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Resumo 
 

O presente documento surge no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional (EP), inserida no plano de estudos do 2º ano do 2º Ciclo 

de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(EEFEBS) para obtenção do grau de Mestre pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). O Estágio 

Profissional visa a aquisição de competências que permitam um 

ensino eficaz da Educação Física, a monitorização desta etapa 

esteve sob supervisão de um Professor Cooperante, docente da 

escola e Professor Orientador, docente da FADEUP. Este 

documento, exibe as experiências de EP desenvolvidas no ano letivo 

2013/2014, no Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos e encontra-

se organizado em sete capítulos. O primeiro capítulo está reservado 

a uma breve introdução. No segundo e terceiros capítulos focar-nos-

emos no enquadramento pessoal da professora estagiária e no 

enquadramento institucional respetivamente. O quarto capítulo 

aborda o enquadramento operacional, onde são focadas três áreas 

fundamentais, a Área 1 - Organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem; a Área 2 - Participação na escola e relações com a 

comunidade e a Área 3 - Desenvolvimento profissional. O quinto 

capítulo está reservado para as conclusões e o sexto e sétimos 

capítulos para as referências bibliográficas e anexos respetivamente. 

  

Palavras-Chave: Estágio Profissional; Relatório de Estágio; 

Professora; Professora Estagiária; Escola. 
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Abstract 

 

This document is part of the Professional Internship course, inserted 

in the study plan of the second year of the Master´s course of 

Teaching Physical Education in Elementary and Secondary Schools 

to obtain the Master’s degree by the Faculty of Sport of the University 

of Porto. The Professional Internship aims at the acquisition of skills 

that allow effective teaching of Physical Education, the supervision of 

this process was in charge of a Cooperating Professor, teacher of the 

school and Teacher Advisor from Faculty of Sport. This document 

presents the experiences of the internship developed in the school 

year of 2013/2014, in the Dr. Costa Matos School and is organized in 

seven chapters. The first chapter contains a brief introduction. In the 

second and third chapters, we will focus on the personal background 

of the trainee teacher and the institutional setting respectively. The 

fourth chapter approaches the operational framework, where the 

focus will be on three key areas, Area 1 - Organization and 

management of teaching and learning; Area 2 - School Participation 

and Community Relations; and Area 3 - Professional Development. 

The fifth chapter is reserved for the conclusions and the sixth and 

seventh chapters for references and attachments respectively. 

 

Keywords: Professional Internship; Internship Report; Teacher; 

Trainee Teacher; School. 
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O presente documento surge no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional (EP), inserida no plano de estudos do 2º ano do 2º Ciclo de Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) para obtenção 

do grau de Mestre pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

O documento Retrospeção - Relatório de Estágio Profissional, teve como 

suporte pedagógico a intervenção no Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos 

e expõe as experiências de EP desenvolvida no ano letivo 2013/2014. Ao longo 

do documento é descrito todo o processo de formação em contexto profissional 

– o estágio. 

Segundo Carter (1990), aprender a ensinar revelou-se nas últimas 

décadas, como um fator fundamental na formação de professores sendo 

encarado como um procedimento que ocorre de forma intermitente, durante toda 

a vida profissional dos professores.  

Tendo em conta a afirmação anterior, o EP possibilita um primeiro 

contacto com a profissão de docência e fomenta a aquisição de um saber, de 

um saber fazer e de um saber julgar os efeitos das ações didáticas e 

pedagógicas aplicadas no quotidiano profissional. Assim, o EP ao possibilitar o 

envolvimento experiencial e interativo com alunos em sala de aula e com os 

orientadores, em situações pré e pós-ativas do ensino (Jackson, 1968), cria 

circunstâncias favoráveis para a concretização de aprendizagens que poderão 

despoletar a aquisição de saberes profissionais e mudanças, quer nas estruturas 

concetuais, quer nas conceções de ensino (Clark & Peterson, 1986). 

Desta forma, o presente trabalho apresentar-se-á com uma organização de 

acordo com três domínios gerais essenciais:  

1) Enquadramento pessoal 

Integrando uma breve identificação da estudante estagiária, as expectativas 

em relação ao EP, assim como um entendimento acerca do que é o mesmo. 

2) Enquadramento institucional 
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Que congregará uma reflexão acerca do que é a escola como instituição e 

uma breve descrição da escola onde desenvolvemos o EP. 

3) Enquadramento operacional 

Neste domínio poder-se-ão encontrar explanadas as tarefas desenvolvidas 

nas três grandes áreas de atuação durante o estágio, nomeadamente: 

• Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

Nesta área apresentamos as linhas orientadoras de toda a nossa atuação 

em contexto profissional, passando pela conceção, planeamento, realização e 

avaliação dos processos de ensino aprendizagem. 

• Área 2 - Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

Neste ponto contemplamos todas as atividades desenvolvidas, letivas e 

não letivas, durante o EP. 

• Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

Relativamente a este item estão descritas as atividades consideradas de 

suma importância e complementares para o melhor desenvolvimento profissional 

da professora estagiária. 
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2. Enquadramento Pessoal 
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2.1. Quem sou eu? 

“O passo da mudança, a pluralidade das participações, a abundância de 

possibilidades e mensagens oferecidas aos adolescentes contribuem todos para 

debilitar os pontos de referência sobre os quais a identidade era tradicionalmente 

construída. A possibilidade de definir uma biografia contínua torna-se cada vez 

mais incerta” (Alberto Melucci, 1996, p. 10). 

Tal como afirma Melucci (1996), o significado do presente não se insere 

naquilo por que já passamos nem tampouco naquilo por que iremos passar. Tal 

como explana a afirmação anteriormente transcrita, vivemos numa era de 

contínuas mutações e possibilidades que nos obrigam a constantes 

readaptações no meio em que nos encontramos inseridos, de forma a 

acompanhar os avanços de tais mudanças. 

Posso não concordar totalmente com o que anteriormente foi referido, pois 

acredito que por mais alterações e ritmos alucinantes a que sejamos sujeitos, 

reportamo-nos sempre aquilo que já vivemos, quanto mais não seja para adaptar 

e ajustar à realidade, mas na verdade quantos de nós não foram já obrigados a 

agir, a adaptar-se, a aceitar o que a sociedade e o próprio meio em que estamos 

inseridos nos impôs? Responder à pergunta “quem sou eu?”, será sem dúvida o 

meu maior desafio. 

Não afirmo que o meu “EU” esteja completamente definido, considero-o sim 

em processo de definição. Como cheguei até aqui? Parece-me ser a questão 

ideal para descrever todo o meu percurso. 

Tudo começou na Venezuela, Caracas, país de origem, ao lado daquele que 

considero o meu Herói, o meu Pai. A sua ligação aos desportos motorizados, os 

nossos jogos de futebol, os nossos passeios a cavalo, as corridas de Karts foram 

todos momentos que me proporcionou e me influenciaram, promovendo em mim 

uma curiosidade e vontade de fazer mais, tudo para dizer “Olha papa” e ver 

espelhado no seu rosto um sorriso, tudo para ouvir “Vamos Marianna” e saíamos 

os dois, muitas vezes sem saber para onde. Aliado a isto tenho o enorme 

convívio com primos, maioritariamente rapazes, que sempre incentivaram a 

minha participação em atividades desportivas. 
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 Quanto ao meu currículo desportivo, nunca tive a oportunidade de praticar 

uma modalidade a nível federado. Todo o contacto que tive com modalidades foi 

de caráter recreativo, sendo a Natação a modalidade com que mais contactei. 

 A nível escolar sempre tive como disciplina preferida a Educação Física, 

tanto que no Ensino Secundário enverguei pela área específica do desporto, 

tendo como objetivo ingressar no Ensino Superior na FADEUP – Degrau a 

degrau, fui alcançando todos os objetivos a que me propus. 

 No que diz respeito ao meu percurso na FADEUP, este divide-se em dois 

grandes momentos, a licenciatura e o mestrado. Quanto ao primeiro, muitas 

foram as experiências e os contactos que foram estabelecidos, novas 

aprendizagens tiveram lugar, novas amizades surgiram, novos desafios e 

oportunidades deveras enriquecedoras, quer a nível pessoal, quer a nível 

profissional e social. Concluído com sucesso este primeiro momento, continuei 

o meu percurso, ingressando no 2º ciclo de estudos, optando pela via do ensino 

como área de desenvolvimento de competências e aqui estou eu, apresentando 

a etapa final do percurso, a minha experiência em contexto profissional, o EP. 

2.2. Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

Relativamente ao Estágio Profissional ansiei suprimir todas as lacunas da 

minha formação enquanto futura profissional de Educação Física. Apesar das 

inúmeras experiências quer teóricas, quer práticas que tivemos oportunidade de 

vivenciar, nada substitui um ano de contacto em contexto real para 

definitivamente ter consciência de como funciona a escola e de todas as 

atividades que lhe estão associadas. 

Para além do supracitado, procurei que os métodos e estratégias por mim 

adotados no que concerne à organização e gestão da turma fossem o mais 

variados possível, almejando sempre uma adaptação às características 

individuais de cada aluno. Associado a isto tentei assistir e participar nas tarefas 

subsidiárias que fazem naturalmente parte da organização e gestão da escola e 

que de certa forma se apresentam à margem da especificidade das funções 

letivas do professor.  
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Dos meus colegas de estágio, contei com toda a dedicação, compreensão e 

apoio. Mesmo tendo já partilhado diversos momentos de cariz académico, 

revelou-se sempre difícil integrar a diversidade de ideologias e metodologias 

intrínsecos a cada um. 

Inicialmente esperei toda a colaboração de todos os elementos da turma que 

acompanhei, no entanto devo manifestar que senti uma enorme dificuldade em 

controlar alguns elementos da turma. No entanto, a grande maioria dos alunos 

levaram-me a percecionar um enorme gosto pela disciplina, o que apaziguou o 

meu menor à vontade com qualquer comportamento desviante. Sublinho que 

sempre acreditei que crescemos com as experiências a que somos expostos, 

esse ano foi a prova viva desta minha crença, sinto-me hoje capaz de fazer mais 

e melhor, sinto-me uma melhor profissional, mas também melhor pessoa. 

Das minhas professoras cooperantes, sim, professoras, já que na escola em 

que fui colocada desempenharam funções dois núcleos de estágio, pude sempre 

contar com máxima exigência, mas também com a possibilidade de conviver com 

profissionais com alguns anos de experiência e que foram inexcedíveis na 

partilha de conhecimento. 

2.3. Estágio Profissional 

O EP, representa o culminar da formação inicial de professores no que diz 

respeito à vertente académica. Segundo Chepyator-Thomson e Liu (2003), Hill 

e Brodin (2004), O’ Sullivan (2003); Tang (2004), (cit. por Batista & Queirós, 

2013), a vivência prática de ensino em contexto real é identificada na literatura 

como uma das componentes mais importantes nos processos de formação inicial 

de professores. Para as mesmas autoras, o EP regala aos futuros profissionais 

da área a possibilidade de submergir na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes. 

Com isto podemos concluir que é através do EP que apreendemos acerca 

do meio onde desenvolveremos a nossa prática profissional e através do qual 

colocamos em prática todas as nossas aptidões e capacidades assim como o 

conjunto de estratégias e metodologias que nos foram sendo transmitidas ao 

longo do nosso processo de formação. “O estágio no contexto de formação inicial 
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de professores é considerado um espaço privilegiado de socialização na 

profissão que a investigação tem encarado com perspectivas diferentes” (Batista 

& Queirós, 2013). 
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3. Enquadramento Institucional 
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3.1. A Escola  

Tal como afirma Carvalho (s/d), a educação é considerada como um dos 

meios primordiais de socialização auxiliando o individuo no seu 

desenvolvimento, incluindo-se a mesma num contexto histórico, social e cultural 

mais abrangente – os sistemas educativos, tendo estes, por sua vez um papel 

preponderante na ilustração dos valores que orientam a sociedade. Neste 

sentido, o mesmo autor defende que, globalmente, podemos mencionar aquilo 

que designamos de cultura, criando-se e preservando-se através da 

comunicação e cooperação entre os diversos atores da sociedade no seio da 

mesma e, especificamente, numa cultura escolar que caracteriza a escola como 

instituição. 

De acordo com Nóvoa (1992), o funcionamento de uma organização escolar 

provém do compromisso assumido pela estrutura formal e as interações que na 

mesma são produzidas, particularmente entre grupos com interesses distintos. 

Deste modo o mesmo autor, defende que as escolas são um tipo muito 

particular de organizações e que, como tal, não podem ser entendidas como 

meras fábricas ou oficinas. “...a educação não tolera a simplificação do humano 

(das suas experiências, relações e valores)...” (Nóvoa, 1992, p. 16). O 

entendimento da complexidade técnica, científica e humana das instituições 

escolares dão vida aos processos de mudança e de inovação educacional, 

constituindo-se as escolas numa área espacial e cultural, onde se desenvolve o 

jogo de atores educativos. 

