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Resumo 

 A elaboração deste documento está inserida no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Profissional (EP), que é parte integrante no plano de 

estudos do 2º ciclo, conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. 

 A informação contida neste documento relata as experiências 

vivenciadas ao longo do EP, com enfoque em 4 áreas de desempenho (Matos, 

2011) - Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, Áreas 

2 e 3 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; e, Área 4 – 

“Desenvolvimento Profissional”. 

 Este documento está dividido em três secções, sendo que a primeira 

engloba a Introdução (capítulo 1) onde me reporto brevemente ao propósito do 

documento e ao que vai nele ser desenvolvido; Perspetiva Autobiográfica 

(capítulo 2), onde elaboro uma síntese do meu percurso pessoal, académico e 

desportivo, fazendo também referência às expectativas e ao entendimento 

perante o Estágio; e, Enquadramento da Prática Profissional (capítulo 3), onde 

enquadro o contexto do Estágio. A segunda secção engloba o capítulo 4, 

relativo à Prática Profissional com enfoque nas 4 Áreas de Desempenho, 

dissertando acerca das principais vivências ao longo do EP. Por fim a última 

secção engloba os capítulos 5 e 6 referentes à Conclusão e Síntese Final onde 

reflito sobre o processo terminado e elaboro algumas considerações perante o 

futuro profissional. 

 O EP foi um marco na minha formação inicial, proporcionando-me 

vivências únicas e inqualificáveis no sentido positivo, significando o começo de 

um novo ciclo. Findo o processo de formação académica, chegou a altura de 

iniciar o processo de formação contínua enquanto professor. Termina assim a 

vida académica e inicia-se a vida profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Profissional, Autonomia, Habilidades 

Psicossociais, Professor 
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Abstract 

 The elaboration of this document is embedded within the Student 

Training Course which is part of the curriculum of the 2nd cycle, leading to the 

degree of Master of Teaching Physical Education in Elementary and High 

School Education, from the Faculty of Sports of Porto University. 

 The information contained in this document relates the experience during 

the Student Training, focusing on four areas of performance (Matos, 2011) Area 

1 - "Organization and Management of Teaching and Learning", Areas 2 and 3 - 

"Participation in School and Community Relations”, and Area 4 – “Professional 

Development”.  

 This document is divided into three sections, the first of which comprises 

the Introduction (chapter 1), where I briefly refer to the purpose of the document 

and what will be developed in it; Autobiographical Perspective (chapter 2), 

where I do a brief overview of my personal, academic and sports journey, as 

well as referring to the expectations and my understanding of the Student 

Training process; and, Contextualizing Professional Practice (chapter 3), where 

I try to frame the context of the Student Training. The second section includes 

chapter 4 regarding Professional Practice, focusing on the four performance 

areas and lecturing about the major experiences throughout the process. Finally 

the last section covers chapters 5 and 6, regarding Conclusion and Final 

Synthesis, where I reflect on the finished process and work out some 

considerations regarding my professional future. 

 The process was a milestone in my initial training, providing me unique 

and unspeakable experiences in a positive sense, meaning the beginning of a 

new cycle. Finished the academic process, it is time to begin the process of 

training as a teacher. This completes the academic part and begins the working 

part of life. 

 

KEY-WORDS: Student Training, Autonomy, Psychosocial Skills, Teacher 
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1. Introdução 

 

 O presente documento diz respeito ao Relatório de Estágio, inserido no 

âmbito da disciplina Estágio Profissional I e II, presente no plano de estudos do 

2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensino Básico e Secundário, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, conducente ao grau de 

mestre. A elaboração deste documento esteve, em todos os momentos, sob a 

orientação do Mestre Rui Veloso. 

 Matos (2011) entende o Estágio Profissional como um projeto de 

formação do estudante, no qual este integra o conhecimento proposicional e 

prático necessário à profissão docente, bem como uma interpretação atual da 

relação entre teoria e prática, contextualizando este conhecimento no espaço 

escolar. O EP é o culminar de um ciclo de formação onde o conhecimento 

académico e a aplicação prática do mesmo se fundem num só, traduzindo 

aquilo que é a prática real do ensino. É um momento altamente esperado, pois 

traduz-se num clímax, onde o estudante-estagiário se irá confrontar com uma, 

das muitas realidades, presentes no sistema de ensino. No fundo, é o momento 

em que o estudante irá competir, após vários anos de treino. 

 Tal como referido anteriormente, o grande propósito do EP será o de 

introduzir o estudante, de forma progressiva e supervisionada, bem como em 

contexto real, no exercício da profissão com vista ao desenvolvimento das 

competências necessárias ao desempenho da profissão e que promovam um 

desempenho crítico e reflexivo que permita responder às exigências que o seu 

futuro profissional trará (Matos, 2011). Esta prática reflexiva, assente no 

questionamento permanente das causas e consequências das nossas 

decisões, permitiu um crescimento exponencial ao nível da perceção do que é 

ser professor. 

 Ao nível do documento propriamente dito este foi dividido em várias 

secções. A primeira diz respeito ao Enquadramento Pessoal e Profissional, 

onde apresento o meu percurso pessoal, académico e desportivo, as minhas 



 

2 

 

expectativas iniciais perante o estágio e as que eventualmente foram atingidas 

ou defraudadas, bem como a caracterização da prática profissional onde 

enquadro o contexto do EP, bem como as diferentes vertentes a ele 

associadas. A segunda secção engloba as quatro grandes áreas de 

desempenho previstas para o EP - Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino 

e da Aprendizagem” que engloba a Conceção, Planeamento, Realização e 

Avaliação, com o maior enfoque a ser atribuído à realização da prática onde 

procurei estabelecer uma relação de confronto entre as dificuldades que 

surgiram e as estratégias aplicadas e consequentes resultados obtidos; Áreas 

2 e 3 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade” onde abordo 

todas as atividades que envolveram a Comunidade Escolar, bem como a 

participação do núcleo de estágio. Nesta área está também presente o estudo 

de Investigação “O Projeto CRISE”; e, Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” 

– onde discorro acerca da função do EP no processo de transição do meu 

percurso final enquanto estudante e o início do novo ciclo – a profissão 

docente. Nesta última área introduzi também dois temas que, apesar de não 

estarem estipulados como obrigatórios no documento, considero que sejam de 

reflexão pertinente e de acréscimo às vivências obtidas no EP. A última secção 

deste relatório dirá respeito à Conclusão e Síntese Final, onde irei efetuar um 

apanhado global do que foi dissertado no Relatório de Estágio. 
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2. Perspetiva Autobiográfica 

 

 Neste capítulo, apresentar-me-ei realizando uma breve descrição do 

meu percurso académico e pessoal desde a infância até ao presente. Irei falar 

sobre as minhas experiências académicas, desportivas e pessoais para me dar 

a conhecer. 

 Na segunda parte deste capítulo irei estabelecer uma comparação entre 

o que está plasmado na literatura e aquilo que é o meu entendimento do 

contexto de estágio, abordando, nomeadamente, as expectativas e o contacto 

com o Estágio Profissional. 

 

 

2.1. Caminho Percorrido… 

 

“I have never taken any exercise except sleeping and resting.”  

(Mark Twain, s.d.) 

 

Ao contrário de Mark Twain, desde cedo a prática desportiva fez e faz 

parte da minha vida. Comecei aos 3 anos a praticar natação, no Clube Náutico 

de Gaia, sendo que aos 10 anos, me propuseram a entrada na competição. 

Proposta essa que na altura rejeitei, por desconhecimento da realidade e 

apenas pelo que ouvia que era a natação de competição. Mantive a prática de 

natação até aos 17 anos. Aos 16 anos passei brevemente pelo futebol, tendo 

sido chamado à equipa, contudo o meu pai não permitiu que continuasse, por 

receio que a escola passasse para plano secundário. Aos 17 decidi entrar no 

remo, passando quase imediatamente da vertente de recreação para a 

competição. Nesta modalidade participei em vários campeonatos nacionais 

sendo a minha melhor classificação um 3º lugar no Campeonato Nacional de 

verão em 2007, na prova de Shell de 8 e em júniores masculinos. 
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No decorrer de todos estes anos o Desporto fomentou valores que de 

outra forma não estariam desenvolvidos na sua plenitude. O companheirismo, 

o respeito pelo outro e pela diferença, o saber estar em situações favoráveis e 

adversas, a capacidade de discernimento em situações que requerem tomadas 

de decisão, capacidade de liderança, comunicação, etc. Estas habilidades 

ajudaram-me a alcançar alguns objetivos e lugares. Sou membro da 

Associação de Estudantes pelo 4º ano consecutivo, fui selecionado para treinar 

a equipa de Futebol de 11 da AEFADEUP no ano 2010/2011. E, estou 

atualmente na posição de treinador adjunto na Escola de Futebol Hernâni 

Gonçalves, no escalão de Juvenis, tendo passado pela formação noutros 

clubes e tendo recebido propostas para integrar os quadros de outras 

instituições desportivas. Fui também proposto como substituto para representar 

os alunos no Conselho Pedagógico, no ano transato, bem como fui abordado 

para ser eventual candidato ao cargo de Vice-presidente da Federação 

Académica do Desporto Universitário. Tudo isto teve como forte base alguns 

valores, acima referidos, que o desporto fomentou. 

Esta paixão desportiva levou-me naturalmente a conceber um caminho 

ligado ao mundo do desporto. Um dos pontos dessa paixão desportiva foi a 

minha professora de EF do 11º e 12º ano, que me marcou bastante. Era 

extremamente exigente mas cumpria da mesma forma no que dizia respeito ao 

reforço positivo. Foi alguém que incutiu em mim ainda mais competências e 

valores e que vincou outros tantos que o desporto já me tinha “apresentado”. 

Esta professora foi uma “pedra” que me ajudou a delinear o caminho 

pretendido, bem como a professora Maria Silva (professora Cooperante) ainda 

antes de a encontrar no contexto de estágio. Apenas tive um contacto muito 

breve com ela, na preparação dos Jogos do Eixo Atlântico onde representei a 

seleção de Gaia de natação, mas que me marcou. Marcou-me pela 

sensibilidade que teve para nos ensinar tanta coisa em tão pouco tempo e por 

nos mostrar que tínhamos qualidades ditas “humanas” das quais não tínhamos 

consciência. Nas suas palavras “vocês são pessoas fantásticas…”. Houve 

também outras “pedras” mas neste caso, no caminho. Pessoas com as quais 

contactei e que me marcaram pela negativa em termos de experiências 
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desportivas. No entanto, aproveitei os acontecimentos para refletir sobre o 

profissional que queria ser no futuro.  

Este Caminho ganhou nova dimensão com o ingresso na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), no ano de 2007. Durante a 

licenciatura enveredei pela opção de Treino Desportivo, com a opção de 

Futebol. Nesta disciplina descobri a paixão de um professor pelo Jogo e a 

emoção que colocava nas suas palavras de cada vez que se falava no Jogo. 

Professor esse que, inclusivamente, não admitia que houvesse alguém no 

mundo que gostasse mais de futebol do que ele. Nesta opção, descobri uma 

forma de pensar o treino-competição diferente do que é comumente aceite. 

Ideias inovadoras mas que ao mesmo tempo me fazem pensar que não poderá 

ser de outra forma. A contradição desta abordagem em comparação com a 

periodização convencional que “vê” no físico e na sua preparação, a base de 

toda a época desportiva ao invés de se focar no que é a essência do jogo. Ou 

seja, a inteireza inquebrantável (Vítor Frade) do mesmo. Como diria o professor 

José Guilherme O jogo é fluidez. É o entender do treino como uma totalidade e 

não uma soma de fatores (físicos, técnicos, táticos, psicológicos, etc.). Fui 

também ensinado a pensar no sentido em que não há receitas pré-concebidas, 

apenas existem situações/problema. Nós enquanto treinadores/professores, 

devemos refletir sobre elas e procurar encontrar as melhores soluções. Como 

tarefa curricular da Metodologia, realizei o Centro de Treino na Escola de 

Futebol Hernâni Gonçalves, tendo sido convidado para integrar os quadros da 

instituição, onde me encontro a trabalhar pelo segundo ano consecutivo, como 

treinador-adjunto do escalão de Juvenis. Este ano a equipa subiu à primeira 

divisão distrital da Associação de Futebol do Porto, sendo um feito nunca antes 

atingido no escalão em questão. Atualmente é esta a minha vida desportiva. 

Planificar, agir e refletir. No entanto, não vivo isto apenas como treino. Vivo-o 

intensamente, porque lido com pessoas que me trazem realização pessoal. 

Seres humanos que me completam e que promovem a cumplicidade nas 

relações humanas, permitindo-me estabelecer as relações interpessoais das 

quais “dependo”, tal como referido anteriormente. 
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Terminada a Licenciatura ingressei no 2º ciclo em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS), conducente ao grau de 

Mestre. 

Esta decisão foi tomada com ponderação. Quando ingressei na 

Faculdade, o curso era constituído por 5 anos, sendo que nos dava habilitação 

para lecionar, no entanto o plano de estudos foi adaptado em conformidade 

com o processo de Bolonha. Apesar de saber das dificuldades no que diz 

respeito a postos de trabalho no sistema de ensino português, tomei esta 

opção. Sabia que seria muito difícil arranjar emprego na área da educação nos 

anos mais próximos, no entanto, o ser professor sempre me fascinou. Acima de 

tudo pela importância que podemos ter na vida das pessoas. Principalmente 

após contactar com os jovens na Escola de Futebol Hernâni Gonçalves e 

reforçar o gosto pela intervenção pedagógica. O ato de ensinar alguém é único 

e de uma realização pessoal elevadíssima. Sentir que podemos contribuir para 

o futuro de alguém é uma sensação quase inexplicável. Um outro motivo pelo 

qual decidi enveredar por esta opção, foi o facto de trabalhar com pessoas e 

especialmente crianças. Reconheço em mim uma grande capacidade em lidar 

com as pessoas, talvez fruto das minhas vivências desportivas. Além do mais, 

a imprevisibilidade das relações é um estímulo e um desafio, sem o qual ficaria 

mais pobre, seguramente. As pessoas tomam decisões, não são estáticas e, 

existem inúmeras variáveis a ter em consideração quando se lida com 

pessoas, considerando isso, parte essencial, do meu quotidiano. Como dizia 

Confúcio (s.d.) Se amas aquilo que fazes nunca terás que trabalhar nenhum 

dia da tua vida. Devo também admitir que ser professor de Educação Física, 

em particular, não era o que almejava como prioridade. Sempre tive o sonho de 

estar ligado ao futebol, e após ingressar na faculdade, a expectativa de me 

tornar um treinador de sucesso alimentou essa mesma paixão. No entanto, 

após iniciar o 2º ciclo em EEFEBS, a minha visão do que é ser professor 

modificou-se muito, e pela positiva. Continuo a ter o sonho de ser um treinador 

de sucesso, mas a opção de ser professor de Educação Física, enquanto 

carreira, atrai-me cada vez mais, principalmente após aquilo que vivenciei no 

decorrer do estágio na Escola Básica Dr. Costa Matos. 
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Esta escola tem uma certa mística para mim, sendo que foi na mesma 

que estudei do início do 2º ao final do 3ºciclo. Desta escola tenho muitas 

recordações, umas boas, outras más, mas essencialmente boas. Fiz amigos 

que ainda hoje mantenho e com os quais contacto. Recordo ainda professores 

e funcionários, imagens, cheiros,… 

Foi uma sensação ótima, apresentar-me na escola e ter funcionários e 

professores, inclusivamente o diretor da escola, que se lembravam de mim dos 

meus tempos de aluno. Este sentimento de familiaridade e de pertença 

tornaram a minha estadia nesta escola mais fácil em termos adaptativos, 

principalmente ao espaço e ao ambiente. No entanto, essa mesma 

ambientação foi sempre um pouco alienada tendo em conta que a realidade 

agora é outra. Encontro-me do “outro” lado. O lado do professor. 

 

 

2.2. Expectativas e entendimento perante o Estágio 

 

Alice: Qual o caminho que devo seguir? 

Gato: Depende para onde quiseres ir. 

Alice: Isso não tem importância... 

Gato: Então também não importa o caminho a seguir... 

(Carrol, L., Alice no País das Maravilhas, 1865) 

 

 

Para mim, o Estágio Profissional é a fase final do processo de formação 

inicial. É o momento em que a nossa formação inicial vai ser posta à prova e as 

nossas capacidades e competências natas e/ou adquiridas serão testadas num 

contacto com aquilo que é a realidade escolar. É a passagem da teoria à 

prática, do ideal ao que é passível de se fazer. Fernando Pessoa (1926) dizia 

Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a prática 

deve obedecer a uma teoria. Só os espíritos superficiais desligam a teoria da 
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prática, não olhando a que a teoria não é senão uma teoria da prática, e a 

prática não é senão a prática de uma teoria. A teoria não vive sem a prática e 

esta não vive sem a teoria, no entanto, tinha a pré-conceção de que o contacto 

com a realidade iria ser bastante divergente daquilo que nos foi transmitido em 

termos didático-pedagógicos. Isto é, na escola por vezes não é possível aplicar 

alguns dos conceitos que foram abordados na formação inicial. No entanto e 

em favor da qualidade da minha formação inicial, esta tem procurado indicar-

nos o ideal. Se essas condições ideais tivessem lugar, poderiam 

eventualmente aplicar-se alguns dos conceitos referidos, no entanto a 

imprevisibilidade do trabalho com pessoas “fratura” esses mesmos conceitos. 

