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Resumo 

A realização deste Relatório surge no âmbito da Unidade Curricular de Estágio 

Profissional (EP) do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP).O objetivo deste Relatório é descrever e refletir sobre as tarefas e 

funções que realizei, as dificuldades que encontrei e as estratégias e ações 

que adotei ao longo do Estágio. O mesmo decorreu na Escola EB 2/3 de 

Gondomar através da lecionação de aulas à turma do 8º E, que era constituída 

por 22 alunos (13 femininos e 9 masculinos). O Núcleo de estágio foi composto 

por quatro Alunos-Estagiários, um Professor Cooperante da Escola EB 2/3 de 

Gondomar e um Professor Orientador da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). Este Relatório está dividido em cinco 

capítulos. O primeiro capítulo diz respeito a introdução, o segundo à Dimensão 

Pessoal, onde faço uma reflexão autobiográfica e falo sobre as expetativas e o 

impacto do Estágio, o terceiro refere-se ao Enquadramento da Prática 

Profissional, onde caracterizo os contextos de estágio (escola, alunos e o 

meio). O quarto é sobre a Realização da Prática Profissional, onde reflito sobre 

a Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, a Participação na 

Escola e as relações com a Comunidade e o Desenvolvimento Profissional. 

Neste último ponto realizei ao longo do ano letivo um Estudo de Caso sobre a 

Hiperatividade. E por fim no quinto capítulo apresento a Conclusão e as 

Perspetivas para o futuro a nível profissional. 
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Abstract 

This report comes in the ambit of the course 2nd Cycle in Teaching Physical 

Education in Middle and High School, at Sports College of the University of 

Porto (FADEUP). The purpose of this report is to describe and reflect about the 

tasks and functions that I performed, the difficulties encountered and the 

strategies and actions that I adopted over the Professional Training. The same 

happened at the EB 2/3 Gondomar School through the teaching to the class 8th 

E, made by 22 students (13 female and 9 male). The workgroup was composed 

by four pre-service teachers, a Cooperating Teacher of the EB 2/3 Gondomar 

School and one Supervisor Teacher from the Sports College of the University of 

Porto (FADEUP). This report is divided into five chapters. The first chapter 

concerns the introduction, second the Personal Dimension, where I make an 

autobiographical reflection and talk about the expectations and the impact of the 

Professional Training, the third refers to the Framework of Professional 

Practice, which characterize the contexts of the Professional Training (school, 

students and the work environment). The fourth is about the Implementation of 

Professional Practice, where I reflect on the Organization and Management of 

Teaching and Learning, the participation in school and the relations with the 

Community and Professional Development. In this last point I carry out over the 

academic year a Case Study about Hyperactivity. Finally in the fifth chapter I 

present the conclusion and the perspectives for the future on a professional 

domain. 

 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL TEACHER TRAINING, PHYSICAL 

EDUCATION, REFLECTIVE TEACHER, HYPERACTIVITY. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

XVII 
 

Lista de Abreviaturas 

DT - Diretor de Turma  

EF – Educação Física 

EP - Estágio Profissional 

FADEUP - Faculdade de Desporto da Universidade do Porto  

MEC - Modelo de Estrutura do Conhecimento 

MED - Modelo de Educação Desportiva 

RE - Relatório de Estágio 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução
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1. Introdução 

 

 Este documento foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio 

Profissional (EP) do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física (EF) nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

 Segundo Matos (2011, p.3), o objetivo geral do EP é “a integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 

real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão”. Assim sendo a realização deste relatório tem como 

objetivo descrever e refletir sobre as tarefas e funções que realizei, as 

dificuldades que encontrei e as estratégias e ações que adotei para ultrapassar 

as mesmas ao longo do estágio. 

 O estágio decorreu na Escola EB 2,3 de Gondomar através da lecionação 

de aulas à turma do 8º E, que era constituída por 22 alunos (13 femininos e 9 

masculinos). O Núcleo de estágio foi composto por quatro Alunos-Estagiários, 

Eu, a Filipa Pereira, o Rui Silva e a Vanessa Nunes, sob a orientação de dois 

Professores, o Professor Cooperante Marco Bastos da Escola EB 2/3 de 

Gondomar e a Professora Orientadora Olga Vasconcelos da FADEUP. 

 Este relatório está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo diz 

respeito a Introdução, o segundo à Dimensão Pessoal onde faço uma reflexão 

autobiográfica e falo sobre as expetativas e o impacto do estágio. No terceiro 

refiro-me ao Enquadramento da Prática Profissional (nomeadamente no seu 

contexto de natureza concetual, legal, institucional e funcional), caraterizando 

também o contexto de estágio (a escola e o meio envolvente, os alunos e a 

minha turma – 8ºE). O quarto capítulo é sobre a Realização da Prática 

Profissional, onde reflito sobre as quatro áreas de desempenho, Área 1 - 

Organização e gestão do ensino e da aprendizagem (conceção, planeamento, 

realização, avaliação), Áreas 2 e 3 - Participação na escola e as relações com 

a comunidade [atividades do Grupo de EF, Grupo de estágio e o 

acompanhamento do Diretor de Turma (DT)], Área 4 - Desenvolvimento 
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profissional (onde reflito sobre um Estudo de Caso que realizei ao longo do ano 

letivo no domínio da Hiperatividade). Por fim, no quinto capítulo, apresento a 

Conclusão e as Perspetivas para o meu futuro a nível profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensão Pessoal 
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2. Dimensão Pessoal 

 

 2.1. Reflexão Autobiográfica 

 Se até hoje com muito esforço e persistência tenho ultrapassado 

inúmeras dificuldades e lutado pela realização dos meus sonhos e objetivos 

muito devo a minha família, Pais e Avós, que me transmitiram e incutiram 

muitas crenças, convicções, e valores que me têm guiado ao longo dos anos.  

 Desde que me lembro, a minha vida está inteiramente ligada ao desporto. 

No 1º Ciclo com 8 anos de idade comecei a prática desportiva através do 

futebol de 11, ao fim de um ano, e devido a minha “altura”, acabei por abdicar 

desta vertente e dedicar-me ao futebol de salão (nome que se dava na altura 

ao atual futsal), praticando este a nível escolar. 

   Ao entrar no 2º Ciclo, por influências de um amigo, fui experimentar o 

voleibol, no qual acabei por praticar a nível federado durante 4 anos, atingindo 

como ponto mais alto o 2º Lugar no Campeonato Nacional de Voleibol do 

escalão Mini B, mas ao fim desses anos, mais uma vez a minha “altura” voltou 

a ser um fator decisivo para deixar o voleibol. 

  Quando entrei no Ensino Secundário optei por Desporto e foi aqui que a 

minha paixão pelo futebol me levou desta vez para dois anos de futsal ao nível 

do Desporto Escolar e posteriormente mais cinco anos como federado, onde 

passei os momentos desportivos mais marcantes da minha vida.  

 Ao longo de todo este meu trajeto pude perceber que sem dúvida alguma 

o meu grande objetivo seria ser Professor de EF.  

  O terminar do Ensino Secundário culminou com a realização de um dos 

meus maiores sonhos, que foi a entrada no Ensino Superior na Licenciatura em 

Desporto. Como não entrei na primeira opção, que era a FADEUP, acabei por 

entrar na segunda escolha que foi a Escola Superior de Educação 

Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, no qual realizei 

três anos de Licenciatura em Desporto. 

 Neste momento tive de abdicar da prática do desporto federado. 
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  No fim da Licenciatura e já de volta a Gondomar/Porto, depois de ter tido 

a possibilidade de contactar e trabalhar com pessoas portadoras de deficiência 

intelectual durante a realização do meu estágio na Licenciatura, iniciei a minha 

experiência como treinador, após ter realizado o Curso de Atletismo (da 

Federação Portuguesa de Atletismo) e o Curso de Treinadores de Desporto 

para pessoas com deficiência intelectual, especialização em atletismo 

(realizado pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com 

Deficiência). 

 Com estas habilitações foi possível começar a treinar assiduamente 

atletas portadores de deficiência intelectual e desenvolver um trabalho muito 

positivo que ultrapassou a mera prática desportiva semanal e atingiu em alguns 

casos, nomeadamente com Síndrome Down, o patamar do desporto de alto 

rendimento.  

 Os resultados deste trabalho árduo e consistente têm possibilitado a 

participação (minha como treinador e do meu atleta) em Campeonatos da 

Europa e do Mundo de atletismo da especialidade, o que me tem 

proporcionado vivências e experiências únicas e gratificantes que o desporto 

adaptado na sua plenitude pode oferecer.  

  Mas para conseguir completar o meu maior sonho faltava mais uma 

etapa que era entrar e realizar o Mestrado em Ensino de EF nos Ensinos 

Básicos e Secundário na FADEUP, com o intuito de aprofundar mais os meus 

conhecimentos, ter novas experiências, interagir e trocar novos saberes. 

 Agora que consegui atingir esses objetivos resta-me continuar a lutar pela 

vida fora para que um dia consiga entrar numa escola e fazer aquilo que eu 

tanto quero…dar aulas.  

 Independentemente de tudo uma coisa tenho a certeza, que o 

Desporto/Educação Física fará sempre parte integrante da minha vida.   
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 2.2. Expetativas e Impacto do Estágio 

 Sendo para mim o EP o momento mais esperado destes 5 anos de 

formação continua, as expetativas e receios eram grandes. Uma das primeiras 

inquietações era saber em que escola iria realizar o meu estágio. 

 A partir do momento que me confirmaram que iria realizar o mesmo na 

Escola EB 2/3 de Gondomar, senti alegria e satisfação, pelo facto de ter sido a 

minha primeira opção de escolha (no momento de candidatura do estágio) e 

por ter sido a escola onde eu tinha estudado no 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico. 

O facto de ir estagiar para uma escola que já conhecia e onde fui bastante feliz 

como aluno ainda me deixou mais motivado.  

 Após essa confirmação comecei a ser invadido com novas preocupações 

entre elas, com que ano de ensino iria realizar o meu estágio, mas essa dúvida 

prolongou-se durante algum tempo e só foi desfeita na primeira reunião que 

tive com o Grupo de Estágio (Professor Cooperante e restantes colegas de 

estágio). Nessa reunião fiquei a saber que iria trabalhar com a turma do 8º E, e 

foi-me informado pelo Professor Cooperante que a turma ao nível do 

comportamento não era estável. 

 Naquele preciso momento fiquei preocupado e questionei-me sobre 

“como é que vou conseguir controlar a turma?”. 

 Até ao dia da aula de apresentação fui pensando qual seria a melhor 

forma de conseguir controlar a turma desde o primeiro momento, tendo sempre 

em mente aquilo que o Professor Cooperante me tinha transmitido em relação 

ao comportamento da turma e sabendo que o controlo da mesma seria um 

aspeto importante para desenvolvimento correto das aulas ao longo do ano 

letivo. 

 Assim, optei por na aula de apresentação estabelecer logo com os alunos 

as regras de funcionamento das aulas (sem dar hipótese de qualquer alteração 

das mesmas) e deixando bem claro que eu era o responsável pela aula e que 

as regras eram para ser cumpridas rigorosamente. 

 Depois de ter realizado o estágio penso que foi a melhor opção que tomei 

porque consegui desde o primeiro momento e até ao final do ano letivo ter o 
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controlo geral da turma, embora pontualmente tenha existido um ou outro caso 

de indisciplina mas que acabou por ser resolvido e ultrapassado. 

 Outra das minhas preocupações era saber se iria ser capaz de aplicar 

todos os conhecimentos “teóricos” que adquiri ao logo de toda a formação na 

“prática pedagógica”. 

 Sabendo que não era uma tarefa tão fácil nem linear como poderia 

parecer, essa situação exigiu de mim um esforço permanente de reflexão e 

criatividade na procura de soluções para ultrapassar todas as dificuldades que 

encontrei. Para isso foram importantes todas as consultas e pesquisas 

realizadas em fontes literárias, o contacto com os alunos ao longo das aulas 

(para perceber qual a melhor forma de transmitir determinado conteúdo e de 

motivar os alunos), as observações das aulas (para saber se determinada 

situação só acontecia comigo), as críticas construtivas (aquilo que não deveria 

de fazer) e as sugestões (aquilo que eu poderia melhorar nas minhas aulas) 

dos colegas de estágio, do Professor Cooperante e da Professora Orientadora. 

 Por fim, salientar que tal como eu tinha perspetivado o estágio foi um ano 

muito positivo onde aprendi, evolui e desenvolvi imenso o meu conhecimento. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. Contexto Concetual 

 A Educação é um processo contínuo que acompanha e marca o 

desenvolvimento do individuo. Carvalho (s.d.) acrescenta que envolve a 

preservação e a transmissão de uma herança cultural. Assim sendo, é fácil 

perceber a importância que o sistema educativo em geral e a escola em 

particular assumem na socialização, na cultura e na transmissão de valores. 

 Para Freire (2001), a educação é um processo que pode fornecer os 

meios necessários para que as qualidades únicas dos seres humanos possam 

ser desenvolvidas. O professor deve criar o ambiente necessário para o 

desenvolvimento das capacidades de cada um dos alunos e ser um facilitador 

da aprendizagem, proporcionando as condições para que os alunos possam 

escolher e vivenciar as experiências educacionalmente. 

 

3.2. Contexto Legal 

 O Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de EF da 

FADEUP proporciona a iniciação da prática profissional através da realização 

do EP - prática de ensino supervisionada e o correspondente Relatório de 

Estágio (RE), sendo que o mesmo rege-se pelas normas orientadoras da 

instituição universitária e pela legislação específica acerca da habilitação 

profissional para a docência. 

 A estrutura e o funcionamento do EP do ano letivo 2011/2012 consideram 

os princípios decorrentes das orientações legais que constam do Decreto-lei nº 

74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e têm 

em conta o Regulamento Geral dos segundos ciclos da Universidade do Porto, 

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

Curso de Mestrado em Ensino de EF e as normas da Unidade Curricular de 

EP. 
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 Quanto às competências profissionais, associadas ao ensino da EF e 

Desporto de qualidade, o Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto, reporta-se 

ao perfil geral de desempenho do educador e do professor através das 

seguintes áreas de desempenho: 

 I. Organização e Gestão do ensino e da aprendizagem 

 II. e III. Participação na escola e Relação com a comunidade 

 IV. Desenvolvimento profissional. 

 Este enquadramento legal visa a participação do estudante no EP de 

acordo com o plano de estudos em vigor. 

 

3.3. Contexto Institucional 

 O EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de EF da FADEUP e decorre no terceiro e quarto 

semestre do ciclo de estudos. 

 Ao longo do primeiro semestre as unidades curriculares incidem sobre 

uma formação educacional geral (entre elas o Desenvolvimento curricular, 

Gestão e cultura organizacional da escola, Investigação em educação, 

Profissionalidade pedagógica e Psicologia da educação) e no segundo 

semestre para uma formação mais prática que contempla as Didáticas 

especificas e a Didática geral. Toda esta formação curricular possibilita que o 

estudante ao longo do terceiro e quarto semestre no EP - prática de ensino 

supervisionada, possa desempenhar a função de Professor de EF com 

conhecimento, qualidade e autonomia.    

 

3.4. Contexto Funcional 

 O EP visa a integração de uma forma orientada e progressiva do aluno 

estagiário através da prática de ensino supervisionada em contexto real.  

 Além de ser necessário que o aluno estagiário possua um bom 

conhecimento dos conteúdos teóricos e práticos para que o processo de 

ensino-aprendizagem seja eficaz, é extremamente importante que tenha um 
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conhecimento sobre a realidade da escola onde está inserido desde as suas 

regras, normas, deveres, direitos, de toda a comunidade escolar e do meio 

envolvente. 

 Eu realizei o estágio na Escola EB 2/3 de Gondomar através da 

lecionação de aulas à turma do 8º E. O Núcleo de estágio foi composto por 

quatro Alunos-Estagiários (Eu, a Filipa Pereira, o Rui Silva e a Vanessa 

Nunes),o Professor Cooperante Marco Bastos da Escola EB 2/3 de Gondomar 

e a Professora Orientadora Olga Vasconcelos da FADEUP. 

  

3.5. Caracterização do Contexto de Estágio 

3.5.1. Meio Envolvente da Escola 

Gondomar é considerado o terceiro maior concelho da Grande Área 

Metropolitana do Porto, antecedido pelos concelhos de Vila Nova de Gaia e 

Porto, tendo uma área aproximada de 130,5 Km2 de acordo com os dados do 

Instituto Nacional de Estatísticas e apresenta uma população de cerca de 174 

000 habitantes. 

A Escola EB 2, 3 de Gondomar localiza-se na Rua Avenida 25 Abril 

número 183, na Freguesia de São Cosme concelho de Gondomar. É a Escola 

sede do Agrupamento de Escolas de Gondomar, onde fazem parte do 

agrupamento os seguintes estabelecimentos de ensino: Jardim-de-infância da 

Fontela, Jardim-de-infância do Monte Crasto, Jardim-de-infância do Vinhal, 

EB1 /J.I. de Aguiar, EB1 do Crasto, EB1 da Gandra, EB1 de Ramalde, EB1 do 

Souto, EB1/ J.I. do Taralhão e a EB1 do Vinhal. 

Gondomar, no total de estabelecimentos de ensino tem quarenta e três 

jardins-de-infância, quarenta e seis escolas E.B. 1, onze escolas E.B. 2,3 e seis 

escolas secundárias. 

No que diz respeito a prática desportiva, Gondomar, detém um vasto 

leque de instituições e espaços próprios para a prática desportiva, recreativa e 

de lazer (desde piscinas municipais, pavilhões municipais, pavilhão multiusos, 

espaços próprios de clubes e coletividades e vários espaços verdes).  
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Os clubes desportivos desenvolvem diferentes modalidades, sendo as 

mais importantes o futebol, voleibol, ciclismo, atletismo, patinagem, remo e 

hóquei em patins. 

 

3.5.2. Comunidade Educativa 

Segundo os dados retirados do Projeto Educativo 2010/2013, a 

comunidade educativa da Escola EB 2,3 de Gondomar é composta por 928 

alunos (onde o 5º ano tem 282 alunos, 6º ano 279, 7º ano 145, 8º ano 133 e o 

9º ano 89) divididos por 37 turmas. 

O pessoal docente é constituído por 116 professores (entre eles 64 do 2º 

Ciclo e 52 do 3º Ciclo), e o pessoal não docente por 30 pessoas. 