Após tudo o que anteriormente referimos, a escola constitui-se como o 

espaço de interação e de partilha entre grupos com interesses bem distintos e, 

é esta diversidade que torna a mesma numa instituição mais aliciante e atrativa, 

pois é capaz de congregar uma multiplicidade de perspetivas e ideologias, 

temporalmente contextualizadas, a partir das quais, através da ação pedagógica, 

alicerçamos o processo de construção do EU e do Eu em sociedade. 
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3.2. Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos: a minha realidade 

De dados recolhidos no Projeto Educativo 2012-2015, a Escola Básica Dr. 

Costa Matos situa-se na freguesia de Mafamude e Santa Marinha, no concelho 

de Vila Nova de Gaia. Em 2003 foi homologada a abertura e funcionamento do 

agrupamento, designando-se o mesmo Agrupamento de Escolas Dr. Costa 

Matos. Pertencem-lhe as instituições de maior proximidade geográfica, sendo 

que, para além da escola sede (Escola Básica Dr. Costa Matos), integrem no 

mesmo, cinco Escolas do 1º ciclo e educação pré-escolar. 

Quanto às infraestruturas da instituição de ensino sublinham-se as condições 

deficitárias em algumas salas de aula, designadamente no isolamento térmico e 

hídrico. Ainda assim, de referir que no que diz respeito a material multimédia, 

trata-se de uma escola com equipamento adequado, possuindo em algumas 

salas computadores, quadros interativos e respetivos projetores de imagem. 

Reportando-nos ao caso particular de Educação Física, a escola onde 

desempenhei funções de professora estagiária (PE) possuía material desportivo 

diversificado, em grande quantidade e em boas condições, o que possibilitou a 

abordagem de diversas modalidades. Relativamente aos espaços físicos, 

consideramos que a escola é privilegiada pois possui um pavilhão 

gimnodesportivo e dois espaços polivalentes exteriores: um campo com piso em 

relva sintética e um campo com piso em cimento, de realçar também todos os 

esforços que foram feitos pela escola no sentido de não colocar mais do que três 

turmas a utilizar os espaços desportivos, o que possibilitou, sempre que as 

condições climatéricas o permitiram, a utilização de pelo menos 1/3 do pavilhão 

por turma. 

A escolha desta instituição de ensino para desenvolvimento desta importante 

etapa da minha formação profissional como se reveste ser o estágio profissional, 

teve principal alavancagem no facto de ter as melhores referências quer a nível 

de professor orientador, quer a nível de professores cooperantes. Outro fator não 

menos importante na seleção da escola em causa prendeu-se com a 

possibilidade de poder trabalhar com colegas de estágio com os quais tinha já 
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uma relação académica profícua, o que no meu entender poderia facilitar e ser 

mais benéfico na adaptação a uma realidade nova e complexa. 

Outro aspeto a destacar e que tornou a instituição mais apelativa foi o facto 

de esta ser uma escola inclusiva, na medida em que admitia alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE), alunos de diversas etnias e classes 

sociais desfavorecidas. Importa também sublinhar que o agrupamento de 

escolas Dr. Costa Matos era escola de referência para a multideficiência, 

acolhendo assim alunos com o mais variado tipo de deficiências, sendo que para 

estes casos existia uma sala de apoio específica. 

Considerando tudo o que já foi referido existiu, na minha opinião, um aspeto 

negativo e que esta relacionado com a questão da segregação. Apesar de 

entender que em determinadas circunstâncias está será a melhor forma de 

promover o sucesso escolar, em outras considero que tem o efeito oposto. Tive, 

ao longo do meu ano de estágio a oportunidade de assistir e conviver com uma 

incorreta distribuição de alunos por turmas, o que por consequência gerou 

turmas excecionais com resultados de sucesso e por outro, turmas com índices 

de indisciplina e taxas de insucesso escolar elevadas, uma distribuição mais 

equilibrada poderia reduzir este diferencial entre turmas e contribuir para o 

sucesso geral de toda a comunidade escolar. 

3.3. O 7º ano: a minha aventura 

Durante o meu percurso de EP desempenhei funções com uma turma do 

sétimo ano de escolaridade. Uma das primeiras tarefas que tive de desenvolver 

enquanto professora estagiária (PE) passou pela caracterização da turma, neste 

sentido, na tabela que se segue é disponibilizada informação descritiva acerca 

da mesma. 
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7º ano 

Nº Alunos 

Rapazes 18 

Raparigas 9 

Total 27 

Média de idades 12,3 

Disciplina favorita Educação Física 

Tabela 1 – Breve caracterização da turma 7º ano 

 

A turma em questão pode ser considerada “grande”, dado o elevado número 

de alunos que a compôs. Dos vinte e sete alunos da turma, um deles integrava 

a sala da multideficiência, pelo que em termos práticos, nas aulas de EF, 

tínhamos apenas vinte e seis alunos. 

Aliado à dimensão da turma, torna-se relevante mencionar que existiu ao 

longo de todo o ano letivo um grupo de alunos que manifestou comportamentos 

e atitudes menos corretas e que constantemente prejudicaram o correto 

funcionamento das aulas de Educação Física (EF), o que por sua vez obrigou a 

uma preparação prévia das mesmas e de formas de organização que 

minimizassem tanto quanto possível, toda e qualquer situação que pudesse 

comprometer a intervenção da PE e prejudicasse a turma. 
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4. Enquadramento Operacional 
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4.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

Nesta área, de acordo com Matos (2011), prevêem-se a criação de 

estratégias de intervenção de forma a guiar com eficácia pedagógica o processo 

de educação e formação dos alunos. Para tal é necessário atender a quatro 

pressupostos indissociáveis entre si, a conceção, o planeamento, a realização e 

a avaliação do ensino. 

Deste modo e para auxiliar toda a prática pedagógica enquanto professora 

de EF adotamos o Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) preconizado 

por Joan Vickers (1990), como ferramenta de trabalho. O MEC consiste numa 

perspetiva que se baseia no conhecimento para o ensino da EF e treino 

desportivo e está dividido em três fases: fase da análise, fase da tomada de 

decisão e fase da aplicação. 

4.1.1. Conceção 

Para Bento (2003), a conceção e conteúdo dos programas ou normas 

programáticas de ensino é o ponto de partida de qualquer planeamento.  

Assim, tornou-se fundamental analisar todos os documentos que nos 

possibilitaram entender o meio escolar, tais como o Projeto Educativo de Escola 

(PEE), Projeto Curricular de Escola (PCE), Projeto Curricular de Departamento 

(PCD), Projeto Curricular de Turma (PCT), o Estatuto do Aluno (EA) e o 

Regulamento Interno (RI), assim como os Programas de Educação Física. 

Estes documentos, além de analisados, mereceram ser interpretados em 

função do meio e à luz das condições contextuais em que foram desenvolvidos, 

de forma a percecionar se os mesmos se adequavam às reais necessidades ou 

se seria necessário proceder a adaptações que garantissem uma correta 

intervenção. 

4.1.2. Planeamento 

Na perspetiva de Bento (2003), o processo de planificação é o veículo que 

promove a aproximação entre as exigências associadas ao ensino, e os seus 

programas, neste caso o programa da disciplina de EF, e a sua 

operacionalização. 
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No que concerne ao planeamento, com a adoção do MEC, este foi realizado 

a três níveis: planeamento anual, unidade didática e plano de aula. 

Deste modo e tendo em consideração os diferentes níveis de planeamento 

anteriormente apresentados, procurámos não negligenciar, em cada um deles, 

os pressupostos necessários para garantir um bom planeamento, 

nomeadamente o(s) objetivo(s) que nos propusemos a alcançar, os recursos a 

que recorremos, os conteúdos de ensino, as tarefas e estratégias adotadas.  

4.1.2.1. Planeamento anual 

Quando nos referimos ao planeamento anual (PA) e de acordo com Bento 

(2003), estamos a dar o primeiro passo para organizar e preparar o ensino, 

estamos a compreender e a refletir sobre a ação que pretendemos desenvolver 

no decurso de um ano letivo. 

Neste sentido, é no PA que encontramos as diretrizes e orientações para 

a nossa ação. Este documento foi elaborado e pensado tendo por base o 

planeamento para a disciplina de EF no 3º ciclo do ensino básico, que por sua 

vez contempla as diretrizes e orientações do Programa Nacional de Educação 

Física (PNEF) e contou com a colaboração de todo o grupo de EF da escola. 

Tal como afirma Bento (2003), as decisões levadas a cabo no momento 

de construção do PA apreciaram não só os conteúdos e os objetivos gerais e 

específicos das modalidades contidos nos programas de EF, mas também o 

contexto e os diversos fatores que diretamente têm influência na sua aplicação, 

tais como, os recursos humanos, fatores espaciais e/ou temporais. Numa 

perspetiva de planeamento mais abrangente e transdisciplinar foram também 

tidas em consideração a cultura desportiva, a condição física, os conceitos 

psicossociais e habilidades motoras, categorias contempladas no MEC. 

Com a conclusão do PA, definimos as modalidades a abordar ao longo do 

ano letivo, os conteúdos programáticos a lecionar e a previsão de aulas para 

cada uma das modalidades. Sendo que o grupo de EF da escola defendeu a 

adoção de uma metodologia que passou pelo alargamento de unidades 

didáticas, ou seja, por ano letivo e por período foram selecionadas as 

modalidades onde seria centrada a ação pedagógica. 
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Analisando criticamente a metodologia apresentada, podemos afirmar 

que o tempo efetivo dos processos de ensino aprendizagem nas modalidades 

em questão são alargados, procurando assim, disponibilizar mais tempo para a 

exercitação e assimilação de conteúdos por parte dos alunos. Apesar da adoção 

desta metodologia, não deixaram de ser apresentados os conceitos básicos e 

conteúdos das outras modalidades previstas no PA, de modo a garantir desde 

logo uma progressão harmoniosa dentro das modalidades abordadas e de ano 

letivo para ano letivo. 

Deste modo, no primeiro período do sétimo ano de escolaridade foram 

lecionadas as modalidades de atletismo (técnica de corrida e resistência), 

badminton e basquetebol. Das três modalidades abordadas foi a de basquetebol 

que viu a sua unidade didática alargada. Considerando a complexidade desta 

modalidade e o facto de apenas ter sido abordada no sexto ano de escolaridade 

(final do segundo ciclo do ensino básico) e se encontrar, nesta altura, numa fase 

de introdução, consideramos pertinente continuar a sua abordagem no início do 

terceiro ciclo do ensino básico, por forma a assegurar um período alargado de 

contacto com a mesma. 

No caso específico do atletismo, neste período foram abordados os 

conteúdos técnica de corrida e resistência atendendo ao plano de atividades do 

grupo de EF, que previa no momento do planeamento, a realização da Corrida 

do Pai Natal (prova de corta-mato da escola), no final deste período. 

No que diz respeito ao segundo período foram abordadas as modalidades 

de atletismo (corrida de estafetas, corrida de velocidade e corrida de barreiras, 

salto em comprimento e lançamento do peso), ginástica (artística) e voleibol. 

À semelhança do que aconteceu no primeiro período, fizemos uma 

seleção cuidada das modalidades a abordar e dos seus conteúdos, continuamos 

com o trabalho na modalidade de atletismo mas desta vez com o foco nos 

diferentes tipos de corrida, salto em comprimento e lançamento do peso, estas 

duas últimas disciplinas são as selecionadas nesta fase do PEA, já que podem 

ser consideradas as mais simples de abordar e apreender atendendo ao nível 

de escolaridade em questão. 
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A ginástica artística surge nesta fase, pela necessidade de abordar alguns 

conteúdos de base e que serviram de transfer para a ginástica acrobática, esta 

prevista no terceiro período. 

A modalidade coletiva abordada neste período foi a de voleibol, tendo em 

conta a sua complexidade e especificidade, tornou-se fundamental, desde cedo 

garantir o contacto com a modalidade. Além disto, foi neste período que se 

realizou a atividade Torneio de Duplas Românticas (torneio de voleibol da 

escola). 

Para terminar, no terceiro período, que por sua vez é o mais curto de todo 

o ano letivo, foram apenas lecionadas as modalidades de futebol e ginástica 

acrobática. O futebol surge apenas nesta fase por se tratar de uma modalidade 

com a qual os alunos contactam diariamente e de forma voluntária, além disto 

não existia nada no plano de atividades que justificasse, nesta altura, uma 

abordagem mais profunda da modalidade, pelo que optamos por deixar para o 

último período, servindo assim a nossa abordagem de transição para os anos 

letivos seguintes. 

O PA aqui apresentado foi realizado no início do ano letivo tendo em 

consideração a documentação de suporte necessária e um conjunto de variáveis 

essenciais para sua correta execução. No entanto, quer os processos de 

planeamento, quer os processos de ensino aprendizagem não são inflexíveis, 

caracterizando-se pela sua plasticidade, isto é, pela necessidade de se 

moldarem àquilo que é a realidade na qual estamos inseridos e desenvolvemos 

a nossa prática. Esta ideia é ainda reforçada na medida em que as indicações 

vigentes nos documentos de suporte, “podem e devem ser modificadas, 

reformuladas e concretizadas de acordo com as condições em que o ensino vai 

decorrer num ano letivo” (Bento, 2003, p. 66). 
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Tabela 2 – Planeamento anual 7º ano 

 1º PERÍODO – 39 - 41h 2º PERÍODO – 36 - 45h 3º PERÍODO – 21 - 23h 

ATL BASQ D. RAQ ALTN CRED ATL VOL GIN ALTN CRED FUT GIN 

Horas 

Conteúdos 
6 20 8  6 14 16 6  2 9 11 

A
T

LE
T

IS
M

O
 Corrida de Longa Duração     

C
R

É
D

IT
O

S 
–

 A
p

re
se

n
ta

çã
o

, 
A

v.
 I

n
ic

ia
l,

 A
v.