Isto é, fomos ensinados a lidar com as situações ideais da prática pedagógica, 

mas devido à imprevisibilidade que é trabalhar com pessoas, essas condições 

ideais tornam-se geralmente alienadas e transportam-nos para uma dimensão 

em que a adaptação é fundamental e essa também parte das capacidades de 

cada um. No entanto, preparou-nos para a não existência dessa situação ideal 

na realidade. Logo, os nossos conhecimentos e formação seriam postos à 

prova no Estágio Profissional, fazendo apelo, inevitavelmente, a novas formas 

de atuação. A chamada investigação na ação. 

O Estágio Profissional corresponde ao que Veenman (1984) define como 

choque de realidade. Esta expressão pretende transmitir o sentimento que o 

professor tem no momento em que inicia a sua prática e na qual os seus ideais 

revolucionários são postos em causa face à realidade que se lhe apresenta. 

Este choque de realidade acontece devido à preponderância teórica da 

formação inicial de professores. Os professores são preparados com uma 

formação predominantemente teórica, sendo que a sua profissão tem uma forte 

componente prática. Logo, poderá criar-se aqui um “fosso” para o qual a 

“ponte” só pode ser construída no decorrer do Estágio. “Ponte” essa, que tem 

de ser construída muito lentamente tendo em conta que a falta de contacto com 

a realidade educativa faz com que os professores estagiários tenham muitas 

vezes que “apalpar” terreno e experimentar para ver se conseguem solidificar 

essa tal “ponte” sobre o “fosso” entre a formação e a prática efetiva. 

Reforçando esta ideia Nóvoa (2009) refere Há um excesso de discursos, 
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redundantes e repetitivos, que se traduz numa pobreza de práticas, remetendo-

nos para a questão anteriormente referida de uma necessidade imperativa de 

uma formação inicial mais voltada para a prática profissional tendo como 

principal referência a prática escolar. Na FADEUP há essa preocupação com a 

inclusão das Didáticas Específicas, mas que geram uma alienação face à 

realidade, devido ao facto de a Prática Pedagógica assentar em grupos e não 

num só professor, tal como é na vida profissional ou, neste caso, no Estágio 

Profissional. No entanto, esta formação teórica foi fundamental. Foi através 

deste suporte que pude criar a minha atuação e inovação. Foi também fulcral o 

meu espírito crítico para saber conjugar a informação teórica com o 

conhecimento empírico decorrente da minha ação prática. Estes dados teóricos 

deverão ser constantemente analisados e alimentados pela investigação 

decorrente da prática. Na vida superior a teoria e a prática completam-se. 

(Pessoa, 1926). 

Como disse uma vez o professor Paulo Cunha e Silva numa aula de 

Introdução ao Pensamento Contemporâneo (IPC) Toda e qualquer experiência 

é sempre um ato redutor. O Estágio, apesar de ser algo in loco, será sempre 

uma redução daquilo que é realidade, isto porque existem parâmetros definidos 

para a avaliação do Estágio, o que faz com que este seja objetivado em função 

desses mesmos parâmetros. No entanto, será a aproximação máxima que 

teremos com a realidade. Apesar de considerar o Estágio como uma 

experiência in loco “incompleta”, é uma peça fundamental. Considero-a 

incompleta na medida em que está, como referido anteriormente, padronizada 

por critérios de sucesso estipulados pela Faculdade. A eventual saída da 

norma poderá criar um “caos determinístico”. Ao haver parâmetros de 

avaliação a experiência está a ser “reduzida” ao que os parâmetros exigem. É 

através desta praxis que saberemos como é uma das muitas realidades e 

aquilo que será o nosso eventual futuro na profissão docente. 

O Estágio Profissional foi de facto ao encontro daquilo que eram as 

minhas expectativas e entendimento do mesmo. Foi, efetivamente, uma 

experiência única e que me forneceu instrumentos e capacidades para lidar 

com o quotidiano de uma escola. Logicamente que apenas vivenciei uma 
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pequena percentagem do que é ser professor. Por diversos motivos, tais como 

o facto de só ter uma turma, os alunos serem participativos na aula de EF, não 

ter alunos que me criassem grandes instabilidades dentro da aula, ter um bom 

grupo de EF presente e participativo, um ótimo núcleo de estágio bem como 

uma excelente cooperante e orientador. A junção de todas estas condições, 

entre outras, fez com que o meu ano de Estágio Profissional tenha sido 

extremamente benéfico, fornecendo-me elevada realização pessoal e social. 

Sei que no final do ano irei ter imensas saudades dos alunos, colegas e amigos 

do núcleo de estágio, cooperante, orientador e respetivos colegas. Tudo isto 

demonstra que a minha experiência foi superior às minhas expectativas. Evoluí 

imenso enquanto futuro professor e enquanto pessoa. Considero-me muito 

mais confiante e hábil para a docência da disciplina de Educação Física, tendo 

sempre em atenção que aquilo que vivenciei foi algo único e eventualmente 

irrepetível. Também tenho a perfeita noção que no futuro, quando arranjar 

colocação no ensino, as minhas condições de prática não serão estas. A 

começar pelo número de turmas. Lidando com várias turmas, vão-me surgir 

outras situações-problema que não vivenciei durante este ano de Estágio 

Profissional. Sei também que a comunidade educativa varia sempre de escola 

para escola. Os alunos, professores e funcionários que me proporcionaram um 

ambiente extremamente propício ao meu desenvolvimento, poderão, num outro 

contexto, não apresentar as características que estes tiveram. Ou seja, todo o 

ano de Estágio funcionou como uma sinergia. Entendo que o ser humano 

necessita não só de sinergias musculares, mas acima de tudo de sinergias 

sociais. Foi exactamente isso que senti durante este ano. No entanto nem tudo 

correu sempre como o desejado. Houve alturas em que as coisas não saíram 

como planeado, aulas que correram menos bem, alguns conflitos a gerir e que 

me levaram a aprender muito. No entanto a junção das experiências negativas 

e positivas é que faz com que a aprendizagem tenha sido mais completa. 

Como disse anteriormente, uma experiência é sempre redutora, logo tenho 

noção de que aquilo que aprendi este ano é apenas uma pequena parte do que 

existe para aprender. Posso até exercer a profissão durante décadas e 
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continuar sem vivenciar imensas coisas que podem acontecer, fruto da 

imprevisibilidade que é lidar com pessoas. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

 

3.1. O Contexto 

 

Qualquer sistema escolar traz a marca da sociedade que o produziu e está 

organizado segundo a conceção de vida social, dos organismos da vida 

económica, das relações sociais, que animam essa sociedade 

(Postic,1984, p. 13) 

 

 

3.1.1. Vertente Legal, Institucional e Funcional 

 

 

No que diz respeito à contextualização Legal referente ao Estágio 

Profissional – Prática do Ensino Supervisionada (PES), este insere-se na 

iniciação à Prática Profissional do 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, sendo regido pelas normas 

definidas pela instituição universitária estando de acordo com a legislação 

específica para a habilitação para a docência nos respetivos ciclos de ensino. 

Em relação à estrutura e funcionamento o Estágio Profissional engloba 

os princípios descritos na legislação específica, mais concretamente no 

Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de março, alterado pelo Decreto-Lei n° 107/2008, 

de 25 de junho, e pelo Decreto-Lei n° 230/2009, de 14 de setembro e no 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro, bem como o Regulamento Geral dos 

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

ciclos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e o regulamento 
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específico do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. 

No que diz respeito ao perfil geral pretendido para um professor de 

Educação Física e para que o ensino desta seja de qualidade, os parâmetros 

estão definidos em Anexo no Decreto-Lei nº 240/2001 de 30 de agosto, 

dividindo-se em 4 áreas de desenvolvimento: 

Dimensão profissional, social e ética; Dimensão de desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem; Dimensão de participação na escola e de relação 

com a comunidade; Dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da 

vida. 

A Universidade do Porto, de acordo com o artigo 2º, do regulamento 

específico do 2º ciclo em EEFEBS entende que, para a atribuição do grau de 

Mestre, devem ser reconhecidas, entre outras, capacidades ao nível do 

conhecimento aprofundado relativo às ciências do desporto e que possam ser 

utilizadas no ensino da Educação Física; capacidade para exercer a atividade 

profissional e especializada de Professor de EF nos respetivos ciclos; 

capacidade para adotar uma atitude investigativa no desempenho profissional 

baseada na compreensão e análise crítica da literatura educativa e 

competências que permitam uma aprendizagem, essencialmente autónoma, ao 

longo da vida. 

O Estágio Profissional visa a integração no exercício da profissão 

docente 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 (Matos, 2011, p. 3). 

 Durante o EP o estudante estagiário assume, em contexto real e durante 

todo o ano letivo, as funções que estão inerentes a um professor da escola 

onde se realiza o EP, sendo esse professor definido como professor 

Cooperante. 
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 No meu caso, realizei o EP na escola básica Dr. Costa Matos, em Vila 

Nova de Gaia, tendo desempenhado as funções de professor de Educação 

Física da turma 9º A, durante o ano letivo de 2011/2012. 

 Como referido anteriormente a PES é acompanhada pelo professor 

Cooperante, mais vocacionado para o acompanhamento direto na escola 

durante todo o ano letivo, bem como pelo professor Orientador, neste caso 

alguém ligado à FADEUP, que faz a ligação entre a Escola e a Faculdade, 

estando também implicado diretamente no processo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

4. Prática Profissional 

 

“Those who can’t do teach. Those who can’t teach, teach gym.” 

(Woody Allen, 1977) 

 

 

 A realização da Prática Profissional implica uma articulação de várias 

áreas de desempenho, nomeadamente a Organização e Gestão do Ensino e 

Aprendizagem, a Participação na Escola e as Relações com a Comunidade e o 

Desenvolvimento Profissional. Estas áreas de desempenho são o tronco 

estrutural da prática profissional e o cerne do EP. A sinergia implicada neste 

processo torna a Prática Profissional num processo holístico, contínuo e 

alicerçado nas características gerais e específicas do sistema de ensino. 

 No decorrer do EP, estas áreas foram, de facto, o alicerce de toda a 

minha atuação enquanto estudante-estagiário. Vivenciei inúmeras experiências 

que me proporcionaram outra visão do sistema educativo, desde a sua 

componente mais macro até às suas componentes mais micro, tornando-me 

num futuro profissional muito mais conhecedor da profissão e de tudo aquilo 

que ela encerra. Considero que os conhecimentos adquiridos, por via da 

prática docente, me concederam mais informação e formação necessárias para 

uma atuação implicada e de qualidade. Esta responsabilização é um caminho 

sem retorno. É um novo universo, em colaboração com o lado mais académico 

da formação inicial. 

Neste capítulo irei apresentar as minhas experiências, dificuldades, 

sucessos, aprendizagens e reflexões referentes a cada uma das áreas de 

desempenho, desenvolvidas ao longo do EP. Apesar das áreas serem 

apresentadas de forma separada é necessário ter em consideração que são 

interdependentes e que funcionam como parte integrante de um todo que 

necessita ser visto, não como uma soma das partes, mas sim como algo 

integral.  
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4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

 

Neste capítulo irei recordar, e refletir sobre os pontos fundamentais da 

minha atuação no decorrer do Estágio Profissional. Serão focados quatro 

pontos fundamentais no desenvolvimento da Organização e Gestão do Ensino 

e Aprendizagem; Conceção, Planeamento, Realização e Avaliação (figura 1). 

Entenda-se que este ciclo implica a articulação permanente destas quatro 

componentes criando o processo em si. Nenhuma destas componentes da 

atuação, enquanto professor, pode estar dissociada da seguinte e da 

precedente, como se de uma ligação molecular se tratasse, que caso se 

dissociasse, perderia a sua composição e consequente função. Numa outra 

analogia, podemos estabelecer a comparação entre este ciclo e as letras do 

alfabeto. As letras do alfabeto encontram-se dispostas por uma determinada 

ordem, sendo que a sua junção para a formação de palavras (neste caso a 

junção de cada uma destas componentes e a forma como se articulam…) não 

é puramente aleatória, mas sim construída através de um determinado sentido 

e um propósito, o de criar palavras. Neste caso, o de criar uma prática 

pertinente. 
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4.1.1 Conceção 

 

Todo o projecto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na 

conceção e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, 

nomeadamente na conceção de formação geral, de desenvolvimento 

multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-

social do ensino. 

(Bento, 2003, p. 7) 

 

 

A concepção do processo de ensino tem que ter em conta que ser 

professor é muito mais do que apenas ensinar conteúdos. É necessário, muito 

Avaliação 

Realização 

Planeamento 

Conceção 

Figura 1 – Diagrama das componentes da Organização e Gestão do Ensino e 

Aprendizagem. 
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trabalho antes da aplicação no terreno. Esse trabalho passa por conhecer 

antes de mais, a comunidade educativa, externa e interna com a qual se vai 

trabalhar. Saber qual é o meio envolvente à escola, conhecer a própria escola, 

o que é que o meio envolvente oferece à comunidade educativa, quais são as 

condições materiais e humanas com que se vai trabalhar, decidir sobre o que 

ensinar e como o fazer, quais são os objectivos e de que forma se pretende 

alcançá-los, isto é, qual a metodologia a aplicar para lecionar. A isto estão 

também associadas outras questões, nomeadamente as questões relacionadas 

com a própria disciplina de Educação Física, quais as competências gerais e 

específicas a atingir, quais os propósitos da disciplina; como utilizar a matéria 

de ensino para dar cumprimento a esses propósitos da Educação Física; 

analisar e refletir sobre os programas nacionais e verificar de que forma se 

adequam, ou não, às necessidades dos alunos e adaptá-los, caso seja 

necessário, ao seu nível de competência, no sentido de criar situações 

favoráveis à aprendizagem e ao sucesso dos alunos. 

Conceber é sinónimo de criar. Todo o processo de ensino parte de uma 

ideia. Esse processo de criação, imaginação, criatividade e operacionalização 

é, em si mesmo, parte integrante do processo de ensino. Existe uma ideia que 

depois se ramifica em várias estabelecendo assim “raiz” para o crescimento da 

“árvore” do processo de ensino-aprendizagem. 

Antes de surgir o planeamento é necessário conceber o processo de 

ensino. Criar as diretrizes que irão definir o percurso que o ciclo da Prática 

Profissional (fig.1) irá tomar. Para tal foi necessário conhecer o contexto 

escolar em que realizei o Estágio Pedagógico. Como tal, realizei um 

levantamento dos documentos que orientam a vida e atuação da escola: 

Projeto Educativo de Escola, Projeto Curricular de Educação Física, 

Regulamento Interno e Projeto Curricular de Turma. Este levantamento inicial 

forneceu o enquadramento necessário para a conceção da minha atuação ao 

longo do ano lectivo. Este processo foi também alicerçado pelo conhecimento 

do Programa Nacional de Educação Física, fruto de várias análises, reflexões e 

críticas efetuadas no decorrer da minha formação académica, nomeadamente 

no 1º ano do 2º ciclo em EEFEBS. A partir deste levantamento de informação 
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foram analisadas todas as partes e comecei a ter uma ideia daquilo que 

pretendia que fosse o processo de Ensino/Aprendizagem no decorrer deste EP. 

Esta ideia, alicerçada em tudo o que foi anteriormente referido, teria ainda 

como fatores preponderantes o levantamento das condições locais da 

instituição de ensino. Este processo de Conceção foi ainda influenciado pela 

caracterização da turma, obtida através do preenchimento da ficha criada para 

o efeito. Por fim, a morfologia do processo de ensino teve também influência 

numa análise crítica dos modelos e estilos de ensino abordados na minha 

formação académica, bem como a utilização dos mesmos no contexto do treino 

com jovens. Esta junção de ideias levou à criação da minha própria ideia, isto 

é, a minha conceção do que seria (e foi) o processo de Ensino/Aprendizagem 

ao longo deste EP. No entanto esta conceção inicial foi sofrendo alterações, 

tendo em conta a riqueza de experiências vividas no decorrer deste ano lectivo. 

 

 

4.1.2. Planeamento 

 

O objectivo da planificação dos processos de ensino e aprendizagem não 

reside exclusivamente no desenvolvimento de meios para a racionalização do 

processo de ensino, mas também, em medida crescente, na descoberta de 

determinados contextos reguláveis deste processo. 

(Bento, 2003, p. 8) 

 

 

Segundo Bento (2003, p. 8), (…) o planeamento significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direcção e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina. Com efeito, após o projeto de criação da minha ideia do 

processo de ensino/aprendizagem ao longo do EP, alicerçado nos documentos 

referidos no ponto anterior, surgiu outra necessidade. A de refletir sobre a 

direção a tomar e os respetivos mecanismos de controlo desse processo no 

decorrer do ano letivo. Uma das primeiras tarefas em contexto de Estágio foi 



 

22 

 

precisamente a elaboração do Planeamento Anual. Tendo sido decidido, e 

lavrado em ata de reunião de Área Disciplinar, que os professores do 3º ciclo, 

juntamente com os estudantes estagiários (a este ciclo associados) seriam os 

responsáveis pelo Planeamento Anual para este ciclo de ensino. Tendo em 

conta que me encontrava numa fase de ambientação à minha nova realidade 

na qualidade de estudante Estagiário, a minha participação na elaboração do 

Planeamento Anual foi mais pautada pelos meus pareceres. Isto é, foi-nos 

apresentada uma proposta, tendo como base o trabalho realizado nos anos 

anteriores, na qual tive oportunidade de intervir mas sempre com alguma 

“timidez”, legítima a meu ver, considerando a situação pouco conhecida e com 

a qual me sentia ainda pouco à vontade e com pouca “credibilidade” para 

intervir. No entanto, os professores associados ao 3º ciclo tiveram sempre a 

minha opinião (bem como dos colegas de Estágio) em conta, contrapondo 

quando assim o entendiam e/ou tomando a intervenção em consideração 

quando a entendiam pertinente. No final da elaboração do Planeamento Anual 

já tínhamos definido as modalidades a lecionar e quantas seriam as aulas 

previstas para dedicar a cada uma das modalidades. Sendo que para mim foi 

um elemento altamente facilitador no que diz respeito à seleção do número de 

aulas que iria dedicar a cada uma das modalidades. No entanto e com o 

decorrer do ano letivo, algumas dessas horas que seriam dedicadas à 

lecionação das modalidades foram alvo de alterações devido a 

impossibilidades de lecionação devido a condições climatéricas adversas, 

atividades desenvolvidas pela escola e comunidade, nas quais os alunos foram 

envolvidos, participação em visitas de estudo e em algumas situações a 

evolução acima ou abaixo das expectativas criadas para o que seria o 

desempenho e possível aprendizagem dos alunos. A distribuição das horas e 

seleção das modalidades teve também em consideração o que os alunos já 

tinham, supostamente, adquirido em anos anteriores bem como as diretrizes 

estabelecidas pelo Programa Nacional de Educação Física do respetivo ciclo 

de ensino. No entanto, e sabendo que o Programa Nacional de Educação 

Física deve funcionar como um “andaime” de forma a fornecer um apoio 

dinâmico, é necessário ter em atenção, entre outros, que os objetivos deverão 
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ser (…) (adequados às necessidades e diversidade dos alunos e contexto do 

processo de ensino/aprendizagem) (Matos, 2011, p. 4). As decisões efetivas 

referentes ao Planeamento Anual tiveram em consideração não só os 

conteúdos programáticos, objetivos gerais e específicos da modalidade, bem 

como o contexto e os diversos fatores presentes no processo de 

ensino/aprendizagem de forma a tornar o Planeamento Anual um documento 

pertinente e com sentido didático-pedagógico e operacional. 