Quanto aos Encarregados de Educação, o Projeto Educativo chama 

atenção para os resultados do estudo sobre o nível global de habilitações dos 

pais dos alunos dos 2º e 3º ciclos, na qual 173 possuem o 1º ciclo de ensino, 

334 o 2º ciclo, 272 o 3º ciclo, 168 o secundário, 79 a licenciatura, nenhum 

possui mestrado ou doutoramento e 938 não declararam. 

 

3.5.3. Infraestruturas 

Atualmente as instalações da Escola EB 2,3 de Gondomar encontram-se 

em obras de reconstrução. Apesar de algumas adaptações devido às obras na 

escola, esta é constituída por um pavilhão gimnodesportivo, um pavilhão 

central (constituído por salas de direção, de professores, de aulas, biblioteca 

polivalente e cantina) e espaço exterior para o recreio. 

Referindo-me especificamente às instalações desportivas, atualmente a 

escola encontra-se em obras, por isso não existe espaços exteriores, assim 

sendo o pavilhão gimnodesportivo é neste momento o único espaço disponível 

para a realização das aulas de EF. 

O pavilhão tem capacidade para a realização de três aulas em simultâneo 

(a “separação” dos campos é feita através de cortinas), possui dois locais para 

arrumação do material, duas salas de apoio aos professores e funcionários do 

pavilhão, dois balneários (um masculino e outro feminino) e uma bancada. 
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3.5.4. A Minha Turma - 8º E 

Com o objetivo de conhecer melhor as características da minha turma – 

8ºE elaborei um questionário (Anexo I) em conjunto com os restantes 

elementos do núcleo de estágio, que foi entregue e preenchido pelos alunos na 

aula de apresentação. O mesmo foi dividido em cinco grandes pontos: 

Identificação pessoal, Agregado familiar, Desempenho escolar, Prática 

desportiva e Saúde. 

Para apresentação desses resultados, nos diferentes pontos, recorri às 

figuras que se seguem. 

Tal como se pode verificar (Figura 1) a turma do 8º E, da Escola EB 2,3 

de Gondomar, é constituída por 22 alunos (13 do sexo feminino e 9 do sexo 

masculino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Constituição da Turma 8º E. 

 

Pode-se constatar que, as idades dos alunos (Figura 2) da turma variam 

entre os 12 e 13 anos no sexo feminino e os 13 e 15 anos no sexo masculino. 

A média de idades é de 13,09 anos. 
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Figura 2 - Idade dos Alunos. 

 

Pode-se observar (Figura 3), que a Mãe é, geralmente, a Encarregada de 

Educação e que apenas três alunos têm o Pai como Encarregado de 

Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Encarregados de Educação. 

 

Como se verifica na Figura 4, as idades das Mães dos alunos variam 

entre os 30 e os 59 anos (situando-se a média nos 41,05). No entanto existem 

três alunos que não sabem a idade da Mãe. 
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Figura 4 - Idade da Mãe. 

 

Relativamente às idades dos Pais dos alunos, verifica-se (Figura 5) que 

variam entre os 34 e os 56 anos (situando-se a média nos 44,22). No entanto 

existem quatro alunos que não sabem a idade do Pai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Idade do Pai. 

No que diz respeito às Habilitações de Ensino das Mães dos alunos pode-

se verificar (Figura 6) que existem duas com o 1º Ciclo, cinco com o 2º Ciclo, 

quatro com o 3º Ciclo (apenas uma não completou e só tem o 8º Ano), oito com 
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o secundário (apenas uma não completou e só tem o 11º Ano) e uma com 

Ensino Superior. Existem dois alunos que não sabem as habilitações da Mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Habilitações da Mãe. 

 

Quanto às Habilitações de Ensino dos Pais dos alunos pode-se verificar 

(Figura 7) que existem quatro com o 1º Ciclo, três com o 2º Ciclo, seis com o 3º 

Ciclo (apenas um completou o 9º Ano sendo que dois tem o 7º Ano e três o 8º 

Ano), cinco com o secundário (apenas um não completou, só tem o 11º Ano). 

Existem quatro alunos que não sabem as habilitações dos Pais. 
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Figura 7 - Habilitações do Pai. 

 

Relativamente aos meios de transporte pode-se verificar (Figura 8) que os 

alunos deslocam-se para a escola de três formas: a pé, de autocarro e de 

carro. Sendo que o meio mais utilizado é o carro, em segundo lugar o ir a pé e 

em terceiro o autocarro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Meio de Transporte utilizado. 
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No que diz respeito ao tempo que os alunos demoram a chegar a escola 

conclui-se (Figura 9) que a maioria demora entre 5 a 15 minutos. Sendo que 

existe um aluno que apenas demora 3 minutos, dois alunos 30 minutos e um 

aluno 35 minutos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Tempo que demora a chegar a escola. 

 

Relativamente às reprovações escolares, verifica-se (Figura 10) que a 

maioria da turma não conta com reprovações. 

Ainda assim, existem seis alunos que já reprovaram (quatro deles uma 

vez e dois por duas vezes).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Reprovações Escolares. 
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No que diz respeito à prática desportiva, é possível constatar (Figura 11) 

que dos vinte e dois alunos apenas um não gosta de praticar Desporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Gosta de praticar Desporto. 

 

Como se pode verificar (Figura 12), a maioria dos alunos tem como 

modalidade favorita o futebol, seguindo-se o voleibol e o basquetebol. É de 

realçar que existe um aluno que gosta de badmínton, um de patinagem e um 

de canoagem. Um dos alunos não tem uma modalidade favorita, tendo com 

justificação o facto de não gostar de praticar Desporto. 

 

Figura 12 - Modalidade Favorita. 
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Relativamente a modalidade que não gostam, pode-se verificar (Figura 

13) que cinco alunos não gostam de andebol, três de futebol e de voleibol, dois 

de basquetebol e um atletismo. Quanto à ginástica, ao ténis de mesa e ao 

hóquei apenas um aluno em cada uma das modalidades afirma não gostar da 

mesma. Por fim, quatro alunos não destacam nenhuma modalidade que não 

gostem de praticar. 

 

 
Figura 13 - Modalidade que não gosta. 

 

De seguida pode-se verificar (Figura 14) que a maioria dos alunos não 

pratica qualquer tipo de desporto fora da escola. 

Ainda assim (Figura 15) existem três que praticam futsal, dois canoagem, 

um voleibol, um basquetebol e uma dança.  

De salientar o facto dos três alunos que praticam futsal, dois serem do 

sexo feminino, e o facto de existirem dois alunos (um feminino e um masculino) 

que praticam canoagem, uma modalidade que habitualmente não é muito 

praticada pelos jovens destas idades. 
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Figura 14 - Pratica Desporto fora da Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Modalidade que pratica fora da Escola. 

 

Como se pode verificar na Figura 16, não existe nenhum aluno que tenha 

qualquer problema de saúde que o impossibilite de realizar as aulas de EF, 

embora deva referir que após a realização da ficha de caracterização de cada 

aluno, tive conhecimento que uma aluna tem problemas de Hiperatividade. 
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Figura 16 - Problemas de Saúde. 

 

De seguida verifica-se (Figuras 17 e 18) que oito alunos já tiveram uma 

lesão desportiva. Quanto ao local da lesão os alunos referem-se ao pescoço, 

punhos e joelhos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Já teve alguma Lesão. 
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Figura 18 - Local da Lesão. 

 

Através dos resultados foi possível conhecer um pouco melhor cada um 

dos alunos (a nível pessoal e familiar) e as características gerais da turma. 

Entre outras características fiquei a saber, por exemplo, que gostam de 

praticar desporto (um aspeto importante para compreender se estariam ou não 

motivados para as aulas de EF), fiquei a conhecer as suas modalidades 

favoritas (quais as modalidades mais atrativas para cada um dos alunos), as 

modalidades que menos gostam (podendo assim adotar estratégias para 

inverter essa situação) e aqueles que praticam desporto fora da escola e qual a 

modalidade (com o intuito de saber quais os alunos que estariam mais à 

vontade nas diversas modalidades, e aqueles que possivelmente teriam mais 

dificuldades). Fiquei também a conhecer os seus problemas de saúde (ou 

lesões) que impossibilitam ou tornam desconfortável ou desaconselhada a 

prática das aulas de EF ou de certas ações e movimentos. 

Quanto maior for o conhecimento geral da turma, mais eficaz e eficiente 

será a ação do Professor. Assim sendo, todas estas informações foram úteis e 

importantes no momento do planeamento e realização das aulas, pois 

ajudaram-me a organizar melhor todo o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Fazendo uma síntese da caracterização geral da turma, posso dizer que 

relativamente à caracterização do Agregado familiar, as Mães dos alunos são 

em maioria as Encarregadas de Educação, e a média de idades das mesmas 
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situa-se nos 41,05 anos. Já a média de idades dos Pais situa-se nos 44,22 

anos. Quanto às habilitações literárias, as Mães são mais qualificadas que os 

Pais. 

No Desempenho escolar constata-se que a maioria da turma nunca 

reprovou, contribuído para isso o apoio educativo prestado a nível familiar. 

Apesar da maioria dos alunos gostarem de praticar desporto só um 

número reduzido é que pratica fora da escola. Relativamente à modalidade 

favorita, o voleibol foi a que obteve maior preferência por parte do sexo 

feminino, enquanto para o sexo masculino foi o futebol. Por outro lado, a 

modalidade que menos gostam no sexo feminino é o futebol e no sexo 

masculino o andebol. 

Nenhum aluno possui problemas de saúde que impossibilite realizar as 

aulas de EF. Quanto às lesões desportivas o número de alunos que já tiveram 

algum tipo de lesão é reduzido.    

    

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realização da Prática Profissional  
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4. Realização da Prática Profissional 

 

 Segundo as Normas Orientadoras do EP do 2º ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de EF nos Ensinos Básico e 

Secundário, da FADEUP, o objetivo geral do EP é a integração plena do aluno 

estagiário no exercício da vida profissional de uma forma progressiva e 

orientada em contexto real. Onde o mesmo possa desenvolver competências 

profissionais de forma crítica e reflexiva, que o torne capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão. 

Assim sendo, ao longo do EP o estagiário deve atuar e intervir nas 

seguintes Áreas de Desempenho: 

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

- Áreas 2 e 3 - Participação na Escola e Relações com a Comunidade; 

- Área 4 - Desenvolvimento Profissional. 

 

4.1. Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e 

Aprendizagem 

Segundo Nóvoa (2009), para que o trabalho de um professor seja o mais 

profissional possível ele deve possuir os seguintes aspetos ou características: 

o conhecimento (deve saber bem aquilo que ensina e ser capaz de conduzir os 

alunos à aprendizagem), a cultura profissional (integrar-se na escola, aprender 

com os colegas mais experientes, refletir e avaliar o seu trabalho), o tato 

pedagógico (saber agir, comunicar e relacionar-se com os alunos), o trabalho 

em equipa (na realização conjunta dos projetos educativos de escola e os 

demais afazeres) e o compromisso social (criar relações com a comunidade e 

intervir no espaço público da educação). 

Esta área engloba a conceção, planeamento, realização e a avaliação do 

ensino. Tendo como base a construção de uma estratégia de intervenção 

orientada por objetivos pedagógicos que conduza á eficácia de todo o processo 

de educação e formação dos alunos. 
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4.1.1. Conceção 

A conceção foi o ponto de partida de toda a preparação teórica do Estágio 

EP. A mesma foi realizada de uma forma cuidada, através da análise e 

elaboração de documentos que fazem parte e influenciam todo o processo 

educativo. 

Assim sendo, no início de setembro quando me apresentei na escola, no 

primeiro contacto que tive com o Professor Cooperante (numa reunião 

“informal”) foi-me fornecido pelo mesmo os Projetos Curricular, Projeto 

Educativo e o Regulamento Interno da Escola EB 2,3 de Gondomar, onde tive 

como primeira tarefa realizar a sua leitura, com o intuito de conhecer os 

objetivos da escola, regras de funcionamento, composição da comunidade 

educativa e os seus direitos e deveres. 

Alguns dias depois tive a primeira reunião com o Grupo de estágio 

(Professor Cooperante e restantes colegas de estágio) onde fiquei a saber que 

iria trabalhar com uma turma do 8º Ano (mais especificamente com o 8ºE). 

 Apesar de já conhecer de uma forma geral o Programa de EF (uma vez 

que foi bastante enfatizado em várias disciplinas do 1º ano do Mestrado) 

realizei a minha segunda tarefa, que foi conhecer mais especificamente os 

conteúdos abordar no 8º Ano. 

A terceira tarefa foi realizada na primeira reunião do Grupo de EF (que faz 

parte do Departamento de expressões), que foi a elaboração do Plano Anual 

de EF e do Plano Anual de Atividades. 

No Plano Anual de EF, foram discutidas e analisadas as modalidades a 

abordar ao longo dos três períodos, os objetivos gerais, as metodologias e 

critérios de avaliação, para que todos os professores sigam as mesmas 

orientações permitindo assim que exista uma conformidade no ensino das 

habilidades motoras ao longo dos vários anos de ensino (do 5º até ao 9º ano). 

Quanto ao Plano Anual de Atividades foi direcionado para toda a 

comunidade educativa com o intuito de desenvolver hábitos saudáveis de 

prática desportiva, e aquisição de novos conhecimentos e capacidades de uma 

forma divertida, competitiva ou informal.  



 

33 
 

Após o desenvolvimento das tarefas anteriores, e com o conhecimento 

que retirei das mesmas, elaborei três documentos, o primeiro sobre a 

caracterização do meio, onde realizei uma caracterização geral do Concelho de 

Gondomar (que contemplou o enquadramento histórico, cultura e geográfico), o 

segundo sobre a caracterização geral da Escola EB 2,3 de Gondomar (onde 

falei sobre a sua história, infraestruturas, materiais existentes nomeadamente 

para a prática das aulas de EF e da composição da sua comunidade 

educativa). 

Quanto ao terceiro documento foi sobre a Caracterização da turma - 8º E 

(onde analisei cinco grandes pontos: Identificação pessoal, Agregado familiar, 

Desempenho escolar, Prática desportiva e Saúde). 

Depois da elaboração de todos os documentos mencionados 

anteriormente, realizei o meu Projeto de Formação Inicial que apresentava as 

minhas expectativas, motivações, dificuldades, estratégias e objetivos para a 

realização do estágio. 

Todas as tarefas que realizei foram construídas e desenvolvidas com 

base num processo de ação-reflexão, tendo contribuído para isso as respostas 

que fui obtendo nas consultas e pesquisas realizadas na literatura (sobre os 

vários assuntos com que me ia confrontando) e nas “discussões” com o Núcleo 

de estágio sobre as minhas dúvidas. 

Estes conhecimentos pedagógicos e curriculares que adquiri ao longo da 

conceção, ajudaram-me adequar o ensino à realidade dos alunos e da escola. 

Como refere Graça (1999), o professor deve apresentar um conjunto de 

conhecimentos que são o suporte de base para a competência de ensino, 

nomeadamente o conhecimento pedagógico do conteúdo, isto é, saber como 

ensinar uma matéria específica, num contexto específico. O que implica que o 

professor tenha um conhecimento do conteúdo (acerca da matéria que ensina), 

um conhecimento pedagógico geral (relacionado com os métodos de ensino) e 

um conhecimento dos contextos educativos (onde se desenrola a ação). 
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4.1.2. Planeamento 

Para a realização do planeamento é importante ter um bom conhecimento 

dos vários aspetos referidos na fase anterior, a conceção. Apesar de sabermos 

que o Programa de EF está desajustado à realidade das nossas escolas, por 

ser demasiado extenso, multidisciplinar e não permitir uma consolidação 

adequada dos conhecimentos, não devemos negligenciá-lo. 

No momento de construção do planeamento devemos adaptar o 

programa em função das necessidades dos alunos, das instruções do Grupo 

de EF, do material e do espaço existente. Só através da combinação de todos 

esses aspetos é possível realizar corretamente o processo de ensino-

aprendizagem. 

Numa lógica de realização progressiva do ensino, de forma sistemática e 

contínua, o seu processo temporal necessita de diferentes momentos e níveis 

de tarefas de planeamento e de preparação do ensino por parte do professor. 

Tendo esses aspetos em conta, o planeamento foi realizado em de três níveis, 

o planeamento anual, planeamento das unidades didáticas e planos de aula. 

Sendo que os três níveis de planeamento são imprescindíveis e estão 

interligados. 

No que diz respeito ao planeamento anual, que para Bento (1987, p. 52), 

“é um plano de perspetiva global que procura situar e concretizar o programa 

de ensino – no local e nas pessoas envolvidas”, elaborei em função das 

modalidades que ficaram definidas na reunião do Departamento de EF, 

correspondentes ao ano de ensino com o qual iria trabalhar (8º Ano). 

Depois de saber quais as modalidades que deveria abordar no meu ano 

de ensino, a minha primeira preocupação foi dividir de forma adequada o 

número de aulas/horas que iria realizar em cada uma das modalidades, pois 

havia vários fatores que influenciavam essa divisão, nomeadamente o facto de 

a escola estar em obras e para a realização das minhas aulas só ter disponível 

um terço do pavilhão. Assim sendo, tentei dividir uniformemente a carga horária 

de todas as modalidades abordar, com o intuito de possibilitar aos alunos, um 

número de horas idênticas de prática das diferentes modalidades, de forma a 
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motivá-los tanto para as suas modalidades favoritas como para as não 

favoritas, com a exceção de três, o atletismo, patinagem e basquetebol.  

No atletismo além do espaço disponível que me foi facultado tive outro 

condicionante que me levou a programar menos aulas, que foi o material 

específico. Logo aqui tive que adaptar o programa em função das condições 

disponíveis. Se para a realização de aulas de estafetas era possível adaptar e 

realizar as mesmas em um terço do campo, já o salto em comprimento sem 

caixa de saltos e o lançamento do dardo com um espaço reduzido era 

extremamente complicado de se realizar. Optei apenas por dar seis aulas: três 

de estafetas e três de lançamento do peso (sendo que para o lançamento do 

peso, com pesos adaptados, havia condições para a realização do mesmo, 

coisa que não acontecia com o lançamento do dardo). 

Na patinagem o grande problema era o material disponível, pois só 

existiam seis patins para um total de 22 alunos. Ainda assim, cinco alunos 

tinham patins próprios e levaram-nos para as aulas, o que permitiu a realização 

de quatro aulas de patinagem. 