 C
F,

 A
ti

vi
d

a
d

e
s 

e
 O

u
tr

a
s 

    

C
R

É
D

IT
O

S 

  
Corrida de Velocidade(40m)/Partida de Pé           
Corrida de Estafetas           
Corrida de Barreiras           
Salto em comprimento/triplo salto           
Lançamento do peso           

G
.S

O
LO

 

Rolamento à frente e retaguarda           
AFI           
Roda           
Avião, Saltos e voltas           
Posições de Flexibilidade e equilíbrio           

G
A

P
 Bock - Salto ao eixo e Salto entre mãos           

Plinto -  Salto de coelho e Rol. à frente           
Mini trampolim            

A
C

 Acrobática 
Exercícios de Pares 

          

JD
C

 

Objetivo de Jogo e Principais regras           
Função e modo de execução das principais ações 
técnico-táticas. 

          

Situação de jogo           

D
R

Q
 

Principais regras           
Função e modo de execução das principais ações           

Situação de jogo           
ALTERNATIVAS – Tag – Rugby, Kin-Ball,  Dança, Luta, 

Orientação e Jogos Tradicionais 
          

Desenvolvimento das Capacidades Físicas Condicionais e Coordenativas 

Aprendizagem dos Processos de Desenvolvimento e Manutenção da Condição Física 
Aprendizagem dos conhecimentos fundamentais relativos às atividades físicas desenvolvidas 

Aprendizagem de atitudes sócio-desportivas corretas 
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4.1.2.2. Unidade didática 

A unidade didática, tal como afirma Bento (2003), é parte essencial do 

processo pedagógico, sendo uma ferramenta que possibilita apresentar tanto a 

professores como a alunos etapas claras e distintas do PEA. 

Ainda segundo o mesmo autor, os objetivos da unidade didática só podem 

ser atingidos de forma gradual, requerendo uma planificação bem inter-

relacionada de todo o seu desenvolvimento. 

Esta ideia é reforçada por Damis (2006), na medida em que afirma que a 

unidade didática como ferramenta de planeamento de ensino aborda relações 

de interdependência entre elementos básicos que integram o PEA: os objetivos, 

o conteúdo, a metodologia, os recursos e a avaliação.  

Desta forma é-nos possível aferir que com esta ferramenta, os 

professores podem projetar todo o trabalho e decidir sobre os objetivos 

almejados, as atividades a realizar para enriquecer as experiências dos alunos 

e a avaliação que acompanha todo o processo formativo. 

Considerando o PA para o ano letivo com que exerci funções de PE foram 

elaboradas as unidades didáticas, procurando durante a sua construção 

satisfazer os objetivos previamente definidos, não só a nível motor, como 

também a nível psicossocial, dimensão também considerada em todo o PEA. 

 



 25 

UNIDADE DIDÁTICA BADMINTON – 7º Ano 

Conteúdos Objetivos Dia  01.10 02.10 08.10 09.10 15.10 
Aula 1 2 3 4  5 6 7 8 

H
ab

ili
da

de
s 

M
ot

or
as

 

Té
cn

ic
a 

Pega Direita O aluno deve apontar a raquete de perfil, para a frente e para baixo; envolver o cabo da raquete com os 
dedos; formar um “V” entre o dedo polegar e indicador. 

I 
Ex 1,2 

E 
Ex. 7 

E 
Ex. 14, 

15 

E 
Ex. 3 

E 
Ex. 15 

E 
Ex. 14, 

15 

C 
Ex 14,15 

To
rn

ei
o 

(A
va

lia
çã

o.
 S

um
at

iv
a)

 

Posição Base  
O aluno deve colocar os pés à largura dos ombros, com um pé ligeiramente à frente do outro; distribuir de 
forma uniforme o peso sobre os apoios; fletir ligeiramente os membros inferiores e colocar a raquete à 
altura do peito.  

 I/E 
Ex.7, 15 

E 
Ex. 15 

E 
Ex. 6 

E 
Ex. 15 

C 
Ex. 14, 

15  
 

Deslocamentos O aluno, partindo da posição base, deve deslocar-se à frente, lateralmente e à retaguarda (lado direito e 
esquerdo do campo), de modo a efetuar o batimento;   I/E 

Ex. 6 
E 

Ex. 6 
E 

Ex. 15 
E 

Ex. 15  
C 

Ex. 15 

Serviço Curto 

O aluno deve colocar um dos apoios à frente, com o peso do corpo sobre o apoio de trás numa posição 
lateral à rede; segurar o volante entre o polegar e o indicador com o membro superior (M.S.) fletido; puxar 
atrás o M.S. executor (semifletido) de forma a bater no volante à frente e abaixo do nível da bacia, num 
movimento contínuo; promover uma trajetória do volante baixa e tensa. 

 I/E 
Ex. 7, 15 

E 
Ex. 15  

E 
Ex. 10, 
11, 15 

E 
Ex. 14, 

15 

C 
Ex 14, 

15 

Serviço Longo 

Aluno deve colocar um dos apoios à frente, com o peso do corpo sobre o apoio de trás numa posição 
lateral à rede; segurar o volante entre o polegar e o indicador com o M.S. fletido; puxar atrás o M.S. 
executor (semifletido) de forma a bater no volante à frente e abaixo do nível da bacia, num movimento 
contínuo; promover uma trajetória do volante alta e em profundidade. 

 I/E 
Ex. 7, 15 

E 
Ex. 15 

E 
Ex. 8, 9 

E 
Ex. 15 

E 
Ex. 12, 
14 15 

C 
Ex. 14, 

15 

Clear 
O aluno deve colocar o M.S. executor à altura da cabeça; contactar o volante com o M.S. no ponto mais 
alto, realizando o batimento à frente do corpo com rotação do tronco; promover uma trajetória do volante 
alta e em profundidade. 

   I 
Ex. 8, 9 

E 
Ex. 15 

E 
Ex. 

14,15  

C 
Ex. 14, 

15 

Lob 
O aluno deve avançar um dos membros inferiores (M.I.) (forte); executar o batimento no volante 
energicamente à frente do corpo e abaixo do nível da bacia, com flexão do pulso; imprimir uma trajetória 
do volante ascendente, alta e em profundidade. 

    
I/E 

Ex. 10, 
11, 15 

E 
Ex. 14, 

15  

C 
Ex. 14, 

15 

Amorti 
O aluno deve promover a rotação do tronco antes do batimento; avançar o M.I. do lado do M.S. executor; 
contactar o volante com o M.S. estendido por cima e à frente da cabeça; imprimir ao volante uma trajetória 
descendente, curta e lenta. 

     
I/E 

Ex. 12, 
15  

E 
Ex.13, 
14, 15 

Tá
tic

a 

Jogo de 
Singulares 

O aluno deve realizar jogo, utilizando racionalmente o espaço (zona central), adotar a posição base e 
colocar em prática as técnicas de batimento anteriormente aprendidas. 1x1 1x1 1+1 

1x1 
1+1 
1x1 

1+1 
1x1 

1+1 
1x1 

1+1 
1x1 1x1 

Fi
s.

 T
re

in
o  

C
on

d.
 F

ís
ic

a 

C
ap

. 
C

on
d.

 Força Explosiva 
O aluno deve educar a aptidão de força que corresponde às exigências da modalidade privilegiando os 
exercícios multiarticulares. A força será desenvolvida durante a realização dos exercícios e através de 
jogo. 

 T.F T.F   T.F T.F  T.F 

Resist
ência 

Aeróbia O aluno deve potencializar os sistemas de forma a manter elevados níveis de performance. A 
resistência será desenvolvida aquando a ativação geral e através do jogo.  Ex. 15 Ex. 14, 

15  Ex. 15 Ex. 14, 
15 

Ex. 14, 
15 Tor. 

Anaeróbia 

C
a p.
 

C
o

or
d . Coordenação O aluno deve coordenar os diferentes gestos inerentes à modalidade de forma a alcançar elevados 

níveis de performance. Ao longo de todas as aulas 
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Tabela 3 – Unidade didática Badminton 7º ano 

 

Orientação 
espacial O aluno deve percecionar a posição e movimento do corpo como um todo no espaço.   Ao longo de todas as aulas 

C
ul

tu
ra

 
D

es
po

rt
iv

a  

R
eg

ul
am

en
to

 Serviço Quem serve, quando se inicia o jogo, quando se ganha ponto e quando se comete uma falta.       

p.p 

 

Pontuação Como se procede à pontuação no jogo de badminton.         

Faltas Identificar as faltas de serviço, volante e jogador.        

Singulares 

Pontuação do servidor par: 
Os alunos devem servir e receber dentro da área de serviço do lado direito; 
Pontuação do servidor ímpar: 
Os alunos devem servir e receber dentro da área de serviço do lado esquerdo. 

       

C
on

ct
. 

Ps
ic

os
so

ci
ai

s 

Disciplina O aluno deve manter uma atitude/postura correta para o bom funcionamento da aula, respeitando as 
decisões de colegas e professor. Ao longo de todas as aulas 

Cooperação O aluno deve cooperar com os colegas em todos os exercícios da aula.  Ex. 7 Ex. 6, 14 Ex. 6, 8, 
9 

Ex. 10, 
11 

Ex. 12, 
14 

Ex. 13, 
14  



 27 

4.1.2.3. Plano de aula 

O planeamento de cada aula seguiu a ideia de Bento (1987), que sugere 

repartir a aula em três partes, sendo elas “parte preparatória”, “parte 

fundamental” e “parte final”. 

A parte inicial, que corresponde à parte preparatória da aula, é onde são 

apresentados os objetivos da mesma, é realizado o aquecimento geral e/ou 

específico de modo a haver uma ativação geral do organismo e pode ainda ser 

aproveitada para fazer o registo de presenças. Na parte fundamental da aula, 

onde são realizados os exercícios que apontam ao cumprimento dos objetivos 

específicos propostos para aquela sessão, é nestes exercícios que deve ter o 

maior tempo de empenhamento motor, bem como de intensidade, acompanhada 

de um bom leque de feedback por parte do PE. A última parte do plano de aula, 

corresponde à parte final, onde se pretende o retorno à calma e é realizada uma 

preleção final, onde pretendemos verificar se os alunos adquiriram e/ou 

perceberam o(s) objetivo(s) da aula. 

Como refere Graça (2009), o plano de aula deve ser percebido como um 

elemento de apoio e não como um manual de procedimentos. O professor deve 

ter a capacidade de agilizar e modificar o plano de aula ajustando-o ao contexto 

real, antecedendo as devidas decisões de ajustamento, adaptando-se ao 

desenrolar de uma situação concreta e às imposições de cada uma delas. 

Numa fase inicial, os núcleos de estágio e as PC produziram uma estrutura 

de fácil aplicabilidade, de modo a auxiliar todos os PE na lecionação das aulas, 

devido à sua simplicidade de compreensão, revelando-se assim um utensílio 

pedagógico fulcral. 

Na composição do plano de aula adotado é possível encontrar aspetos 

essenciais, nomeadamente as tarefas a realizar, a organização e descrição das 

tarefas, objetivos específicos, as componentes críticas e critérios de êxito 

correspondentes às tarefas planeadas. A construção dos planos de aula mostrou 

ser uma atividade auxiliar essencial na realização das aulas, sendo uma das 

tarefas, senão a tarefa realizada com maior frequência ao longo do EP. 
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Com a elaboração de planos de aula, foi possível sentir dificuldades, 

nomeadamente na gestão do tempo de aula, na escolha dos exercícios e no 

tempo de exercitação, na seleção de estratégias e progressões pedagógicas 

adequadas ao nível de proficiência dos alunos e em situações de organização 

dos exercícios para maximizar o tempo de empenhamento motor. 

Neste sentido e considerando a heterogeneidade da turma, foi fundamental 

idealizar exercícios apropriados para cada grupo de nível, mantendo uma 

estrutura lógica promovendo um PEA adequado a todos os alunos. O processo 

de organização das atividades adaptada às necessidades dos distintos grupos 

de nível de alunos foi onde senti mais dificuldades, o não querer prejudicar os 

alunos mais habilidosos e capacitados com exercícios pouco exigentes e 

simultaneamente não prejudicar os alunos menos capazes com exercícios 

demasiados rigorosos para o seu nível revelou-se um desafio ao longo da minha 

prática profissional. 

Posteriormente, com o acumular da experiência, foi mais simples planear as 

aulas recorrendo à diferenciação pedagógica e naturalmente a uma melhor 

intervenção pedagógica. Com o desenvolvimento do domínio de instrução, 

organização e transmissão de feedback, foi possível rentabilizar este tipo de 

metodologia, distinguindo determinadas tarefas e alterando as condições de 

execução tendo em conta as competências dos alunos. 