 

 

4.1.2.1 Extensão e sequência dos conteúdos 

 

 

Realizada a planificação anual e estabelecido o tempo previsto para 

cada modalidade, partimos para uma atuação mais voltada para a 

especificidade da turma. No início do ano letivo, o núcleo de estágio analisou, 

em conjunto com a professora cooperante, as modalidades que iriam ser 

lecionadas, tendo sido definidas algumas eventuais estratégias de forma a dar 

unidade ao nosso processo e ser como um fio condutor da nossa atuação. 

Com efeito, uma das medidas que decidimos aplicar foi a realização na 

primeira aula de 90 minutos de uma avaliação inicial ao nível dos Jogos 

Desportivos Coletivos, nomeadamente Futebol (5x5), Voleibol (2x2), Andebol 

(5x5) e Basquetebol (3x3). Optamos por estas formas de jogo tendo em conta a 

discussão que levamos a cabo, devidamente fundamentada na bibliografia e na 

formação inicial, essencialmente com a informação obtida nas Didáticas 

Específicas do Desporto, que nos permitia observar sob a forma de jogos 

reduzidos, os comportamentos pretendidos para a vertente formal de jogo. Isto 

é, “reduzimos sem empobrecer”.  

A opção foi tomada com base na semelhança entre alguns conteúdos 

desses mesmos desportos, essencialmente nos desportos de invasão, sendo 

que as características funcionais e estruturais do Voleibol (desporto de não 
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invasão) o colocam numa “posição” diferente dentro dos JDC. Esta grelha de 

avaliação inicial pretendia observar em contexto de jogos reduzidos a execução 

das habilidades técnicas bem como a tomada de decisão dos alunos, estando 

esta associada às habilidades táticas. Alguns dos conteúdos que consideramos 

transversais aos desportos referidos foram os deslocamentos, a ocupação 

racional do espaço, a criação de linhas de passe e a marcação individual. Nos 

JDC de invasão estes conteúdos são, na nossa opinião, transversais e 

mantêm-se como estruturantes da prática desportiva. Tal como referido 

anteriormente, o Voleibol apresenta-se com algumas características 

particulares dentro dos JDC. Por não ser um desporto de invasão e por 

constrangimentos técnicos ao nível do regulamento, nomeadamente pelo facto 

de não existir a possibilidade de segurar a bola tendo esta que ser tocada, não 

se poderem dar mais de 3 toques por jogada, haver penalização por falhas 

técnicas (transporte, duplo toque…). Como tal, colocamos itens mais 

vocacionados para a particularidade do desporto em questão, nomeadamente 

a avaliação tático-técnica do serviço e da manchete. 

Com esta decisão pretendemos obter uma informação do nível de 

desempenho da turma, principalmente para perceber se a turma era 

homogénea ou heterogénea, intra e intergénero. Com esta decisão 

conseguimos de facto observar globalmente o desempenho dos alunos. 

À primeira vista esta decisão pode parecer de difícil execução, 

principalmente numa aula de 90 minutos. De facto a observação de uma turma 

completa e com tantos itens numa só aula, com o acréscimo de existirem 

várias modalidades, poderia ter sido um fator de insucesso elevado. No entanto 

e com recurso a imagens de vídeo captadas no decorrer da aula, foi-nos 

possível efetuar uma avaliação à posteriori, tendo tempo para poder avaliar os 

alunos individualmente nos diversos itens. Esta opção foi deveras produtiva na 

medida em que conseguimos, efetivamente, atingir os objetivos a que nos 

propusemos. Sendo importante salientar uma outra questão, relacionada com a 

menor necessidade de realizar uma avaliação inicial nestas modalidades, 

aquando do seu cumprimento no planeamento, podendo utilizar mais tempo da 

Unidade Didática para o ensino/aprendizagem dos diversos conteúdos. Tendo 
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em conta que esta avaliação foi apenas destinada aos JDC, nas modalidades 

que não eram abrangidas por esta categoria desportiva, foi de facto necessário 

realizar uma avaliação diagnóstica, devido às particularidades específicas de 

cada modalidade, também com recurso à câmara de filmar. 

É importante salientar que métodos e meios de planificação são um 

elemento do instrumentário metodológico geral do professor (Bento, 2003, p.8), 

sendo que a Unidade Didática é de facto um instrumento geral e também 

específico. No entanto é necessário referir que não é imutável. Existem 

diversos motivos para que existam alterações ao documento, nomeadamente, 

maior ou menor progressão dos alunos em relação ao que era esperado, o 

aprofundamento de determinados conteúdos considerados mais pertinentes no 

decorrer da UD, a melhor ou pior resposta dos alunos às situações de 

aprendizagem, maior ou menor domínio dos alunos em determinados 

conteúdos… Com efeito existiram algumas alterações efetuadas às UD, no 

decorrer do EP, como por exemplo no Badminton: A pega da raquete surge 

como primeiro conteúdo a ser abordado, tendo em conta que sem uma pega 

correta não se conseguem efetuar batimentos corretos. (…) Este conteúdo terá 

atenção nas primeiras aulas e até sensivelmente meio da UD deverá estar 

consolidado (justificação da UD de Badminton). Sendo que nas aulas de 

consolidação da pega Ainda continuo a observar e a corrigir alguns batimentos 

de backhand e forehand «trocados» (Reflexão de aula 28 e 29). 

Inclusivamente, após as aulas inicialmente definidas para a consolidação deste 

conteúdo: A Micaela, entre outros alunos, apresentava alguns problemas na 

definição da pega e dos batimentos, realizando algumas vezes batimentos de 

backhand, que seriam de forehand em termos funcionais (Reflexão de aula 33), 

revelando que calculei mal a evolução deste conteúdo e/ou a evolução dos 

alunos não correspondeu às minhas expectativas iniciais.  

Também na UD de Andebol se verificaram alterações ao planeamento 

inicial, nomeadamente ao nível da marcação individual e das ajudas 

defensivas. Estava inicialmente previsto que à 9ª aula os alunos tivessem 

consolidado a marcação individual para na aula seguinte introduzir as ajudas 

defensivas, no entanto decidi manter a estrutura da marcação individual porque 
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não me parece que nesta aula já estivessem todos aptos a compreender o 

conceito. E como ainda não tenho a marcação individual consolidada não faz 

sentido passar para um nível superior de complexidade. (Reflexão de aula 8 e 

9). Apenas na 12ª aula é que os alunos apresentaram índices mais satisfatórios 

neste conteúdo: Este exercício resultou bastante bem verificando já um nível 

razoável em termos de marcação individual e de criação de linhas de passe. 

(Reflexão de aula 12).  

Um outro ponto que foi alterado nesta UD de Andebol foi o número de 

aulas previstas para a modalidade. Inicialmente estavam previstas 14 aulas 

para a modalidade, no entanto, o número foi aumentado para 20 aulas. Os 

motivos para esta dilatação no tempo prenderam-se com o facto de nas aulas 

de 90 minutos, a parte inicial (cerca de 30 minutos) ter sido utilizada para 

abordar alguns conteúdos do Atletismo, nomeadamente a corrida de longa 

duração, técnica de corrida, partidas e velocidade, sendo que retirava algum do 

tempo previsto para a modalidade de Andebol, no entanto permitiu-nos utilizar 

mais aulas destinadas “apenas” ao Atletismo, para poder lecionar ambas as 

modalidades. Outro fator esteve associado à introdução das Ajudas 

Defensivas. Na senda do que foi aplicado na Avaliação Diagnóstica e 

entendendo que os JDC de invasão apresentam algumas características 

semelhantes, a ideia de introduzir este conteúdo na modalidade de Andebol 

tinha, também, como objetivo, a aplicação dos conhecimentos adquiridos para 

os restantes JDC de invasão que foram lecionados nos 2º e 3º períodos. Isto 

para que os alunos, quando confrontados com essas modalidades, 

nomeadamente o Basquetebol e o Futebol pudessem utilizar já o princípio da 

defesa à zona que promove mais a cooperação entre os elementos da equipa 

do que a marcação individual. No segundo exercício foram introduzidas as 

ajudas defensivas, iniciando a defesa à zona, sendo que o objetivo será 

fornecer aos alunos algumas noções para os JDC que irão ser abordados ao 

longo do ano letivo (Reflexão de aula 13 e 14). Espero com isto levar algum 

“background” para os outros JDC invasivos, que me permita fazer um trabalho 

cada vez mais orientado para a defesa à zona, isto porque entendo este tipo de 
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organização defensiva como aquela que potencia a cooperação entre os 

elementos da equipa para atingir o objetivo defensivo. (Reflexão de aula 15).  

O último motivo que levou ao alargamento do número de aulas da 

modalidade foi o facto de ter decidido, após reflexão com a professora 

cooperante, que poderíamos mostrar aos alunos os vídeos captados na aula de 

avaliação sumativa, para verificar até que ponto os alunos tinham capacidade 

de processamento cognitivo para observar os seus erros e consciencializarem 

o seu desempenho. Isto levou a que após a aula de avaliação sumativa, uma 

aula de 45 minutos fosse utilizada para o acima referido e na seguinte aula de 

90 minutos voltar a realizar torneio e verificar se o facto de a consciencialização 

do desempenho dos alunos traria melhorias ou não em situação de prática. Os 

alunos foram capazes de identificar a generalidade dos problemas encontrados 

nos vídeos e por mim recolhidos aquando da sua visualização. Inclusivamente 

houve situações em que os alunos apontaram coisas que eu próprio não tinha 

registado, por não serem o erro primário que estava a acontecer. O que me 

deixou bastante satisfeito tendo em conta que isso implica que o conhecimento 

do jogo está desenvolvido. Ou seja, cognitivamente eles também sabem o que 

o jogo exige (Reflexão de aula 18). As melhorias observadas foram muito 

significativas (…) Os alunos tiveram também em consideração os erros 

observados e viu-se uma clara melhoria no jogo em todos os níveis, tático, 

técnico e psicossocial (Reflexão de aula 19 e 20). 

Existiram também alterações às UD de Voleibol, Futebol e Ginástica, 

fruto essencialmente de dois fatores: visitas de estudo no âmbito da disciplina 

de Educação Física e/ou outras disciplinas e atividades promovidas pelo grupo 

de Educação Física, cuja participação implicava dispensa da aula, pela 

utilização dos espaços de aula, nomeadamente pavilhão gimnodesportivo e 

relvado sintético. 

Em relação à seleção dos conteúdos e à extensão dos mesmos foram 

sempre consultadas as diretrizes estabelecidas no Programa Nacional de 

Educação Física do 3º ciclo. Embora sempre com uma atitude crítica e lúcida já 

que o referido programa se apresenta por vezes demasiado ambicioso, pelo 
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que nos foi dado a aprender neste 2º ciclo em EEFEBS, pela nossa prática 

enquanto treinadores, pela pesquisa bibliográfica, bem como o contributo da 

professora cooperante, todos os conteúdos eram alvo de análise e não eram 

puramente incluídos porque estavam presentes no Programa. Bento (2003, p. 

8) afirma que os meios programadores do ensino não podem substituir o 

trabalho pedagógico e criativo do professor; alargam sim o campo de ação da 

sua atividade de direção. Concordando com o autor, o Programa deve ser 

entendido como um “andaime”, isto é, deve ser um meio que nos permita “subir 

e descer patamares” de forma a utilizar a estrutura ao mesmo tempo sólida e 

dinâmica que estes nos fornecem. 

 

 

4.1.2.2. Situações de aprendizagem e Plano de aula – O guião 

 

Tal como nas outras disciplinas a aula representa, em Educação Física, a 

unidade pedagógica e organizativa básica e essencial do processo de ensino. 

(Bento, 2003, p. 107) 

 

 O plano de aula deve-se apresentar como um guião para a nossa 

atuação. Com efeito, é através do plano de aula que nos guiamos na nossa 

prática pedagógica em contexto de aula – (…) o resultado de uma aula 

depende preponderantemente da qualidade da sua preparação. (Bento, 2003, 

p.106). No entanto, o plano de aula não pode ser visto como algo rígido e 

inflexível. Antes pelo contrário. O plano de aula é um conjunto de orientações 

previstas para um determinado contexto, antecipando determinadas situações 

e variáveis. Isto é, o plano de aula é uma previsão do que pretendemos fazer e 

do que consideramos lógico, pertinente e exequível tendo em conta a análise e 

reflexão prévias à sua realização. 

Como no teatro, o guião é o que está previsto acontecer, mas os atores 

podem, por vezes, improvisar. Em contexto de aula o plano tem a mesma 
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função. Sendo que, de acordo com a imprevisibilidade que caracteriza o 

trabalho com pessoas, é necessário que o professor tenha essa capacidade de 

“improvisação”. (…) planeamento e preparação são uma coisa, e realizar no 

ensino o «planificado» é outra. (Bento, 2003, p.115). Considero, no entanto, 

mais correto falar em adaptação do que improvisação, tendo em conta que o 

improviso pode ser algo de absolutamente espontâneo, enquanto adaptação 

implica uma coerência com o contexto e uma análise e reflexão sobre o 

mesmo, de forma a mudar a atuação mantendo a pertinência do processo. 

Durante o EP surgiram de facto algumas situações que levaram a 

alterações ao nível do planeamento: Não estando um funcionário 

permanentemente no ginásio, este não se encontrava aberto aquando do toque 

de entrada. Como tal, os alunos entraram mais tarde para os balneários (…) 

Como não consegui entrar mais cedo não tive hipótese de encher todas as 

bolas de andebol de que necessitava para a parte inicial, tendo alterado na 

hora o exercício previsto. (Reflexão de aula 4); Os alunos, em geral, tiveram 

imensas dificuldades nesta situação. Procurei, de imediato, encontrar 

estratégias para diminuir o grau de complexidade das determinantes da técnica 

de corrida. Então começaram por exercitar partes do exercício proposto (…) 

Resultou bastante melhor pois com a decomposição do movimento foi possível 

“quebrar”/desconstruir a sua complexidade e ir aos poucos melhorando a 

qualidade do movimento. (Reflexão de aula 25 e 26); Devido a uma limitação 

de material, tendo em conta que várias turmas estão a lecionar a modalidade 

de Voleibol, isto levou a uma pequena alteração ao plano de aula, sendo que a 

ativação geral passou a estar incluída no exercício seguinte. (Reflexão de aula 

57 e 58); Devido a um constrangimento no material (nº de bolas), não foi 

possível realizar uma das variantes do exercício em que os alunos estariam 

cada um com uma bola, envolvendo 4 bolas em simultâneo (este 

constrangimento deveu-se ao facto de o número de bolas disponíveis não 

coincidir com a informação presente no inventário) (Reflexão de aula 76 e 77). 

Uma das dificuldades sentidas ao longo deste EP diz respeito à seleção 

das situações de aprendizagem. Principalmente no início do ano letivo pelo 

facto de existir uma menor confiança naquilo que iria fazer e acima de tudo por 
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um maior receio de errar. No entanto e graças à postura da professora 

cooperante fomos sempre incentivados a arriscar. Havia sempre um processo 

de análise e reflexão mas sempre que apresentávamos uma proposta, após se 

discutirem os prós e os contras, a mensagem era sempre a mesma “Ousem”. 

Com efeito, entendo agora cada vez mais, que o erro não deve ser visto como 

sinónimo de fracasso, mas sim como oportunidade de aprender. Michael 

Jordan (2006;2008), refere em dois anúncios da Nike, o seguinte “Maybe it’s 

my fault that you didn’t see that failure gave me strength, that my pain was my 

motivation…” e “I’ve failed over, and over, and over again in my life. And that is 

why that I succeed”. Este risco calculado fez com que a confiança e a 

segurança fossem maiores e me permitissem mais calma e ponderação nas 

decisões. 

Um outro fator de dificuldade na seleção dos conteúdos teve a ver com o 

facto de possuir menor conhecimento do conteúdo e menor conhecimento 

pedagógico do conteúdo em algumas modalidades. Isto fez com que não me 

sentisse tão à vontade com as situações de aprendizagem. No entanto este 

obstáculo foi visto como algo a ser ultrapassado e a procura bibliográfica, a 

visualização de vídeos, a consulta dos documentos das Didáticas Específicas, 

a partilha de experiências com o núcleo e professora cooperante, bem como 

colegas de faculdade, especialmente os que estavam associados às 

modalidades em questão, ajudaram a resolver o problema inicial. 