Quanto ao basquetebol como era uma modalidade onde iria abordar o 

Modelo de Educação Desportiva (MED), destinei um número de horas superior 

em relação às outras modalidades, que foram 18 aulas, devido às 

características que envolvem este modelo. 

De salientar também que ao longo dos três Períodos realizei seis aulas 

(duas aulas de 45 minutos cada, por período) de condição física através da 

aplicação da bateria de Testes do Fitnessgram. As mesmas foram realizadas 

no início de cada um dos períodos (em função do material disponível na 

escola) sendo que uma aula era destinada para a avaliação do peso e altura, 

realização de abdominais, extensão do tronco, extensão de braços e o senta e 

alcança, e a outra aula para o teste do vaivém.  

Mesmo assim o plano anual foi sofrendo adaptações ao longo do ano 

devido ao material disponível e alguns fatores exteriores à própria aula, 

nomeadamente interrupções letivas, que obrigaram em alguns casos a diminuir 

o número de aulas que estavam planeadas inicialmente. 
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No planeamento das unidades didáticas, que segundo Bento (1987, p. 

52), são realizadas “de acordo com as indicações do programa, o plano anual 

subdivide-se em períodos, com diferentes unidades de matéria. A duração de 

cada unidade depende do volume e das dificuldades das tarefas de ensino e 

aprendizagem, de princípios psicopedagógicos e didático-metodológicos”, 

realizei um documento para cada modalidade que iria lecionar, onde constava 

os conteúdos a abordar tendo em conta o programa (com as adaptações 

necessárias) e em função das capacidades que observei nas aulas de 

avaliação diagnóstica.  

As unidades didáticas eram compostas pelas quatro categorias 

transdisciplinares do ensino: Habilidades motoras, Condição física, Cultura 

desportiva e Conceitos psicossociais. Cada unidade demostrava o que iria 

ensinar: os conteúdos (que passavam por uma fase de introdução, exercitação 

e consolidação), a sua sequência lógica e metodológica, focando os aspetos 

essenciais para um correto processo de ensino-aprendizagem.  

Inicialmente tive algumas dificuldades na construção das unidades 

didáticas, nomeadamente na definição e número de conteúdos abordar 

(comecei por definir um número elevado de conteúdos) em cada uma das 

modalidades. Um dos fatores que contribuiu para isso foi o facto e ter 

estabelecido objetivos e metas que não estavam ajustados à realidade da 

minha turma, mas depois de várias pesquisas realizadas na literatura e a partir 

do momento em que consegui conhecer melhor as limitações e as capacidades 

da minha turma essa dificuldade foi ultrapassada. E a partir daí comecei a 

construir unidades didáticas com um número de conteúdos adequados e com 

objetivos e metas que os meus alunos conseguissem alcançar. 

O plano de aula é a conjugação dos vários tipos de planeamento teóricos 

que se irão refletir na prática, “a preparação da aula apoia-se no planeamento 

de longo prazo. Tendo em atenção a matéria, os pressupostos dos alunos e as 

condições de ensino, bem como os dados fornecidos pela análise das etapas 

anteriores, na preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos 

(já estabelecidos no plano da unidade), é planificado o seu decurso 

metodológico e temporal” (Bento, 1987, p. 55). 



 

37 
 

Os meus planos de aula eram compostos pelos objetivos e conteúdos que 

iriam ser abordados em cada aula específica de cada uma das unidades 

didáticas, pelas situações de aprendizagem, forma de organização dos alunos, 

palavras-chaves a utilizar na transmissão de feedbacks, material necessário, e 

o tempo disponível para cada uma das partes da aula (inicial, fundamental e 

final). Eram simples, objetivos, fáceis de consultar e flexíveis (para o caso de 

imprevistos que pudessem ocorrer ao longo das aulas).  

Como dizia muitas vezes o Professor Cooperante, Marco Bastos, o plano 

de aula tinha de ser um documento “fácil de consultar” sendo possível a uma 

pessoa (a outro professor de EF) que recorresse a ele perceber rapidamente 

os seus objetivos e intenções. 

Inicialmente demorava bastante tempo para fazer um plano de aula pois a 

falta de “prática” era o principal motivo, mas depois de realizar alguns planos 

de forma mais sistemática facilmente ultrapassei essas dificuldades. 

Uma das principais dificuldades iniciais que encontrei foi na elaboração 

dos objetivos de cada uma das categorias transdisciplinares (Habilidades 

motoras, Condição física, Cultura desportiva, Conceitos psicossociais). 

Demorei algum tempo, mas consegui ultrapassar esta dificuldade através das 

consecutivas pesquisas e de um esforço inesgotável na procura da melhor 

forma de enunciar os objetivos. 

Outra das barreiras que tive de ultrapassar foi o facto de planear 

exercícios a mais para as aulas de 45 minutos e por sua vez exercícios a 

menos para as aulas de 90 minutos. Mas com ajuda do Núcleo de estágio, 

através das reuniões e das observações das aulas dos restantes colegas e de 

muita reflexão consegui chegar ao ponto de equilíbrio que consistiu na 

adequação do planeamento dos exercícios à duração da aula. 

Após a elaboração destes três níveis de planeamento reuni tudo, através 

do Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990), 

para cada uma das modalidades abordadas, onde é possível encontrar de 

forma organizada toda a informação relativa aos conteúdos programáticos. 

O MEC está dividido em três fases: Fase de Análise, que compreende o 

Módulo I - Análise e realização de uma estrutura do conhecimento, Módulo II - 
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Análise de aprendizagem e o Módulo III - Análise dos alunos; Fase de tomada 

de decisão, que contempla o Módulo IV – Extensão e sequência dos 

conteúdos, Módulo V - Definição de objetivos, Módulo VI - Configuração da 

avaliação e Módulo VII – Progressões de ensino; Fase de aplicação, que inclui 

o planeamento das aulas e as suas reflexões. 

Qualquer tipo de planeamento deve ser dinâmico, prático e facilitador do 

todo o processo de ensino-aprendizagem, podendo ser alterado e adequado 

em qualquer momento para uma aplicação mais eficaz e de qualidade do 

mesmo.  

 

4.1.3. Realização 

Só uma conjugação correta entre a conceção e o planeamento pode 

conduzir com eficácia a realização das aulas, tendo sempre em conta as 

tarefas didáticas. 

Para isso, em função dos alunos deve-se utilizar a diferenciação 

pedagógica, proporcionar aprendizagens significativas e promover um maior 

tempo potencial de aprendizagem, desenvolvendo a competência nos alunos e 

a capacidade de atuar de forma ativa no processo de aprendizagem. 

Como já referi no ponto anterior, o planeamento foi uma das maiores 

dificuldades iniciais que tive (principalmente ao longo das duas primeiras 

semanas), nomeadamente no que respeita ao facto de não conseguir planear 

exercícios de acordo com o tempo disponível para cada aula.  

Aliado a isso, e pelo facto de ter uma preocupação constante em corrigir 

os alunos quando estes cometiam algum erro, acabava por intervir e parar 

demasiadas vezes (mais do que era aconselhado) a aula, diminuído assim o 

tempo potencial de aprendizagem dos alunos. 

Todos estes problemas, levaram-me a refletir sobre a autonomia que o 

Professor Cooperante me tinha dado desde o início para a realização das 

aulas.  

Foi então que surgiram perguntas: “(…) Com menos autonomia e mais 

“ordens” por parte do Professor Cooperante eu não realizaria um plano de aula 

mais correto? (…) Se o professor me dissesse qual seria o “número ideal” de 
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exercícios que deveria de realizar nas aulas de 45 minutos e de 90 minutos, o 

meu plano de aula não seria mais eficaz? (…) Se o Professor no decorrer das 

minhas aulas me alertasse para o facto de estar a interromper demasiadas 

vezes as aulas e por quebrar o ritmo da mesma, a minha intervenção na aula 

não era mais eficaz? (…) Por que razão é que o Professor só nas reuniões de 

Núcleo de estágio me dá informações para eu melhorar e evoluir...?” 

E embora neste momento seja fácil para mim compreender perfeitamente 

por que é que isso aconteceu, na altura foi um exercício que me levou a refletir 

muito, e a procurar soluções e respostas para ultrapassar as minhas dúvidas e 

dificuldades.  

A partir desse momento consegui gerir melhor as aulas, planear melhor 

os exercícios, deixar de interromper “por tudo e por nada” as aulas e começar a 

utilizar mais os feedbacks e as palavras-chaves, aumentando assim 

significativamente o tempo de empenhamento motor dos alunos. 

O feedback pedagógico é definido por Fishman e Tobey (1978) como um 

comportamento de reação do professor à resposta motora do aluno, tendo 

como objetivo modificar essa resposta no sentido da aquisição ou realização 

dessa habilidade. Para Rosado e Mesquita (2009, p.90) o feedback deve ser 

realizado imediatamente a seguir a execução da habilidade, criando assim 

condições acrescidas de eficácia. 

Por sua vez, as palavras-chave são conceitos que incluem, na sua 

maioria, apenas uma ou duas palavras, com o objetivo de focar a atenção 

sobre os aspetos críticos da tarefa (Landin, 1994). 

Com o passar do tempo, comecei também em algumas modalidades, 

nomeadamente no voleibol e no badminton, a realizar exercícios por níveis de 

ensino, isto é, como existiam diferenças no nível de capacidade/desempenho 

em ambas as modalidades, coloquei no nível 1 os alunos com mais 

dificuldades e no nível 2 os que possuíam mais capacidades. 

Como referem Matos et al. (1993), “a adequação do nível de dificuldades 

das atividades às capacidades dos alunos permite-lhes alcançarem uma 

elevada percentagem de sucesso”. 
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O que pude comprovar em ambas as modalidades é que existiu uma 

evolução e uma melhoria significativa por parte dos alunos que estavam no 

nível 1, o que me levou a concluir que foi uma ótima solução ter dividido nessas 

modalidades a turma em dois níveis de ensino.  

Outra das preocupações que não tinha inicialmente e passei a ter, muito 

por influência da minha Professora Orientadora Olga Vasconcelos, foi a 

diferenciação pedagógica (um aspeto importante que se deve ter em conta) na 

realização dos exercícios por parte dos alunos com preferência lateral 

esquerda (manual, pedal e visual).  

Antes da Professora me alertar para estes aspetos, eu realizava 

exercícios direcionados para o tipo de preferência manual dos alunos, isto é, os 

destrímanos realizavam sempre os exercícios com a mão direita e o 

sinistrómanos com a mão esquerda.  

A partir desse momento, tive a preocupação e o cuidado (sempre que 

possível) de em todos os exercícios que realizássemos nas várias modalidades 

ao longo do ano, de colocar todos os alunos (destrímanos e sinistrómanos) a 

realizar os exercícios tanto do lado direito como do lado esquerdo com o intuito 

de fomentar a utilização do lado não preferencial, e eles próprios tentarem 

melhorar a utilização dos membros não preferidos. 

Relativamente às aulas de condição física (onde aplicava a bateria de 

Testes do Fitnessgram), no 1º Período realizei as mesmas com ajuda dos 

meus colegas de estágio e do Professor cooperante. Inicialmente ficou decidido 

que no 1º Período todos ajudariam os colegas na aplicação dos testes, o que 

foi uma boa opção, pois ajudou-me a encontrar a melhor forma de aplicar e 

realizar os mesmos de forma autónoma (sem ajuda dos colegas de estágio e 

do Professor cooperante) nos períodos seguintes. 

Assim sendo nos 2º e 3º Períodos, formei grupos de dois alunos e 

enquanto um realizava o exercício o outro contava o número de execuções (e 

assim sucessivamente para os restantes exercícios). Acabou por ser uma boa 

opção pois os alunos sentiram-se mais motivados por serem eles próprios a 

realizarem essas funções e o desempenho também melhorou bastante. 
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Ao longo do ano utilizei nas aulas o Modelo de Ensino Tradicional, com 

exceção da modalidade de basquetebol, onde utilizei o MED. 

O MED desenvolvido por Siedentop (1987) tem como objetivo 

fundamental formar alunos desportivamente competentes, cultos e entusiastas. 

O modelo enfatiza características do desporto institucionalizado, 

nomeadamente a época desportiva, a filiação (promoção da integração dos 

alunos em equipas e consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de 

pertença ao grupo), a competição formal (quadro competitivo), o registo 

estatístico (Anexo II), a festividade e os eventos culminantes (Anexo III). É um 

modelo inclusivo, onde se pretende que todos os alunos assumam variadas 

funções dentro da sua equipa, desde jogadores, capitão/treinador, árbitro, 

oficial de mesa, etc. 

As equipas têm nomes, símbolos, cores e um espaço próprio (definido) 

para treinar. No que diz respeito a formação de equipas, os critérios visam 

assegurar o equilíbrio competitivo (equipas equilibradas), mas também o 

desenvolvimento das relações de entreajuda, cooperação e aprendizagem. 

Com a aplicação deste modelo ao longo das aulas de basquetebol 

pretendia que os alunos dominassem não só as habilidades do basquetebol, 

mas também que conhecessem e valorizassem as tradições e rituais 

associados ao desporto e atividade física (distinguindo a boa da má prática 

desportiva) e que fossem promotores e defensores da autenticidade dessa 

prática desportiva. Para isso forneci um “Manual de Equipa” (Anexo IV) a cada 

aluno para ajudar a compreender melhor o MED e alcançar os objetivos com 

sucesso. 

Uma vez que este modelo confere mais responsabilidade aos alunos, 

inicialmente estava apreensivo e cauteloso sobre a implementação do mesmo, 

mas como o este foi bem recebido por parte dos alunos, todos os receios foram 

ultrapassados.  

O facto de os alunos estarem divididos por equipas, terem um nome, um 

equipamento (alusiva a sua equipa) que os distinguia uns dos outros (tal como 

defende o modelo, uma filiação, sentimento de pertença ao grupo) e de existir 

competitividade tornou as aulas mais dinâmicas e ativas. Como refere Mesquita 
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(2000, p. 18): “a competição exerce um papel fundamental na formação do 

individuo...tanto na sua carreira desportiva, em particular, como na sua vida, 

em geral. A competição constitui um meio de afirmação pessoal, devendo 

contribuir fundamentalmente para a autossuperação e para a autoafirmação”. 

Tanto no basquetebol como nas restantes modalidades, o grande 

problema que tive ao longo das aulas foi o espaço disponível. Tal como já referi 

anteriormente ao longo do ano letivo a Escola EB 2,3 de Gondomar esteve em 

obras de reconstrução e por esse motivo não existiam espaços exteriores e 

assim sendo o único espaço disponível para a realização das aulas de EF era o 

pavilhão. E na hora das minhas aulas estava sempre ocupado sendo assim, só 

tinha um terço do espaço disponível para a realização de aulas. 

Inicialmente foi confuso organizar e orientar exercícios num espaço tão 

reduzido, tendo que encontrar soluções para as diferentes modalidades 

(essencialmente realizar exercícios e jogos reduzidos). 

Além disso existiam dois elementos que perturbavam o normal decorrer 

da aula. Um deles dizia respeito ao barulho que existia no pavilhão (pelo facto 

de estarem a ser realizadas três aulas em simultâneo) e o outro ao facto dos 

três campos serem separados apenas por cortinas, o que possibilitava que as 

bolas que eram utilizadas nas restantes aulas facilmente interferissem e 

incomodassem as minhas aulas.  

Devo destacar que a autonomia que o Professor Cooperante me deu 

desde o primeiro dia, todas as observações das aulas dos meus colegas de 

estágio, as reuniões do núcleo de estágio (com indicações do Professor 

Cooperante e Professora Orientadora) e as minhas reflexões ajudaram-me aula 

após aula a ultrapassar todas as dificuldades que me foram surgindo.  

 

4.1.4. Avaliação 

Para o processo de organização e gestão do ensino ser completa além da 

conceção, planeamento e realização é necessário uma avaliação. 

A avaliação “é um elemento integrante e regulador da prática educativa, 

permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, 
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apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das 

aprendizagens” (Desp. Norm. n.º 1 / 2005). 

Deve-se propor sequências de aprendizagem que impliquem a adoção de 

procedimentos avaliativos. É importante que a avaliação seja reguladora e que 

proporcione momentos de autoavaliação ao serviço da consolidação dos 

saberes e da aprendizagem. 

É necessário ter em conta as principais funções da avaliação, entre elas o 

facto de promover igualdade de oportunidades a todos os alunos, estimular o 

sucesso educativo e a autoconfiança do aluno, ter atenção aos ritmos de 

desenvolvimento e progressão, ser correta e promover a participação de todos 

os alunos. 

O processo de avaliação realiza-se ao longo de todas as unidades 

didáticas e independentemente do momento em que se realiza, a avaliação 

assume diversas funções. Assim sendo podemos dividir os tipos de avaliações 

em três: avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. 

A avaliação diagnóstica é o ponto de partida do processo de ensino-

aprendizagem e tem como objetivo, determinar o nível de capacidades, 

conhecimentos e identificar as dificuldades dos alunos em relação aos 

conteúdos da modalidade abordada. Tem como intuito proporcionar um 

planeamento adequado. 

Na primeira aula de cada uma das modalidades abordadas (com a 

exceção do unihóquei, patinagem e futebol), realizei uma avaliação 

diagnóstica, através do preenchimento de uma grelha de observação que 

continha os conteúdos que eu queria abordar ao longo da respetiva 

modalidade, e os critérios de avaliação (que dividi numa escala de três 

números, sendo que 1- Não executa, 2 – Executa com dificuldades e 3 

Executa). Através dos resultados dessa tabela poderia planear de forma mais 

correta e eficaz para cada uma das unidades didáticas. 

A maior dificuldade que encontrei inicialmente na avaliação diagnóstica foi 

aplicar as grelhas de observação que tinha construído, porque continham 

conteúdos a mais para observar, e por isso não conseguia observar todos os 
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conteúdos em cada um dos alunos. Mas com o passar do tempo e da prática 

comecei a realizar grelhas de observação mais simples e fáceis de aplicar.  

Não efetuei avaliação diagnóstica em três modalidades: no unihóquei, na 

patinagem e no futebol. 