No final de cada plano de aula e respetiva aula, de modo a refletir sobre a 

ação desenvolvida, foi realizada uma reflexão crítica e de análise a todas as 

opções tomadas, nomeadamente a seleção e composição dos exercícios, o 

tempo de exercitação, seleção dos objetivos e estratégias aplicadas, com a 

finalidade de melhorar todos os processos de gestão e organização das aulas. 

Foram várias as estratégias a que recorremos para condução das aulas, 

nomeadamente a verificação dos materiais, o recurso à sinalética e sinais 

sonoros. No momento da instrução foram ainda dadas indicações relativamente 

ao local onde devia estar o material desportivo (p.e as bolas debaixo do braço 

ou no chão) e ainda a posição que o PE adotava em relação aos alunos.  
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Plano de Aula 
Professor(a): Marianna Cardoso. Data: 02-10-13 Hora: 11:45h- 12:30h Aula nº: 9 Duração: 45’ 

Local: Pav. Gimnodesportivo 
 
Espaço:  G2 

Nº de alunos: 27 
Ano: 7º C 

Material:  28 raquetes de badminton, 28 volantes, rede e 2 
postes. 

Função didática: Introdução e exercitação Unidade Didática:  Badminton 

Objetivo Geral da Aula: desenvolver os deslocamentos (à frente e atrás). Aplicar a posição base, serviço curto e longo em situação de jogo. 

 t’ Conteúdos Objetivos Comportamentais Situação de Aprendizagem Componentes Criticas 

In
ici

al
 

5’ Ativação Geral 

Os alunos ativam os músculos e 
articulações; 

Os alunos predispõem-se para a 
prática desportiva. 

Os alunos, em pares, colocam-se um de cada lado da rede e ao longo desta e realizam situação 
de jogo (cooperação), aplicando os diferentes tipos de batimentos. Não deixa cair o volante. 

Fu
nd

am
en

ta
l  

10’ 

Posição base 

 

Serviço curto 

 

Serviço longo 

O aluno deve: 

- colocar os pés à largura dos 
ombros e um ligeiramente à 
frente do outro; 

- colocar a raquete à altura do 
peito. 

- colocar o volante no fundo do 
campo; 

- colocar o volante junto à rede. 

Os alunos realizam jogo singulares, aplicando a posição base e os diferentes tipos de serviço. 

Raquete ao peito; 

 

Volante ao fundo do campo; 

 

Volante na rede. 
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Tabela 4 – Plano de aula 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ Deslocamentos 

 O aluno deve: 

- deslocar-se à frente, com 
passo caçado, terminando 
com a perna direita à 
frente; 

- deslocar-se para atrás, 
com passo caçado, 
colocando o pé direito 
atrás, avançando o mesmo 
através da rotação do 
tronco.  

Mantendo a estrutura do exercício anterior, só com uma raquete e um volante. O aluno com 
volante atira-o para uma zona afastada do colega, que se encontra no centro do campo, de 
modo a que este realize o deslocamento adequado para bater no volante e enviá-lo para o 
colega. 

Após cinco lançamentos, os alunos trocam de função. 

 

 

Perna direita à frente; 

 

Roda o tronco; 

 

Não deixa cair o volante. 

Fi
na

l 5’ Condição física 

O aluno deve realizar:� 

- Flexão de braços, tocando 
com o peito no chão; 

- Flexão de 90o dos MI 
prosseguida de uma 
extensão forte; 

- Em posição dorsal uma 
flexão do tronco até retirar 
as costas do chão; 

- Apoiado no banco sueco 
flexões e extensão do 
tricípite ate tocar com os 
glúteos no chão. 

Os alunos realizam exercícios de condição física por estações: 

1ª estação: 

- 5 Flexões; 

2ª estação:  

- 10 Saltos de canguru; 

3ª estação:  

- 10 Abdominais; 

4ª estação: 

- 10 Flexões de tricípite. 

Toca com o peito no chão; 

Olha em frente; 

Salta alto; 

Joelhos ao peito; 

Rabo ao chão. 

Observações Durante a aula, a professora irá circular ao longo das linhas laterais de todo espaço, mantendo todos os alunos dentro do seu campo visual. 
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4.1.3. Realização 

Quanto à realização, tal como o próprio nome indica tem inerente todos os 

processos de condução e administração de uma aula, atendendo às tarefas 

didáticas. 

Como tal é imperioso reconhecer a diversidade de alunos e aplicar 

mecanismos de diferenciação pedagógica que vão ao encontro das 

necessidades de cada um, aliado a isto procurei desenvolver aprendizagens 

significativas tornando o aluno mais competente. Recorri ao uso de terminologia 

específica com os devidos ajustes à população com a qual tive que intervir e 

envolvi os alunos no processo de ensino aprendizagem (PEA) pela 

responsabilização dos mesmos. Não descurei em momento algum as questões 

relacionadas com a organização da turma, vendo desta forma potenciado o 

tempo de empenhamento motor. Por último, mas não menos importante tive 

como preocupação “chegar perto” dos alunos, procurar que cada um deles 

desempenhasse um papel ativo e que cada vez se sentissem mais motivados 

para a prática desportiva. 

Para o final de cada aula foi pensado e elaborado um circuito de condição 

física, constituído por oito estações. O mesmo foi apresentado à turma e no final 

de cada aula todos os alunos já sabiam o que fazer e como organizar e organizar-

se nas diferentes estações. 

4.1.3.1. Os modelos de ensino 

De acordo com Cohen, Raudenbush e Ball (2003), os professores mais 

eficazes são os que atuam sobre o pressuposto de que o papel da escola passa 

por promover a aprendizagem dos alunos, sendo que estes profissionais 

planificam cuidadosamente, utilizam materiais adequados, clarificam os 

objetivos para os alunos, mantêm as aulas dinâmicas, controlam o trabalho dos 

alunos com regularidade, ensinam as vezes necessárias até à aprendizagem 

estar consolidada, gerem melhor o tempo de aula e utilizam estratégias de 

ensino coerentes. Estes professores acreditam que os alunos conseguem 

aprender, assumindo que a sua maior responsabilidade é auxiliá-los nessa 

aprendizagem. 
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De acordo com Mesquita e Graça (2011), a atividade do sujeito de 

aprendizagem coloca-se no centro do processo instrucional, processo este que 

é guiado pela intencionalidade e propósito e que trabalha sobre um conteúdo de 

aprendizagem em contexto institucional e organizado. 

Segundo Rink (2001), não existe um modelo de ensino que seja adequado 

a todos os momentos de aprendizagem. Pelo que Graça e Mesquita (2011), 

defendem que entre modelos de ensino mais centrados no professor e modelos 

que concedem maior autonomia e espaço à ação dos alunos é necessário 

encontrar uma coerência entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de praticar a autonomia assegurando assim, uma ligação 

perdurável à prática desportiva. 

Considerando as características da turma com a qual ao longo deste ano, 

desempenhei funções de lecionação irei evidenciar os três modelos de ensino 

abordados, sendo eles o Modelo de Instrução Direta (MID), o Modelo 

Desenvolvimental (MD) e o Modelo de Educação Desportiva (MED).  

Estes modelos oferecem contributos distintos e complementares no 

âmbito do ensino das atividades físicas e desportivas. O MID assume-se como 

um modelo que centra no professor a tomada de decisão acerca do processo de 

ensino-aprendizagem. Este modelo segundo Rosenshine (1983) destaca a 

necessidade de o professor rever a matéria previamente aprendida, apresentar 

novas habilidades ou conteúdos, monitorizar de forma constante a atividade 

motora do sujeito de aprendizagem e avaliar/corrigir sistematicamente tendo em 

consideração os objetivos traçados. 

O MD defende que não é possível aprender tudo de uma só vez, 

requerendo um bom desenvolvimento do conteúdo de forma a poder melhorar a 

aprendizagem. Este modelo auxilia o professor no delineamento dos processos 

de instrução, nomeadamente no tratamento didático das tarefas e da sua 

adequação à capacidade de interpretação e resposta do sujeito de 

aprendizagem. Isto é, para o favorecimento da aprendizagem é essencial que o 

sujeito da aprendizagem seja confrontado com um problema e que a solução e 

condições para a sua resolução estejam ao seu alcance (Famose, 1990). 
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Considerando o suprarreferido, e segundo Rink (1993) o professor facilitará a 

aprendizagem se: (1) estabelecer prioridades nos conteúdos e os estruturar 

conferindo-lhes uma lógica e sequência – conceito de progressão; (2) visar o seu 

aperfeiçoamento através da exercitação e consolidação – conceito de 

refinamento; (3) proporcionar momentos para a sua utilização – conceito de 

aplicação. 

O MED afigura-se como opção às abordagens tradicionais, enaltecendo 

a dimensão humana e cultural do desporto, na medida em que este modelo 

compreende o envolvimento de três eixos essenciais: o da competência 

desportiva, o da literacia desportiva e do entusiasmo pelo desporto, sendo o seu 

propósito formar a pessoa desportivamente competente, desportivamente culta 

e desportivamente entusiasta (Mesquita & Graça, 2011).  

Este modelo assenta em seis características estruturais, a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a festividade e 

os eventos culminantes (Siedentop, 1994). 

No que diz respeito à prática em contexto de estágio, tal como referido 

anteriormente, ao longo das aulas recorremos aos três modelos de ensino 

apresentados, principalmente o MID e o MD. Esta decisão prendeu-se 

essencialmente com as caraterísticas da turma com a qual desenvolvemos toda 

a experiência de EP, uma vez que era uma turma com um número significativo 

de alunos e que evidenciava com regularidade alguma indisciplina, dificultando 

a organização e dinâmica das aulas. 

Pelos motivos anteriormente descritos a tomada de decisão em relação 

ao PEA centrou-se essencialmente na professora estagiária. O planeamento de 

cada unidade didática, de cada plano de aula, teve sempre em consideração 

uma correta progressão e uma sequência lógica dos conteúdos abordados, isto 

é, partimos do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Na 

introdução e exercitação dos diversos conteúdos, tivemos em consideração o 

tipo de linguagem e foram utilizadas palavras-chave e feedbacks assertivos com 

vista a alcançar os objetivos específicos e gerais de cada aula. 
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No que diz respeito à aplicação do MED, apesar de não a considerarmos 

fácil em turmas com as características como as que evidenciámos, face às 

particularidades associadas ao modelo, desde logo a possibilidade de colocar no 

aluno grande parte das responsabilidades da sua própria aprendizagem, 

optámos pela aplicação deste na UD de atletismo, uma vez que se tratou daquela 

que para nós reunia as melhores condições para aplicação do modelo. Foram 

abordados teoricamente todos os pressupostos do MED, dotando os alunos de 

todas as ferramentas necessárias para a persecução do modelo em causa. 

Apesar dos esforços e estratégias, tais como: (1) atribuição de papeis de 

responsabilidade a alunos com comportamentos desviantes; (2) a possibilidade 

de planear com supervisão uma aula; (3) a construção dos materiais a utilizar; 

(4) a definição dos prémios a atribuir; (5) entre outras, revelaram-se insuficientes 

não retornando nos resultados esperados. Este facto adveio da indisciplina 

referida anteriormente que, consequentemente não permitiu que a valência mais 

impactante deste modelo, ou seja, a possibilidade de conferir maior autonomia 

aos alunos na organização e realização das tarefas da aula fosse aplicada, tendo 

a professora estagiária que intervir significativamente em todo o processo de 

decisão, planeamento e organização da UD de atletismo. 

4.1.4. Avaliação 

De acordo com Bento (2003), a avaliação pretende acompanhar o progresso 

do aluno durante todo o PEA, tendo como propósito certificar, classificar, 

hierarquizar, agrupar, selecionar e prognosticar o sucesso. A avaliação serve 

também o propósito de auxiliar o professor na sua prática profissional, na medida 

em que lhe permite controlar e avaliar os seus próprios resultados pedagógicos, 

podendo assim planificar e em caso de necessidade alterar o seu método de 

ensino, tal como defende Rink (1993), ao afirmar que a avaliação consiste num 

processo de recolha de informação que possibilita o julgamento de produtos e 

processos numa situação de aprendizagem. 

Neste sentido, tendo em vista os diferentes tipos de planeamento e os 

diferentes tipos de avaliação, nomeadamente, avaliação diagnóstica, avaliação 
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formativa, avaliação sumativa e os seus propósitos, foi possível definir os 

métodos de avaliação a adotar, assim como os momentos específicos para tal. 

Uma vez selecionados os métodos e os momentos para tal foi também 

importante adaptar os processos de avaliação considerando as características 

da turma, evidenciando assim um leque de aspetos que apresentam influência 

em todos os domínios de formação do ser humano, tais como sociais e culturais, 

psicológicos e de aprendizagem, adicionando ainda todas as necessidades 

educativas dos alunos, pois só assim podíamos ser capazes de ajustar as 

condições de avaliação e ir de encontro aos objetivos que nos propusemos a 

alcançar. 