Bento (2003, p. 108) afirma que Os alunos devem ser integrados, em 

igualdade de intenções, na actividade da aula (unidade de ensino), mas 

atendendo simultaneamente às particularidades e diferenças de capacidades 

(…) Somente assim se pode alcançar uma densidade de estímulos ajustada a 

todos, evitando estagnações, retrocessos, atrasos ou isolamentos. Com efeito, 

uma das preocupações que sempre tive foi criar os meus próprios exercícios, 

recorrendo poucas vezes a ideias pré-concebidas. Ou seja, procurei sempre 

que os exercícios fossem “feitos à medida” e não “prontos a vestir”. Isto porque 

toda a informação utilizada para a construção dos Modelos de Estruturas do 

Conhecimento só é pertinente se de facto a utilizarmos em benefício do 

sucesso dos nossos alunos. 
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Um fator de indecisão na seleção dos conteúdos associou-se à gestão 

da aula e à sua organização e fluidez. Ou seja, como reconhecia alguma 

dificuldade minha nas transições e nos tempos de gestão da aula, tinha como 

preocupação de com o tempo e espaço disponíveis rentabilizar a aula para um 

maior tempo de empenhamento motor e possível tempo potencial de 

aprendizagem. Tentei criar na aula não só uma sequência lógica de conteúdos 

e situações de aprendizagem mas também uma dinâmica e estrutura que me 

permitisse diminuir os tempos de transição e/ou gestão da aula – A 

organização da aula deve possibilitar um curso fluente e sem perturbações de 

ensino, primando por uma boa ordem e disciplina de trabalho. (Bento, 2003, p. 

109) 

Com o decorrer do EP, estas dificuldades e indecisões foram sendo 

ultrapassadas e substituídas por uma maior autoconfiança e competência 

percebida. Inicialmente a nossa capacidade de antecipação é menor, tendo em 

conta que também temos menos experiência de prática e é-nos mais difícil 

antecipar: Um outro fator que não consegui antever foi o facto de eles não 

ouvirem muito bem tudo aquilo que dizia porque estavam a decorrer outras 

aulas dentro do pavilhão e o barulho instalou-se dificultando a minha 

comunicação (Reflexão aula 5 e 6). Após algum tempo já planeava as 

situações de aprendizagem, conseguindo antecipar, também graças ao 

conhecimento que fui adquirindo dos alunos, algumas situações possíveis e 

que beneficiassem o desempenho dos alunos, mesmo que isso nem sempre 

fosse necessário. Digamos que me disciplinei no sentido de pensar num plano 

B. O planeamento passou a ter “pontos de fuga”, alternativas, considerando as 

possibilidades de resposta por parte dos alunos: Irei colocar o 3º jogador a 

entrar numa posição mais recuada, fazendo com que a definição dos 

corredores aconteça mais cedo, levando a uma ocupação mais racional do 

espaço. (Reflexão de aula 41). Esta antecipação foi como quando vamos ver 

um filme ao cinema. Há sempre uma expectativa acerca daquilo que vamos ver 

e pensamos que pode acontecer. Quando o vemos, percebemos se de facto as 

expectativas estavam ajustadas ou não, sendo que, ao contrário do que 

aconteceu nas aulas, não podemos fazer alterações ao filme. Após o 
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desenrolar das aulas conseguia já “visualizar”, na verdade, um possível cenário 

de como decorreria a aula, imaginando eventuais situações adversas ou 

benéficas no decorrer da aula, pensando em estratégias que pudessem ser 

pertinentes para melhorar o desempenho dos alunos, entendendo esta 

capacidade como fundamental para a atuação do professor. 

 

 

4.1.3. Realização – Dificuldades vs Estratégias 

 

Quem não sente ânsia de ser mais, não chegará a ser nada 

(Unamuno, 1928) 

 

Michael Jordan (s.d.) disse “If you're trying to achieve, there will be 

roadblocks. I've had them; everybody has had them. But obstacles don't have to 

stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to 

climb it, go through it, or work around it”. Pegando nas palavras deste ícone do 

desporto mundial, o que caracteriza as pessoas capazes de contornar esses 

obstáculos que surgem ao longo da atividade são a resiliência e a 

perseverança. 

No mundo do ensino muitas são as dificuldades que nos surgem, fruto 

da imprevisibilidade que é lidar com pessoas. No entanto, não podemos baixar 

os braços quando nos deparamos com essas dificuldades. Devemos procurar 

perceber porque é que são dificuldades e persistir em contorná-las utilizando 

estratégias pertinentes e que sejam ao mesmo tempo eficazes. 

Durante o EP várias foram as dificuldades que foram surgindo no 

decorrer da prática profissional. Sempre que essas situações adversas 

surgiram criou-se uma situação de oposição entre o problema e a forma de o 

contornar e/ou resolver. Daí introduzir neste capítulo o vs, indicador do 

combate que foi acontecendo, e que, felizmente foi ganho pelas estratégias e 

não pelas dificuldades. 
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4.1.3.1. Comportamento vs Interação 

 

(…) alguém tem que lhe explicar que o desporto pressupõe regras, isto é, 

educação. 

(Fiolhais, 2008, p. 127) 

 

Durante o EP surgiram várias situações em que houve necessidade de 

intervir ao nível disciplinar dos alunos. Quase todas as situações se deveram a 

comportamentos disruptivos associados à falta de atenção e concentração. No 

entanto, existiu um aluno que, principalmente no início do ano criou alguns 

problemas principalmente pela sua atitude e postura na aula. É possível 

observar, através das reflexões das aulas o que foi sucedendo: Este tipo de 

situação repetiu-se com um dos alunos, que após eu apitar para reunir os 

alunos ainda lançou a bola mais uma vez ao cesto quando já estava a turma 

toda organizada. Tive que o chamar à atenção em frente à turma para que não 

voltasse a ter aquele tipo de comportamento. (Reflexão de aula 2 e 3); O 

exercício seguinte resultou bastante bem com os alunos a terem uma mudança 

de comportamento significativa com exceção de um aluno cuja demora de cada 

vez que os reunia excedia o tempo que lhes dava para se reunirem ao pé de 

mim. O que fez com que tivesse que o punir uma das vezes com um “castigo” 

físico enquanto a turma esperava que ele o realizasse para prosseguir com a 

aula, (…) como forma de o incentivar a melhorar o comportamento. (Reflexão 

de aula 5 e 6); e O torneio funcionou relativamente bem havendo apenas 2 

alunos que foram colocados fora da tarefa, sendo-lhes atribuídas outras 

funções de gestão, por terem utilizado uma linguagem menos apropriada na 

aula – sendo um desses alunos o referido anteriormente (Reflexão de aula 16 e 

17). 

Com efeito, é possível verificar que este aluno teve alguns 

comportamentos disruptivos e que desafiaram a minha presença enquanto 

professor. Procurei sempre dialogar com este aluno de forma a chamá-lo à 

atenção em relação às consequências nefastas que iriam surgir deste seu 

comportamento. No entanto, este diálogo tinha um efeito demasiado curto para 
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considerar que de facto estivesse a ser eficaz. Procurei então alterar a 

estratégia a utilizar. Como referido anteriormente, cheguei a utilizar o castigo 

físico como forma de o disciplinar, indicando ao aluno que fizesse uma série 

com determinado número de extensões de braços. Esta estratégia funcionou 

em parte. Habitualmente utilizo-a no treino e como este aluno treina Futebol, 

em que os procedimentos são idênticos, considerei que poderia trazer grandes 

vantagens ao nível do controlo/disciplina como acontece com os meus atletas. 

No entanto, sei que, é desaconselhado utilizar conteúdo pedagógico enquanto 

punição, por poder criar estigmas em relação a certos conteúdos. Como tal, na 

última reflexão já se observa que utilizei uma outra estratégia referente à 

colocação do aluno em tarefas de gestão, retirando-lhe aquilo que ele mais 

gostava – jogar e competir. Esta estratégia foi de longe a mais apaziguadora 

em termos de controlo do comportamento. No entanto, queria intervir 

profundamente. Sabendo que a atividade docente é essencialmente uma 

atividade de resolução de problemas, quer ela se situe a nível da motivação a 

utilizar, quer do conteúdo a apresentar e da forma de o apresentar ou avaliar, 

quer da maneira de envolver nas atividades os alunos perturbadores (Alarcão & 

Tavares, 2003), quis resolver este problema, não andando constantemente a 

remediar com estratégias a curto prazo. No entanto, e contrapondo os autores, 

entendo que não devemos restringir, na atividade docente, o envolvimento 

apenas dos alunos perturbadores. É necessário que todos os alunos sejam 

envolvidos nas atividades, para que todos tenham equidade de oportunidades. 

Sabendo que (…) a questão da disciplina/indisciplina é claramente um 

fenómeno psicossocial e cultural complexo (…) irredutível a uma expressão 

comportamental referível a traços de personalidade (…) (Correia et al., 2001, p. 

102) procurei perceber o que eu e o aluno tínhamos em comum, sendo um 

elemento de ligação forte a modalidade pela qual temos ambos paixão – o 

Futebol. No final de uma determinada aula perguntei-lhe como estavam a 

correr as coisas no clube, ao que o aluno me confessou que estava nervoso 

pois nesse fim-de-semana iria defrontar o clube onde tinha jogado 7 anos. 

Disse-lhe que se pudesse ia ver o jogo. Efetivamente, ao ir ver o jogo, 

encontrei dois dos meus alunos presentes na bancada, que o foram apoiar. O 



 

35 

 

aluno soube da minha presença e desde esse dia as coisas começaram a 

encaminhar-se para o sucesso. Ao fim de algum tempo o aluno começou a 

apresentar melhorias ao nível do seu comportamento Apercebi-me também 

que o Nuno Bastos estava algo distante da aula (…) Este aluno inicialmente 

teve alguns problemas de comportamento, mas ultimamente tem melhorado 

muito. (Reflexão de aula 33). De facto, na semana anterior o aluno tinha-se 

deixado ficar para o fim e confessou-me que tinha sido expulso de uma aula e 

que teria que cumprir castigo. Esta atitude comoveu-me e inclusivamente foi 

alvo de reflexão com a professora cooperante. O aluno tinha passado de uma 

situação em que me desafiava, para uma situação em que me via como sendo 

alguém de confiança e com quem poderia falar. Tal como referido 

anteriormente o aluno estava distante na aula e pouco empenhado no final da 

aula em conversa com ele percebi que ele após a aula ia cumprir com um 

castigo devido à sua ida para o Gabinete de Integração Educativa na semana 

anterior (Reflexão de aula 33). Considero muito importante que ao longo do 

ano tenha demonstrado preocupação com o aluno, pois isso fê-lo ver-me como 

um “porto seguro” – O modelo cultural da futura relação educativa será aquele 

que há-de permitir as relações fundamentais entre as gerações, quer dizer, de 

permuta, ancoradas numa experiência partilhada de criação social e não na 

reprodução de uma ordem anterior (Postic, 1984, p. 72), ou seja, o facto de não 

ter limitado a minha atuação apenas à reprodução de um modelo estruturado 

em lecionar as “minhas aulas”, deixando que as vivências permanecessem 

apenas dentro do seu espectro, permitiu uma enorme conquista. O aluno 

melhorou o seu comportamento no decorrer do EP, tendo havido uma fase no 

final do 2º período em que a sua concentração, dedicação e postura 

diminuíram em função daquilo que vinha a ser a tendência, no entanto terminou 

o ano com um comportamento extremamente satisfatório – É nas relações 

sociais introduzidas pelo acto educativo que o indivíduo – criança, adolescente 

ou adulto – se descobre, evolui e se estrutura (Postic, 1984, p. 11). Apesar de 

todas estas estratégias, houve sempre uma assertividade perante a postura do 

aluno. Isto é, apesar de mostrar que me preocupava com ele nunca deixei de 

ser duro quando assim tinha que ser. Entendi que os adolescentes, não só por 
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este caso, “gostam” de ter alguém que se preocupe com eles mas que ao 

mesmo tempo os faça cumprir regras. Considero que tenha sido essa a grande 

chave da minha atuação neste tópico. O que mais me comoveu com a 

conquista deste aluno foi o facto de ter percebido que fui importante para ele 

assim como ele foi para mim – (…) o educador já não é aquele que apenas 

educa, mas aquele que, ao mesmo tempo que educa, é educado no diálogo 

com o aluno (Postic, 1984, p. 74). Ao longo do ano o aluno desinibiu-se e 

chegou inclusivamente a pedir-me conselhos sobre qual a escola para onde 

deveria seguir para realizar o curso tecnológico de desporto. No entanto o que 

mais me marcou foi o facto de este aluno ter iniciado o ano com um 

comportamento muito indisciplinado e ter terminado o ano em vias de participar 

na cerimónia de encerramento das Olimpíadas Escolares (não o fez por ter 

contraído uma entorse no joelho duas semanas antes) e pelo facto de me ter 

perguntado O Stor vai ficar cá para o ano? (Sendo que o aluno tinha 

consciência que iria reprovar devido ao seu baixo empenhamento nas outras 

disciplinas) – A relação educativa não se situa apenas ao nível visível da 

comunicação interpessoal, desenrola-se ao nível dos afectos (…) (Postic, 1984, 

p. 199). 

 

4.1.3.2. Tempos de gestão e transições vs regras e rotinas 

 

Ter tempo é possuir o bem mais precioso para quem aspira a grandes coisas 

(Plutarco,~100 D.C.) 

 

A expressão popularizada por Benjamin Franklin (s.d.) Tempo é dinheiro 

é passível de se aplicar na situação do EP. Sendo que, neste caso o dinheiro 

se entende por tempo de empenhamento motor, podendo levar a tempo 

potencial de aprendizagem. Sabendo de antemão que tinha algumas limitações 

no que diz respeito à gestão do tempo (considero que os processos de gestão 

de tempo ainda são uma das minhas principais dificuldades na lecionação de 

aulas – Projeto de Formação Individual (PFI)), procurei criar estratégias que 

colmatassem essa minha limitação. Ao longo do EP existiram várias situações 
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em que a gestão do tempo se revelou como uma fragilidade, ainda que por 

vezes associada a fatores não controláveis e que por vezes interferiram no 

horário da aula: Poderia ter aproveitado a situação para nomear um dos alunos 

para realizar alguns alongamentos, mas na altura com a pressa de montar as 

estações e tendo em conta o ligeiro atraso com que a aula decorria não me 

ocorreu isso no momento (Reflexão de aula 5 e 6); Na situação de jogo de 2x2 

inter-equipa considero que se tenha perdido algum tempo nas transições e na 

organização do exercício (…) Os alunos perderam muito tempo a preencher 

alguns dos papéis, bem como a reorganizarem-se para o jogo seguinte 

(Reflexão de aula 62). Houve também situações em que o tempo de gestão 

não foi devidamente controlado mas a minha atuação conseguiu contornar 

muito mais facilmente essa situação, como por exemplo: Após realizarem o 

teste e tendo em conta o avançado da hora, retirei a situação de 3x3 de 

ativação (…) pensando no que era a gestão da aula e a “necessidade” de 

começar com a época desportiva, tendo em conta as poucas aulas que me 

restam no período. (Reflexão de aula 64 e 65). Tendo em conta esta fragilidade 

percebida no que por vezes dizia respeito aos tempos de gestão, introduzi, no 

início do ano, duas estratégias que considero terem resultado relativamente 

bem - “An effective managerial task system begins with the development of 

routines and the establishment of class rules for appropriate behavior.” 

(Siedentop & Tanehill, 1999, p. 63). A introdução de diferentes significados 

para os apitos: um apito – Pousam o material, mantêm-se no sítio e ouvem o 

professor; dois apitos – Pousam o material, deslocam-se para junto do 

professor e ouvem; e, três apitos – Recolhem o material, colocam-no no devido 

local (face indicação do professor) e reúnem junto ao professor. A segunda 

estratégia estava associada à primeira, sendo que, sempre que eu definia 

grupos de trabalho e/ou tarefas, dava sempre aos alunos “x” segundos. 

Contando esse mesmo tempo em voz alta. Estas duas estratégias foram 

resultando ao longo do ano. Na questão dos apitos por vezes os alunos 

demoravam algum tempo a reagir e eu repetia em voz alta quantas vezes tinha 

apitado. Houve situações em que parava a aula e dizia Imaginem que apitei 3 

vezes e os alunos reagiam ao estímulo. Esta estratégia foi altamente benéfica 
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na medida em que criou rotinas e hábitos nos alunos – “A set of routines 

provides the structure that allows classes to run smoothly, free of delays and 

disruptions” (Siedentop & Tanehill, 1999, p. 64), permitindo que a aula 

decorresse de forma muito mais fluida e com uma maior rentabilização do 

tempo disponível. 

Damásio (2009, p. 179) refere que A estratégia para a seleção da 

resposta consiste agora em ativar a forte ligação entre estímulo e reação, para 

que a resposta surja automática e rapidamente, sem esforço ou deliberação 

(…), ora a ideia com a criação destas rotinas era precisamente enraizar o 

hábito nos alunos, para a que a sua resposta surgisse o mais rapidamente 

possível, permitindo conquistar tempo para poder aplicar na aula, que não em 

tarefas de gestão – “Routines also relieve the teacher of the need to be a 

constant «traffic director».” (Siedentop & Tanehill, 1999, p. 64). A utilização dos 

segundos para a realização de determinadas tarefas levou a um cumprimento 

elevado por parte dos alunos, sendo que, antes de iniciar a contagem, incluía 

situações de “penalização” para quem não cumprisse, como por exemplo no 

final arrumar o material. Siedentop & Tanehill (1999, p. 64) afirmam “Both 

routines and rules need to be taught, and students need opportunities to pratice 

them with clear, consistent feedback and clear, consistently applied 

consequences”, daí a pertinência da inclusão destas estratégias, os alunos 

sabiam que seriam penalizados caso entrassem em incumprimento, 

salientando o valor pedagógico e educativo que a presença de regras no 

desporto traz à formação pessoal e cívica dos alunos. 