No unihóquei não realizei porque era a primeira vez que a turma iria ter 

contacto com a modalidade. Na patinagem devido a falta de material para a 

realização das aulas (só concretizei quatro aulas). No futebol por ter sido a 

última modalidade a ser abordada (no 3º Período) e por já conhecer 

minimamente as capacidades e as dificuldades dos alunos (uma vez que tanto 

na última aula do 1º Período como na última do 2º Período, deixei os alunos 

escolherem a modalidade que queriam realizar nessas aulas e eles optaram 

por futebol, e assim pude observar o desempenho dos alunos). 

A avaliação formativa tem como objetivo o controlo do processo ensino-

aprendizagem, através de uma observação sistemática ao longo de todas as 

aulas. No decorrer da mesma é importante detetar as dificuldades dos alunos, 

apontar os seus progressos/evolução e transmitir-lhes informações (feedbacks) 

sobre o seu desempenho. Este tipo de avaliação tem um papel importante e 

determinante para o reajustamento (sempre que necessário) do processo de 

ensino-aprendizagem, adaptando-se às necessidades e capacidades 

específicas dos alunos. 

Através da avaliação formativa desde o primeiro dia de aulas (com o 

intuito de adaptar os exercícios e os conteúdos em função das dificuldades dos 

alunos) foi possível verificar inicialmente nas aulas de voleibol que os alunos 

não estavam a evoluir. E assim sendo como já referi anteriormente, optei por 

realizar exercícios por níveis de ensino, e a partir desse momento os alunos 

começaram a progredir mais e o processo de ensino-aprendizagem passou a 

ser mais eficaz.  

A Avaliação Sumativa é última fase dos três níveis de avaliação, e tem 

como objetivo verificar a evolução individual dos alunos ao longo da unidade 

didática e o sucesso do ensino. 

Na última aula de cada uma das modalidades abordadas realizei uma 

avaliação sumativa, através do preenchimento de uma grelha de observação 
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que continha os conteúdos que eu queria avaliar na respetiva modalidade e os 

critérios de avaliação em função dos objetivos propostos para a realização 

correta de cada um dos conteúdos avaliados.  

Tal como na avaliação diagnóstica dividi os critérios numa escala de três 

números, sendo que 1- Não executa, 2 – Executa com dificuldades e 3 

Executa, a soma total de cada critério de cada conteúdo correspondia a uma 

nota final para cada aluno que variava entre a nota 1 e a nota 5. 

No final quando tinha o resultado da avaliação sumativa, tinha a 

preocupação de comparar a mesma com a avaliação diagnóstica, com o intuito 

de estabelecer um meio de comparação entre as duas avaliações e perceber 

dessa forma se tinha existido ou não alguma evolução por parte dos alunos ao 

longo da unidade didática. 

 No 1º Período tive algumas dificuldades na atribuição das classificações, 

como era a primeira vez que estava a atribuir notas aos alunos o receio de não 

“ser justo” era grande mas, com ajuda do Professor Cooperante facilmente 

ultrapassei essa dificuldade. Tudo foi mais fácil no 2º e 3º Períodos.   

De salientar que tanto os resultados dos testes escritos (que foram 

realizados um por período) como o comportamento ao longo das aulas eram 

dois elementos integrantes da avaliação. 

 

4.2. Área 2 e 3 - Participação na Escola e relações com a 

Comunidade  

Esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas na escola 

pelo estagiário, tendo como base a sua integração na comunidade escolar.  

Abrange desde atividades do Grupo de EF passando pelas atividades do 

Núcleo de estágio até ao acompanhamento do DT.  

Essencialmente o objetivo é que o aluno estagiário não se dedique 

apenas a dar as aulas à sua turma, mas que também acompanhe e participe 

de forma ativa na escola e na comunidade como sendo um elemento integrante 

da mesma. 
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4.2.1. Atividades do Grupo de Educação Física 

Na primeira reunião do Grupo de EF, através da elaboração do Plano 

Anual de Atividades, ficaram definidas as atividades que iriam ser realizadas ao 

longo do ano letivo 2011/2012. As mesmas foram direcionadas para toda a 

comunidade educativa com o intuito de desenvolver hábitos saudáveis de 

prática desportiva e aquisição de novos conhecimentos e capacidades de uma 

forma divertida, competitiva ou informal.  

O plano anual não programava um grande número de atividades devido 

ao espaço disponível na escola (por causa das obras de reconstrução que 

estavam a decorrer) mas ainda assim comtemplava um número e uma 

variedade significativa de atividades (num total de 9 divididas em 3 por cada 

um dos períodos) entre elas o futsal, basquetebol, caminhadas e umas 

miniolimpíadas (atividade do Núcleo de Estágio). 

Assim sendo, apenas tive possibilidade de participar em 3 atividades 

(futsal, basquetebol, miniolimpíadas) uma vez que as restantes 

(nomeadamente as Caminhadas) coincidiam com os dias das minhas aulas e 

como não eram destinadas ao ano que eu estava a lecionar não podia 

participar. A primeira atividade em que eu participei foi o Torneio de Futsal do 

5º ano. 

No momento em que entrei no pavilhão lembrei-me de já ter participado 

como aluno neste torneio e na altura ter ganho o mesmo. Foi um momento que 

me marcou bastante pois, foi a minha primeira atividade desportiva na escola e 

olhando para os alunos que estavam no pavilhão percebi facilmente porque é 

que estavam tão agitados, barulhentos e com muita vontade de jogar no 

torneio, pois eu já tinha vivido todas essas sensações e emoções 

anteriormente. 

Explicitando um pouco mais sobre o Torneio de Futsal das turmas do 5º 

ano, devo salientar que o mesmo decorreu no dia 6 de Outubro 2011, das 

8h30m às 12h:30m. Participaram no torneio dez equipas masculinas 

compostas por 8 jogadores, que representaram cada uma das turmas do 5º 

ano (A / B / C / D / E / F / G / H / I / J).  
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As dez turmas foram divididas em dois grupos: Grupo 1 – A / C / E / G / I e 

Grupo 2 – B / D / F / H /J, e foram realizados jogos num sistema de todos 

contra todos (dentro de cada um dos grupos).  

Os jogos tinham uma duração de sete minutos. Para as meias-finais 

passavam os dois primeiros classificados de cada grupo, onde os primeiros 

classificados (de cada grupo) jogavam contra os segundos classificados (de 

cada grupo). Os vencedores de cada uma das meias-finais passavam à final e 

os vencidos realizavam o jogo de atribuição do 3º e 4º lugar. 

Durante o torneio arbitrei sete jogos que de uma maneira geral correram 

bem.  

Mas em dois dos jogos deparei-me com algumas dificuldades, 

nomeadamente o facto dos alunos que estavam na assistência passarem de 

um lado para o outro pelo meio do campo onde se realizavam os jogos e a 

situação que decorreu no jogo de atribuição do 3º e 4º lugares, em que as 

equipas acabaram por empatar durante o tempo regulamentar e foi necessário 

recorrer ao desempate pela marcação de grandes penalidades. Na marcação 

da mesma pareceu-me que a bola não tinha ultrapassado a linha de golo mas, 

fiquei com algumas dúvidas, entretanto como tinha mais alguns professores 

comigo pude esclarece-las. 

No que diz respeito à classificação final no 1º Lugar ficou a turma do 5ºB 

e em 2º Lugar a turma do 5ºE. Quanto ao balanço final do torneio, foi muito 

positivo, pois mais uma vez despertou atenção e motivação dos alunos para a 

prática desta modalidade. 

A segunda atividade em que participei foi o Torneio de Basquetebol, 

intitulado como Torneio de Street Basket – Compal Air (para alunos do 7º, 8º e 

9º Anos que nasceram entre 1998 e 1999) que decorreu no dia 16 de 

dezembro 2011 daa 8h30m às 10h:30m para o sexo masculino e das 10h30m 

às 12h:30m o sexo feminino. 

Em cada uma das competições (masculina e feminina) o jogo era de 3x3 

(sendo as equipas formadas por 4 elementos - 3 jogadores e 1 suplente) e 

tinha uma duração de oito minutos (cada um). 
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As turmas foram divididas em dois grupos (Grupo A e Grupo B) e 

realizaram-se jogos num sistema de todos contra todos (dentro de cada um dos 

grupos).  

Para as meias-finais passavam os dois primeiros classificados de cada 

grupo, onde os primeiros classificados (de cada grupo) jogavam contra os 

segundos classificados (de cada grupo). Os vencedores de cada uma das 

meias-finais passavam à final e os vencidos realizavam o jogo de atribuição do 

3º e 4º lugar. 

Alguns dos alunos que não puderam participar no torneio (devido à idade) 

realizaram a função de árbitros nos jogos, acabando por dar uma ajuda 

preciosa na realização do torneio. 

Durante a realização dos jogos os alunos (participantes) tiveram um 

comportamento bastante positivo, no que diz respeito ao jogo, à disciplina e ao 

fair-play. 

Ao longo do torneio tive funções de árbitro de mesa (apontar os 

lançamentos de cada uma das equipa e distribuição de coletes pelas equipas). 

É de salientar o facto de a turma do 8º E (a minha turma) ter conseguido 

uma boa prestação tanto na competição feminina como na masculina 

(atingindo mesmo na competição masculina o 4º Lugar). 

De maneira geral o torneio correu bem e foram atingidos os objetivos que 

o Grupo de EF tinha planeado.  

Para terminar, refiro que, apesar das condições da escola não serem as 

ideais (uma vez que se encontrava em obras de reconstrução), o Grupo de EF 

foi bastante dinâmico ao longo do ano (realizando diferentes tipos de 

atividades) e que, apesar de não ter conseguido participar em todas as 

atividades (pois algumas coincidiam com os dias das minhas aulas), aquelas 

em que participei foram experiências muito enriquecedoras em todos os 

aspetos. 

 

4.2.2. Atividades do Núcleo Estágio 

Na primeira reunião do Grupo de EF foi proposto ao Núcleo de estágio 

(como é habitual no âmbito do EP o Núcleo de estágio fica encarregue de 
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organizar e realizar uma atividade) que planeassem uma atividade desportiva 

para organizarem na escola. 

No final da reunião eu e os meus colegas de estágio começamos logo a 

pensar no que poderíamos fazer, mas as sugestões foram muitas. 

Após alguns dias de reflexão acabamos por concluir que o ideal seria 

realizarmos um torneio intitulado de “Miniolimpíadas 2012” (Anexo V) uma vez 

que estávamos em ano Olímpico. Tendo em conta o espaço disponível (1 

pavilhão com 3 campos) decidimos realizar as Miniolimpíadas com 3 

modalidades: badminton, basquetebol e voleibol. 

O passo seguinte foi passar para o papel tudo o que tínhamos idealizado: 

definição do público-alvo que iria participar, a constituição (número de 

jogadores) das equipas por modalidades, as inscrições, a divulgação, o 

programa, organização e funcionamento do espaço e do tempo dos jogos, o 

quadro competitivo (distribuição dos jogos), prémios, e a distribuição de 

funções. Depois de termos colocado todas essas informações no papel, 

marcamos uma reunião de Grupo de EF e expusemos a nossa ideia, que foi 

bem aceite pelos restantes professores, que mais uma vez demonstraram a 

sua disponibilidade total para nos ajudarem o que nos deixou muito satisfeitos. 

Assim sendo, falando propriamente das “Miniolimpíadas 2012” que foram 

destinadas às turmas do 8º e 9º Ano nas modalidades de badminton (2x2 

equipas mistas) basquetebol (3x3 equipas mistas e com 1 suplente cada 

equipa) e voleibol (2x2 equipas mistas) realizaram-se no dia 28 de fevereiro de 

2012 das 8h30m às 16h00m (no pavilhão gimnodesportivo ad Escola EB 2,3 de 

Gondomar).  

Iniciámos as Miniolimpíadas com a realização da cerimónia de abertura 

(onde cada uma das equipas desfilou pelo pavilhão com os respetivos cartazes 

alusivos à sua equipa). Apesar da mesma não ter decorrido como estava 

inicialmente planeado (uma vez que tínhamos previsto realizar a cerimónia de 

abertura chamando pelo microfone uma equipa de cada vez e ao “som” de uma 

música, e tal não foi possível, porque depois de termos realizado previamente 

um “teste” à aparelhagem que iriamos utilizar, a mesma não funcionou devido a 

problemas técnicos) acabou por decorrer bem. 
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De seguida deu-se início aos jogos da fase de grupos. Cada terço de 

pavilhão tinha dois campos, onde em cada um se realizava um jogo das 

diferentes modalidades para 8º e 9º anos, com uma duração de oito minutos 

por jogo. Os jogos prolongaram-se até às 12h45m. 

A partir das 14h30m iniciámos a fase final das Miniolimpíadas com a 

realização das meias-finais, do 3º e 4º lugar e da final. 

As finais de cada uma das modalidades (8º e 9º ano) realizaram-se em 

simultâneo (isto é, primeiro realizou-se as finais de ambos os anos de 

basquetebol, depois as de voleibol e por último as de badminton) com o intuito 

de possibilitar aos alunos (que estavam nas finais das outras modalidades) a 

observação de cada uma das finais das diferentes modalidades, e criar um 

“espirito mais emotivo” a cada uma delas (o que se acabou por se verificar). 

No fim de todas as finais procedeu-se a entrega das respetivas medalhas 

a cada uma das equipas. 

Apesar de alguns imprevistos que possam ter ocorrido ao longo das 

Miniolimpíadas, o balanço final é bastante positivo pois atingiu-se os objetivos 

que o Grupo de EF (Núcleo de estágio) tinha planeado, tendo contribuído para 

isso o empenho e a dedicação que os alunos impuseram ao longo de todo este 

torneio. 

 

4.2.3. Acompanhamento do Diretor de Turma 

Ao longo do ano letivo fui acompanhando a DT (no meu caso especifico 

da turma do 8º E) com o intuito de perceber e compreender melhor o seu papel 

e funções, visto que um dia poderei ter que exercer estas funções achei 

importante para a minha formação profissional conhecer tudo que envolve este 

cargo. 

Através do Professor Cooperante tive acesso a plataforma digital onde os 

diretores de turma colocam tudo sobre os alunos, nomeadamente a sua 

biografia (dados pessoais e familiares), controlo de faltas e notas (finais de 

período). 

O Professor Cooperante forneceu-me também (em suporte digital) vários 

documentos (modelos de atas, fichas de avaliação dos alunos, fichas de 
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contactos para encarregados de educação, fichas do projeto curricular de 

turma, fichas de planos de recuperação e acompanhamentos dos alunos, 

fichas de registo de assiduidade) que o DT utiliza. 

Após consultar todos esses documentos e perceber quais as suas 

funcionalidades, tive a possibilidade através da DT de ver e pesquisar o dossiê 

da minha turma (o que me possibilitou retirar alguma informação para a 

realização do meu Estudo de Caso – Hiperatividade sobre a minha aluna). 

Tive contacto com a DT e percebi melhor as suas funções ao longo das 

reuniões do Conselho de Turma, nas três reuniões intercalares (uma a meio de 

cada um dos três períodos para fazer o ponte de situação) e nas três reuniões 

finais de período (reunião de atribuição das notas do período). 

Também participei em três reuniões do Conselho de Diretores de Turma, 

onde estavam presentes todos os DT do 3º ciclo e onde as Coordenadoras 

desse Conselho davam informações importantes e relevantes para um melhor 

desempenho das funções de DT. 

Através de toda a informação que tive acesso e das várias reuniões em 

que participei, facilmente posso concluir que a DT trata de tudo que diga 

respeito aos seus alunos, sendo um importante elo de ligação entre a escola, 

os professores da turma, os alunos, pais e encarregados de educação. 

 

 4.3. Área 4 – Desenvolvimento Profissional  

Esta área engloba todas as atividades e vivências importantes que 

contribuem para a construção da competência profissional. O seu objetivo é 

compreender a necessidade do desenvolvimento profissional através da 

reflexão acerca das condições e do exercício da atividade, da experiência, da 

investigação e de outros recursos de desenvolvimento profissional. Em suma, 

desenvolver hábitos de investigação, reflexão e ação. 
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4.3.1. Estudo de Caso – Hiperatividade 

 

4.3.1.1. Introdução 

A realização deste Estudo de Caso - Hiperatividade surge no âmbito da 

Unidade Curricular de EP do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. 

Na realização do EP na Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de Gondomar, 

deparei-me com uma aluna diagnosticada como hiperativa. 

Sendo uma das tarefas integrantes do Estágio a elaboração de um estudo 

prático, optei por realizar um Estudo de Caso sobre Hiperatividade com o 

intuito de conhecer melhor esta questão e consequentemente poder intervir de 

uma forma mais esclarecida e consentânea. Pretendi, com esta opção, 

contribuir para ajudar a aluna em causa no sentido desta desenvolver e 

explorar as suas competências de modo a minorar as consequências da 

diagnosticada Hiperatividade. 

Como a Hiperatividade é um conceito atual e de extrema relevância para 

o processo de ensino, optei por tentar identificar as caraterísticas mais 

frequentes e mais evidenciadas pela referida aluna em contexto de aula. 

Sendo a Hiperatividade ou a designação científica atual, Distúrbio 

Hiperativo e de Défice de Atenção (DHDA), uma das temáticas mais estudadas 

e controversas do distúrbio de desenvolvimento da infância e adolescência 

(Shaywitz & Shaywitz, 1992) achei importante, tentar compreender melhor toda 

esta problemática, as suas características, a forma como se manifesta, os 

problemas associados e o seu controlo, com o grande objetivo de “saber” lidar 

com este tipo de problema e nomeadamente com a minha aluna ao longo das 

aulas. 

Assim sendo este estudo está dividido em três grandes pontos, o Estudo 

de Caso (definições e considerações, características básicas e objetivos), a 

Hiperatividade (conceito, etiologia, problemas associados e Intervenção 

Farmacológica) e o Estudo Prático (objetivo, metodologia, apresentação, 

discussão dos resultados e conclusões). 
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4.3.1.2. Revisão da Literatura 

 

Estudo de Caso 

 

a) Definições e Considerações 

Na Conferência de Cambridge a definição de estudo de caso foi definida 

como sendo “uma família de métodos de pesquisa cuja decisão comum é o 

enfoque numa instância” (Adelman, 1976, p. 2). 

Após essa conferência muitas “definições” foram surgindo. Segundo 

Nisbett e Watt (1978), o estudo de caso é entendido como uma investigação 

sistemática de uma instância específica que pode ser um evento, uma pessoa, 

um grupo, uma escola, uma instituição, um programa, etc. 