Desta forma, foram adotadas diversas modalidades devidamente objetivadas 

e instrumentalizadas, tratando com a devida relevância cada dado registado, 

através de uma reflexão que visou uma intervenção referenciada ao sucesso. 

4.1.4.1. Avaliação diagnóstica 

Para Ribeiro (1989), a avaliação diagnóstica tem como principal desígnio 

a observação de conhecimentos e aptidões. É realizada com o objetivo de 

verificar o nível inicial da turma e de cada aluno, relativamente a uma unidade 

didática, a um conteúdo, a um gesto. Para Nobre (2009), a avaliação assume-se 

de diagnóstico, quando o seu intuito é o de orientar. Especificando ao contexto 

escolar, esta abraça um papel de avaliação de todas as aprendizagens obtidas 

anteriormente. 	

Este tipo de avaliação é importante uma vez que dota o professor de 

informações úteis que possibilitam um planeamento ajustado ao nível dos 

alunos, contribuindo deste modo para que o processo pedagógico seja o mais 

eficiente possível e vá ao encontro do nível das aprendizagens desses mesmos 

alunos. 

Ao longo do EP e no início de cada UD foram realizadas as respetivas 

avaliações diagnósticas (AD). Face ao que anteriormente aqui foi exposto, a AD 

permitiu-nos apurar, de um modo genérico, o nível da turma e de um modo mais 

específico o nível individual de cada aluno, validando desta forma ou não o nosso 

plano de ação, já que é com base nesta avaliação que podemos priorizar os 
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conteúdos a abordar e quantificar, dentro daquilo que são as nossas 

possibilidades, o tempo que foi despendido na realização de cada tarefa tendo 

sempre em vista os objetivos previamente delineados. 

4.1.4.2. Avaliação formativa 

A avaliação formativa (AF) e tal como nos refere Piletti (1999), é o tipo de 

avaliação que controla e informa, quer o professor, quer o aluno acerca do 

rendimento da aprendizagem e localiza as lacunas na organização e gestão do 

ensino. Assim, com base nestes pressupostos, assumimos que o exercício de 

avaliação formativa assume a finalidade de entendimento da posição em que se 

encontra o educando, para que exista o necessário apoio, estabelecendo entre 

professor e aluno uma relação de confiança e diálogo. 

Este método de avaliação caracteriza-se ainda por permitir regular o PEA, 

na medida em que é averiguada a aplicação de conteúdos, estratégias e 

metodologias e se estas vão ao encontro dos objetivos definidos. Segundo Nobre 

(2009), quando falamos em regular, assumimos que a avaliação formativa serve 

de guia constante para o processo de aprendizagem, fazendo assim parte do 

próprio processo de ensino. Dadas as características da AF, esta assume um 

papel fundamental ao longo das aulas, devendo ser tão contínua quanto 

possível. 

Ao longo da minha intervenção, a AF e em concordância com os autores 

assumiu um caráter contínuo e sistemático. Esta avaliação foi utilizada em todas 

as aulas, através da observação direta, o que nos possibilitou ao longo das 

mesmas aferir acerca das metodologias adotadas, da evolução da turma em 

geral e dos alunos em particular e desta forma destacar aqueles que se 

evidenciaram pela positiva ao nível do empenho, esforço e envolvimento nas 

tarefas, assim como verificar aqueles que revelaram um maior número de 

ocorrências relativamente a comportamentos desviantes e um fraco 

cumprimento dos objetivos propostos. 

4.1.4.3. Avaliação sumativa 

De acordo com Silva e Peric (2009), quando nos referimos à avaliação 

sumativa (AS) e tal como próprio nome indica, referimo-nos à avaliação que é 
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efetuada no final do PEA e cuja função passa pela classificação dos alunos no 

final de uma UD, atendendo aos níveis de aproveitamento apresentados. Para 

Ribeiro (1999), a AS tem como objetivo verificar a evolução dos alunos no final 

de uma UD, aferindo os resultados dos alunos e do próprio processo de ensino. 

Desta forma é inquestionável que a AS é a avaliação que assume uma 

maior significância ao nível do processo pedagógico, uma vez que é através dela 

que os alunos e o próprio PEA, perante a aquisição das aprendizagens 

pretendidas, são classificados e certificados.  

Considerando os pressupostos anteriormente apesentados e no que diz 

respeito à minha experiência prática, ao longo do EP, este foi sem dúvida o 

método de avaliação mais difícil de aplicar. Quando nos deparamos com um 

cenário repleto de possibilidades e inúmeros níveis de aprendizagem/execução 

acabamos por nos sentir desorientados e com receio de não conseguir aplicar o 

mesmo critério a todos os alunos. Este facto, no meu caso foi ainda mais 

evidente pela dimensão da turma com a qual desempenhei funções ao longo do 

ano letivo. 

Consciente desta dificuldade e com plena noção da necessidade de criar 

estratégias e encontrar soluções, resolvemos, em todas as AS balizar os 

objetivos previamente definidos e estabelecer para os mesmos níveis de 

classificação que, consequentemente, nos permitiriam então aferir a certificação 

de cada aluno no final das UD. 

4.2. Área 2 – Participação na escola e relações com a comunidade 

Do elenco de tarefas desenvolvidas durante o EP, devemos também 

considerar todas aquelas que promoveram a minha integração na comunidade 

escolar, bem como aquelas que me permitiram adquirir um conhecimento mais 

profundo do meio onde a mesma se insere, através da promoção de atividades 

que contribuíram para a criação de laços entre a escola e a comunidade. 

Um dos grandes pilares desta área assentou na promoção do sucesso 

educativo, bem como no reforço do papel do professor de EF na escola e na 

comunidade local, assim como na disciplina de EF. 
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Neste sentido e preconizando o previsto nesta área de intervenção do EP, 

tanto eu, como os meus colegas de núcleo de estágio marcamos presença e 

colaboramos ativamente em todas as atividades integradas no plano de 

atividades do grupo de EF. Este por sua vez caracterizado por ser o mais 

dinâmico e ativo no seio da comunidade escolar, pelo número de atividades 

realizadas ao longo do ano letivo. 

4.2.1. Atividades 

Integraram o plano de atividades do grupo de EF as seguintes atividades: 

Ø 1º Período: 

ü Torneio de Badminton (3º Ciclo) - 12 nov; 

ü Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – 3 dez; 

ü Corrida do Pai Natal - 16 dez; 

Ø 2º Período: 

ü Torneio Voleibol - Duplas Românticas – 14 fev; 

ü Torneio Basquetebol - Compal Air 3x3 – 6 março; 

ü Meeting de Atletismo – 3 abril; 

ü Dia Internacional da Dança – 29 de abril. 

Ø 3º Período: 

ü Costa Matos em Festa – 6 junho; 

ü Visita Aquapark – Parque Aquático de Amarante – 11 junho; 

ü II Gala de Desporto Escolar – 12 junho. 

Das atividades anteriormente apresentadas, ficou sob alçada dos núcleos 

de estágio, com orientação das respetivas professoras cooperantes (PC), o Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência, a Corrida do Pai Natal, o Meeting de 

Atletismo e o Dia Internacional da Dança. Nestas atividades tivemos como 

função organizar, supervisionar e monitorizar todas as tarefas por forma a 

garantir o correto funcionamento das mesmas. 

Todas as atividades planeadas tiveram em consideração o PA de grupo 

de EF com vista a promover o sucesso educativo, isto é, a consolidação das 

aprendizagens das modalidades e conteúdos abordados em cada ciclo, já que 
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todas as competições organizadas respeitaram as modalidades abordadas e a 

sua calendarização. 

4.2.1.1. Torneio de Badminton 

O torneio de badminton foi a primeira atividade organizada e desenvolvida 

pelo grupo de EF onde colaboramos na organização e auxiliamos na sua 

realização. Esta foi uma atividade dirigida apenas a alunos do 3º ciclo do ensino 

básico, uma vez que apenas estes teriam tido contacto com a modalidade em 

aulas de EF. Tal como é possível constatar no planeamento anual, a modalidade 

de badminton foi das primeiras a ser abordada, garantindo assim, que todos os 

alunos do ciclo em questão estariam aptos para participar no torneio. 

4.2.1.2. Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, não era uma atividade 

inicialmente prevista no plano de atividades do grupo de EF, no entanto, em jeito 

de desafio por parte das PC, o qual foi aceite e com a colaboração da sala de 

multideficiência, coube aos núcleos de estágio idealizar e organizar uma 

atividade para assinalar a data.  

Nesta atividade e usufruindo das experiências e conteúdos transmitidos 

ao longo da nossa formação académica, procuramos dar a conhecer à 

comunidade escolar onde nos encontrávamos em EP algumas das modalidades 

praticadas por pessoas com deficiência, bem como transmitir e sensibilizar para 

as limitações e dificuldades sentidas por esta população no que diz respeito a 

oportunidades de integração, participação na sociedade e condições de 

acessibilidade. 

Neste sentido e com o propósito de cumprir as premissas anteriormente 

apresentadas e abrangendo o maior número de alunos da escola, foi elaborado 

um pequeno vídeo onde foram apresentados os tipos e graus de deficiência, 

assim como as opções de modalidades desportivas existentes para esta 

população, que foi disponibilizado em todas as salas de aula de forma a ser 

apresentado durante as aulas de oferta complementar. 
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No dia 3 de dezembro, dia que assinala esta data, todas as turmas de EF 

tiveram uma aula diferente, foram organizadas atividades de demonstração das 

diferentes modalidades adaptadas e de sensibilização dos alunos para as 

dificuldades sentidas por pessoas com deficiência, a figura seguinte permite-nos 

observar as atividades realizadas. 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência | 3 dezembro 
G1 

• Espaço para jogos de Boccia (PC/D. Motora); 
• Circuito de obstáculos – realização de percurso com os olhos vendados (D. 

Visual). 
G2 

• Basquetebol – percurso de skills de basquetebol em cadeira de rodas (D. 
Motora); 

• Circuito com tarefas do dia-a-dia – realização de itinerário com tarefas em 
cadeira de rodas (PC). 

G3 
• Atletismo – corrida com os olhos vendados / utilização do colega como guia 

(D. Visual); 
• Circuito de psicomotricidade – material da sala de multideficiência. 
Figura 1 – Descritivo de atividades do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

4.2.1.3. Corrida do Pai Natal 

Apesar de grupo de EF participar todo de forma ativa na organização e 

realização das atividades, tal como referido anteriormente, foi da 

responsabilidade dos núcleos de estágio a organização e operacionalização da 

corrida do Pai Natal. 

De todas as atividades planeadas esta foi sem dúvida a mais desafiante 

e a que exigiu mais responsabilidade da nossa parte, não só pelo número de 

participantes, mas também pelo número de recursos humanos necessários e 

envolvidos e pelo facto de existir a necessidade de recorrer a espaços exteriores 

à escola e consequentes cortes de estrada. 

Para garantir todas as condições e a máxima segurança foram realizadas 

reuniões de preparação com o grupo de EF e distribuídas as tarefas. Sendo esta 

uma atividade que anualmente é organizada, certos pormenores e necessidades 

estavam já salvaguardados e previstos o que nos auxiliou na sua organização. 

A grande novidade da organização da Corrida do Pai Natal consistiu na 

presença da atleta Vanessa Fernandes, que além de dar a partida nos diferentes 
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escalões da corrida, participou na cerimónia de entrega de medalhas aos 

vencedores. 

4.2.1.4. Torneio Duplas Românticas 

O Torneio de Duplas Românticas, consistiu num torneio de Voleibol em 

formato 2x2, misto. Esta atividade foi desenvolvida no dia 14 de fevereiro – Dia 

de S. Valentim (Dia dos Namorados). 

Esta atividade foi organizada e aberta a toda a comunidade escolar tendo 

como principais objetivos convívio, partilha e reforço de relações entre alunos de 

ambos géneros procurando atenuar a tendência observada para a divisão por 

grupo de género. 

A participação na atividade foi positiva vendo assim os objetivos definidos 

alcançados. 

4.2.1.5. Torneio de 3x3 Basquetebol 

Em virtude da presença expressiva de clubes da modalidade de 

basquetebol nas proximidades da escola onde desempenhamos o EP, levou a 

um registo significativo de participantes nesta atividade o que, felizmente, forçou 

o grupo de EF a organizar este torneio ao longo de um dia. Registou-se a 

participação de equipas masculinas e femininas de vários escalões etários. 

O período da manhã foi dedicado aos mais jovens e ao género feminino, 

concentrando no período da tarde as competições masculinas das faixas etárias 

mais altas. 

4.2.1.6. Meeting de Atletismo 

À semelhança da Corrida do Pai Natal, o Meeting de Atletismo foi outra 

das atividades cuja responsabilidade de organização e operacionalização esteve 

a cargo dos núcleos de estágio. 

Esta atividade, condicionada pelas condições meteorológicas foi diversas 

vezes calendarizada. Tratava-se de uma atividade que anualmente era 

organizada e esperada pela comunidade estudantil o que vem dar ênfase ao 

número expressivo de estudantes inscritos nas diversas disciplinas que 
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integraram a atividade, nomeadamente, salto em atura, salto em comprimento, 

lançamento do peso, corrida de 40m e corrida de barreiras. 