Uma outra estratégia utilizada disse respeito à criação de equipas 

previamente à aula ser lecionada. Ou seja, no planeamento já considerava 

combinações de alunos para criar equipas e/ou grupos de trabalho. Esta 

estratégia teve como propósitos as ideias plasmadas anteriormente referentes 

à gestão do tempo de aula. Sabendo que “Managerial time (…) it is time when 

no instruction is given, no demonstrations are made, and no pratice is done; 

therefore, it contains no opportunities for students to accomplish instructional 

goals” (Siedentop & Tanehill, 1999, p. 69), esta estratégia permitiu-me utilizar o 

tempo em que durante a aula iria estar a criar equipas e/ou grupos de trabalho, 
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para rentabilizar esse tempo com tarefas que levassem a aprendizagem. Um 

outro fator associado a esta situação foi a presença relativamente constante 

dos mesmos elementos nas equipas. Isto como forma de subtilmente ir 

integrando alguns conceitos, nomeadamente a filiação e tudo o que a envolve 

(fair-play, espírito de equipa,…), que foram posteriormente aprofundados 

aquando da aplicação do Modelo de Educação Desportiva. 

 

 

4.1.3.3. Replicação vs Construção da aprendizagem e Descoberta Guiada 

 

“Motor skill performance is a critical aspect of playing a game, yet knowing what 

to do and when to do it are equally important.” 

(Siedentop & Tanehill, 1999, p. 222) 

 

 Durante a minha vida académica e pessoal fui incentivado por várias 

pessoas a desenvolver espírito crítico e tentar perceber como é que as coisas 

funcionavam. Agora no papel de estudante estagiário e futuro professor 

entendo que é fundamental para a formação pessoal e cívica dos alunos o 

desenvolvimento desta característica, acima de tudo porque acredito que 

muitas vezes os alunos são formatados e não formados – Esta formatação 

livresca, como expressão da competência escolar, convive, paradoxalmente, 

com os apelos à criatividade e à inovação dos discursos oficiais que, 

subliminarmente, a reforçam quando a alternativa discursiva é uma pletora 

retórica centrada sobre o «sucesso educativo» que bloqueia qualquer inovação 

consistente, tal a profusão de propostas, multiplicadora de «desafios» tanto 

como de hesitações. (Correia & Matos, 2001, p. 98). Esta “formatação livresca”, 

impede os alunos de desenvolverem as competências associadas à 

criatividade, reflexão, espírito crítico e capacidade de intervenção, entrando 

numa esfera de produção em massa de seres humanos “robotizados”, ao invés 

de criar cidadãos conscientes, interventivos, críticos e reflexivos – Se é tarefa 
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geral da escola capacitar os alunos para a vida circum-escolar, então a 

Educação Física também tem certamente a incumbência de tornar os alunos 

capazes de avaliação, decisão e acção (Bento, 1987, p.55). 

De facto, uma das dificuldades com que me deparei no EP foi a 

incapacidade de os alunos desenvolverem espírito crítico e raciocínio abstrato 

e lógico de forma a resolver situações-problema. Isto porque os alunos 

revelaram-se reprodutores de conceitos e não se apresentaram como 

construtores do seu próprio conhecimento, ainda que a turma fosse constituída 

por vários alunos com classificações elevadas à generalidade das disciplinas, 

bem como alguns elementos foram parte integrante do quadro de honra. Os 

alunos quando eram colocados em situações que levavam a raciocínio 

apresentavam muitas dificuldades, Estes alunos para além de extremamente 

desconcentrados e de não estarem habituados a rotinas de trabalho são 

também pouco capazes de resolver problemas. São alunos muito habituados a 

replicar conceitos e conteúdos mas não são capazes de ter discernimento em 

situações em que são postos à prova no que diz respeito à autonomia e ao 

pensamento crítico. (Reflexão de aula 31 e 32); Coloquei questões de 

raciocínio lógico e simples e ainda assim a maioria desses alunos não 

conseguia interpretar e responder (…) Esta turma continua a ter grandes 

dificuldades no que diz respeito a pensar e sistematizar a partir de algo que 

lhes é dito. Têm grande facilidade em replicar mas em termos de discernimento 

e de autonomia revelam ainda enormes dificuldades. (Reflexão de aula 48 e 

49); Isto demonstra, mais uma vez, que estes alunos não pensam no “abstrato” 

nem fazem o transfere das situações de aprendizagem para o que é o jogo. 

Esta questão demonstra que os alunos estão formatados e não são capazes de 

raciocinar estabelecendo um fio condutor entre os exercícios e o objetivo final, 

a situação de jogo. (Reflexão de aula 59); Os alunos, tal como referido na 

reflexão anterior, continuam a raciocinar pouco em função daquilo que estão a 

fazer e do que deveriam/poderiam fazer melhor. (Reflexão de aula 62). É 

notório que ao longo do ano este foi um problema emergente. 

A principal estratégia utilizada para combater esta adversidade pautou-

se pela minha atuação quer no planeamento quer na aula. Isto é, procurei 
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sempre estimular o lado cognitivo dos alunos levando-os a tomar decisões 

autónomas e sem lhes indicar constantemente o que fazer: Tentei não lhes 

fornecer a resposta imediatamente, mas levá-los a chegar lá, estimulando o 

lado cognitivo do jogo. (Reflexão de aula 4); (…) a minha ideia era (…) mas 

também dispor os arcos com a ideia de criar uma ocupação racional do espaço 

por parte dos alunos e também dispô-los de acordo com a estrutura do jogo de 

5x5 (Gr, 2 centrais e 2 laterais). Mas sem os chamar à atenção para tal. A ideia 

será nas próximas aulas fazendo o mesmo exercício já procurar perceber da 

parte deles se compreendem o significado da disposição dos arcos daquela 

forma (Reflexão de aula 7); (…)de forma a estimular o seu discernimento em 

situações-problema em que tenham que ser eles a encontrar a resposta e não 

esta a ser-lhes dada. Sendo este um dos principais problemas desta turma e 

um dos fatores a ter em conta na metodologia e nas estratégias relacionadas 

com a descoberta guiada que procuro aplicar nas aulas de Educação Física. 

(Reflexão de aula 33); Continuarei a focalizar-me numa metodologia de ensino 

que prime pela descoberta guiada e que consiga dotar os alunos de um 

conjunto de “ferramentas” para a tomada de decisão, autonomia e capacidade 

de resolução de problemas emergentes. (Reflexão de aula 67 e 68). 

 Para isso criei situações de aprendizagem que fizessem emergir 

problemas, fornecendo aos alunos um contexto rico e variado que lhes 

permitisse tomar decisões – “(…) allow students to explore options rather than 

reproduce a skill as shown by the teacher” (Siedentop & Tanehill, 1999, p. 287). 

Aquando do planeamento procurei criar situações preferencialmente do Topo 

para a Base (Rink, 1993), associadas a formas modificadas de jogo – 

Abordagem Tática ao Jogo (Griffin et al., 1997), criando condições para que 

houvesse um maior transfere das situações de aprendizagem para o jogo, para 

resolver os problemas associados à baixa compreensão e dificuldade na 

tomada de decisões e raciocínio – “Often, we see physical education classes in 

which students are taught and pratice motor skills yet lack the knowledge of 

when to use them in a game situation.” (Siedentop & Tanehill, 1999, p. 222). 

Também Bento (1987) afirma que uma das possibilidades para a exercitação e 

aprendizagem poderá passar pela elaboração de formas lúdicas de jogo, que 
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contenham as situações fundamentais deste. Sendo que, se mantém assim 

uma concordância entre o jogo e a forma de exercitação no processo de 

ensino-aprendizagem. O que pretendia com estas situações de aprendizagem 

vai de encontro ao que Griffin et al. (1997) postulam, de que o jogo é 

modificado ou exagerado de determinada forma que permite aos alunos serem 

eles a determinar o que fazer para ter sucesso em determinada situação. Isto 

para que a prática fosse mais variada e fornecesse aos alunos um contexto rico 

em tomada de decisões para estimular o lado cognitivo e percetivo do jogo. 

Para reforçar esta panóplia de respostas que os alunos poderiam utilizar, para 

além das situações ao nível do planeamento, também foi importante a minha 

intervenção na aula, aplicando uma metodologia de ensino muito focada no 

questionamento, indo de encontro ao que Siedentop & Tanehill (1999) 

postulam de que o ensino através do questionamento procura atingir objectivos 

de caráter cognitivo que são, pelo menos, tão importantes quanto as 

habilidades motoras. 

Como já foi referido anteriormente a intenção era que os alunos 

pudessem tomar decisões em conformidade com os conhecimentos adquiridos 

e não apenas reproduzissem gestos ou ações, pobres em intencionalidade, 

ainda que muitas vezes realizados com algum virtuosismo. Isto vai de encontro 

às ideias que Bento (1987, p. 53-78) explana: A Educação Física tem de 

assumir objectivamente um alargamento do seu conteúdo para o campo das 

experiências sensoriais – deixando de ser constituída apenas por movimentos 

desportivos em sentido restrito; A aprendizagem motora pressupõe, em todas 

as suas etapas, compreensão (entendimento!) e vivência consciente e Mais do 

que servir respostas acabadas aos alunos, a tarefa do professor consiste em 

conduzi-los para a abordagem atenta e consciente das questões motoras. Esta 

metodologia teve maior ênfase nos JDC, onde de facto a tomada de decisão 

tem uma maior ênfase tendo em conta que são desportos com elevada 

interferência contextual. Nem sempre os alunos obtiveram índices de transfere 

para o jogo de acordo com o pretendido, apesar da lógica da construção da 

aula ser precisamente a de ter um fio condutor entre as situações de 

aprendizagem e o jogo mais formal “Game (…) The intent is for them to solve 
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the tactical problems using the skills they have just practiced” (Siedentop & 

Tanehill, 1999, p. 223). Com efeito nalgumas aulas: A turma continua a não 

realizar muito bem o transfere do exercício inicial para as situações 

modificadas de jogo e/ou jogo (Reflexão de aula 44); (…) os alunos continuam 

a ter dificuldade em realizar o transfere dos exercícios realizados anteriormente 

e de “os levar” para o jogo (Reflexão 45 e 46); Na situação de jogo os alunos 

apresentaram alguns comportamentos que contrapuseram a evolução que 

tinham vindo a ter. Falharam algumas vezes as noções que já pareciam 

assimiladas.” (Reflexão de aula 63). Estas situações foram sendo alvo de 

análise e reflexão sempre tendo em consideração se as situações de 

aprendizagem estariam adequadas ou não. Por vezes foram necessários 

alguns ajustes para que os resultados melhorassem, no entanto é importante 

ter em consideração que o desempenho dos alunos, bem como a sua 

aprendizagem não se realiza num contexto de crescimento contínuo, mas sim 

eventualmente num processo em que o “gráfico” apresentará altos e baixos, 

apesar da sua tendência, neste caso, ser para a melhoria – O desenvolvimento 

não deve ser entendido como uma sequência linear de pontos sempre mais 

altos, mas sim como um processo em espiral que pode incluir também fases de 

estagnação e mesmo de regressão (…) O esquecimento e a interferência 

motora são uma realidade a não subestimar. (Bento, 1987, p. 74). 

Esta estratégia levou a melhorias significativas ao longo do ano que se 

traduziram em melhorias ao nível tático-técnico e acima de tudo a melhorias ao 

nível da compreensão e da capacidade de perceber o que o jogo/desporto 

exigia nos diferentes momentos: Entendo que a turma está no caminho certo 

para começar a ter situações de autonomia e responsabilidade cada vez 

maiores de forma a estimular o seu discernimento em situações-problema em 

que tenham que ser eles a encontrar a resposta e não esta a ser-lhes dada 

(Reflexão de aula 33); Verifica-se uma melhoria global da turma nalgumas 

competências táticas (Reflexão de aula 41); Os alunos desta vez foram mais 

interventivos, respondendo que obrigaria a comunicar e a dizer “minha” para 

definir as funções. Perguntei também o que deveria fazer o recebedor e o não 

recebedor, ao que me souberam responder bem (Reflexão de aula 60 e 61). 
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Com efeito, a persistência com que esta metodologia foi aplicada 

traduziu-se em melhorias significativas na capacidade de os alunos se 

tornarem construtores da própria aprendizagem. 

 

 

4.1.3.4. Irresponsabilidade, Incumprimento e Egocentrismo vs Maturidade, 

Autonomia e Valores de Cidadania 

 

Tudo sugere que a bandeira do discurso sobre os princípios e valores, seja no 

desporto, seja nas outras coisas da vida, se encontra arriada. 

(Bento, 2004, p. 78) 

 

 Uma das adversidades com que me deparei neste EP esteve associada 

ao baixo nível de responsabilidade, autonomia e respeito apresentados pelos 

alunos do 9º A, no início do ano. 

 Um dos princípios que pautou a atuação do núcleo de estágio foi a 

alteração, quer ao nível da conceção e planeamento, bem como da atuação, 

dos habitualmente designados “Conceitos Psicossociais” (Vickers, 1987), por 

Habilidades Psicossociais. Isto porque conceito é o entendimento de uma 

palavra (Dicionário Universal da Língua Portuguesa, 1995), isto é, o seu 

significado. No entanto é suposto que estes conceitos sejam aplicados e 

desenvolvidos ao longo das aulas de EF, como tal entendemos, após reflexão 

com a professora cooperante, que fossem designados por Habilidades, 

passíveis de serem treinadas, melhoradas e aprendidas. 

 Em consonância com o que Simões (2004, p. 15) afirma A instituição, 

seja ela a escola, o clube desportivo ou a universidade, e as pessoas, sejam 

elas os pais, os professores ou os treinadores, desempenham um papel crucial 

neste processo de Educação para a Cidadania e para a Saúde Física e Mental, 

um dos principais objetivos gerais ao longo do EP passou por desenvolver 
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essas Habilidades Psicossociais, que nos alunos em questão ainda estavam 

numa fase muito inicial de gestação. 

 

 

4.1.3.5. Interesse individual vs Competências de cidadania 

 

Felizmente, tanto para o bem como para o mal, somos muito, mas muito mais 

do que o produto dos nossos genes. 

(Simões, 2004, p.15) 

 

 O interesse individual, as comparações, a não-aceitação dos erros dos 

menos aptos, a ostracização das raparigas, preconceitos e aceitação do corpo 

e do corpo dos outros, foram temas alvo de profunda reflexão ao longo do EP. 

Não só por serem temas de pertinência elevada na EF, mas também por terem 

surgido no decorrer do EP, nesta turma. 

Segundo Bento (1987) a disciplina de Educação Física tem como 

objetivo a personalidade como um todo. A melhoria das habilidades motoras, 

capacidades corporais e, concomitantemente, o desenvolvimento do caráter, 

consciência e comportamento. Não podemos, reduzir a EF ao esforço muscular 

e orgânico, embora ambos sejam relevantes. Com efeito, esta turma era 

relativamente “boa” ao nível das competências motoras (em termos de 

execução) no entanto ao nível das competências psicossociais apresentavam 

elevadas lacunas: (…) nesta turma existem ainda alguns complexos com o 

toque, o contacto, o corpo em si (Reflexão de aula 31 e 32); Os alunos 

iniciaram a aula com muita relutância face à dança, principalmente os rapazes, 

que nesta turma, apresentam alguns complexos nesse aspeto (Reflexão de 

aula 37 e 38); (…) ainda há, alguma resistência, nomeadamente na questão do 

beijo na cara entre elementos do mesmo género. Perguntei aos alunos no final 

da ativação geral porque não davam beijo na cara aos colegas (…) Apesar de 
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ser algo associado à idade estas questões são culturais e entram no âmbito do 

preconceito, demonstrando que os alunos possuem uma mentalidade muito 

restrita (Reflexão de aula 51 e 52); No entanto reparei que poucos foram os 

que apoiaram os companheiros quando os gestos não corriam da melhor forma 

(Reflexão de aula 56). 

Tendo percebido estas dificuldades e limitações, esta foi uma vertente 

que procurei desenvolver ao longo do ano. Fazer os alunos cooperar uns com 

os outros, aceitarem as suas limitações e as dos outros, interagirem com todos 

os elementos da turma, valorizarem a performance dos colegas, envolverem-se 

na escola para além da disciplina de EF e, aceitarem o seu corpo bem como o 

dos outros. Estas foram preocupações presentes desde o início até ao fim do 

EP, que resultaram em melhorias muito significativas por parte dos alunos: (…) 

regras da coesão (corrida contínua entre grupos) (…) o registo por parte dos 

alunos da coesão e da distância entre equipas funcionou bastante bem. Outro 

aspeto que penso ter resultado bastante bem foi a aplicação da variante que 

estava planeada. A bola ter que passar por todos os elementos da equipa 

(Reflexão de aula 5 e 6); O exercício decorreu muito bem e houve 

inclusivamente grupos que tiveram a preocupação de se manter coesos 

mesmo quando algum dos elementos quebrava o ritmo (Reflexão de aula 10 e 

11); O que reparei de positivo foi a forma como todos os elementos da equipa 

aceitaram a “derrota” não culpabilizando a colega em questão (Reflexão de 

aula 25 e 26); O contacto e os gestos “afetivos” como o abraço e o dar as mãos 

ajudam a fomentar também os laços de amizade, companheirismo e confiança 

entre os alunos ajudando a criar uma dinâmica de grupo mais favorável e 

saudável entre eles, o que também se repercute nas aulas (Reflexão de aula 

33); A aceitação do corpo e do contacto com os companheiros está a ser 

interiorizada (Reflexão de aula 51 e 52); Isto vem demonstrar que de facto 

houve uma evolução notória ao nível das competências psicossociais (Reflexão 

de aula 78 e 79). 