Bell (1989) define o estudo de caso como um termo guarda-chuva para 

uma família de métodos de pesquisa cuja principal preocupação é a interação 

entre fatores e eventos. Fidel (1992), refere que o estudo de caso é um método 

específico de pesquisa de campo. 

Bogdan e Biklen (1994) referem que consiste na observação detalhada de 

um contexto ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um 

acontecimento específico. Yin (1994), define o estudo de caso com base nas 

“características do fenómeno em estudo, associadas ao processo de recolha 

de dados e nas estratégias de análise dos mesmos”. 

Ponte (2006), um autor mais recente, considera que o estudo de caso “é 

uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 

especial, pelo menos em certos aspetos, procurando descobrir o que há nela 

de mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a 

compreensão global de um certo fenómeno de interesse.” 

 

b) Características Básicas 

Para Benbasat et al. (1987), um estudo de caso deve possuir as 

seguintes características: 

 Ser um fenómeno observado no seu ambiente natural; 
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 Utilizar diversos meios para a recolha de dados (desde observações 

diretas e indiretas, entrevistas, questionários, inquéritos, registos de 

áudio e vídeo, diários, cartas, entre outros); 

 Possibilitar a análise de uma ou mais entidades (pessoa, grupo, 

organização); 

 Estudar aprofundadamente a complexidade da unidade; 

 Ser uma pesquisa dirigida aos estágios de exploração, classificação e 

desenvolvimento de hipóteses do processo de construção do 

conhecimento; 

 Não utilizar formas experimentais de controlo ou manipulação; 

 Não solicitar ao investigador a definição antecipada de um conjunto de 

variáveis dependentes e independentes; 

 Fazer depender os seus resultados do poder de integração do 

investigador; 

 Permitir mudanças na seleção do caso ou dos métodos de recolha de 

dados à medida que o investigador desenvolve novas hipóteses; 

Através da pesquisa dar resposta às questões "como?" e "porquê?". 

 

c) Objetivos 

Segundo Fidel (1992), o objetivo do estudo de caso é compreender o 

evento em estudo e ao mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas a 

respeito do fenómeno observado. 

Para Yin (1994), o objetivo do estudo de caso é explorar, descrever ou 

explicar. De acordo com Guba e Lincoln (1994), o objetivo do estudo de caso é 

relatar os factos e descrever situações que aconteceram. 

Ponte (2006) refere que o objetivo do estudo de caso é descrever, 

analisar e avaliar. De forma a sistematizar estes vários objetivos, Gomez et al. 

(1996) referem que o objetivo geral de um estudo de caso é “explorar, 

descrever, explicar, avaliar e/ou transformar”. 
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Hiperatividade 

 

a) Conceito 

Para os vários autores que estudam a Hiperatividade não existe um 

consenso geral em relação à sua terminologia, sendo que esta é muito ampla e 

diversificada. 

Assim, muitos autores ao longo do tempo foram atribuindo diferentes 

significados, entre eles por exemplo, Disfunção Cerebral Mínima, Síndrome 

Hiperativa da Infância, Distúrbio Hipercinético da Infância, Dificuldades de 

Aprendizagem, Problemas de comportamento, Problemas de atenção com 

Hiperatividade, entre outros. 

Segundo Barkley (1981), a “Hiperatividade é um distúrbio de 

desenvolvimento dos comportamentos de atenção, controlo dos impulsos e 

comportamentos guiados por normas (obediência, autocontrole e resolução de 

problemas), que surge cedo no desenvolvimento, é significativamente crónico e 

subtil de natureza e não é atribuível a deficiência mental, surdez, cegueira, 

lesão neurológica grande ou a distúrbio emocional grave”. 

 

b) Etiologia 

Tal como na definição de Hiperatividade, na designação das suas causas 

(origens) também há uma falta de consenso geral, pois existem várias e 

diferentes causas que originam a Hiperatividade. 

Devido a grande heterogeneidade existente entre as crianças, a 

Hiperatividade assume padrões diferentes de criança para criança. Assim 

segundo alguns autores os fatores que podem estar na origem da 

Hiperatividade podem ser divididos em: Disfunções Neurológicas, Fatores 

Comportamentais, Ambientais e Hereditários. 

 

b.1) Disfunções Neurológicas 

Uma das perspetivas mais antiga apoia na tese de uma base orgânica 

causadora da Disfunção Cerebral Mínima, que pode surgir desde o período de 

gestação até vários anos após o nascimento. Sendo que os fatores pré-natais 
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mais frequentes são o alcoolismo materno, as infeções da mãe, a anoxia 

intrauterina e a hemorragia cerebral. Nos fatores perinatais, encontramos a 

prematuridade e os partos distócicos (capazes de originar dano fetal). Quanto 

as causas pós-natais, as doenças infeciosas e os traumatismos crânio-

encefálicos. 

Segundo Vásquez (1997), a disfunção ou dano estrutural, mais do que 

originar perturbações específicas, diminui a qualidade do desenvolvimento 

global da criança, interferindo nos processos quanto à etiologia da síndrome. 

Cruickshank (citado por, Vásquez, 1971) refere que a Hiperatividade não 

é exclusivamente motora, verificando-se também a nível sensorial, e por isso a 

criança é permanentemente estimulada tanto do exterior como do seu próprio 

meio interior. 

Já Gearheart (citado por, Vásquez, 1981) considera que a receção e o 

processamento dos sinais sensoriais (auditivas, visuais …) são diferentes nas 

crianças com lesões cerebrais e nas “ditas” normais, pelo que as primeiras não 

poderão receber, processar e integrar a informação sensorial da mesma 

maneira que outras crianças com a mesma idade cronológica. Para este autor, 

a característica básica mais importante a ter em conta acerca das crianças 

hiperativas é que podem processar e responder aos sinais ambientais de um 

forma diferente da maioria das crianças da sua idade. 

Por outro lado, também é defendida a tese de uma predisposição familiar 

para este problema já que 20% a 35% dos hiperativos costumam apresentar 

um historial familiar de dificuldades de aprendizagem e problemas de 

comportamento. Este dado, relativo às investigações realizadas sobre crianças 

adotadas, com disfunção cerebral mínima (Safer, 1973), vem apoiar a teoria de 

um componente genético na etiologia da Hiperatividade. 

 

b.2) Fatores Comportamentais 

Em alguns estudos os erros educativos, a desorganização familiar e a 

desvantagem social, originam o desenvolvimento de comportamentos 

disruptivos, como a agressividade, oposição ou desafio (fatores indicadores de 

Hiperatividade). 
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Para Vallet (citado por, Vásquez, 1980), o facto de não se ensinar a 

criança a atuar de outra forma (a controlar-se) e por vezes só transmitir-se 

modelos de conduta inadequados pode originar padrões de comportamentos 

hiperativos. Por isso, para conviver com estas crianças, é preciso conhecer 

determinados princípios básicos do comportamento, dado que, 

frequentemente, pais e educadores, pela sua forma de atuar, agravam ainda 

mais os comportamentos que desejariam eliminar. 

Cohen (1972) utiliza a expressão “para o diabo a etiologia” para se referir 

que apesar das várias investigações, a polémica persiste e falta evidência 

empírica que valide qualquer uma das teses acerca da etiologia do 

comportamento hiperativo. 

 

b.3) Fatores Ambientais 

Segundo Lopes (2004), existem dois tipos de fatores ambientais que têm 

recebido uma considerável atenção por parte dos investigadores, que são: o 

consumo de substâncias no decurso da gravidez e a exposição ao chumbo. 

Os estudos sobre o consumo de álcool e tabaco no decurso da gravidez 

são relativamente consensuais quanto ao facto destas substâncias 

aumentarem o risco de nascimento de crianças Hiperativas. Diversos estudos 

retrospetivos, consultados em algumas obras de referência (A Hiperactividade - 

Lopes, 2004) demonstram que os níveis de consumo ao longo da gravidez por 

parte de mães de crianças Hiperativas são significativamente superiores aos de 

mães de crianças normais.  

Para Barkley (2000), a presença de chumbo em crianças muito pequenas 

parece aumentar o risco de aparecimento de sintomas de Hiperatividade, 

principalmente se a exposição tiver ocorrido entre os 12 e os 36 meses. No 

entanto, os efeitos deste tipo de exposição têm sido considerados mínimos, a 

não ser em poucos casos de exposição extrema. 
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b.4) Hereditariedade 

Segundo alguns estudos, os parentes biológicos de crianças hiperativas 

têm tendência a apresentar mais problemas do que os parentes de crianças 

normais, como Alcoolismo, Problemas de conduta, Hiperatividade e Depressão. 

Para Lopes (2004), os estudos com familiares e com gémeos de crianças 

DHDA têm revelado dados significativos quanto à influência da hereditariedade. 

Biederman et al. (1990), estudaram um grande número de crianças DHDA 

e crianças sem DHDA, e verificaram que, no primeiro grupo, a percentagem de 

parentes próximos que apresentam DHDA é de 25%, enquanto no segundo 

grupo a percentagem diminuiu sendo apenas de 5%. 

Em 1993, a equipa de Jacquelyn Gills encontrou valores na ordem dos 

32% para gémeos dizigóticos e de 79% para gémeos monozigóticos. Ao longo 

de toda a década de 90 diversos estudos realizados com um grande número de 

gémeos permitiram clarificar que a hereditariedade explicará entre 50% a 97% 

das características do DHDA. 

Porém convém não exagerar o papel e a forma de influência da genética, 

uma vez que não haverá nenhum gene responsável pelo DHDA 

(provavelmente haverá vários), uma vez que ele poderá não representar mais 

do que um extremo de um traço humano normal e não propriamente um 

distúrbio (Barkley, 2000). 

As pessoas com DHDA poderão ter herdado de uma forma extrema um 

traço normal que provoca alterações no desenvolvimento (principalmente ao 

nível do autocontrolo), mas não uma condição patológica (Lopes, 2004). 

 

c) Problemas Associados 

As crianças diagnosticadas como DHDA são normalmente descritas como 

apresentando, para além dos problemas de Hiperatividade, impulsividade, 

distração e dificuldades em autorregular o comportamento (a partir das suas 

consequências) um conjunto vasto de problemas associados. 

Para Lopes (2004), a denominação "problemas associados" (ou "co-

mórbidos") deriva do facto de (apesar da sua frequência) nem todas as 
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crianças DHDA os exibirem (não sendo um fator considerado necessário para a 

realização do diagnóstico).  

Porém, o facto de alguns desses “problemas associados” apresentar uma 

elevada coocorrência com o DHDA em contexto de sala de aula, estes colocam 

problemas complexos quanto à própria natureza e caracterização do DHDA. 

Um dos exemplos mais evidentes, que tem inclusivamente provocado várias 

polémicas, é o facto de saber se o DHDA deve ser considerado em primeiro 

lugar um problema de comportamento ou um problema de aprendizagem 

(Silver, 1991). 

 

c.1) Desenvolvimento Intelectual e Realização Académica 

Os resultados encontrados na literatura relativos ao desenvolvimento 

intelectual das crianças com DHDA estão longe de ser claros. Esta situação 

não surpreende, uma vez que nesta área, as certezas são poucas e as dúvidas 

são muitas e preocupantes, nomeadamente para quem procura respostas 

sobre a forma de atuar e intervir junto deste tipo de crianças. 

Apesar de ser relativamente vulgar ser assumido em vários estudos que 

as crianças hiperativas têm desempenhos inferiores às crianças normais e aos 

seus próprios irmãos (Felton & Wood, 1989), este pressuposto "tácito" está 

longe de poder ser tomado como inequívoco. Em primeiro lugar, não se sabe 

se esses desempenhos revelam diferenças reais entre as crianças ou se 

resultam de dificuldades de desempenho das crianças com DHDA, derivado ao 

seu comportamento hiperativo e impulsivo. Por outro lado, muitos dos estudos 

que apresentam dados relativos ao desempenho intelectual de crianças 

hiperativas apresentam vários problemas metodológicos (Lopes, 2004). 

McKinney et al. (1993), numa revisão sobre estes estudos, concluem que 

é muito difícil resumir a informação neles apresentados "de uma forma 

minimamente significativa" e muito menos ser definitivo quanto a "diferenças 

significativas de desempenho". Sugerem então que existe pouca evidência de 

que as crianças DHDA apresentem problemas intelectuais, embora existam 

autores que sugerem que as diferenças de quociente intelectual encontradas 

em muitos estudos, nas crianças DHDA, se devem à falta de controlo do nível 
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socioeconómico ou à coocorrência de Problemas e Distúrbios de Conduta - 

condutas antissociais (Dykman & Ackerman,1993). 

Barkley (1990), apesar de referir aquilo que é mais “comum” na literatura 

(a diferença de desempenhos), também acentua que em muitos estudos não 

são utilizados grupos "puros” de crianças hiperativas mas sim crianças 

hiperativas com problemas de aprendizagem. 

Independentemente da discussão a volta dos níveis intelectuais tem-se 

por relativamente “indiscutível” que as crianças hiperativas têm níveis de 

realização escolar baixos e significativamente inferiores às suas capacidades 

(Barkley, 1990).  

Estas dificuldades resultam supostamente dos problemas de atenção e 

impulsividade, mas sobretudo da irrequietação, que é bastante punida em 

contexto de sala de aula. E, segundo a literatura, existe um grande número de 

retenções, suspensões e expulsões das crianças e adolescentes hiperativas 

devido à sua menor persistência nas tarefas escolares. 

De salientar que os trabalhos sobre a utilização de medicação estimulante 

são os que melhor suportam a ideia do sub-rendimento escolar das crianças 

hiperativas. Embora seja seguro que a medicação estimulante não produz 

ganhos cognitivos, esta parece contribuir indiretamente para a melhoria de 

rendimento em resultado da alteração de comportamento das crianças, que se 

tornam mais disponíveis para a aprendizagem e, sobretudo, têm oportunidade 

de ser encaradas mais positivamente pelos professores e pelos colegas, o que 

permite eventualmente transformar a "espiral descendente" que é o 

comportamento social (e em particular o "social escolar") em algo de positivo e 

até "estimável" (Abramowitz et al., 1992). 

 

c.2) Desenvolvimento da Linguagem e do Discurso 

Os problemas de linguagem e discurso têm um evidente impacto no 

trajeto escolar dos indivíduos. No que diz respeito às crianças hiperativas e 

impulsivas, sabe-se que tendem a falar mais do que as crianças ditas normais 

(Barkley, 1990). Contudo, esse facto não traduz qualquer vantagem para estas 

crianças, antes pelo contrário.  
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Em primeiro lugar, porque, porque no contexto de sala de aula, esse "falar 

de mais" significa muitas vezes "falar quando se não deve" ou falar de matérias 

irrelevantes; em segundo lugar, porque, como é sugerido por diversos estudos, 

esse discurso é menos elaborado, menos fluente e mais frequentemente 

acompanhado por défices articulatórios do que nas crianças normais (Barkley 

1991). 

Por outro lado, quando são tarefas que exigem o planeamento e a 

organização de um discurso interno, os défices evidenciam-se, supostamente 

porque o discurso explicativo implica a utilização de processos cognitivos mais 

elaborados, e ligados ao planeamento, organização e monitorização do 

discurso (os denominados "processos executivos"), área na qual se julga que 

as crianças com DHDA são mais vulneráveis (Zentall et al., 1985).  

Porém, é necessário salientar que estes problemas não traduzem um 

atraso global na linguagem e que os problemas não se refletem mais na 

linguagem expressiva do que na linguagem recetiva (Barkley, 1990).  

Segundo Lopes (2004), certamente um dos problemas fundamentais das 

crianças DHDA surge do facto de apresentarem um atraso, em alguns casos 

muito significativo, na "interiorização" do discurso, como forma de autocontrolo. 

Em termos gerais, a interiorização do discurso processa-se em três fases: 

na primeira, que ocorre entre os 3/5 anos, o discurso dirigido a terceiros passa 

a ser dirigido ao próprio (ao self). As crianças DHDA, em termos médios, só 

muito mais tarde exibem esta capacidade. 

Numa segunda fase, o auto discurso revela-se cada vez mais forte no 

controlo e regulação dos comportamentos. Também nesta fase as crianças 

hiperativas revelam um atraso significativo, visível na grande dificuldade em 

aprender com as experiências anteriores, dado que não possuem um discurso 

interno que represente essas experiências. 

Numa terceira fase, o discurso interno revela-se mais calmo, mais conciso 

e tende para a interiorização total, tornando-se inobservável. Uma vez mais, os 

sujeitos hiperativos alcançam esta fase muito tarde, sendo que alguns 

continuam a revelar pela vida fora uma notória imaturidade no auto discurso. 
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c.3) Alteração da Noção do Tempo 

O "sentido do tempo" ou "noção do tempo" é hoje encarado por alguns 

autores (Barkley, 2000; Sonuga-Barke, 1995) como uma questão central no 

DHDA. Os sujeitos são descritos como apresentando uma "aversão ao 

adiamento" (Sonuga-Barke, 1995) ou sofrendo de uma espécie de "miopia 

temporal", "síndrome de negligência temporal" ou "cegueira temporal" (Barkley, 

2000). 

Do ponto de vista psicológico, o sentido do tempo está ligado à 

capacidade de reter em memória diversas sequências de acontecimentos, de 

os recordar numa ordem correta e de perceber as alterações nas posições 

relativas das coisas. Esta capacidade permite uma reconstituição e uma 

análise dos acontecimentos e da sua projeção no futuro (Lopes, 2004). 

Para Lopes (2004), os indivíduos hiperativos vivem basicamente o 

presente, sendo por ele dominados, controlados e de certa forma tiranizados. 

Ter de esperar em filas, cumprir horários, chegar a tempo aos encontros, ter a 

noção de quanto tempo é necessário para se preparar para um teste são (entre 

outras) situações com as quais os hiperativos lidam mal.  

A própria experiência repetida de desgostos provocados pela impaciência 

e pela dificuldade em esperar pela sua vez para falar ou atuar tem pouco efeito 

de aprendizagem para situações futuras (daí a significativa probabilidade de 

repetição dos mesmos erros). 

