim e, no que depender de mim, irei partilhar estes dois 

alicerces com as pessoas que se cruzarem comigo. 

 Termino este relatório com uma das minhas filosofias de vida: 

Pensamentos positivos atraem coisas positivas. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1 - Ficha de Caraterização Individual. 



XXVI 
 

 

 

Anexo 2 - Planeamento Anual da turma do 10º ano de escolaridade. 
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Anexo 3 - Estrutura da Unidade Didática. 



XXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 - Questões complementares da UD de Basquetebol. 
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Anexo 5 - Estrutura do Plano de Aula. 
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Anexo 6 - Quadro Competitivo. 
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Anexo 7 - Exemplo de uma Questão Aula. 
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Anexo 8 - Exemplo de uma Questão Aula dos alunos CEI. 
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Anexo 9 - Ficha de Autoavaliação. 
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Anexo 10 - Folha de registo de observações. 
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Anexo 11 - Valores para a Zona Saudável de Aptidão Física – Teste da Milha. 

Rapazes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raparigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIX 
 

Anexo 12 - Teste diagnóstico sobre os processos de desenvolvimento e 
manutenção da condição física. 
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Anexo 13 - Teste formativo sobre as Capacidades Motoras abordadas em 
Educação Física. 
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Anexo 14 - Resultados das respostas da turma residente. 

 

 

 

 

 

  