Para que a participação seja satisfatória é preciso ter noção do que 

representamos, enquanto praticantes, aos olhos dos outros, sendo necessário 
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entreajudar, interagir, lidar com eles e ser capaz de uma movimentação 

conjunta (Bento,1987, p. 87) 

Efetivamente foi notória a evolução que os alunos obtiverem neste 

ponto, sendo que o Modelo de Educação Desportiva (MED), contribuiu imenso 

para reforçar estas ideias plasmadas desde o início do ano. Estou certo que os 

alunos do 9º A são hoje melhores cidadãos e cidadãs, acreditando que estas 

competências adquiridas, pelo desporto - Pelo que no desporto ficam à vista 

tanto as virtuosidades como as inabilidades, os feitos e os defeitos, as criações 

e as deformações, o melhor e o pior da condição humana. (Bento, 2004, p.47), 

não se esgotam (nem podem esgotar) no mundo do desporto – Os valores do 

jogo, adquiridos e cultivados no palco desportivo, não se confinam a esse 

espaço; transitam para além dele, para um quadro mais lato e abrangente. O 

mesmo é dizer que não se ensinam e aprendem apenas para terem valimento 

no desporto, mas sim e essencialmente para vigorarem na vida. (Bento, 2004, 

p.79). 

Considerando tudo o que atrás foi referido, entendo que os alunos do 9º 

A passaram de um conjunto de indivíduos no início do ano, para uma 

verdadeira turma, unida, mais saudável e com muito mais consciência do 

mundo que os rodeia. 

 

 

4.1.3.6. Discriminação vs Equidade 

 

São mais fortes as raízes dos preconceitos do que as dos princípios. 

(Maquiavel, s.d., cit. por Bento, 2004, p. 36) 

 

 Tal como referido no ponto anterior um dos problemas emergentes deste 

EP foi a discriminação que ocorria em relação ao género. A turma era 

constituída maioritariamente por rapazes (14 rapazes e 6 raparigas), sendo 
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que, para além deste facto, as raparigas tinham capacidades e habilidades 

motoras menos desenvolvidas do que os rapazes. Esta situação deu lugar a 

uma tentativa de manipulação da aula por parte dos rapazes, sendo que as 

raparigas raramente eram solicitadas e quando o eram não tinham confiança 

nem competência percebida para resolver os problemas - “ (…) students are 

often disadvantaged in physical education – because of gender, skillfulness 

(…)” (Siedentop & Tanehill, 1999, p.107). Esta desvantagem que pode surgir 

na aula de Educação Física tem de ser alvo de análise e reflexão para que o 

professor não compactue com esta situação – “Some of this disadvantage 

comes from teacher insensitivity or lack of skillfulness: unequal expectations, 

differential interaction patterns, biased selection of activities, and the like.” 

(Siedentop & Tanehill, 1999, p. 107). Era comum “esconderem-se” da aula, 

evitando o objeto de jogo como se de uma bomba prestes a explodir se 

tratasse indo ao encontro do que os autores postulam, de que o resultado 

previsível é uma alienação dos alunos na aula de EF. Nos casos em que as 

raparigas se esforçavam e procuravam ser válidas para o jogo os rapazes não 

o entendiam. Isto, logicamente, constituiu um problema sério e que necessitava 

de ser resolvido. Tendo em conta as palavras de Albert Einstein (s.d.), citadas 

por Bento (2004, p. 36) É mais fácil desintegrar um átomo do que um 

preconceito, este tema foi visado com caráter extremamente afincado. 

Considero que esta situação possa ter como causa fatores de ordem cultural, a 

não atribuição de importância à disciplina de EF, o elevado número de alunos 

por turma durante o percurso destes alunos – (…) all physical education 

classes are diverse learning environments (…) and bias based on gender and 

skillfulness have been two of the historic inequities of the minisocieties of 

physical education. (Siedentop & Tanehill, 1999, p. 109). No entanto, é de 

salientar que o enfâse não foi atribuído a um género, mas sim a uma equidade 

de atuação perante ambos. 

Existem várias situações a evitar para que haja esta diferença de 

tratamento entre os alunos: interagir de forma diferente com os alunos com 

base no género, raça, estatuto sócio-económico; fornecer mais feedback a 
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rapazes do que a raparigas; deixar que os rapazes ou alunos mais hábeis 

dominem a prática e os jogos; entre outros. (Siedentop & Tanehill, 1999) 

Efetivamente, durante o EP houve situações de aprendizagem que 

foram modificadas de forma a permitir que às raparigas (bem como aos outros 

elementos do género masculino menos capazes) fossem garantidas situações 

de sucesso, assegurando, naturalmente, a possibilidade dos outros alunos 

também as terem – Uma das regras que impus foi a de não poderem retirar a 

bola dos pés das raparigas. Esta decisão foi puramente tomada por entender 

que era uma variável necessária ao sucesso das raparigas e não por algum 

tipo de preconceito em relação ao género. Como estratégia, os defensores 

apenas poderiam efetuar contenção, podendo levar através da orientação dos 

apoios as raparigas para fora da zona “jogável” (Reflexão de aula 76 e 77), 

sendo que essas situações não permitiam a manipulação do jogo pelos mais 

competentes. Toda a minha interação com os alunos não era pautada em 

função do género, estatuto sócio-económico ou competência. Procurei dedicar-

me a todos os alunos tendo em conta as diferenças inter-individuais. Esta 

dedicação e empenho trouxe os seus resultados: As melhorias observadas 

foram muito significativas. Principalmente a participação das raparigas no jogo. 

Isto porque lhes tinha dito que a cooperação estava pouco presente e é um dos 

critérios de avaliação, falando no caso particular das raparigas serem muito 

pouco solicitadas por parte dos rapazes no decorrer dos jogos. (Reflexão de 

aula 19 e 20); Em relação à parte fundamental da aula, organizei os alunos por 

3 grupos, cada um “chefiado” por uma aluna que está no Desporto Escolar, na 

modalidade de Dança. (…) Os grupos funcionaram com muita autonomia (…) 

(Reflexão de aula 37 e 38); Reparei que a Marta foi muito ativa na parte em 

que os preparadores físicos realizavam os alongamentos, comunicando com os 

seus companheiros, corrigindo-os e incentivando-os, sendo que é uma aluna 

que habitualmente não verbaliza as suas emoções e conhecimentos a não ser 

que seja solicitada pelo professor (Reflexão de aula 63); Um outro ponto a 

salientar nas aulas da modalidade diz respeito ao bom comportamento dos 

alunos e acima de tudo à generosidade que a generalidade dos rapazes tem 

para com as raparigas. No início do ano esta atitude era impensável por parte 
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dos rapazes, que “crucificavam” as raparigas sempre que estas intervinham.” 

(Reflexão de aula 78 e 79). 

Durante o EP foi altamente motivador verificar que as raparigas iam para 

a aula de EF com entusiasmo, vontade e em busca do sucesso, uma atitude 

manifestamente contrária à do início do ano em que muitas vezes passavam 

mais tempo a brincar com o cabelo ou a esconderem-se da aula, que 

encaravam com sacrifício. A este facto não foi alheia a inclusão de duas alunas 

de outra turma (desenvolvido no ponto seguinte), aceites pelos rapazes e pela 

comunidade em geral, tendo sido um estímulo importante para a evolução das 

raparigas.  

A participação de 3 das raparigas (50%) na Cerimónia de Encerramento 

das Olimpíadas Escolares foi a “cereja no topo do bolo”. Este evento acontece 

todos os anos na escola, sendo um momento muito esperado por todos, 

sobretudo na perspetiva do público. Os alunos que participam são sempre os 

mais ousados. No entanto este ano pudemos contar com a participação de três 

alunas do 9ºA que surpreendentemente ousaram expor-se a um público na 

ordem das centenas - (…) os humanos praticam a única coisa que aos deuses 

é vedado fazer: aspirar a uma glória incerta e arriscar-se ao fracasso. (Bento, 

2004, p. 87). No final do EP posso afirmar que na turma do 9º A, de facto, No 

desporto todos têm lugar (Bento, 2004, p.85). 

 

 

4.1.3.7. Incumprimento vs Responsabilização 

 

A relação educativa deve assegurar a formação de indivíduos ativos, mas 

orientar todas as atividades dos alunos; ela quer formar indivíduos 

responsáveis sem dar aos alunos a possibilidade de assumir 

responsabilidades. 

(Jacqueline Chobaux, 1967, p. 34-56) 
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Outra das questões associadas à turma prende-se com a dificuldade que 

tinham em se responsabilizar pelas suas ações, não cumprindo muitas vezes 

com o que lhes era solicitado, mesmo tendo em conta que as solicitações eram 

do seu próprio interesse: O torneio decorreu durante a aula de avaliação 

sumativa, sendo que os alunos sabiam que era um momento formal de 

avaliação e tinham-lhes sido disponibilizados os critérios de avaliação, sendo 

que questionados sobre quantos tinham visto os critérios apenas 2 

responderam afirmativamente. (Reflexão de aula 16 e 17); Seguidamente 

perguntei quem de novo tinha visto os critérios de avaliação, sendo que apenas 

mais um aluno os tinha visto. (Reflexão de aula 19 e 20). Esta dificuldade em 

assumir responsabilidades e a facilidade com que se demitiram dos seus 

deveres, constituiu uma adversidade no EP. Para colmatar esta situação 

apoiei-me nas palavras que introduzem este capítulo: criei situações de 

responsabilização. A primeira a ser introduzida foi o recrutamento de dois 

alunos responsáveis pelo material desde o início do ano, sendo que essa 

definição era atribuída semanalmente, por ordem numérica. Esses alunos no 

final de todas as aulas eram incumbidos de recolher o material e de, com a 

minha supervisão, o colocarem nos locais onde este era armazenado. 

Posteriormente os alunos foram incumbidos de montar o material antes e 

durante a própria aula, aquando da aplicação do Modelo de Educação 

Desportiva. 

 A segunda estratégia foi também associada à introdução do MED. 

 Um outro fator que influenciou muito os ganhos de responsabilidade e a 

melhoria das habilidades psicossociais foi a inclusão de vários elementos 

provenientes da turma do 9º C, atribuída ao meu colega de estágio Vitor Freixo. 

Esta turma, fruto de observações de aulas, momentos informais e informações 

da professora cooperante, apresentava, ao contrário do 9º A, resultados 

académicos muito inferiores, mas por outro lado apresentava competências de 

cidadania, respeito pelo outro e valores, muito acima desta turma. No início do 

EP uma das alunas, pela sua disponibilidade para cooperar perguntou-me se 

me podia ajudar nas aulas, exemplo que foi seguido por uma outra colega de 

turma. Estas alunas acabaram por integrar a turma, realizando as aulas de EF, 
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como se da sua turma se tratasse. Para além de terem disponibilidade no 

horário, tiveram disponibilidade para participar, aplicando-se como se da 

própria turma se tratasse. Um outro caso de “inclusão” nesta turma foi o de 

outro aluno do 9º C, esse numa fase mais avançada do EP (durante quase 

todo o ano letivo participou nas aulas (extra) da turma de CEF, contribuindo 

com a sua ajuda, empenhamento e responsabilidade), tendo sido uma grande 

ajuda também na responsabilização dos alunos do 9º A - Durante a aula contei 

com a colaboração habitual da professora cooperante bem como de um aluno, 

o Ricardo Amorim, do 9º C (turma do colega de estágio Vitor Freixo). Este 

aluno é extremamente disponível e tem um elevado sentido de 

responsabilidade, (…) tendo sido ainda há bem pouco tempo presenteado com 

o prémio Geração Fantástica. Sendo que irá participar ativamente, bem como 

as outras duas alunas da turma em questão (Carolina e Beatriz). O Ricardo tem 

muita responsabilidade e como tal ficou encarregue de realizar as ajudas na 

estação dos saltos com o trampolim. A sua ajuda foi extremamente positiva, 

sendo que é um elemento respeitado por todos os alunos da turma e como tal 

tem uma presença firme e assertiva perante eles, mantendo o sentido de 

responsabilidade nos colegas (Reflexão de aula 80). 

 A participação dos alunos do 9º C gerou alguma confusão aos alunos da 

turma do 9º A, pouco habituados à partilha, questionando naturalmente a razão 

da inclusão pontual dos alunos em causa- “Porque é que elas fazem aula 

connosco?”. É comum assistir a comportamentos de rivalidade entre as turmas 

- (…) a escola, actualmente, é o lugar de confronto de culturas concorrentes 

(Postic, 1984, p. 59) e Os factores sócio-económicos e culturais que 

influenciam os elementos do grupo condicionam a natureza das interacções em 

quantidade e qualidade. (Postic, 1984 p. 126). Esta “confusão” tornou-se em 

companheirismo inclusivamente ao nível do relacionamento interturmas, bem 

como na questão ser alterada para “Ela(s) (Carolina e/ou Beatriz) não vêm à 

aula?”, sendo importante (…) pensar que a resolução dos conflitos entre o 

social e o individual se encontra no íntimo da pessoa, na elaboração da sua 

identidade pessoal e que o agente da mudança é o indivíduo, não as 

estruturas. (Postic, 1984, p. 66). De facto as alterações de comportamentos e 
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mentalidades partem do indivíduo. No entanto as estruturas, apesar de per se, 

não alterarem permitem a criação de oportunidades para que estas mudanças 

ocorram, sendo a escola não só um espaço de conhecimento mas também 

uma comunidade (Correia et al, 2001). Como tal é necessário aproveitar estas 

condições únicas que o meio escolar nos proporciona. Tendo sido o que 

aconteceu com a integração dos alunos do 9º C. Esta situação veio 

proporcionar melhorias nas relações interpessoais e traduziu-se em melhorias 

nos comportamentos de cidadania, nomeadamente a inclusão e o respeito 

pelas diferenças inter-individuais. Siedentop e Tanehill (1999) afirmam que o 

estudante que aprende é cooperativo, ansioso por aprender e entusiasta nas 

oportunidades para aprender mais, responsável pelo seu comportamento, 

gosta de aprender e pratica com o propósito de melhorar e, ajuda os pares que 

estão envolvidos de igual forma na aprendizagem. Estes 3 alunos englobam 

tudo isto, tendo sido verdadeiramente fantástico ter a oportunidade de ensinar 

e de aprender com estes seres humanos. 

De facto a contribuição destes alunos foi fulcral na medida em que 

mostraram aos alunos do 9º A o verdadeiro sentido de lealdade, 

empenhamento, dinâmica, participação e envolvimento. Este foi também um 

fator de extrema importância na aquisição de competências sociais e na 

evolução que a turma apresentou neste item ao longo do EP. 

 

  

4.1.3.8. Dependência vs Autonomia 

 

The learning student is increasingly able to take responsability for his or her 

own learning. 

(Siedentop & Tanehill, 1999, p. 6) 

 

Para de facto poder responsabilizar os alunos desta turma, a autonomia 

foi uma capacidade que procurei desde cedo desenvolver nos mesmos. Com 

efeito, alguém autónomo é, por definição, alguém responsável pela sua própria 

atuação e consequências da mesma. 
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Sabendo que a autonomia estava de facto subdesenvolvida procurei 

desde cedo criar condições que permitissem aos alunos realizar situações que 

estimulassem a autonomia e a desenvolvessem enquanto competência: (…) 

procurando responsabilizar os alunos pela realização de exercícios de ativação 

específica (Reflexão de aula 5 e 6); (…) os alunos foram divididos por equipas 

e realizaram de forma autónoma a ativação geral (…) estimular a sua 

autonomia e criatividade de forma a não terem que replicar nada que eu lhes 

dissesse mas sim que fossem eles a tomar a iniciativa. (Reflexão de aula 16 e 

17); No que diz respeito ao torneio, os alunos iriam ser sujeitos a situações de 

quase completa autonomia. (Reflexão de aula 31 e 32); e Esta situação foi 

pensada para que os conteúdos pudessem ser adaptados às necessidades 

individuais dos alunos e estabelecer neles um sentido de autonomia e 

responsabilidade pela sua evolução (Reflexão de aula 80). No entanto estas 

situações nem sempre se traduziram em sucesso: No entanto, as coisas não 

funcionaram da melhor forma. (…) Coloquei a fasquia demasiado elevada 

pensando que os alunos iriam corresponder ao desafio (diga-se acessível) mas 

fiquei desiludido com a incapacidade de resolverem os problemas emergentes. 

(Reflexão de aula 31 e 32). Mas, no global os alunos tiveram uma melhoria 

muito significativa na capacidade de trabalharem em autonomia: Entendo que a 

turma está no caminho certo para começar a ter situações de autonomia e 

responsabilidade cada vez maiores. (Reflexão de aula 33); Pouco tempo 

depois os alunos conseguiram trabalhar em perfeita autonomia (…). (Reflexão 

de aula 44); (…) os alunos conseguiram, para minha agradável surpresa, 

trabalhar com relativa autonomia (…) dou muito mérito aos alunos por terem 

conseguido, com o mínimo de ruído comunicar entre si e perceber o que 

tinham de fazer e quando. (Reflexão de aula 64 e 65); As transições foram 

efetuadas de forma bastante rápida, sendo que para isso contribuiu a 

autonomia com que os alunos conseguiram trabalhar. (Reflexão de aula 67 e 

68). 