Para Lopes (2004), a capacidade de previsão do futuro está bastante 

afetada, pelo que os sujeitos DHDA são muitas vezes apanhados 

desprevenidos pelos acontecimentos. Supostamente, são menos capazes de 

notar os indícios ou os contornos de algo que está para acontecer, pelo que 

não são capazes de se preparam para enfrentar as consequências (ficando 

muitas vezes surpreendidos com castigos ou com elogios, julgando-se vítimas 

de injustiças ou de benefícios indevidos). 
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c.4) Factos e Sentimentos 

Segundo Lopes (2004), separar factos de sentimentos na análise de 

situações do dia-a-dia constitui uma importante função da espécie humana, 

uma vez que permite a manutenção de um certo grau de objetividade perante 

os acontecimentos. Esta separação só é possível porque possuímos uma 

linguagem que suporta uma reflexão sobre as situações e, em especial, porque 

essa linguagem é interna, permitindo que o sujeito dialogue consigo mesmo 

sobres os seus sentimentos, dos factos e da forma mais adequada de lhes 

responder. 

Todavia as crianças com DHDA não conseguem (mesmo que o saibam 

racionalmente) fazer aquilo que muitos de nós aprendemos em pequenos: 

introduzir propositadamente uma moratória entre o acontecimento e a nossa 

reação a esse acontecimento (como por exemplo "contar até 20 antes de agir"). 

Bronowski (1977) considera como muito provável a existência de um  tipo 

de mecanismo biológico que produz esta moratória, da qual resultam quatro 

consequências: a separação do afeto (aquilo que permite separar forma de 

conteúdo, factos de sentimentos e proceder a uma análise, relativamente 

independente dos mesmos, com objetivo fundamental de evitar respostas 

impulsivas, eventualmente destrutivas para o indivíduo e para a sociedade), o 

prolongamento (que permite ao sujeito projetar-se para trás e para a frente no 

tempo, revendo o que fez em situações anteriores e antecipando as 

consequências de ações alternativas), a internalização (que permite ao sujeito, 

refletir e explorar respostas hipotéticas, sendo esta aliás a característica que, 

de forma mais evidente, separa a linguagem humana da linguagem animal), e a 

reconstituição (que está ligada à própria estrutura da linguagem humana, a 

qual, para além de poder ser utilizada para analisar e resumir as situações).  

As quatro consequências da introdução de uma moratória (ou atraso) 

entre os estímulos e as respostas obedecem aos ditames das componentes 

biológicas (principalmente a separação do afeto) e das componentes culturais 

(fundamentalmente as outras três). 
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É possível especular que, nos sujeitos DHDA, o primeiro dos processos 

será o mais prejudicado, por ser de origem biológica. Porém, este prejuízo 

conduz ao prejuízo de todos os outros, uma vez que se constitui como uma 

condição de base para o seu desenvolvimento eficaz. 

 

c.5) Memória e Outros Processos Cognitivos 

Várias áreas do funcionamento cognitivo têm sido estudadas em crianças 

hiperativas, com o intuito de tentar compreender o melhor possível quais as 

mais deficitárias comparativamente com as crianças normais (Lopes, 2004). 

Uma das áreas em que as diferenças são mais evidentes é a da 

organização do trabalho. 

As crianças hiperativas passam dificuldades particulares em tarefas que 

exigem estratégias complexas de resolução de problemas, planeamento, 

método e organização do trabalho (Barkley, 1990). Supostamente, tais 

dificuldades não ficam a dever-se propriamente à ausência de capacidades 

para resolver os problemas, mas sim a um esforço insuficiente ou uma 

estratégia ineficaz face à tarefa (Barkley, 1990).  

Por outro lado, verifica-se uma competência menor na verbalização de 

instruções no decurso da tarefa, dificultando a sua realização. A dificuldade em 

comunicar (a si próprio e a outrem) as estratégias utilizadas, parece assentar 

em problemas no "comportamento orientado por regras" (Kendall & Braswell, 

1982), com implicações ao nível da resolução de problemas e da criação 

espontânea de regras orientadoras do comportamento. 

Para Barkley (1990) no conjunto, estas dificuldades parecem traduzir 

défices significativos nos "processos executivos" (estratégias ou mecanismos 

utilizados pelos indivíduos para organizar e controlar os seus pensamentos e 

comportamento). Por isso é que os professores descreverem estes alunos 

como apresentando problemas crónicos na "realização de tarefas 

prolongadas", na "organização da carteira", em "estudar com método" ou "em 

tomar notas do que o professor diz". 

No que respeita a eventuais problemas de memorização e de retenção da 

informação nas crianças hiperativas existe alguma controvérsia. Douglas 
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(1983) e Barkley (1990), consideram que estas crianças não apresentam, de 

uma forma geral, problemas de memória. Embora, não negam as suas 

dificuldades de realização em tarefas que exigem o recurso a estratégias de 

memorização, mas atribuem-nas à impulsividade, desorganização e 

desatenção e não a "incapacidade" de memória.  

Barkley (1990; 1994; 2000;2002) tem vindo a destacar com crescente 

intensidade que muitos dos défices das crianças hiperativas são 

fundamentalmente "défices de realização não de competência"; "é mais de não 

se fazer o que se sabe…do que não se saber o que fazer". 

Cherkes-Julkovski e Stoltzenberg (1991) consideram que o DHDA pode-

se manifestar: 

(a) Diretamente como um problema de "memória operativa". A memória 

operativa tem sido conceptualizada como um sistema de gestão e apreensão 

de informação, com pelo menos duas componentes: (1) a Memória a Curto 

Prazo (MCP), cuja função consiste em conservar momentaneamente a 

informação apreendida; (2) uma componente executiva, que coordena a 

informação armazenada na MCP com as funções de nível superior, através de 

perturbações da eficiência devidas a problemas de atenção; 

(b) Indiretamente, porque, ao contribuir para as dificuldades no 

desenvolvimento de processos automáticos ("capacidade de aceder rápida ou 

automaticamente à informação", supostamente deficitária nas crianças DHDA), 

obriga a uma sobrecarga de exigências na memória operativa. 

Partindo desta ideia, Cherkes-Julkovski e Stoltzenberg (1991) admitem a 

possibilidade de as crianças hiperativas serem particularmente vulneráveis ao 

fracasso escolar e ao fenómeno do "desânimo aprendido" (refere-se à 

perceção, pelo sujeito, de incapacidade na resolução de determinadas tarefas, 

conduzindo a dificuldades na iniciação ou manutenção de tarefas e atividades), 

o que pode ter como efeito uma evidente indiferença face às tarefas escolares, 

combinada com uma excessiva e inadequada atividade motora, que não é mais 

do que a forma que as crianças encontram de lidar com o problema e de 

preservar o sentimento de valor próprio. 
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De uma forma mais simples, pudemos dizer que as pessoas hiperativas 

mostram dificuldades particulares em manter uma representação adequada de 

acontecimentos passados, no sentido de evitar repetir no presente e no futuro 

erros cometidos anteriormente. 

Para Lopes (2004), a literatura não indica, tendencialmente, 

incapacidades fundamentais nas competências cognitivas das crianças 

hiperativas mas indica, sem qualquer margem para dúvidas, que 

independentemente de as crianças não apresentarem incapacidades reais, 

muitas das realizações são deficitárias comparativamente a crianças normais. 

Por isso os problemas escolares encontrados num número significativo de 

crianças hiperativas (particularmente repetências, suspensões e expulsões) e a 

falta de compreensão de muitos pais e professores relativamente a estas 

crianças, que são frequentemente acusadas de preguiçosas, pouco esforçadas 

ou de não fazerem as coisas porque não querem (e não porque não sabem). 

Para Weiner (1982), este facto leva inclusive ao risco de estas crianças 

serem mais incompreendidas e mais punidas do que as crianças que têm 

problemas de aprendizagem. 

 

c.6) Relações Sociais e Atribuições 

Existe bastante literatura que refere os problemas de relacionamento 

social, de perceção social, de autoimagem e de integração social das crianças 

em geral que exibem problemas de comportamento, e em particular das 

crianças hiperativas. Esta é, certamente, uma das áreas em que os problemas 

das crianças hiperativas são mais evidentes e em que se pondera algo de tão 

importante quanto uma vivência adaptada em sociedade (Lopes, 2004). 

Para muitas crianças hiperativas, revela-se extremamente complicado e 

até dramático iniciar e manter relações com os colegas de escola (Guevremont 

et al., 1990). Por isso não surpreende que pais, professores e colegas 

descrevam as crianças hiperativas como significativamente agressivas e 

abusivas em situações sociais, dominadoras, perturbadoras, inconvenientes e 

socialmente rejeitadas (particularmente se forem rapazes). 
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Possivelmente, a impulsividade das crianças hiperativas desempenha um 

papel relevante nas suas dificuldades de relacionamento. 

Com relativa frequência são referidas pelos colegas, professores ou pais 

como intrometidas em atividades (como jogos ou brincadeiras), sem respeito 

pelas regras instituídas, apesar de as conhecerem e de exigirem aos outros 

que as cumpram; como sendo incompetentes nas conversas (ex. 

interrompendo frequentemente, não dando atenção ao que os outros dizem); 

utilizando soluções agressivas para problemas normais; ou perdendo 

rapidamente a cabeça em situações sociais pouco favoráveis (Guevremont et 

al., 1990). 

Estas perceções são confirmadas através de observações diretas de 

diversos investigadores, os quais sugerem que, em situações de trabalho de 

grupo, os comportamentos perturbadores, intrusivos, imaturos e provocatórios 

das crianças hiperativas, incutem nos outros um comportamento claramente 

controlador e diretivo, quando não de rejeição (Barkley, 1990).  

Torna-se preocupante para as crianças hiperativas, em termos das suas 

relações sociais, é não só o padrão de interação que exibem, como o facto de 

as dificuldades interpessoais da infância se revelarem preditivas de 

desajustamentos adaptativos na adolescência e na vida adulta (Ollendick, 

1992). 

Sem dúvida, as dificuldades sociais são cada vez mais encaradas como 

centrais na problemática geral do DHDA (Barkley, 1990), e como uma 

contribuição decisiva para a manutenção dos problemas a longo prazo.  

Para que a impopularidade das crianças DHDA se desenvolva, bastam 

curtos períodos de interação. O seu eventual prolongamento raramente 

modifica a situação, tendendo mesmo a agravá-la (Erhardt & Hinshaw, 1994). 

Por outro lado, é bastante provável que a rejeição prolongada dos pares 

leve a criança ou adolescente a encarar-se a si própria e ao mundo como 

negativos, afetando assim muitos aspetos do seu desenvolvimento moral, 

social, académico e afetivo (Dodge et al., 1990). 
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É interessante referir que, na discussão sobre a utilização de medicação 

estimulante, é frequente a referência de que estes poucos ou nenhuns efeitos 

apresenta sobre o rendimento escolar e sobre os processos cognitivos em 

geral (Weiner, 1982). Mas, pelo menos para alguns indivíduos, a forte e rápida 

alteração de comportamento que a medicação pode induzir, tem seguramente 

resultados positivos em termos da sua imagem social e da perceção que tem 

de si, dos outros, e das relações sociais em geral. 

Existem alguns estudos que evidenciam precisamente que crianças 

medicadas se tornam socialmente mais responsivas, cooperantes, desfrutam 

melhor as relações sociais e aproveitam melhor as amizades (Swanson, 

Granger & Kliewer, 1987). 

De acordo com Milich e Okazaki (1991), as crianças DHDA estão 

particularmente expostas ao fracasso: na sala de aula, porque os seus 

problemas que se refletem no rendimento escolar (Henker & Whalen, 1989), 

socialmente, porque são imaturas, descontroladas e impulsivas, provocando a 

rejeição por parte dos colegas (Milich & Landau, 1989), e vários comentários 

negativos dos pais e dos professores (Barkley & Cunningham, 1979). 

Estes aspetos colocam as crianças em risco de desenvolver um estilo de 

resposta que recebe a designação de "desânimo aprendido" (Seligman, 1975), 

e que as leva a atribuir o fracasso à falta de capacidade própria. Este estilo de 

atribuição conduz normalmente a uma redução do esforço perante as tarefas, 

de forma a evitar o fracasso e preservar o seu valor próprio (Stipeck, 1984). 

Milich e Okazaki (1991) consideram que as crianças DHDA, para além de 

apresentarem um padrão relativamente idêntico ao de outras crianças que 

fracassam sucessivamente, revelam ainda mais frustração, independentemente 

de terem sido colocadas perante uma tarefa resolúvel ou irresolúvel. Esta 

frustração resulta da falta de investimento nas tarefas escolares e na tendência 

para a desistência precoce, tão característica do DHDA (Douglas, 1983). 

Para Lopes (2004), as crianças hiperativas apresentam uma particular 

vulnerabilidade na área das relações sociais. O seu padrão comportamental e 

cognitivo dificilmente deixa os outros indiferentes, quer sejam os colegas, 
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pais, ou professores, conduzindo com frequência à sua rejeição social. Não 

surpreende que elas tenham dificuldade em possuir uma autoimagem 

minimamente positiva, principalmente no contexto escolar, onde a sua 

confrontação com disciplina, normas, regras, tarefas prolongadas, etc., fazem 

surgir os seus défices com maior clareza. 

Os problemas neste tipo de contexto são tão notórios que Parker e Asher 

(1987), utilizam para caraterizar as crianças hiperativas, o conceito de "crianças 

impopulares 6 horas" por analogia com o famoso conceito de "crianças 

atrasadas 6 horas" (crianças que funcionam bem em casa e na comunidade 

mas não na escola).  

Este ciclo vicioso constituído por comportamentos sociais inapropriados, 

rejeição social, realizações escolares deficitárias, desistência precoce e 

perceção negativa (com posterior repetição dos comportamentos 

inapropriados), revelam-se difíceis de ultrapassar e, na realidade, parece 

empurrar os indivíduos para uma "profecia autorrealizada", na qual a crença de 

não serem capazes de resolver um problema produz os comportamentos que 

confirmam essa crença (Milich & Okazaki, 1991). 

 

d) Intervenção Farmacológica 

O tratamento farmacológico pode ser um auxiliar precioso no 

acompanhamento das crianças com Hiperatividade. Vários estudos realizados 

ao longo dos anos levaram a adotar os estimulantes, alguns antidepressivos e 

a clonidina (medicamento utilizado para tratar a hipertensão arterial nos 

adultos) como opções terapêuticas na Hiperatividade. 

A utilização de um fármaco permite uma melhoria entre os 70% e 90% do 

comportamento, do rendimento escolar e do ajustamento social das crianças 

tratadas. Mesmo assim, a resposta ao tratamento depende da presença de 

outros fatores, não sendo a medicação só por si a solução (Lopes, 2004). 

Antes de se fazer algum tipo de opção, os pais devem ser informados das 

indicações terapêuticas, das contraindicações, dos efeitos secundários, das 

advertências e precauções especiais no uso da medicação. 
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d.1) Psicoestimulantes 

Os psicoestimulantes, cujos nomes químicos são metilfenidato (Ritalin e 

Methylin), d-anfetamina (Decedrine e Dextrostat), d- e l-anfetamina (Aderal) e 

pemolina (Cylert) são usados com maior frequência no tratamento da 

Hiperatividade (Spencer et al., 1966). 

As pessoas que criticam a utilização de medicamentos assumem (de 

forma errada) que os comportamentos das crianças com Hiperatividade 

resultam de causas meramente sociais, tais como a falta de disciplina e de 

afetos. Contudo, está demonstrado que nestas crianças existe uma alteração 

genética associada a défices do funcionamento de certas áreas do cérebro que 

controlam a inibição, a atenção e o autocontrolo. A medicação vai estimular 

diretamente essas áreas cerebrais, assim sendo é necessário ser administrada 

diariamente e por um longo período de tempo, sendo assim a única forma de 

tentar normalizar a falta de atenção existente, a impulsividade e os 

comportamentos inadequados (Lopes, 2004).  

A interferência no desenvolvimento da estatura e do peso das crianças 

sujeitas ao tratamento com este medicamento é um efeito secundário 

controverso, pelo que se torna desnecessário e por vezes até contraproducente 

suspender o tratamento fora do período de aulas (aos fins de semana e nas 

férias escolares). 

O uso contínuo da medicação só beneficia a criança nas suas relações 

com os colegas, na prática desportiva e no comportamento em casa. Não 

existindo também qualquer tipo de perda de rendimento na aquisição de 

conhecimentos com esta medicação. 

As crianças em tratamento aumentam a atenção, o poder de 

concentração, a reflexão, e a resistência à distração, melhorando a 

aprendizagem da mesma forma que reduzem o comportamento disruptivo e 

inadaptado (Lopes, 2004). 

 

d.2) Antidepressivos 

Os medicamentos deste grupo foram desenvolvidos inicialmente com o 

objetivo de tratar a depressão, mas vieram a revelar-se muito úteis no 
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tratamento de crianças com Hiperatividade, ansiedade ou reações de pânico e 

problemas de sono. 

A sua vantagem é ainda maior nas crianças que, além da Hiperatividade, 

apresentam também ansiedade e/ou depressão. A desimipramina, a 

imipramina e a amitriptilina foram as substâncias mais utilizadas e aquelas em 

que há maior experiência no tratamento da Hiperatividade, embora existam 

outras substâncias que podem produzir resultados semelhantes. Estas 

substâncias modificam o comportamento alterando os níveis de norepinefrina e 

dopamina, tal como os estimulantes, necessários para o trabalho cerebral 

(Lopes, 2004). 

Após o início da medicação, as mudanças de comportamento podem ser 

visíveis desde alguns dias até várias semanas. Quando coexiste depressão é 

necessário um ajustamento da medicação (aumentando ou diminuído a dose) 

conforme a resposta da criança à medicação. As crianças apresentam 

melhorias de leve a moderado na sua capacidade de prestar atenção e 

controlar os impulsos. Tornando-se menos irrequietas ou hiperativas, embora a 

maior parte das vezes a principal melhoria se verifique no seu estado de humor 

(mostrando-se mais calmas e felizes e menos ansiosas e irritadas). 

Os benefícios dos antidepressivos variam de grupo para grupo. Os 

medicamentos tricíclicos desenvolvem muitas vezes tolerância, após uma boa 

resposta inicial (Wender, 1998), já a melhoria induzida pela desipramina ou 

imipramina na DHDA é menor do que a dos estimulantes (Elia, Ambrosini & 

Rapport, 1999). 