O Meeting de Atletismo é das atividades mais participadas na escola, pelo 

espetáculo que é organizado, pelo número de atividades que é disponibilizado, 

pela festa e convívio que é proporcionado a toda a comunidade estudantil. 

4.2.1.7. Dia Internacional da Dança 

Considerando o PA do grupo de EF e integrando a Dança o elenco de 

modalidades de carater alternativo, fomos desafiados pelas PC a organizar no 

dia que marca as comemorações do Dia Internacional da Dança uma atividade 

que abordasse esta modalidade. 

Tratando-se de um dia de festa e reconhecendo os entraves que a esta 

modalidade estão inerentes, principalmente por parte da população masculina, 

tivemos que ser criativos nas atividades a realizar, pelo que procuramos 

alternativas que fizessem com que todos os alunos participassem de facto na 

atividade. 

Neste sentido, o dia consistiu numa aula de dança de 45 minutos, na qual 

os EE transmitiram aos alunos diversas coreografias e no final era realizado um 

pequeno circuito de treino funcional. A todos os alunos foram entregues fitas 

coloridas para colocar nos pulsos durante as coreografias, foi dada a 

possibilidade de carimbar a sua mão (com tinta acrílica) num painel para o efeito 

e foram entregues marcadores de livros alusivos à Dança. 

Este dia ficou marcado pela adesão de todos os alunos e todos os nossos 

receios foram dissipados. Foi sem dúvida um ótimo desafio. 

4.2.1.8. II Gala do Desporto Escolar 

A Gala do Desporto Escolar, tal como o próprio indica consiste num jantar 

aberto a toda a comunidade escolar, onde é reconhecida a participação dos 

alunos nas atividades do Desporto Escolar. 
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Toda a comunidade escolar foi convidada a trazer uma sobremesa e 

bebida resultando esta atividade em mais um momento de convívio e 

estabelecimento de relações entre toda a comunidade escolar. 

Toda a decoração e organização do espaço ficou a cargo do grupo de EF, 

tendo dedicado a tarde anterior ao evento para o efeito. 

4.2.1.9. Visita ao Parque Aquático de Amarante 

Quando falamos em atividades participadas esta é sem dúvida a que leva 

o trofeu. A visita ao Parque Aquático de Amarante é nada mais nada menos que 

a atividade de encerramento do ano letivo para o grupo de EF. 

Nesta atividade contamos com a colaboração de outros grupos da escola, 

que se associaram à visita e auxiliaram na coordenação e monitorização dos 

alunos no local. 

À chegada ao local, todos os alunos receberam as instruções e regras 

para que pudessem de forma autónoma e segura usufruir da instalação. 

Esta foi sem dúvida a melhor forma de concluir a minha experiência como 

Professora Estagiária, sair da sala de aula de EF e con(viver) com todos aqueles 

que de forma indelével ficarão para sempre marcados na minha memória e 

fizeram parte de tão exigente e gratificante etapa. 

4.2.1.10. Projeto Cantina 

O grupo disciplinar de EF esteve responsável por levar a cabo o “Projeto 

Cantina”, no qual colaboramos ao longo do ano letivo. O mesmo consistiu em 

supervisionar o espaço da cantina no seu horário de funcionamento, garantindo 

que todos os alunos tivessem acesso e cumprissem as regras definidas, tais 

como o cumprimento dos turnos de almoço, a redução de desperdícios 

alimentares (todos os alunos eram obrigados a comer sopa) e de forma indireta 

o respeito quer pelos professores e funcionários, quer pelos colegas, na medida 

em que nos referimos a um local de partilha. 
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4.2.1.11. Desporto Escolar 

Ao longo do ano letivo desempenhei funções no Desporto Escolar (DE), 

concretamente nas Atividades Rítmicas Expressivas e pese embora o gosto que 

manifesto por esta área, o que motivou a minha escolha para desempenho 

destas funções no DE foi a oportunidade de poder desenvolver as minhas 

competências numa área em que me considero deficitária. Ao intervir neste 

domínio procurei adquirir novos conhecimentos e aprofundar tudo o que a ele 

estava inerente de forma a alargar o leque de possibilidades no que concerne a 

possíveis oportunidades profissionais. 

4.3. Área 3 – Desenvolvimento profissional 

4.3.1. Seminário Internacional – O Estágio na (Re)construção da 

identidade profissional do professor 

A formação de professores é uma questão fundamental e encontra-se ligada 

umbilicalmente à construção de uma identidade profissional própria ao indivíduo 

e deste modo, única. 

Este seminário teve a duração de dois dias. Nas várias conferências foram 

abordadas questões relativas ao que é a Educação; à formação inicial de 

professores e o que é ser professor. 

Tratou-se de um momento de aprendizagem e partilha, uma vez que foi 

possível discutir assuntos prementes com colegas em diferentes fases da sua 

carreira docente. Poder discutir assuntos de tamanha importância com pessoas 

com maior experiência na lecionação foi de facto enriquecedor para mim, pois 

permitiu-me assentar a minha própria opinião e realinhar ideais, com o intuito de 

forma sustentada e contínua tentar tornar-me na melhor profissional que possa 

vir a ser.  

4.3.2. III Jornadas de encerramento do Estágio Profissional 

Este evento simbolizou o finalizar do trabalho desenvolvido pelos núcleos de 

estágio ao longo do ano letivo. Deste modo o núcleo de estágio onde estava 

inserida produziu uma comunicação em formato de poster, intitulada “O lugar da 

Educação Física na Escola”. 
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A consecução deste trabalho exigiu vários momentos de trabalho em grupo 

que originaram, profundos debates entre nós e respetivas reflexões. Estes 

momentos colocaram à prova a capacidade crítica e de análise do núcleo de 

estágio.  
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5. Conclusões  
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“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a 

confiança; todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas 

qualidades.” 

Luís de Camões 

 

Ao escrever estas linhas, dou por mim exacerbada por um misto de 

sensações e sentimentos. Desde logo um enorme orgulho e alegria por atingir 

este tão desejado momento da minha formação pessoal e profissional, mas ao 

mesmo tempo, e de certa forma alguma falta de entusiasmo. 

Sempre encarei o meu percurso académico com seriedade e como um 

investimento no meu futuro, pautando-me por manter uma postura exigente para 

comigo própria bem como para com aqueles que me rodearam e rodeiam no 

meu dia a dia. Ao longo desta bonita etapa da minha vida, as expectativas 

criadas foram-se alterando, talvez fruto do amadurecimento natural de uma 

menina que aos poucos se torna numa mulher, talvez fruto de um desencanto 

crescente com a dinâmica inerente à Escola em Portugal. 

Durante o período de estágio tentei sempre ao máximo dignificar a profissão, 

bem como a minha alma mater, foram os momentos mais enriquecedores da 

minha formação até então, e senti que fui colocada à prova das mais variadas 

maneiras. Tratou-se de um ano repleto de desafios, que creio ter superado de 

forma cabal com a ajuda dos que comigo partilharam estes momentos, refiro-me 

particularmente às professoras cooperantes, aos colegas de estágio e aos 

professores orientadores. 

Chegar até este momento, representa para mim muito mais do que o fechar 

de um ciclo, uma vez que vicissitudes pessoais e profissionais, levaram-me a 

adiar a entrega deste documento. Não podendo de deixar fazer mea culpa por 

me ver impossibilitada de entregar o estudo de caso que tencionava e que 

acredito valorizaria ainda mais este relatório. Este estudo prender-se-ia com as 

influências do papel da família/encarregados de educação no desempenho e 

comportamento escolar das crianças e jovens. 



  50 

 

Ao longo da minha experiência em estágio profissional fui exposta a 

inúmeras situações de indisciplina ou comportamentos não conducentes com o 

ambiente escolar, o que obrigou muitas vezes a agilizar estratégias e 

metodologias in loco. Considerando o que anteriormente foi descrito, sinto-me 

hoje uma melhor pessoa e profissional de Educação Física, mais capaz e com a 

capacidade de manter a serenidade em ambientes de grande stress e exigência 

emocional, estar exposta a uma turma tão numerosa e de uma heterogeneidade 

tão grande, permitiu-me amadurecer enquanto profissional, levo comigo valiosas 

lições e aprendizagens que certamente aplicarei no meu futuro profissional. 
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Anexo I – Nota introdutória do Planeamento Anual 

EDUCAÇÃO FÍSICA – COMPOSIÇÃO CURRICULAR 

Competências específicas:  

ü Elevar o nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais, 

particularmente, de resistência geral de longa e média durações; da força 

resistente; da força rápida; da velocidade de reação simples e complexa, de 

execução, de deslocamento e de resistência; da flexibilidade, das destrezas 

geral e específica. 

ü Conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da 

condição física de uma forma autónoma no seu quotidiano. 

ü Conhecer e interpretar fatores de saúde e risco associados à prática das 

atividades físicas e aplicar regras de higiene e de segurança. 

ü Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 

grupo: 

o Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 

quer no papel de parceiros quer no de adversários; 

o Aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de aperfeiçoamento 

próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 

por eles; 

o Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, 

escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente 

relacional, na atividade da turma; 

o Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com 

oportunidade, promovendo a entreajuda para favorecer o 

aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) outro(s); 

o Apresentando iniciativas e propostas pessoais de desenvolvimento da 

atividade individual e de grupo, considerando também as que são 

apresentadas pelos companheiros com interesse e objetividade; 

o Assumindo compromissos e responsabilidades de organização e 

preparação das atividades individuais e ou de grupo, cumprindo com 

empenho e brio as tarefas inerentes. 
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ü Analisar e interpretar a realização das atividades físicas selecionadas, 

aplicando os conhecimentos sobre técnica, organização e participação, ética 

desportiva, etc. 

ü Interpretar crítica e corretamente os acontecimentos na esfera da cultura 

física, compreendendo as atividades físicas e as condições da sua prática e 

aperfeiçoamento como elementos de elevação cultural dos praticantes e da 

comunidade em geral. 

ü Identificar e interpretar os fenómenos da industrialização, urbanismo e 

poluição como fatores limitativos da aptidão física das populações e das 

possibilidades de prática das modalidades da cultura física. 

ü Praticar e conhecer jogos tradicionais populares de acordo com os padrões 

culturais característicos. 

ü Cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 

técnico-táticas elementares em todas as funções, conforme a oposição em 

cada fase do jogo, aplicando as regras não só como jogador, mas também 

como árbitro. 

ü Compor, realizar e analisar, da Ginástica, as destrezas elementares de 

acrobacia, dos saltos, do solo e dos outros aparelhos, em esquemas 

individuais e ou de grupo, aplicando os critérios de correção técnica, 

expressão e combinação, e apreciando os esquemas de acordo com esses 

critérios. 

ü Utilizar adequadamente os patins, em combinações de deslocamentos e 

paragens, com equilíbrio e segurança, realizando as ações técnico-táticas 

elementares em jogo e as ações de composições rítmicas «individuais» e «a 

pares». 

ü Realizar e analisar, do Atletismo, saltos, lançamentos, corridas e marcha, 

cumprindo corretamente as exigências elementares, técnicas e do 

regulamento, não só como praticante, mas também como juiz. 

ü Realizar com oportunidade e correção as ações do domínio de oposição em 

atividade de combate, utilizando as técnicas elementares de projeção e 
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controlo, com segurança (própria e do opositor) e aplicando as regras, quer 

como executante quer como árbitro. 

ü Realizar com oportunidade e correção as ações técnico-táticas elementares 

dos jogos de raquetas, garantindo a iniciativa e ofensividade em participações 

«individuais» e «a pares», aplicando as regras, não só como jogador, mas 

também como árbitro. 

ü Apreciar, compor e realizar sequências de elementos técnicos elementares 

da Dança em coreografias individuais e ou em grupo, aplicando os critérios 

de expressividade, de acordo com os motivos das composições. 

ü Realizar percursos de nível elementar, utilizando técnicas de orientação, 

participação, e de preservação da qualidade do ambiente 
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Matérias 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

FUTEBOL 

(elementar) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: receção, passe, 

remate, condução de bola, 
drible/finta/simulação, … 

• Fundamentos táticos: 
marcação/desmarcação, ação ofensiva, 
ação defensiva, situação de jogo 3x3 e 5x5 
(enquadramento ofensivo, penetração, 
aclaramento, ...) 

(elementar cont./avançado) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: receção, passe, 

remate, condução de bola, guarda redes, 
drible/finta/simulação, … 

• Fundamentos táticos: 
marcação/desmarcação, ação ofensiva, 
ação defensiva, linhas de passe, dobras, 
situação de jogo 5x5 (enquadramento 
ofensivo, penetração, aclaramento, ...) 

(avançado) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: receção, passe, 

remate, condução de bola, guarda redes, 
drible/finta/simulação, … 

• Fundamentos táticos: 
marcação/desmarcação, ação ofensiva, 
ação defensiva, linhas de passe, dobras, 
pressão, situação de jogo 5x5 
(enquadramento ofensivo, penetração, 
aclaramento, ...) 