Efetivamente existiu uma melhoria ao nível da autonomia nos alunos do 

9º A. Para essa melhoria da autonomia e responsabilidade, referidas 
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anteriormente, também contribuiu o Modelo de Educação Desportiva enquanto 

mediador do processo, tal como será desenvolvido de seguida. 

 

 

 

4.1.3.9. Modelo de Educação Desportiva – Um catalisador 

 

“In this scenario, students are actively engaged in the sport as it is actually 

played, working on skills in a realistic game-play situation, taking charge of 

various aspects of warm-up, practice, and game activities, and all under the 

direction of their selected team leaders. Students are interested and involved in 

their own sport experience, so their efforts toward improvement have a focus.” 

(Siedentop & Tanehill, 1999, p. 166) 

 

 O Modelo de Educação Desportiva foi de facto um marco no EP, por ter 

sido um catalisador que permitiu obter mais rapidamente o produto final. Todas 

as competências acima referidas foram, efetivamente, potenciadas pelo 

modelo. O modelo foi aplicado na UD de Voleibol (anexo I) (2º período) e nas 

seguintes UD do 3º período (futebol e ginástica). 

 Era espectável que o MED pudesse de facto ajudar a evidenciar o que 

vinha sendo trabalhado desde o início do ano – Considero que a introdução do 

MED na UD de Voleibol (a partir da próxima aula) irá contribuir largamente para 

esta cooperação e aceitação das falhas dos outros, bem como das suas (…) 

(Reflexão de aula 50) e logo desde a primeira aula os alunos mostraram-se 

muito entusiasmados com o modelo – Na primeira parte da aula foi 

apresentado aos alunos como iria funcionar o Modelo de Educação Desportiva 

na modalidade de Voleibol. A reação por parte da turma foi extremamente 

positiva e muito surpreendente, não estando à espera de uma recetividade tão 

elevada. Os alunos ficaram fascinados com a questão das claques, festividade, 

a cor, os prémios e os papéis de cada um. (Reflexão de aula 51 e 52). 

 De facto a receção foi calorosa, mas os alunos não entraram 

imediatamente no espírito do Modelo, na medida em que não cumpriam com o 
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que lhes era solicitado para a aula e que exigia algum “trabalho de casa” 

(escolher a cor da equipa, hino, grito, símbolos identificativos, mascote,…). 

Tendo em conta que já conhecia bem a turma decidi penalizá-los no aspeto 

que sabia ter mais importância para eles – a pontuação (quadro de pontuação 

– anexo II). Esta turma era muito competitiva e a última coisa que queriam era 

perder – Os alunos “desligam” um bocado dos conteúdos, ou pelo menos da 

consciencialização dos mesmos quando está em causa ganhar ou perder. 

(Reflexão de aula 63). Como tal comecei a penalizar quem não cumprisse, 

beneficiando logicamente os que cumpriam. Tratava-se de promover a cultura 

do esforço. Esta estratégia teve resultados muito rápidos indo de encontro ao 

que tinha previsto. 

 Foram introduzidas várias medidas, nomeadamente reuniões pré-aula 

com os capitães e preparadores físicos, manuais de equipa, autonomia de 

intervenção dos membros da equipa, responsabilização de treinadores e 

preparadores físicos na orientação das situações de aprendizagem (sempre 

com supervisão), criação de escalas para árbitros e responsáveis de mesa 

(anexo III), os responsáveis pelo material é que o selecionavam consoante 

indicações do treinador, fichas de jogo, calendário competitivo, etc. - Nesta 

pequena reunião fiz um resumo do que iria ser a aula, falando-lhes de quais 

seriam os exercícios a realizar e quais seriam os enfoques dos mesmos (…) 

mostrando-lhes também algumas estratégias para corrigirem os companheiros 

(Reflexão de aula 57 e 58); Mais uma vez a aula foi precedida de uma reunião 

com os treinadores (…) Apresentei dois exercícios para que os preparadores 

físicos realizassem a ativação geral na sua equipa. Os alunos escolheriam qual 

iriam aplicar e seriam eles a transmitir à turma qual o exercício que iriam 

realizar. (Reflexão de aula 63); Decidi transmitir a informação aos treinadores, 

para que fossem eles a transmiti-la aos preparadores físicos das equipas. Quis 

perceber até que ponto o “ruído” na comunicação iria influenciar a qualidade da 

prestação e a atenção que iria ser dada aos aspetos que foram referidos aos 

treinadores (Reflexão de aula 66) - sendo as equipas beneficiadas ou 

prejudicadas consoante as suas ações, sempre com maior enfoque nas 

competências que pretendia desenvolver e menor no resultado (apesar de ser 
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importante) – O fair-play apenas foi quebrado no fim, pelo André, sendo que a 

sua equipa perdeu pontos por isso e imediatamente os elementos da equipa 

falaram com ele chamando-o à razão e dizendo que a equipa tinha sido 

prejudicada pela sua atitude (Reflexão de aula 62); (…) os alunos devem-se 

concentrar em fazer bem as coisas e não apenas quererem ganhar os jogos, 

só porque se encontram na vertente competitiva do MED. (Reflexão de aula 

63); O Nuno não reagiu bem à derrota e procurou também culpabilizar o 

resultado menos positivo da sua equipa, com a atuação da Beatriz (ambos da 

mesma equipa). Apercebi-me desta situação e a equipa foi penalizada de 

acordo com os critérios previamente estabelecidos (Reflexão de aula 64 e 65) 

 De facto o modelo fez emergir mais rapidamente estas competências 

anteriormente referidas, tal como era apanágio: Um outro aspeto foi a elevada 

competitividade, saudável, dentro das próprias equipas, o que demonstra que 

os alunos começam a entrar no espírito do modelo. (Reflexão de aula 60 e 61); 

Os alunos levaram as bandeiras das equipas, mascotes, havendo também uma 

equipa com símbolos identificativos. (…) A filiação e a festividade estiveram 

amplamente presentes. (…) Reparei que a Marta foi muito ativa na parte em 

que os preparadores físicos realizavam os alongamentos, comunicando com os 

seus companheiros, corrigindo-os e incentivando-os, sendo que é uma aluna 

que habitualmente não verbaliza as suas emoções e conhecimentos a não ser 

que seja solicitada pelo professor. (Reflexão de aula 63); O Chico (João Alves) 

no exercício de ativação geral foi extremamente interventivo perante os seus 

colegas. Corrigindo-os e ajudando-os (…) O Chico tem vindo a ser um dos 

alunos que o MED ajudou a evidenciar, não pelas qualidades motoras mas sim 

pelas qualidades humanas. (Reflexão de aula 66); Um dos pontos “altos” da 

aula foi a entrega de prémios (…) Os alunos reagiram muito bem aos 

resultados, aplaudindo os elementos das outras equipas e apelando ao fair-

play e ao respeito. Houve inclusivamente vários alunos que estavam de tal 

maneira imbuídos no espírito que me pediram se podiam entregar as medalhas 

a alguns dos colegas de turma (Reflexão de aula 70 e 71). 

 Por fim uma outra estratégia que decidi aplicar, no Futebol, foi a 

introdução de um sistema de transferências, de forma a apelar a um repertório 
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que muitos deles ouvem falar nas notícias e lêem nos jornais, criando uma 

situação em que a equipa tinha que gerir os fundos, fazendo também uma 

estimativa das perdas/ganhos que as contratações teriam, bem como o que 

isso traria à equipa. O sistema de transferências (anexo IV) promoveu uma 

grande autonomia e uma capacidade de comunicação entre os alunos tendo 

resultado muito bem. 

A aplicação deste modelo de educação desportiva na ginástica operou 

uma mudança de atitude muito significativa na maior parte dos alunos que, 

habitualmente, rejeitam esta modalidade. Devido não só ao preconceito, mas 

também porque por ser uma modalidade pautada por exigência, confronta os 

alunos com as suas limitações, mais até do que por falta de competência, 

como se pode verificar no desempenho final dos alunos. 

 

 

4.1.3.10. Relutância inicial vs Sucesso pessoal e coletivo – O caso da 

Ginástica 

 

As mentes são como os paraquedas: só funcionam quando estão abertas. 

(Thomas Dewar, (s.d), cit. por Bento, 2004, p. 51) 

 

 No início da UD de Ginástica surgiram algumas hesitações, quer a nível 

pessoal quer a nível dos alunos. Da minha parte a reticência surgiu devido ao 

facto de não me sentir tão bem preparado para lecionar Ginástica como com as 

outras modalidades. No entanto, esta hesitação foi superada pelo 

empenhamento do núcleo e professora cooperante, que nos tempos “livres” 

criaram situações de aprendizagem e as treinaram no ginásio da escola 

observando ao detalhe as questões da exemplificação e das ajudas. 

 Um outro fator de reticência esteve relacionado com os alunos, 

sobretudo aqueles que apresentavam alguns preconceitos em relação à 

modalidade: No início da Unidade Didática poucos foram os alunos 

(especialmente os rapazes) que se sentiram motivados para a prática da 

Ginástica. (Reflexão de aula 86). Como tal, surgiu a necessidade acrescida de 
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cativar os alunos para a modalidade criando situações em que a motivação e o 

sucesso estivessem presentes. A aplicação do MED contribuiu bastante como 

fator motivacional e de sucesso pessoal e coletivo: Optei por na explicação 

inicial exemplificar os conteúdos e as ajudas. Isto porque, trabalhando no MED 

pretendo que eles desenvolvam autonomia para a prática da modalidade. 

Como a realização de alguns elementos pode ser potencialmente perigosa 

decidi ensinar as ajudas concomitantemente com os conteúdos (…) para que 

posteriormente consigam realizá-las de forma autónoma (...) No entanto e 

sabendo que nem todos os alunos poderão ter as capacidades adequadas à 

realização das ajudas, irá haver dois responsáveis pelas ajudas por equipa, 

sendo esses alunos os que considero que sejam perspicazes na ajuda bem 

como responsáveis para entender as ajudas como algo de enorme 

responsabilidade. (Reflexão de aula 73 e 74). Aliado ao facto de o MED estar 

em vigor na modalidade, a seleção dos conteúdos e a sua divisão por estações 

permitiu, tal como referido anteriormente, uma maior dinâmica de aula e maior 

tempo de empenhamento motor e possível tempo potencial de aprendizagem – 

“Task teaching refers to organizing the learning environment so that different 

students can engage in different learning tasks at the same time.” (Siedentop & 

Tanehill, 1999, p. 284). 

No que diz respeito às estações que foram criadas, a ideia era não só 

rentabilizar o tempo de aula proporcionando elevado tempo de empenhamento 

motor, bem como tempo potencial de aprendizagem, mas também criar 

condições para que os alunos escolhessem a estação em que pretendiam 

trabalhar consoante o seu nível de desempenho nos diferentes conteúdos e 

estabelecer neles um sentido de autonomia e responsabilidade pela sua 

evolução: No decorrer da aula recolhi alguma da informação que ainda faltava 

para completar a grelha de avaliação diagnóstica, de forma a poder estabelecer 

várias progressões para que, de acordo com o nível dos alunos, estes possam 

treinar em autonomia e ter a liberdade (consoante a informação que lhes será 

transmitida de quais os elementos em que estão mais ou menos desenvoltos) 

de treinar os elementos, de acordo com a sua competência percebida, bem 

como as indicações do treinador/capitão da sua equipa. Esta situação foi 
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pensada para que os conteúdos pudessem ser adaptados às necessidades 

individuais dos alunos e (…) é necessário fornecer aos alunos os estímulos 

necessários para que eles consigam criar/modificar as suas próprias condições 

de aprendizagem e não estarem habituados às “aulas fast-food” em que 

apenas têm que replicar gestos e conceitos (Reflexão de aula 80). De facto 

esta situação foi altamente vantajosa, permitindo aos alunos um sucesso muito 

elevado tendo em conta que trabalhavam consoante as suas próprias 

necessidades/dificuldades. Para tal foram criadas fichas de progressão, em 

que cada conteúdo tinha uma progressão pedagógica de 3 níveis, adequando-

se aos diferentes estados de desenvolvimento dos alunos, que continham as 

determinantes técnicas bem como a imagem do movimento (anexo V) – 

Posters using cue words to describe the critical elements of the skills that are 

being practiced can be placed around a gym so that students can look at them 

when they need them. Pictures of players with the critical elements emphasized 

can provide another source of information. (Siedentop & Tanehill, 1999, p. 269). 

 Esta estratégia resultou extremamente bem, criando nos alunos um nível 

de autonomia até então inexistente. Melhorou significativamente as relações 

interpessoais porque, não raras vezes, os alunos tinham que se “misturar” com 

elementos de outras equipas para treinarem os mesmos conteúdos - 

“Designing tasks that have multiple levels of performance and allow students 

choices in selecting their entry levels characterizes a special case of task 

teaching called inclusion” (Siedentop & Tanehill, 1999, p.285). 

 Os mesmos autores (p. 257) referem que “(…) it is the quality and 

quantity of student involvement that reveals the effectiveness of an instructional 

task system”, tendo sido verdadeiramente isto que aconteceu. As estratégias 

foram verdadeiramente inclusivas conseguido envolver os alunos na 

aprendizagem da modalidade: (…) os alunos voltaram a demonstrar 

capacidade de trabalhar em autonomia, com responsabilidade e 

empenhamento (…) O facto de trabalharem em equipas, de terem sido criadas 

fichas de progressão que lhes permitissem ter liberdade dentro da equipa para 

treinarem aquilo em que sentiam mais dificuldade, bem como a 

responsabilização inerente a esta liberdade, levou a melhorias muito 
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significativas na predisposição dos alunos. Isto aliado ao sucesso que 

começaram a ter devido ao treino e às diferentes progressões (…) gerou uma 

motivação acrescida e consequente predisposição para uma modalidade que à 

partida estava «excluída». (Reflexão de aula 86). Estas estratégias criaram nos 

alunos uma noção das suas limitações, fazendo talvez emergir uma 

“humildade” pouco característica dos adolescentes. Com efeito este sucesso foi 

também obtido numa fase mais avançada da UD aquando da introdução da 

Ginástica Acrobática – Em relação à introdução da Ginástica Acrobática, os 

alunos responderam muito positivamente. Tendo em conta que nesta 

modalidade, quer os mais leves quer os mais pesados, têm papéis 

preponderantes. Isto é altamente inclusivo e permite aos alunos que 

tendencialmente têm mais dificuldades motoras, poderem sentir que fazem 

parte do sucesso de uma figura, seja ela par, trio ou até maior (Reflexão de 

aula 86). 

 Dadas as dificuldades reveladas pelos alunos foi-lhes proposto que 

frequentassem, num envolvimento mais informal, “aulas de apoio pedagógico 

acrescido” num dos espaços não utilizado, no horário do Desporto Escolar, 

para treinarem os conteúdos lecionados nas aulas, sendo que os principais 

problemas na realização dos elementos estavam associados a baixos índices 

de força e flexibilidade. 

 O sucesso pessoal e coletivo alcançados na UD Ginástica foram uma 

surpresa agradável, demonstrando que é possível obter sucesso em situações 

que não se dominam tanto, através da criação de condições facilitadoras de 

êxito. 
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4.1.4. Avaliação 

 

Practicing the ultimate assessment allows a consistent accountability system to 

monitor student progress with interventions to improve student learning into the 

process 

(Siedentop & Tanehill, 1999, p. 180) 

Na unidade curricular de Didática Geral do Desporto foi-nos ensinado que 

Avaliação pode ser entendida por Disciplina devotada à determinação 

sistemática do mérito, do valor ou do significado de uma entidade ou de um 

atributo. 

A avaliação é entendida como a forma de atribuir mérito ou valor a algo. 

No entanto não se esgota no que foi referido. A avaliação tem um caráter 

processual, isto é, tem uma lógica. A avaliação não é um fim em si, mas sim 

um meio para obter algo. Podemos avaliar algo para diversas aplicações. 

Diagnosticar carências, classificar, predizer níveis de desempenho, reduzir e/ou 

amplificar matéria, justificar a Unidade Didática, dimensionar o progresso dos 

alunos, etc. 

A avaliação é um processo contínuo, podendo surgir antes, durante, no 

final e até após o término da UD. Isto porque a avaliação serve não só para 

classificar, tal como foi dito anteriormente, mas também para predizer níveis de 

desempenho e balizar a metodologia e as estratégias de ensino. 

 É necessário ter em consideração que a avaliação encerra sempre 

alguma subjetividade. Apesar dos critérios de avaliação serem objetivos, de 

forma a uniformizar as oportunidades para todos os alunos, o processo 

depende também do observador e do conhecimento do conteúdo que este tem. 
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4.1.4.1. Funções da avaliação 

A análise e avaliação ligam-se em estreita retroação, à planificação e 

realização. Nenhuma destas três atividades é dispensável, se o professor 

pretender assumir corretamente as suas funções. 

(Bento, 2003, p. 175) 

 

 

 Durante o EP a avaliação foi utilizada de acordo com os diferentes 

objetivos e funções que a definem. Foi utilizada a avaliação inicial, permitindo 

obter o nível dos alunos relativamente a determinados conteúdos e/ou 

princípios da modalidade, de forma a orientar o planeamento, predizendo o 

desempenho dos alunos. No decorrer das aulas foi utilizada a avaliação 

formativa, contemplada em momentos mais informais, permitindo realizar 

ajustes sempre que necessários, tal como referido anteriormente nos temas 

planeamento e realização. A avaliação formativa serviu para regular o processo 

de ensino-aprendizagem. Por fim, a avaliação Sumativa, onde os alunos foram 

avaliados em situações mais formais. 