Segundo Varley e McClellan (1997), surgiram problemas graves e 

inclusivamente morte súbita em quatro crianças saudáveis de idade superior a 

14 anos, atribuídas aos medicamentos tricíclicos. Os inibidores da recetação da 

serotonina são seguros, mas a redução dos sintomas só está documentada 

nas situações em que existe Hiperatividade e depressão. Alguns estudos 

recentes com venlafaxina mostraram que a utilização desta substância também 

é segura e induz redução dos sintomas de Hiperatividade (Oliveira et al., 1996). 
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d.3) Clonidina 

A clonidina (Catapresan) pertence ao grupo das substâncias agonistas 2 

adrenérgicas, atuando ao nível da regulação da libertação da norepinefrina. É 

um medicamento usado frequentemente nos adultos para o controlo da tensão 

arterial elevada. Quanto as crianças é capaz de provocar alterações no 

comportamento e estado de espírito, beneficiando as que apresentam 

Hiperatividade (Lopes, 2004). 

Entre as medicações não estimulantes usadas para o tratamento da 

Hiperatividade, a clonidina tornou-se na substância com maior prescrição. 

Quando é utilizada em crianças, geralmente reduz a Hiperatividade e a 

impulsividade, aumentando a cooperação da criança nas tarefas e a tolerância 

à frustração. 

A clonidina produz alterações no comportamento que se podem 

manifestar 30 a 60 minutos após a sua ingestão (via oral) e os seus efeitos 

mantêm-se por 3 a 6 horas. Pode também ser utilizado por libertação gradual 

através da pele, sob a forma de um penso adesivo, mas os seus efeitos 

terapêuticos são menos eficazes, podendo só surgir ao fim de alguns dias 

(Lopes, 2004). 

 

4.3.1.3. Estudo Prático 

 

a) Objetivo 

Este Estudo tem como objetivo identificar os comportamentos pessoais, 

sociais e académicos que aluna Maria (nome fictício) realiza com maior 

frequência ao longo das aulas (de todas a disciplinas) no sentido de, como seu 

professor, adquirir informação mais profunda e completa sobre as 

características da Maria. Pretendo que essa informação me permita melhorar a 

intervenção junto da aluna, ajudando-a a desenvolver e explorar as suas 

competências de modo a minorar as consequências da diagnosticada 

Hiperatividade. 
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b) Metodologia 

b.1) Identificação do Estudo de Caso 

Este Estudo de Caso centra-se em uma aluna da turma do 8ºE da Escola 

EB 2,3 de Gondomar a quem foi diagnosticada Hiperatividade. 

 

b.2) Identificação da Amostra 

A Amostra é constituída por 10 professores (nos quais não me incluo), 

seis do sexo feminino e quatro do sexo masculino com idades entre os 28 e os 

55 anos, da turma do 8º E da Escola EB 2,3 de Gondomar, que dão aulas a 

Maria e que responderam ao inquérito.  

 

b.3) Instrumento Utilizado 

Para avaliar os comportamentos pessoais e sociais que a Maria realiza 

com maior frequência ao longo das aulas, foi utilizado o inquérito (Anexo VI) 

adaptado do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases (3ª Ed. 

Revue) American Psychiatric Association, 1987 (citado por Lopes, 2004, p.34). 

Este inquérito consta de 15 comportamentos que passo a enumerar: (i) Está 

constantemente a mexer com os pés ou com as mãos ou a mexer-se na 

carteira ou no lugar; (ii) Tem dificuldades em permanecer sentado quando lho 

exigem; (iii) Distrai-se facilmente; (iv) Nos jogos ou nas situações de grupo, tem 

dificuldades em esperar pela sua vez; (v) Responde frequentemente a 

perguntas antes que estas estejam completas; (vi) Tem dificuldades em seguir 

instruções; (vii) Tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou em jogos; 

(viii) Muda frequentemente de tarefa sem que acabe nenhuma; (ix) Tem 

dificuldade em brincar sossegado; (x) Frequentemente fala de mais; (xi) 

Interrompe frequentemente ou intromete-se; (xii) Raramente parece ouvir o que 

lhe dizem; (xiii) Perde muitas vezes coisas que são necessárias para os 

trabalhos ou atividades de casa ou da escola; (xiv) Envolve-se frequentemente 

em atividades perigosas sem pensar nas consequências; (xv) Outros 

comportamentos. Estes são passíveis de acontecerem ao longo das aulas das 

várias disciplinas (por alunos com Hiperatividade) e assim sendo, pedi aos 
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professores (de todas as disciplinas) para assinalarem apenas os mais 

frequentes (tendo em conta um valor “medio aproximado” dos mesmos). 

 

b.4) Análise dos Resultados 

Os resultados de todos os dados recolhidos serão apresentados através 

de estatística descritiva, ou seja, através de cálculos de percentagem e de 

frequências absolutas, demonstrados através da Figura 19. 

 

c) Apresentação dos Resultados 

Na Figura 19 constam os resultados da frequência de cada um dos 

comportamentos analisados. 

 

 

Figura 19 - Resultados dos inquéritos relativamente aos comportamentos analisados. Valores em 
frequências. 
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Os comportamentos que a aluna apresenta com mais frequência são: 

 Comportamento 3 - Distrai-se facilmente (Todos os dez professores que 

realizaram o inquérito são unânimes em relação a este comportamento); 

 Comportamento 4- Nos jogos ou nas situações de grupo, tem 

dificuldades em esperar pela sua vez (seis dos professores apontam 

este comportamento); 

 Comportamento 6- Tem dificuldades em seguir instruções (cinco dos 

professores apontam este comportamento); 

 Comportamento 7 – Tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou 

em jogos (Apenas um dos dez professores não identifica este 

comportamento); 

 Comportamento 10 – Frequentemente fala de mais (oito dos professores 

apontam este comportamento); 

 Comportamento 11 – Interrompe frequentemente ou intromete-se, p. 

ex.., intromete-se nas atividades das outras crianças (seis dos 

professores apontam este comportamento); 

 Comportamento 12 – Raramente parece ouvir o que lhe dizem (cinco 

dos professores apontam este comportamento). 

 

Os comportamentos que a aluna apresenta com menor ou nenhuma 

frequência são: 

 Comportamento 1 – Está constantemente a mexer com os pés ou com 

as mãos ou a mexer-se na carteira (quatro professores apontam este 

comportamento); 

 Comportamento 2 – Tem dificuldades em permanecer sentado quando 

lho exigem (três professores apontam este comportamento); 

 Comportamento 5 – Responde frequentemente a perguntas antes que 

estas estejam completas (Apenas dois professores apontam este 

comportamento); 

 Comportamento 8 – Muda frequentemente de tarefa sem que acabe 

nenhuma (tês professores apontam este comportamento); 
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 Comportamento 9 – Tem dificuldade em brincar sossegado (nenhum dos 

professores apontou este comportamento); 

 Comportamento 13 - Perde muitas vezes coisas que são necessárias 

para os trabalhos ou atividades de casa ou da escola - p. ex., lápis, 

livros, equipamento (Só um professor aponta este tipo de 

comportamento); 

 Comportamento 14 – Envolve-se frequentemente em atividades 

perigosas sem pensar nas consequências (nenhum dos professores 

apontou este comportamento); 

 Comportamento 15 – Outros comportamentos (nenhum dos professores 

apontou este comportamento). 

 

d) Análise dos Comportamentos na Aula de Educação Física  

Ao longo das aulas de Educação Física, pude constatar que os 

comportamentos mais frequentes da Maria foram: 

 Comportamento 3 - Distrai-se facilmente (Um pequeno “barulho” era 

suficiente para a Maria se distrair completamente);  

 Comportamento 4- Nos jogos ou nas situações de grupo, tem 

dificuldades em esperar pela sua vez (A Maria tinha muitas dificuldades 

em esperar pela sua vez, queria estar sempre em “ação” tanto nos 

exercícios como nas situações de jogo); 

 Comportamento 7 – Tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou 

em jogos (Quando explicava ou demonstrava algum exercício, a Maria 

tinha muitas dificuldades de concentração e distraia-se facilmente, não 

sabendo depois o que era para fazer no exercício);  

 Comportamento 10 – Frequentemente fala de mais (Era necessário 

chamar atenção várias vezes ao longo das aulas para não falar com os 

colegas nomeadamente no momento da explicação e demonstração dos 

exercícios). 
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e) Discussão e Conclusões do Estudo 

A aplicação do Inquérito aos Professores da turma do 8º E da Escola EB 

2,3 de Gondomar e a apresentação dos resultados foram extremamente 

importantes para perceber quais os comportamentos mais frequentes da aluna 

estudada, quer ao longo das aulas em geral, quer nas de Educação Física. 

Com a realização e análise deste estudo é possível concluir de uma forma 

geral que a Maria tem muitas dificuldades de concentração, distrai-se 

facilmente (tanto em tarefas como em jogos), é muita ativa e não consegue 

esperar pela sua vez, acabando por falar demasiado, interrompendo ou 

intrometendo-se frequentemente nas atividades das outras pessoas e 

raramente ouvindo o que os outros lhe dizem. 

Por outro lado foi possível verificar que não perde muitas vezes as coisas 

que são necessárias para os trabalhos e atividades de casa ou da escola 

(material escolar e equipamentos) e que não se envolve frequentemente em 

atividades perigosas sem pensar nas consequências. 

Através deste estudo consegui interpretar melhor as atitudes que aluna 

tinha nas aulas de Educação Física e aplicar estratégias para que a aluna 

atingisse um maior nível de concentração, motivação e envolvimento nas aulas. 

No que diz respeito a concentração ao longo das aulas, na realização dos 

exercícios, além das correções relativas a execução das habilidades motoras 

tinha a preocupação de intervir junto da aluna sempre que esta demonstrava 

algum tipo de desconcentração. Para diminuir a frequência deste 

comportamento colocava a aluna a realizar os exercícios em “zonas mais 

calmas” do campo, isto é, onde não existisse tanto barulho e elementos de 

distração (como por exemplo, bolas, sinalizadores e colegas que não 

realizavam aulas) que perturbassem a sua concentração. Mesmo na realização 

dos exercícios, por vezes colocava aluna a realizar os mesmos com os alunos 

que tinham maior capacidade de concentração e melhor comportamento (o que 

ajudava aumentar a concentração da aluna). 

Relativamente à motivação e envolvimento da aluna nas aulas, uma das 

estratégias que utilizei foi permitir que a aluna escolhesse a sua equipa sempre 

que tivesse um comportamento correto (revelando-se concentrada e envolvida 
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na aula) na realização dos exercícios que antecedessem a situação de jogo na 

aula. Outra das estratégias consistiu em deixar que aluna fosse responsável 

pela ativação funcional no início das aulas. 

De uma forma geral as estratégias que apliquei demonstraram uma 

melhoria significativa no comportamento e ação da aluna no decorrer das 

aulas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

 

O EP foi sem dúvida alguma a experiência mais importante e 

enriquecedora de todo o meu processo de formação. 

As expetativas e as motivações eram grandes, assim como os receios e 

preocupações, pois era o momento de aplicar tudo o que tinha aprendido ao 

longo da minha formação. 

E tal como eu esperava não foi nada fácil, foi necessário ultrapassar 

muitos obstáculos e dificuldades, aprender com os erros cometidos e adquirir 

novos conhecimentos e instrumentos para ultrapassar os mesmos.  

Mas através de muita reflexão, empenho, motivação e força de vontade 

para melhorar dia após dia com o intuito de atingir a “perfeição” consegui 

ultrapassar essas dificuldades e evoluir bastante.  

Todos os momentos que passei ao longo do EP deixaram a sua marca, 

tanto os bons mas principalmente os maus momentos pois foram esses que me 

ajudaram a crescer e a desenvolver mais o ser “Professor”. 

Paralelamente, tudo aquilo que aprendi e vivi ao longo do EP também 

contribuiu bastante para a minha evolução como Treinador de atletismo 

adaptado, desde a preparação dos treinos (adaptação ao local/espaço e 

realização do treino), ao controlo e gestão dos comportamento dos meus 

atletas até ao aumento do meu conhecimento como Treinador. 

Estando ligado ao desporto adaptado como Treinador, o ensino especial é 

uma área na qual gostaria muito de trabalhar como Professor, pois sem dúvida 

alguma seria um desafio enorme e motivador para mim. Assim sendo, quando 

tiver possibilidades, um dos meus próximos objetivos será realizar formação na 

área do ensino especial e/ou em atividade física adaptada. 

Independentemente de tudo, no futuro espero ter oportunidade de exercer 

a função de Professor e continuar adquirir ainda mais conhecimentos que me 

permitam dia após dia, evoluir cada vez mais e tornar-me num melhor e mais 

completo Professor. A aprendizagem e a evolução não têm fim e, assim sendo, 

o fim desta etapa traça apenas o início de outra. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

6. Síntese Final 
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6. Síntese Final 

 

A elaboração deste Relatório surge no âmbito da Unidade Curricular de EP do 2º Ciclo 

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

e Secundário da FADEUP. O mesmo engloba todo o trabalho que realizei ao longo do EP na 

Escola EB 2/3 de Gondomar. 

O EP, através de uma prática de ensino supervisionada em contexto real, proporciona a 

integração do estagiário no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

desenvolvendo competências profissionais que promovem um desempenho crítico e reflexivo, 

tornando-o assim capaz de responder aos desafios e às exigência da profissão.  

Assim sendo, durante o EP fiquei responsável pelo acompanhamento de uma turma e 

por toda a gestão do planeamento, realização e avaliação das aulas. Todo este processo foi 

acompanhado e orientado pelo Professor Cooperante Marco Bastos (da Escola EB 2/3 de 

Gondomar) e pela Professora Orientadora Olga Vasconcelos (da FADEUP).  

Este relatório procurou descrever e refletir sobre as várias tarefas e funções que realizei, 

as dificuldades que encontrei e as estratégias e ações que adotei ao longo do EP. Encontra-se 

dividido em cinco capítulos: Introdução, Dimensão Pessoal, Enquadramento da Prática 

Profissional, Realização da Prática Profissional e Conclusão e Perspetivas para o Futuro. 

Através do primeiro capítulo, Introdução, faço uma caracterização do estágio e os seus 

objetivos. 

No segundo, Dimensão Pessoal, realizo uma reflexão autobiográfica onde falo sobre as 

expetativas e o impacto do estágio. 

No terceiro capítulo, refiro-me ao Enquadramento da Prática Profissional (no seu 

contexto de concetual, legal, institucional e funcional), caraterizando também o contexto de 

estágio (a escola, meio envolvente, os alunos e a minha turma – 8ºE).  

O quarto capítulo, que é relativo à Realização da Prática Profissional está dividido em 

quatro áreas de desempenho: Área 1 - Organização e gestão do ensino e da aprendizagem, 

Área 2 e 3 - Participação na escola e as relações com a comunidade e Área 4 - 

Desenvolvimento profissional. 

A Área 1 está subdividida em quatro pontos: conceção, planeamento, realização e 

avaliação. Tem por base a construção de estratégia de intervenção orientadas por objetivos 

pedagógicos que conduz à eficácia de todo o processo de educação e formação dos alunos. 

Nas Áreas 2 e 3 refiro as atividades do Grupo de EF, Grupo de estágio e o 

acompanhamento do Diretor de Turma. 

Quanto a Área 4, reflito acerca de um Estudo de Caso que realizei ao longo do ano letivo 

sobre Hiperatividade. Com a realização desse estudo, fiquei a compreender melhor as 

características e a forma com se manifesta a Hiperatividade e a melhor maneira de atuar/agir 

nas aulas de Educação Física perante a minha aluna que tinha Hiperatividade.  
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Por fim no quinto capítulo, apresento a Conclusão e as Perspetivas para o meu Futuro a 

nível profissional. 
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Anexo I – Ficha Individual do Aluno 

 

 

 

 

 

Ficha Individual do Aluno  

 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: _______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___ Idade:_______ Ano:____Turma:_____N.º:____ 

Morada: ______________________________________________________________ 

Altura: _______cm                Peso: _____Kg 

 

 

AGREGADO FAMILIAR: 

Pai: __________________________________________________________________ 

Idade: ____ Habilitações:_________________________________________________ 

Mãe:__________________________________________________________________ 

Idade: ____Habilitações:_________________________________________________ 

Encarregado de Educação:_______________________________________________ 

Com quem vives?________________ Como te deslocas para a Escola?_____________ 

Quanto tempo demoras a chegar a escola?_____________ 

 

 

DESEMPENHO ESCOLAR 

- Alguma vez reprovaste de ano?   Sim_________ Não___________  

- Se sim, quando?________________________________ 
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PRÁTICA DESPORTIVA: 

- Gostas de praticar desporto? Sim__________ Não _________ 

- Praticas alguma actividade desportiva fora da escola? Sim_______ Não________ 

  Qual? ________ A quanto tempo? ________ N.º de horas por semana?_________ 

- Quais as tuas modalidades desportivas preferidas?__________________________ 

- Quais as modalidades desportivas que menos gostas?________________________ 

- Consideras Importante a Educação Física?__________ 

- Na tua opinião, que papel assume a disciplina de Educação Física na 

escola?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO: 

- Tens algum problema de saúde que te dificulte a prática da actividade física? 

  Sim_________ Não _________ Qual? _____________________________________ 

- Vês bem?  Sim _______           Não ________     

- Ouves bem? Sim_______ Não________ 

- Já tiveste alguma Lesão? Sim_______ Não________ Qual?____________________ 

  

 

- Assinala quais as refeições que costumas fazer por dia? 