VOLEIBOL 

(elementar) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: passe, manchete, 

serviço por baixo 
• Fundamentos táticos: situação de jogo 

2x2, 4x4 (serviço por baixo, receção em 
manchete/passe em apoio de frente, 
passe para ataque, finalização em passe) 

(elementar/conclusão) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: passe, manchete, 

serviço por baixo e por cima tipo ténis 
• Fundamentos táticos: situação de jogo 

(2x2; 4x4) (serviço por baixo e por cima 
tipo ténis, receção em manchete/passe 
em apoio de frente, passe para ataque, 
finalização em passe em apoio ou 
suspensão) 

(avançado/parte) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: passe, manchete, 

remate, serviço por baixo e por cima tipo 
ténis 

• Fundamentos táticos: situação de jogo (4x4) 
(serviço por baixo e por cima tipo ténis, 
receção em manchete/passe em apoio de 
frente, passe para ataque, finalização em 
passe em suspensão ou remate) 

BASQUETEBOL (elementar) (elementar/cont.) (avançado/parte) 
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• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: passe/receção, 

drible, paragens, rotações, lançamento 
apoio/passada, mudanças de direção 

• Fundamentos táticos: situação de jogo 3x3 
(movimentação ofensiva e defensiva, 
desmarcação, ressalto) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: passe/receção, 

drible, paragens, rotações, lançamento 
apoio/passada, mudanças de direção 

• Fundamentos táticos: situação de jogo 3x3 
e 5x5 (movimentação ofensiva e 
defensiva, desmarcação, ressalto) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: passe/receção, 

drible, paragens, rotações, lançamento 
apoio/passada/suspensão, mudanças de 
direção 

• Fundamentos táticos: situação de jogo 3x3 
e 5x5 (movimentação ofensiva e defensiva, 
desmarcação, ressalto) 

ANDEBOL 

(introdução) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: passe/receção, 

drible, remate em apoio e em suspensão 
• Fundamentos táticos: situação de jogo 3x3 

+ GR, 5x5, movimentação ofensiva e 
defensiva 

(elementar) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: passe/receção, 

drible, remate em apoio e em suspensão 
• Fundamentos táticos: situação de jogo 

5x5, movimentação ofensiva e defensiva 

(elementar/conclusão) 

• Objetivo do jogo 
• Principais regras 
• Fundamentos técnicos: passe/receção, 

drible, remate em apoio e em suspensão 
• Fundamentos táticos: situação de jogo 5x5, 

movimentação ofensiva e defensiva 

GINÁSTICA 

- SOLO 

(elementar) 

• Rolamento à frente … 
• Rolamento à retaguarda ... 
• AFI 
• Roda 
• Avião 
• Posições de flexibilidade 
• Saltos, voltas e afundos 
• Realizar sequência 

(elementar/cont.) 

• Rolamento à frente ... 
• Rolamento à retaguarda ... 
• AFI 
• Roda 
• Avião 
• Posições de flexibilidade 
• Saltos, voltas e afundos 
• Realizar sequência 

(avançado/parte) 

• Rolamento à frente ... 
• Rolamento à retaguarda ... 
• AFI  
• Roda 
• Rodada 
• Posições de equilíbrio 
• Posições de flexibilidade 
• Posições de força 
• Saltos, voltas e afundos 
• Realizar sequência 
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GINÁSTICA 

- APARELHOS 

(elementar) 

Saltos  

• Salto ao eixo – boque e plinto 
• Salto entre-mãos – boque e plinto 
• Salto de coelho-eixo – plinto 
• Rolamento à frente – plinto 
• Minitrampolim:  salto em extensão (vela), 

salto engrupado, pirueta vertical, carpa de 
pernas afastadas 
 

(elementar) 

Saltos  

•  Salto ao eixo – boque e plinto 
• Salto entre-mãos – boque e plinto 
• Salto de coelho-eixo – plinto 
• Rolamento à frente – plinto 
• Minitrampolim:  salto em extensão (vela), 

salto engrupado, pirueta vertical, carpa de 
pernas afastadas 

(elementar/avançado/parte) 

Saltos 

• Salto ao eixo – boque e plinto 
• Salto entre-mãos – boque e plinto 
• Salto de coelho-eixo – plinto 
• Rolamento à frente – plinto 
• Minitrampolim:  salto em extensão (vela), 

salto engrupado, pirueta vertical, carpa de 
pernas afastadas e unidas, mortal 

GINÁSTICA- 
ACROBÁTICA 

(introdução)  

• Exercícios de pares 

(introdução/conclusão)  

• Exercícios de pares 
• Coreografia 
 

(elementar) 

• Exercícios de pares e trios 
• Coreografia 

ATLETISMO 

(elementar/parte) 

• Corrida de longa duração  
• Corrida de velocidade (40 m) com partida 

de pé e tacos 
• Corrida de estafetas 
• Corrida de barreiras 
• Salto em altura (técnica de tesoura e 

Fosburuy Flop 
• Salto em comprimento (técnica de voo na 

passada) 
• Lançamento do peso (bola medicinal e 

peso) 

(elementar) 

• Corrida de longa duração  
• Corrida de velocidade (40 m) com partida 

de pé e tacos 
• Corrida de estafetas 
• Corrida de barreiras 
• Salto em altura (técnica de tesoura e 

Fosburuy Flop 
• Salto em comprimento (técnica de voo na 

passada) 
• Triplo salto 
• Lançamento do peso (2 Kg) 

(avançado/parte) 

• Corrida de longa duração  
• Corrida de velocidade (40 m) com partida 

de pé e tacos 
• Corrida de estafetas 
• Corrida de barreiras 
• Salto em altura (técnica de tesoura e 

Fosburuy Flop 
• Salto em comprimento (técnica de voo na 

passada) 
• Triplo salto 
• Lançamento do peso (3 Kg) 
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• Lançamento do dardo • Lançamento do dardo 

DESPORTOS DE 
RAQUETE 

(introdução) 

• Badminton: posição base, serviço,  clear, 
lob, jogo 1x1 

(elementar) 

• Badminton: posição base, serviço curto e 
comprido, clear, lob, amortie, jogo 1x1 

(elementar) 

Badminton: posição base, serviço curto e 
comprido, clear, lob, amortie, jogo 1x1 

LUTA*    

DANÇA*    

ORIENTAÇÃO*    

* Abordagem facultativa 

Desenvolvimento das capacidades físicas condicionais e coordenativas 
Aprendizagem dos processos de desenvolvimento e manutenção da condição física 

Aprendizagem dos conhecimentos fundamentais relativos às atividades físicas desenvolvidas 
Aprendizagem de atitudes sócio desportivas corretas 

Níveis de especificação e organização curricular 

O conteúdo de cada uma das matérias encontra-se especificado em três níveis: 
- Introdutório, onde se incluem as habilidades, técnicas e conhecimentos que representam a aptidão específica ou preparação de base («fundamentos»); 
- Elementar, nível em que se discriminam os conteúdos que representam o domínio (mestria) da matéria nos seus elementos principais e já com carácter mais formal, 
relativamente aos modelos de prática e organização da atividade referente; 
- Avançado, que estabelece os conteúdos e formas de participação nas situações típicas da atividade referente, correspondentes ao nível superior que poderá ser atingido 
no âmbito da disciplina de Educação Física. 
Do conjunto das matérias especificadas, umas são de abordagem obrigatória, MATÉRIAS NUCLEARES, outras são ALTERNATIVAS/FACULTATIVAS que serão introduzidas se 
e quando forem criadas condições para as abordar. 
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Anexo II – Planeamento Anual 

 

Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

set AP AD AD AD

out R R R R R BQ BQ BQ BQ BQ

nov BQ BQ BQ BQ BQ BQ BQ

dez BQ BQ BQ BQ AF

jan GIN GIN GIN GIN VOL VOL VOL VOL

fev VOL VOL VOL VOL VOL VOL V

mar ATL ATL ATL ATL ATL ATL

abr ATL ATL

abr GIN GIN GIN GIN

maio GIN GIN GIN FUT FUT FUT FUT FUT

junho
FUT

1º 
Period

o

2º Periodo

3º 
PerÍo

do

FERIAS

FERIAS NATAL

FERIAS NATAL

CARNAVAL

FERIAS PÁSCOA

FERIAS
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Anexo III – Grelha de presenças 

Legenda: P- Presença; F – Falta; FM – Falta Material (não faz aula); FM – Falta Material (faz aula); FA – Falta Atraso; D – Dispensa. 

Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Data 17 18 24 25 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 3 4 10 11 17 

Nº Nome                            
1  P P P P P P P P P P P P P P P P 

IN
TE

RR
UP

ÇÃ
O 

LE
TI

VA
 

P P P P P P P P P 

CO
RR

ID
A/

CA
M

IN
HA

DA
 D

O 
PA

I N
AT

AL
 

2  P P P P P P P P P FM P P P P P P FM P P P FM P FA D P 
3  P P P P P P P P P FM P P P P P FM P P P P P P P P P 

4  P P P P P P P P P P P P P P P D P D P P P P P D P 
5  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P FA F/P P 

6  P F D F P P F FM                  

7  P P P P P P P P P P FM P P P FM P P FM P F P P P P P 
8  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

9  P P P P P P P P P P P P P P F P P P P P P P F F F 
10  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

11  P P P P P P P P P P FM P FM P FM P P P P P FM P FA P P 
12  P P P P P P P P P P P P F P P P P P P P P P P P P 

13  P P P P P P P P P P FM FM P P F/P P P P P P FM P FA F/P P 
14  P P P P P P P P P FM P P P P P P P P P P P P P P P 

15  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
16                           

17  P P P P P P P P P F P P P P P P P P P P P P P P P 

18  P P P P P P P P P P P FM P P F/P P FM P P P FM P FA F/P P 
19  P P P P P P F P P P P P P P P P P P P P D P F P P 

20  P P F D P P P FM P P F FM P P FM P P P F D D P P F F 
21  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

22  P P P P P P P P P P FM FM P P FM P D P P D P P P P P 
23  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

24  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
25  P P P D P P P P P P P P P P F D P P P P P P P P P 

26  P P P P P P P P P P P FM FM P F/P P P P P P P P FA F/P P 
27  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

28        P FM P P P P F P F P FM P P P P P P P P 
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Anexo IV – Plano de Aula e Reflexão 

 

 

 

 t’ Conteúdos Objetivos 
Comportamentais Situação de Aprendizagem Componentes Criticas 

In
ici

al
 

15’ Ativação Geral 

Os alunos ativam os 
músculos e articulações; 

 

Os alunos predispõem-se 
para a prática desportiva. 

Jogo das caudas: 

A turma será dividida em dois grupos de 13 elementos, ocupando cada um uma 
metade do campo. Os alunos colocando um colete no fundo das costas, preso nos 
calções, devem tentar “roubar” o máximo de caudas possíveis aos colegas, colocando 
a mesma no local anteriormente referido. 

 

Ao fim de 5 min vence o aluno que tiver em sua posse mais caudas. O jogo será 
repetido 3x, tendo cada um a duração de 5’ 

Coloca o colete nos calções; 

 

Não saias do espaço delimitado. 

Plano de Aula 

Professor(a): Marianna Cardoso. Data: 24-09-13 Hora: 15:15h- 16:45h Aula nº: 4 e 5 Duração: 90’ 

Local: Pav. Gimnodesportivo 

Espaço:  G1 

Nº de alunos: 26 

Ano: 7º 

Material:  4 bolas de softvolei, 4 bolas de futebol, 2 kits de 5 
coletes, 4 kits de 4 coletes, 6 arcos, sinalizadores. 

Função didática: Avaliação Diagnóstica Unidade Didática:  -  

Objetivo Geral da Aula: Verificar o nível dos alunos através da realização de jogos pré desportivos. 
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Fu
nd

am
en

ta
l 

30’ Passe e receção. 

O aluno deve: 

- Direcionar o passe para 
um colega livre; 

 

 

- Receber e agarrar a bola 
com as duas mãos. 

Jogo dos 5 passes: 

Os alunos divididos em dois grupos de 5 e quatro grupos de 4, dispõem-se nos campos 
indicados pelo professor, dois por campo.  Cada grupo deve realizar 5 passes 
sucessivos entre si, sem repetir o passe para o colega que acabou de lhe passar a bola 
e sem deixar a bola cair. Sempre que o grupo realiza os 5 passes arrecada 10 pontos.  

Quando a bola cai ao chão, passa para o grupo adversário; 

Variantes: 

Mantendo a estrutura do exercício anterior, os grupos após 
realizarem os 5 passes terão que colocar a bola num alvo. 

1ª Situação – colocar a bola dentro de um arco, situado nos 
extremos do campo, progredindo para este em passe; 

2ª Situação – passar a bola ao capitão, que se encontra dentro de uma área delimitada, 
com possibilidade de se deslocar. 

Direciona o passe para o colega; 

 

Recebe a bola com as duas mãos; 

 

Coloca a bola dentro do arco; 

 

Passa a bola ao capitão. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

25’ 

Desmarcação 

 

Finalização 

O aluno deve: 

- Procurar espaços 
vazios, criando linhas de 
passe; 

 

- Marcar golo. 

jogo das balizas: 

Mantendo a estrutura do exercício anterior, os alunos terão que realizar passes entre 
si de modo a que a bola circule por todos os elementos da equipa, podendo conduzir 
a bola entre uma das quatro balizas que serão dispostas nos cantos da área de jogo. 

Sempre que a bola atravessa uma das balizas a equipa soma 10 pontos. 

Variante: 

O mesmo exercício, mas sempre que a equipa efetue um passe, entre si, pelas balizas 
arrecada 20 pontos. 

Cria linhas de passe; 

 

Conduz a bola entre as balizas; 

 

Efetua um passe entre a baliza. 
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Reflexão: 
No que diz respeito a esta sessão demos continuação à AD da turma, uma vez que esta apenas se verificou numa aula 

de 45’ e foi difícil proceder à mesma. Tal como referi, nesta aula foi utilizado como ferramenta de avaliação o iPad e os 

parâmetros a considerar na avaliação foram reduzidos, o que se revelou de extrema importância, uma vez que facilitou a tarefa 

de observação e consequente registo, além disto, considerando a dimensão da turma, possibilitou abranger a totalidade da 

turma. 

Para a sessão continuaram a ser planeados exercícios que na sua globalidade nos permitem aferir o nível dos alunos, 

nas diversas modalidades que iremos abordar ao longo dos três períodos. 

No que diz respeito à turma, esta apresentou-se muito irrequieta ao longo de toda a aula, impossibilitando o total 

cumprimento dos trabalhos propostos, não sendo realizado o último exercício apresentado no plano de aula. 

Fi
na

l 

10’ Retorno à calma 
Os alunos relaxam e 

normalizam a respiração 

Breve diálogo com os alunos, sentados em U, acerca das atividades desenvolvidas na 
aula. 

Distribuição dos objetos colocados no saco dos valores. 

 

Observações 

Durante a aula, a professora irá circular ao longo das linhas laterais de todo espaço, mantendo todos os alunos dentro do seu campo visual.  

Na parte fundamental da aula propomos o mesmo exercício da sessão anterior uma vez que não se realizou na sua totalidade. Dado que se trata de 
uma aula destinada a avaliação diagnóstica, será realizado um jogo próximo da modalidade de futebol de forma a avaliar os alunos genericamente no 
que diz respeito às modalidades a lecionar ao longo do ano letivo. 
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Face ao comportamento da turma, a aula foi, por várias vezes, interrompida e os alunos devidamente alertados para a 

situação. No entanto, a inexperiência, a insegurança e o receio de não sermos “o professor” com o qual nos identificamos, não 

garantem ainda, um correto controlo da turma. Neste sentido, como solução, torna-se impreterível a criação de rotinas e regras 

que garantam um correto funcionamento da turma e consequentemente da aula. 

Um aspeto que considero importante e enriquecedor, são as pequenas reflexões que ocorrem com a professora 

cooperante no final de cada sessão. É o momento oportuno para discutir dificuldades e sensações, uma vez que nos são 

apresentadas possíveis soluções e atitudes que podem tornar a nossa intervenção mais enriquecedora e simultaneamente 

compreender de que forma podemos e devemos ou não agir. 

Fazendo um pequeno balanço daquilo que tem sido esta experiência inicial como professora e responsável por uma 

turma posso dizer que tem sido bastante positiva. Todo o medo que me rodeava e insegurança vai desaparecendo. Ser 

responsável e responder perante alguém e algo nos dá o necessário para querer fazer mais e melhor e para não permitir que 

as nossas incertezas se apoderem das nossas capacidades. 
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Anexo V – Circuito de Treino Funcional 

 

 

  

Estação 1 - Abdominal Cruzado 

Posição inicial: Deitado em decúbito dorsal, fletir os 

membros inferiores (MI) e elevar o tronco e os MI 

formando um ângulo de 90º entre tronco e coxas. De 

seguida, fletir o tronco aproximadamente 45º. 

Movimento: Rodar o tronco para a direita e para a 

esquerda.  

Contra indicações:  Lesões na coluna vertebral. 

Objetivo: Desenvolver força no core abdominal. 

Critérios: Manter os MI elevados num ângulo de 90º. 

 

Estação 2 - Flexão com prancha lateral 

Posição Inicial: Em decúbito ventral, adotar a posição de 

“prancha”, braços estendidos sobre a linha dos ombros. 

Movimento: Realizar flexão dos membros superiores 

(MS). Após a realizar uma flexão, o aluno coloca-se na 

posição de prancha lateral. Volta á posição inicial e realiza 

todo o movimento agora para o lado contrário. 

Contra Indicações: Lesões ao nível das articulações do 

ombro, cotovelo e pulso. 

Objetivo: Desenvolver força do trem superior e core 

abdominal. 

Critérios: Tocar com o peito no chão. 
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Estação 3 - Elevação do joelho no banco sueco 

Posição inicial: de frente para o banco sueco. 

Movimento: Alternadamente colocar um MI no banco 

sueco realizando extensão completa do mesmo, elevando 

o joelho oposto até ao nível da cintura.  

Contra indicações: Não tem. 
Objetivo: Desenvolver força dos MI. 

Critérios: Elevar o joelho a 90º. 
 

Estação 4 - Tricípite com elevação dos MI alternado 

Posição inicial: Apoiar os MS no banco sueco e fletir os 

MI à frente. 

Movimento: Realizar a flexão/extensão dos MS. Aquando 

da flexão deve ser elevado um dos MI, alternadamente. 

Contra indicações: Lesões ao nível das articulações do 

ombro, cotovelo e pulso. 

Objetivo: Desenvolver força dos MS e core abdominal. 

Critérios: Realizar flexão dos MS. 
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Estação 5 - Burpees 

Posição Inicial: de pé, corpo em extensão. 

Movimento: Realizar um agachamento, estender os 
MI atrás adotando a posição de “prancha”. Realizar 
uma flexão dos MS e retornar à posição inicial 
invertendo todas as ações. 

Contra Indicações: Lesões na coluna vertebral; 
Lesões ao nível das articulações do cotovelo e pulso. 

Objetivo: Desenvolver força do trem superior 
e MI. 

Critérios: realizar total flexão dos MI e total flexão do 
MS. 

 

 

Estação 6 - Agachamento com Fitball 

Posição Inicial: Em  pé,  colocando  a bola Suiça entre 
a zona dorsal e a parede. 

Movimento: Deslizar a bola na parede realizando uma 
flexão dos MI, não exceder os 90º e nem ultrapassar a 
linha dos pés com os joelhos. 

Contra Indicações: Lesões ao nível da articulação do 
joelho. 

Objetivo: Desenvolver força dos MI. 

Critérios: Executar flexão de 90º dos joelhos. Joelhos 
não ultrapassam a linha dos pés. 
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Estação 7 - Alternar entre prancha de cotovelos e de braços 

Posição Inicial: em decúbito ventral com os cotovelos 
e as pontas dos pés apoiados no chão, adotar a 
posição de “prancha”. 

Movimento: estender os MS e voltar à posição inicial 
sucessivamente. 

Contra Indicações: Lesões ao nível das articulações 
do cotovelo e pulso. 

Objetivo: Desenvolver força de core abdominal e MS. 

Critérios: Manter o corpo alinhado durante todo o 
movimento. 

 

 

Estação 8 - Agachamento com elevação da bola medicinal 

Posição Inicial: Em pé segurar a bola com as duas 
mãos à frente e junto do peito. 

Movimento: Realizar flexão dos MI mantendo as 
costas sempre retas e não ultrapassar a linha dos pés 
com os joelhos. Realizar a extensão dos MI, 
elevando a bola medicinal no final, estendendo os 
MS. 

Contra Indicações:  Lesões na coluna vertebral. 

Objetivo: Desenvolver força nos MI e MS. 

Critérios: Glúteos ultrapassam a linha dos joelhos; 
joelhos não ultrapassam a linha dos pés; extensão total 
dos MS.  
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Anexo VI – Poster: O Lugar da Educação Física na Escola 
 

 

  

O"lugar"da"
Educação"Física"na"

Escola"
“A" valorização" da" compe:ção"
como" e lemento" centra l" da"
experiencia"despor:va"(…)"permite"
dis:nguir" a" " noção" de" treinar" e"
compe:r."”"
Graça,&A.,&&&Mesquita,&I.&
(2013)&!

" " “A" relação" entre"
os" obje:vos" e" a" responsabilização"
dos" alunos" no" cumprimento" das"
tarefas"é"inevitável.”&

Silverman&et&al.,&cit.&por&Graça,&A.,&
&&Mesquita,&I.&(2013)&&

Núcleo"de"Estágio"Escola"Básica"Dr."Costa"Matos"

Professor"Orientador:"Prof.&Rui&Veloso "Professora"Cooperante:"Prof.&Sónia&Calejo&

Mª"Joana"Cruz " "Marianna"Cardoso "Ruben"Vieira"

“O" desenvolvimento" da" competência"
como"jogador"faz"apelo"à" interação"dos"
domínios" sócio–afe:vo," cogni:vo" e"
motor.”"Graça,&A.,&&&Mesquita,&I.&(2013)&!

“Educação"Física,"entendida"como"um"espaço"por"excelência"
de"formação"pessoal"e"social.”" Bento,&J.&O.&(1999)!
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Anexo VII – Fotos de Atividades 
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Anexo VIII – Esquema de atividades do Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência 

Local/Descrição Esquema 
 

G1 – Jogo de Boccia 
Material: 
Fita para marcar o campo; 
1 kit de boccia; 
6 cadeiras 

 

 

G1 – Circuito de obstáculos (olhos 
vendados) 
Legenda: 
1 – contornar os cones; 
2 – subir e descer duas cabeças de 
plinto e um banco sueco; 
3 – ultrapassar o bock; 
4 – subir e descer as rampas. 
Material: 
6 cones; 
2 cabeças de plinto; 
2 bancos suecos; 
1 bock; 
2 trampolins reuthers. 

 

G2 – Basquetebol em cadeira de rodas 
(skills) 
Legenda: 
1- Condução de bola; 
2- drible; 
3- Contornar cones com drible; 
4- lances para o cesto. 
Material: 
Cadeira de rodas; 
1 bola; 
6 cones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

1 

2 
3 4 
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G2 – Circuito de psicomotricidade 
Legenda: 
O aluno: 
- começa no ponto vermelho e 
coloca um pé em cada arco; 
- passa pelo Donut; 
- nos retângulos coloca os pés e 
nas estrelas as mãos. Começa 
com o pé direito e mão esquerda; 
- salta a trave; 
- sobe a rampa, atravessa o banco 
sueco e desce a rampa; 
- percorre o percurso delineado 
colocando um pé à frente do outro; 
- lança 3 argolas, tentando colocar 
as mesmas nas estacas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G3 – circuito c/tarefas diárias 
Legenda: 
1 e 5- contornar banco sueco; 
2 e 6- subir o passeio; 
3- subir e descer a rampa; 
4- passagem estreita; 
MB- ida ao multibanco. 
Será atribuído a cada aluno uma 
sequência, que terá que realizar 
em cadeira de rodas. 
Os alunos retiram de um saco a 
situação a realizar: 

1- cinema; 
2- café; 
3- hipermercado. 

Material: 
2 bancos suecos; 
4 colchões; 
2 trampolins de madeira; 
2 postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso as condições meteorológicas se verifiquem favoráveis serão feitos 

percursos, de olhos vendados, no exterior do pavilhão gimnodesportivo. 

 

1 

2 3 

5 

4 

6 

Cinema

 

Café

 

Hipermercado 



 XLVI 

Possibilidade de percursos: 

 

A: 1 – 3 – 6 B: 3 – 4 – 6 
C: 4 – 2 – 5 

 

Situações: 
Vai ao cinema, dirige-te ao balcão de atendimento e cumprimenta o funcionário. 

Compra 2 bilhetes, para a sala 7, sessão das 14h. Pede um pacote de pipocas 

grande e 1 fanta. No fim pergunta o valor da compra e agradece. 

Antes de ir embora, pergunta onde fica o quarto de banho e agradece. 

 

Vai ao cinema, dirige-te ao balcão de atendimento e cumprimenta o funcionário. 

Compra 4 bilhetes, para a sala 10, sessão das 16h, solicita os lugares em cima. 

Pede um pacote de M&M’s e 1 coca-cola. No fim pergunta o valor da compra e 

agradece. 

 

Vai ao hipermercado, dirige-te ao funcionário e cumprimenta-o. Solicita os 

seguintes produtos: 

- ovos; 

- leite; 

- açúcar; 

- laranjas. 

 

Vai ao hipermercado, dirige-te ao funcionário e cumprimenta-o. Solicita os 

seguintes produtos: 

- manteiga; 

- atum; 

- massa; 

- pêras. 
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Vai ao hipermercado, dirige-te ao funcionário e cumprimenta-o. Solicita os 

seguintes produtos: 

- ameixas; 

- queijo; 

- fiambre; 

- massa folhada. 

 

Vai ao café, cumprimenta o funcionário e através do cartão de comunicação faz 

o teu pedido. 

 



  

 