  Peq. Almoço ____ Meio da manhã____ Almoço____ Lanche____ Jantar____ Ceia___ 

- Onde tomas o pequeno-almoço? Casa_____ Escola_____ Outro____ 

- Onde almoças? Casa_____ Escola_____ Outro____ 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Obrigado pela tua colaboração! 
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Anexo II – Documentos de Competição do MED 

 

Ficha de Inscrição - Basquetebol 

 

Nome da Equipa: ________________________________ 

Cor do Equipamento:_____________________________ 

 

Nome dos Jogadores 

 

 

 

 

 

Capitão/Treinador:_______________________________ 
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Ficha de Jogo – Basquetebol 

 

Jogo n.º:______ Campo n.º:_______ Data:______________ Hora:____________ 

Nome da Equipa A: 

Nome do Jogador Pontos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nome da Equipa B: 

Nome do Jogador Pontos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Resultado Final:______________ Equipa Vencedora:______________________ 

Capitão da Equipa A:_______________ Capitão da Equipa B:_______________ 

Secretário:_______________________ Árbitro:___________________________ 
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Resultados de Jogos – Basquetebol 

 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
BIG BOSS OS NERVOSOS THE MUMMY 

UNIDOS AOS 
AZÚIS CLAROS 

MODO 
VASSOURA 

TERRORIFICAMENTE 
TERRÍFICOS 

 

     

BIG BOSS  

     

OS NERVOSOS  

     

THE MUMMY  

     

UNIDOS AOS AZÚIS 
CLAROS 

 

     

MODO VASSOURA  
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Jogos 

D
a
ta

  
Jogo n.º 

 
Equipas Árbitros 

 
1 

TERRORIFICAMENTE 
TERRÍFICOS 

BIG BOSS 
UNIDOS AOS AZÚIS 

CLAROS 

2 
 

OS NERVOSOS THE MUMMY MODO VASSOURA 

3 
UNIDOS AOS AZÚIS 

CLAROS 
MODO VASSOURA 

TERRORIFICAMENTE 
TERRÍFICOS 

4 
 

BIG BOSS OS NERVOSOS THE MUMMY 

 

5 
UNIDOS AOS AZÚIS 

CLAROS 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
OS NERVOSOS 

6 
 

MODO VASSOURA BIG BOSS THE MUMMY 

7 
 

OS NERVOSOS MODO VASSOURA BIG BOSS 

8 THE MUMMY 
UNIDOS AOS AZÚIS 

CLAROS 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 

 

9 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
OS NERVOSOS 

UNIDOS AOS AZÚIS 
CLAROS 

10 
 

MODO VASSOURA THE MUMMY BIG BOSS 

11 
 

UNIDOS AOS AZÚIS 
CLAROS 

BIG BOSS OS NERVOSOS 

12 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
MODO VASSOURA THE MUMMY 
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13 OS NERVOSOS 
UNIDOS AOS AZÚIS 

CLAROS 
MODO VASSOURA 

14 BIG BOSS THE MUMMY 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 

15 THE MUMMY 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
OS NERVOSOS 
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Comportamento / Empenho / Fair Play  

 Data dos Jogos 
Total 

Equipas 27/04/12 04/05/12 11/05/12 18/05/12 25/05/12 01/05/12 08/05/12  

TERRORIFICAMENTE 
TERRÍFICOS 

         

BIG BOSS 

         

OS NERVOSOS 

         

THE MUMMY 

         

UNIDOS AOS AZÚIS 
CLAROS 

         

MODO VASSOURA 

         

 

Legenda 0 = Insuficiente 1 = Suficiente 2 = Bom 3 = Muito Bom 
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Melhor Marcador 
T

E
R

R
O

R
IF

IC
A

M
E

N

T
E

 T
E

R
R

ÍF
IC

O
S

 

Jogadores 
Pontos por Jogo 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diogo Ribeiro            

Flávia Sousa            

Flávia Moreira            

Rui Aleixo            

 

 

B
IG

 B
O

S
S

 Jogadores 
Pontos por Jogo 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Luís Teixeira            

Ana Pires            

Bruna Neves            

Rita Rente            
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O
S

 N
E

R
V

O
S

O
S

 

Jogadores 
Pontos por Jogo 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

João Lopes            

Inês Oliveira            

Sara Gonçalves            

            

 

 

T
H

E
 M

U
M

M
Y

 

Jogadores 
Pontos por Jogo 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jorge Rodrigues            

Adriana Gomes            

Ana Silva            

Paulo Gandra            
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U
N

ID
O

S
 A

O
S

 

A
Z

Ú
IS

 C
L

A
R

O
S

 

Jogadores 
Pontos por Jogo 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pedro Fonseca            

Ana Carvalho            

Ana Nogueira            

            

 

M
O

D
O

 

V
A

S
S

O
U

R
A

 Jogadores 
Pontos por Jogo 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jorge Mota            

Ana Tapadas            

Bruna Taveira            

Sérgio Larouca            
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Classificação 

Jogos Nº do Jogo 
Pontuação 

Equipas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TERRORIFICAMENTE 
TERRÍFICOS 

           

BIG BOSS 

           

OS NERVOSOS 

           

THE MUMMY 

           

UNIDOS AOS AZÚIS 
CLAROS 

           

MODO VASSOURA 

           

 

Legenda Derrota = 0 Empate = 1 Vitória = 3 
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Anexo III – Documentos Evento Culminante 

Evento Culminante 

 
Jogo n.º 

 
Equipas Árbitros Resultados 

1 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
BIG BOSS 

UNIDOS AOS AZÚIS 
CLAROS 

12 2 

2 
 

OS NERVOSOS THE MUMMY MODO VASSOURA 0 4 

3 
UNIDOS AOS AZÚIS 

CLAROS 
MODO VASSOURA 

TERRORIFICAMENTE 
TERRÍFICOS 

4 0 

4 
 

BIG BOSS OS NERVOSOS THE MUMMY 8 4 

5 
UNIDOS AOS AZÚIS 

CLAROS 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
OS NERVOSOS 6 6 

6 
 

MODO VASSOURA BIG BOSS THE MUMMY 6 4 

7 
 

OS NERVOSOS MODO VASSOURA BIG BOSS 0 14 

8 THE MUMMY 
UNIDOS AOS AZÚIS 

CLAROS 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
12 6 

9 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
OS NERVOSOS 

UNIDOS AOS AZÚIS 
CLAROS 

14 0 

10 
 

MODO VASSOURA THE MUMMY BIG BOSS 4 2 

11 
 

UNIDOS AOS AZÚIS 
CLAROS 

BIG BOSS OS NERVOSOS 12 0 

12 TERRORIFICAMENTE MODO VASSOURA THE MUMMY 6 2 
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TERRÍFICOS 

13 OS NERVOSOS 
UNIDOS AOS AZÚIS 

CLAROS 
MODO VASSOURA 0 10 

14 BIG BOSS THE MUMMY 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
6 6 

15 THE MUMMY 
TERRORIFICAMENTE 

TERRÍFICOS 
OS NERVOSOS 2 0 
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Classificação Evento Culminante 

Jogos Nº do Jogo Pontuação 
Final 

Classificação 
Final Equipas 1 2 3 4 5 

TERRORIFICAMENTE 
TERRÍFICOS 

3 1 3 3 0 10 1º Lugar 

BIG BOSS 0 3 3 0 1 7 5º Lugar 

OS NERVOSOS 0 0 0 0 0 0 6º Lugar 

THE MUMMY 3 3 0 1 3 10 3º Lugar 

UNIDOS AOS AZÚIS 
CLAROS 

3 1 0 3 3 10 2º Lugar 

MODO VASSOURA 0 3 3 3 0 9 4º Lugar 

 

Legenda Derrota = 0 Empate = 1 Vitória = 3 
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Anexo IV – Manual de Equipa 



 

XXXIX 
 

Modelo de Educação Desportiva 

 

 

 

 

 

 

Ao longo deste período vais realizar as aulas de Basquetebol segundo o 

Modelo de Educação Desportiva (MED). O MED, desenvolvido por Sidentop 

(1987), tem como objetivo fundamental formar alunos desportivamente 

competentes, cultos e entusiastas. 

Este modelo comtempla características do Desporto Institucionalizado, 

nomeadamente a época desportiva, a filiação (promoção da integração dos 

alunos em equipas e consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de 

pertença ao grupo), a competição formal, o registo estatístico, a festividade e 

os eventos culminantes. 

É um modelo inclusivo, onde se pretende que todos os alunos assumam 

variados papeis/funções dentro da sua equipa: Jogadores, Capitão/Treinador, 

Árbitro, etc. As equipas têm nomes, símbolos, cores e um espaço próprio 

(definido) para treinar. Ao nível da formação de equipas, os critérios visam 

assegurar não só o equilíbrio competitivo das mesmas, mas também o 

desenvolvimento das relações de cooperação e entreajuda na aprendizagem. 

Com a aplicação deste modelo pretende-se que ao longo de todas as 

aulas de Basquetebol te tornes num aluno(a) que domina não só as habilidades 

do Basquetebol, mas também que conheças e valorizes as tradições e rituais 

associados ao desporto e atividade física (distinguindo a boa da má prática 

desportiva) e sejas um promotor e defensor da autenticidade dessa prática 

desportiva.  

Este modelo vai permitir que ao longo de toda a época desportiva 

assumas diversas funções: Jogador, Capitão/Treinador, Árbitro, Oficial de 
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mesa e Jornalista. Este manual de Equipa vai ajudar-te a alcançar estes 

objetivos com sucesso, pelo que deves lê-lo com muita atenção! 

Boa época Desportiva, o teu sucesso é o sucesso da tua equipa! 

 VIVE VERDADEIRAMENTE  

O DESPORTO! 

Funções 

Este Manual explica todas as tarefas que tens que saber desempenhar de 

acordo com a tua função na equipa, desde Jogador, Capitão/Treinador, Árbitro, 

Oficial de mesa, Jornalista e Responsável pelo material/espaço. 

Cada um tem que saber muito bem as tarefas a desempenhar, bem como 

as tarefas dos colegas, e sempre que necessário ajudarem-se uns aos outros, 

pois só assim é que tudo pode decorrer sem falhas. 

 

Jogador 

 Realizar jogo 3x3; 

 No ataque, ocupar racionalmente o espaço, conservar a posse de bola, 

criar linhas de passe, progredir em direção ao cesto, criar situações de 

finalização e concretizá-las. 

 Na defesa, enquadrar-se corretamente (defesa entre o cesto e o 

atacante), impedir/dificultar a progressão, impedir/dificultar finalização, 

conquistar a posse de bola. 

 

Árbitros  

 Os jogos são dirigidos por 1 aluno árbitro e 1 aluno marcador de pontos.  

 Manter sempre a calma. Ser claro nas decisões e explicações aos 

jogadores. Agir de acordo com as regras colocadas em vigor.  

 Assinalar qual a equipa que conquista o ponto; Assinalar qual a infração 

cometida se for o caso; Dar início ao jogo. 

 

Marcadores de pontos 

 Devem marcar os pontos de cada uma das equipas. 

 Ter atenção ao preenchimento das fichas de jogo. 
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 Ter atenção às indicações do árbitro. 

 Devem registar os dados dos jogos nas fichas de jogo (O nome da 

equipa, os pontos de cada equipa. Devendo estar muito atento ao 

árbitro, pois é ele que dirige a partida dizendo para que equipa é o 

ponto). 

 

Repórter/Jornalista 

 É responsável pela reportagem dos aspetos mais importantes decorridos 

ao longo da aula, tendo a liberdade de apresentar o texto sob a forma de 

entrevista, artigo de opinião ou notícia. 

 

Capitão/Treinador 

 O Capitão/Treinador é um líder, pelo que só um aluno responsável pode 

assumir esta função. 

 A responsabilidade, calma e a tranquilidade, são fundamentais na 

explicação dos exercícios.  

 Tem a função de ajudar e orientar todos os colegas no desempenho das 

suas funções e incentivar e liderar o grupo. (Não se esquecendo de dar 

o seu melhor e dignifica esse posto) 

 O Capitão/Treinador de cada equipa têm a obrigação e o dever de saber 

a função que cada um dos elementos da equipa tem que desempenhar 

em cada uma das aulas (árbitro, jornalista, estatístico e oficial de mesa).  

 

Elementos Técnicos 

 

Pega da Bola 
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 A bola é agarrada com ambas as mãos em forma de concha, 

ligeiramente recuada e na metade posterior da bola; 

 As palmas das mãos não tocam na bola (o contacto é feito com os 

dedos);  

 Dedos bem afastados, com os polegares atrás da bola; 

 Polegares e indicadores desenham um “W”. 

 

Passe de Peito 

 

 

 

 

 

 O passe de peito é bastante utilizado em jogo, quando se esta 

relativamente perto do colega de equipa; 

 Segurar a bola à frente do peito, mantendo os cotovelos junto ao tronco; 

 Estender os braços energicamente para a frente, rodando os pulsos 

para fora; 

 Dirigir a bola para o peito do colega (trajetória retilinta); 

 Separar as mãos na última fase do movimento de envio da bola, 

imprimindo mais força com a última mão que tocar nela. 

 

Passe Picado 

 

 

 

 

 

 Deve ser utilizado quando se esta relativamente perto do colega de 

equipa, mas especialmente quando existe um adversário entre os dois; 

 Segurar a bola junto ao peito, com os cotovelos junto ao tronco; 
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 Enviar energicamente a bola para o solo para uma zona próxima do teu 

colega. 

 

Receção/ Paragem 

 

 

 

 

 A um tempo: paragem com os dois pés em simultâneo, podendo usar 

qualquer pé como pé-eixo para a rotação; 

 A dois tempos: paragem com o apoio dos pés, um após o outro, 

podendo apenas utilizar o primeiro apoio como pé-eixo. 

 

Drible 

 

 

 

 

 É a ação técnica que te permite manter a posse de bola batendo 

sucessivamente com a bola no solo. O drible pode ser de dois tipos: 

 

Drible de Progressão: 

 

 

 

 

 Permite a progredir no terreno de jogo mantendo a posse de bola; 

 Bater a bola ao nível da cintura e ligeiramente ao lado; 

 Impulsionar a bola para a frente; 

 Contactar a bola com os dedos estendidos e afastados e não com a 

palma da mão; 

 Envolver a bola pela flexão e extensão do pulso; 
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 Libertar o olhar da bola; 

 

Drible de Proteção: 

 

 

 

 

 

 Permite a proteção da bola quando se está perto de um adversário; 

 Controlar a bola com os dedos estendidos e afastados e não com a 

palma da mão; 

 Bater a bola ao nível dos joelhos; 

 Proteger a bola mantendo o pé e o braço contrário ao do drible mais 

avançados; 

 Libertar o olhar da bola. 

 

Posicionamento Básico 

 

 Durante o jogo existem posições que se deve adotar de acordo com a 

fase em que a equipa se encontra no momento, ou seja, se está a atacar 

ou se está a defender. 

 

 Posição Defensiva Básica 

 

 

 

 

 

 Fletir as pernas e colocar um pé à frente do outro, mantendo os pés 

afastados à largura dos ombros; 

 Inclinar o corpo ligeiramente à frente; 



 

XLV 
 

 Colocar os braço à frente do tronco, mantendo um em posição mais 

elevada; 

 Adotar uma posição dinâmica mantendo a cabeça levantada; 

 

Posição Ofensiva Básica 

 

 

 

 

 Fletir ligeiramente as pernas e colocar um pé à frente do outro (pés à 

largura dos ombros); 

 Pegar na bola com as duas mãos junto à zona da barriga (abdómen); 

 Manter a cabeça levantada; 

 

 

 

Lançamento em Apoio 

 

 

 

 

 

 Orientar os pés para o cesto; 

 Fletir ligeiramente as pernas com o pé do lado da mão ligeiramente 

avançado; 

 Agarrar a bola com as duas mãos, mais ou menos à altura da testa; 

 A mão lançadora fica atrás e por baixo da bola, e a outra fica numa 

posição lateral; 

 Todo o corpo participa no lançamento; 

 Fletir o pulso e os dedos na fase final do lançamento, ficando com a mão 

direcionada para a frente e para baixo; 
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Lançamento em Suspensão 

 

 

 

 

 Cumprir todos os critérios mencionados no lançamento em apoio, mas 

executando o movimento do lançamento no momento mais alto do salto. 

 

Lançamento na Passada 

 

 

 

 

 

 Usar este lançamento quando se está mais próximo do cesto ou quando 

se corta para o cesto; 

 A receção da bola deve ser efetuada em movimento; 

 Olhar para a tabela; 

 Dar o primeiro passo após a paragem do drible ou receção da bola e 

fazendo o segundo passo e impulsão com o outro pé; 

 Elevar o joelho do lado do braço lançador após a impulsão; 

 Lançar no ponto mais alto do lançamento; 

 Direcionar a bola para a tabela através da extensão do braço e 

movimento da flexão do pulso. 

 

Nota: Chamada/passos são diferentes de acordo com o lado do cesto em que 

se encontra o jogador, ou seja: 

- Lançamento do lado direito: apoio do lado direito, seguido do esquerdo, 

com elevação do joelho direito; 

- Lançamento do lado esquerdo: apoio do pé esquerdo, seguido do direito, 

com elevação do joelho esquerdo. 
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Elementos Táticos 

Ataque 

 Ocupação racional do espaço;  

 Conservar a posse de bola; 

 Criação de linhas de passe; 

 Desmarcação: deve-se libertar da marcação do adversário e criar uma 

linha de passe. 

 

Defesa 

 Conquista da posse de bola 

 Defesa Individual: Cada aluno é responsável por anular as ações 

ofensivas de um aluno da equipa adversária. Devem colocar-se entre o 

atacante directo e o cesto, dificultando o seu avanço no campo e 

“cortando” as suas linhas de passe ou lançamento.  

 

Sinais de Arbitragem 
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Anexo V – Miniolimpíadas 2012 
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L 
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Anexo VI – Inquérito sobre Hiperatividade  

Inquérito 

A realização deste Inquérito surge no âmbito de um Estudo de Caso sobre 

Hiperatividade. Leia com atenção e responda às seguintes questões. 

 
Assinale com uma cruz os comportamentos que aluna Maria da turma do 8º E 

apresenta nas aulas com maior frequência1: 

1 - Está constantemente a mexer com os pés ou com as mãos ou a mexer-se 

na carteira (ou no lugar).  

2 - Tem dificuldades em permanecer sentado quando lho exigem.  

3 - Distrai-se facilmente.  

4 - Nos jogos ou nas situações de grupo, tem dificuldades em esperar pela sua 

vez.  

5 - Responde frequentemente a perguntas antes que estas estejam completas.  

6 - Tem dificuldades em seguir instruções.  

7 - Tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou em jogos.  

8 - Muda frequentemente de tarefa sem que acabe nenhuma.  

9 - Tem dificuldade em brincar sossegado.  

10 - Frequentemente fala de mais. 

11 - Interrompe frequentemente ou intromete-se (p. ex.., intromete-se nas 

atividades das outras crianças). 

12 - Raramente parece ouvir o que lhe dizem. 

13 - Perde muitas vezes coisas que são necessárias para os trabalhos ou 

atividades de casa ou da escola (p. ex., lápis, livros, equipamento). 

14 - Envolve-se frequentemente em atividades perigosas sem pensar nas 

consequências. 

15 - Outros comportamentos:  

15.1 - Quais? _______________________________________________ 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

                                            
1
Adaptado de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases (3ª Ed. Revue) American Psychiatric 

Association, 1987 (citado por Lopes, 2004, p.34). 