 É importante referir que a avaliação formativa foi realizada sempre com 

um enfoque no processo enquanto a avaliação sumativa incidiu no produto, 

havendo efetivamente uma clara distinção ao nível dos objetivos contemplados 

por cada uma, respetivamente, – “One demonstrates that learning is taking 

place, and the other determines whether it has or hasn’t happened” (Siedentop 

& Tanehill, 1999, p. 181). Efetivamente torna-se necessário que, quer o 

processo quer o produto sejam contemplados. Em consonância com esta ideia 

Bento (2003, p.180) indica dois sentidos dominantes na avaliação do ensino: 

Definição do estado alcançado (produto) e Precisão dos planos do professor, 

sobretudo na aula seguinte (processo). 
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4.1.4.2 Processo e Produto 

Na determinação da qualidade de um processo orientado por objetivos, a 

análise do produto deverá ter, em princípio, uma certa prioridade. A análise do 

processo permanece, porém, indispensável, uma vez que fornece indicações 

de fundo necessárias à interpretação dos dados da análise do produto. 

(Bento, 2003, p. 182) 

 

 

Na unidade curricular de Didática Geral do Desporto foi-nos transmitido 

que não pode haver produto sem processo, mas pode haver processo sem 

produto. Como tal, é importante que se produza uma sinergia entre ambos de 

forma que no final o processo gere um produto de acordo com o que tinha sido 

previamente estipulado. Com efeito, Bento (2003, p. 182) reforça esta ideia - 

Em nosso entender análise de produto e análise de processo complementam-

se uma à outra. Estamos em presença de dois métodos complementares de 

abordagem do mesmo problema. De facto é fundamental que no final do 

processo se verifique se os alunos atingiram os objetivos pretendidos. No 

entanto é vital que se vá fazendo um levantamento do que vai ocorrendo ao 

longo do processo.  

Para obtermos informações acerca do produto utilizamos a avaliação 

sumativa – “ (…) summative assessment determines exit success and how well 

students achieved the intended learning outcomes” (Siedentop & Tanehill, 

1999, p. 182). Utilizando a avaliação sumativa iremos observar as variáveis do 

produto, nomeadamente a curto ou longo prazo (fig. 2) (Bento, 2003, p. 183) 

No que diz respeito ao produto obtido a curto prazo este habitualmente, está 

associado a uma melhoria do desempenho por resposta aos estímulos que os 

alunos vivenciaram nas aulas. Por outro lado os resultados a longo prazo são 

mais difíceis de atingir por representarem ganhos na aprendizagem. Entende-

se por aprendizagem - modificações relativamente permanentes no 

desempenho dos alunos (Magill, 1985, p. 42-55). Como tal, seria pertinente 

avaliar os alunos algum tempo após o término do estímulo a que estão sujeitos. 

No entanto, há uma dificuldade inerente. Não se sabe quanto tempo se deve 
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“deixar” passar desde o fim do estímulo para que se possa verificar se os 

alunos obtiveram de facto melhorias na aprendizagem. 

Para obter informações relativas ao processo torna-se necessário 

recorrer à avaliação formativa – “Formative assessment is used to provide 

continuous, ongoing information and feedback to both students and the teacher 

about progress toward learning goals” (Siedentop & Tanehill, 1999, p. 181). 

Através da avaliação formativa é possível controlar o processo de forma que 

este se oriente de acordo com os objetivos estabelecidos no sentido de 

conduzir ao produto pretendido. Dentro da avaliação do processo podemos 

identificar duas variáveis em jogo – (…) análise de variáveis da parte 

«professor» e a análise de variáveis da parte «alunos» (Bento, 2003, p. 181). 

Relativamente à primeira, esta permite ao professor verificar se a sua atuação 

está a ser adequada. Quanto à segunda, esta permite verificar se os alunos 

estão a ir de encontro ao que o professor preconiza, sendo que ambas estão 

interligadas, devido à sua indissociabilidade enquanto atores do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Um instrumento fundamental para a avaliação do processo é a reflexão, 

tal como refere Bento (2003, p. 174-190) - A reflexão posterior à aula, o 

controlo e análise do processo de ensino e do rendimento dos alunos, 

constituem um domínio no qual se passa em revista a sua planificação e 

realização; Sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é 

possível a avaliação dos alunos e da atividade pedagógica do professor; e, A 

reflexão posterior sobre a aula constitui a base para um reajustamento na 

planificação das próximas aulas, uma vez que proporciona uma definição mais 

exata do nível de partida e procede a balanços que devem ser tomados em 

conta na futura planificação e organização do ensino. Simultaneamente afirma-

se como condição decisiva para a qualificação da atividade do professor e, 

assim, para uma maior eficácia do ensino. Desde o 1º ano do 2º ciclo em 

EEFEBS que somos amplamente incentivados a refletir, utilizando esta 

ferramenta para o nosso desenvolvimento profissional, a curto e a longo prazo. 

Bento (2003) salienta que se deve dedicar bastante atenção à formação da 

capacidade de avaliar o próprio ensino integrando também os alunos nesta 
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avaliação, dando corpo ao referido anteriormente. No entanto a reflexão não 

pode ser algo abstrato e apenas um conceito. É necessário que seja uma 

prática. Na verdade, durante o EP as reflexões das aulas leccionadas, 

permitiram-me exercitar essa habilidade de forma a ser cada vez mais 

competente nesse processo reflexivo. Não podendo este esgotar-se apenas na 

reflexão mas sim na ação após a reflexão como fator fulcral no 

desenvolvimento enquanto futuro professor. 

 Em relação à aplicação da avaliação houve apenas uma dificuldade de 

maior dimensão, nomeadamente ao nível da execução da avaliação sumativa. 

Refiro-me a algumas dificuldades em me “abstrair” da aula, “saindo” da mesma 

de forma a ter uma perspetiva mais ampla dos acontecimentos e que me 

permitisse focar mais na avaliação. No entanto, no decorrer das aulas de 

avaliação sumativa, dei por mim muitas vezes a fornecer feedbacks e a 

interagir demasiado com os alunos não me “abstraindo” para poder observar de 

forma mais eficaz. Penso que isso possa ter surgido em parte por inexperiência 

mas também por ainda possuir a necessidade de intervir quase 

constantemente, tendo em conta que me encontrava no processo de 

introdução à vida profissional. Um dos métodos que foram utilizados para 

contrapor esta situação foi o recurso a imagens vídeo. Bento (2003) afirma que 

a utilização deste recurso é de grande utilidade pedagógica, sendo largamente 

produtivo, devido ao espectro de aspectos que possibilita captar. Efetivamente 

o recurso a imagens de vídeo proporcionou a recolha de algumas informações 

que ao longo das aulas e também na avaliação sumativa não tinham sido 

apreendidas, permitido que a avaliação fosse muito mais justa e eficaz. 

A avaliação é um processo sempre extremamente delicado sendo que é 

necessário que o professor estipule critérios de avaliação passíveis de serem 

cumpridos pelos seus alunos. No entanto a avaliação será sempre um 

processo subjetivo pois depende sempre do avaliador. 
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4.2. Áreas 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a  

Comunidade 

A aprendizagem no ensino institucional constitui um processo dirigido por 

objetivos, decorrendo de forma consciente e organizada. Porém a 

aprendizagem realiza-se, também e de forma indireta, por exemplo em 

atividades socioculturais e lúdicas no tempo livre, etc. 

(Bento, 1972, p. 72) 

 

 O EP é muito mais do que apenas lecionar aulas de EF. Implica um 

envolvimento com a escola e comunidade educativa envolvente. Com efeito 

durante este ano letivo a participação na escola e as relações com a 

comunidade estiveram em voga. 

Figura 2 – Pontos Fulcrais da Avaliação (e suas relações) do Ensino (Bento, 2003, p.183) 



 

68 

 

 A EB Dr. Costa Matos possui um índice de “vida” elevadíssimo. Isto é, a 

dinâmica da comunidade escolar é enorme havendo sempre ideias, propostas, 

atividades, etc. a surgirem frequentemente. Isto era facilmente verificado 

através do facto de inúmeras vezes termos alterado o “planeamento” para 

determinados dias. Com efeito, foram várias as vezes em que o núcleo tinha 

definido reunir e discutir algumas situações ou trabalhar em determinados 

domínios mas surgiam várias vezes fatores de alteração à “ordem de 

trabalhos”, fruto da “vida” da escola, sendo a nossa atenção muitas vezes 

“desviada” para outras áreas afetas à escola. 

 Grande parte dessa “vida” é, efetivamente, promovida pela Área 

Disciplinar de EF quer pelo número de atividades desenvolvidas quer pela 

dedicação, empenhamento e sucesso que promovem nas mesmas. 

 Com efeito é necessário salientar que grande parte das vivências que 

obtivemos enquanto núcleo se deveu muito ao trabalho e dedicação que o 

grupo de trabalho proporciona à comunidade educativa.  

 Durante o EP foram vários os projetos em que a nossa participação foi 

veemente - atividades englobadas no Plano Anual de Atividades, 

nomeadamente, a corrida do Pai Natal, a cerimónia de abertura das 

Olimpíadas Escolares, o torneio Compal Air (Basquetebol 3x3), Meeting de 

Atletismo, Duplas Românticas (Voleibol 2x2), torneio de Badminton, Cerimónia 

de Encerramento das Olímpiadas Escolares e a ida ao Aquaparque de 

Amarante; Participação no projeto Comenius; Participação no Corta Mato 

Distrital; Desporto Escolar – Badminton, Direção de Turma, reuniões de Área 

Disciplinar, Departamento de Expressões e Conselho de turma, e, o Apoio à 

Cantina. 

 No que diz respeito às atividades realizadas, saliento a Corrida do Pai 

Natal, por ter sido inovadora, nunca tendo sido realizada com estes moldes na 

escola. Um dos fatores de sucesso, para além do tema alusivo à data em que a 

corrida foi realizada, prendeu-se com o facto de esta não apresentar um caráter 

competitivo, não havendo por esse motivo uma classificação individual. Isto 

permitiu que houvesse uma enorme adesão por parte da comunidade 

educativa, tendo em conta que muitos dos alunos quando não sentem 
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capacidade para obter sucesso, se inibem da participação nas atividades. Para 

reforçar esta ideia foram atribuídos prémios às turmas, por ano de 

escolaridade, que apresentavam o maior rácio de elementos da 

turma/participantes. 

 Uma outra atividade que saliento foi a das Duplas Românticas, que 

promoveu um espírito de cooperação entre os géneros, tendo em conta que as 

duplas deveriam ser mistas. Esta atividade promoveu também a boa relação 

entre duas turmas em particular, nomeadamente o 9º A e o 9º C, na senda do 

que foi anteriormente referido em relação à melhoria do relacionamento entre 

as turmas. 

 Por fim, as cerimónias de abertura e de encerramento das Olimpíadas 

Escolares foram mais um fator importante, tendo em conta que permitiram aos 

alunos do 9º A o envolvimento em mais atividades proporcionadas pela escola 

considerando as dificuldades que estes alunos apresentavam na 

disponibilidade em se envolverem com a comunidade (como referido no ponto 

referente à Realização da Prática). 

 A participação no Corta-Mato distrital trouxe uma surpresa. Esta 

relacionou-se com o “recrutamento” de dois elementos do núcleo de estágio 

(Eu e o Vitor) para funções de organização. Foi-nos proposto que nos 

responsabilizássemos por uma das áreas do Corta-Mato, nomeadamente a 

área referente à chegada, onde os professores iam esperar os alunos. Foi-nos 

informado que deveríamos ter em atenção que as pessoas não iriam respeitar 

os limites impostos pelas fitas balizadoras e que iriam muitas vezes entrar no 

espaço delimitado, sendo que nos competiria a nós não permitir que isso 

acontecesse. Com efeito, a nossa prestação foi elogiada pelos elementos da 

organização no final do evento, tendo sido um fator de grande satisfação 

pessoal. 

 No que diz respeito à participação na direção de turma, esta pautou-se 

pela troca de informações entre a professora cooperante e o núcleo, servindo 

para obter mais conhecimentos nesta área. Fui também incumbido de lecionar 

uma aula de Formação Cívica, onde abordei questões relativas ao 

funcionamento do sistema músculo-esquelético e outros aspectos relacionados 
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com fisiologia básica, bem como apresentei uma série de “mitos” muitas vezes 

abordados na comunicação social esclarecendo os alunos para alguma 

publicidade enganosa referente a substâncias ditas milagrosas (ao nível 

dietético, etc…). Relativamente à participação no Desporto Escolar (DE), fiquei 

incumbido de, em conjunto com a professora cooperante, orientar um dos 

treinos do grupo/equipa de Badminton. A nossa sinergia permitiu que vários 

alunos, principalmente do 9º A que nunca tinham integrado o DE, 

participassem nas atividades. Conseguimos inclusivamente a integração de 

vários alunos com excesso de peso nas atividades de DE, sendo um fator de 

sucesso tendo em conta o caráter integrativo do DE – A prática desportiva nas 

escolas, para além de um dever decorrente do quadro normativo vigente no 

sistema de ensino, constitui um instrumento de grande relevo e utilidade no 

combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Complementarmente, o Desporto Escolar promove estilos de 

vida saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e 

permitem o desenvolvimento da prática desportiva em Portugal (Programa 

Desporto Escolar 2009 – 2013). Foi uma experiência altamente enriquecedora 

a perceção com que fiquei da importância do DE na promoção de 

oportunidades e na luta que desempenha contra o insucesso escolar e o 

incremento que promove para a aquisição de competências motoras, de 

conhecimento e de cidadania. 

 Relativamente às reuniões destaco a minha participação na reunião de 

avaliação intercalar do 1º período, onde fiquei incumbido de realizar a 

caracterização da turma, tendo sido para tal utilizada uma ficha de informações 

entregue aos alunos do 9º A (Anexo VI). Esta apresentação foi um marco 

importante pois permitiu-me alguma desinibição e ganho de confiança perante 

os professores da turma. 

 Um projeto muito particular em que estivemos envolvidos foi o Apoio à 

Cantina. Este projeto era coordenado pela professora cooperante e tinha o 

envolvimento de vários professores de EF, bem como de outras áreas 

disciplinares, em regime de voluntariado. Este projeto consistia num 

acompanhamento durante a hora da refeição, realizado pelos professores no 
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sentido de educar os alunos para o espaço em questão. Este projeto esteve 

associado ao projeto EcoEscolas e ao projeto de Educação para a Saúde. Este 

projeto foi algo de único. Para além de os alunos terem de fazer uma refeição 

completa (sopa, prato e fruta) sem desperdiçar alimentos era um momento 

importante na aquisição de outros valores. Tendo sido aluno desta escola 

recordo-me perfeitamente da confusão que era a hora do almoço. As filas 

intermináveis, a falta de civismo, quer pelas “ultrapassagens” na fila quer pelas 

ameaças dos mais velhos sobre os mais novos caso estes se queixassem, os 

tempos de espera enormes... Este projeto foi revestido de um valor pedagógico 

incrível. Era muito mais do que “vigiar” os alunos na hora de almoço. Tratava-

se de educação para a cidadania. Foram criados 3 turnos, onde as turmas 

eram colocadas consoante o escalão etário, horário de saída e tempo para 

refeição, nomeadamente se tinham aulas de tarde ou não. Com efeito isto criou 

ordem onde antes reinava o caos. A estruturação por turnos permitiu que a 

confusão que se instalava no pavilhão diminuísse em grande escala, bem 

como os problemas a ela associados – poluição sonora, desrespeito pela fila, 

etc. O facto de as turmas aparecerem projetadas no pavilhão permitia que 

houvesse uma ordem – um fio condutor. Sendo que as turmas tinham horas de 

entrada não se acumulavam alunos em número excessivo. Dentro do espaço 

da cantina os alunos eram incentivados a utilizar apenas os recursos 

necessários, nomeadamente papéis para limpar as mãos depois de as 

lavarem, guardanapos, não encherem o prato em demasia pedindo apenas o 

que conseguissem comer, etc. Eram também incentivados a cumprir outro tipo 

de regras como não arrastar as cadeiras, terem uma postura adequada a 

comer, não brincarem com os talheres, conversarem num tom que não 

perturbasse os outros,… De facto este projeto trouxe grandes ganhos à 

comunidade educativa. No entanto, nem sempre as regras eram cumpridas e 

por vezes os alunos arranjavam os “esquemas” mais elaborados para não 

comer os vegetais ou a sopa, sendo que era necessário uma atenção elevada. 

Como tal esta atividade era extremamente desgastante devido às constantes 

queixas dos alunos, ao barulho que por vezes se fazia sentir, ao desrespeito 

das regras e das questões de cidadania. 
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 Este espaço foi efetivamente um promotor da aprendizagem não só para 

os alunos mas também para mim. Eu próprio, como tinha que dar o exemplo, 

acabei por adquirir o hábito de comer alguns alimentos que se tivesse 

oportunidade num outro contexto acabaria por dispensar. Este projeto deveria 

ser uma referência para outras escolas como forma de produção de valores 

sociais e de educação da comunidade educativa para além do contexto de sala 

de aula – Ao ignorar a existência deste outro mundo, deste mundo construído 

pelos jovens no espaço escolar e que só remotamente se referencia aos 

instrumentos cognitivos que a escola aciona para conhecer e reconhecer 

aqueles que a habitam, a escola estabelece uma relação de estranheza com o 

próprio mundo escolar (…) (Correia & Matos, 2001, p. 100) 

 Um fator de facilitação no que diz respeito ao envolvimento com outros 

docentes e pessoal não docente da escola, foi o facto de ter sido aluno da 

mesma. Como tal, muitos docentes tinham sido meus professores e a partilha 

de experiências, bem como o reconhecimento por parte dos assistentes 

operacionais, do tempo de aluno, foram um elevado facilitador das relações 

interpessoais. 

O envolvimento com a escola e a comunidade foi de facto uma 

constante ao longo do EP. Isto permitiu que a nossa formação enquanto 

estudantes-estagiários e futuros profissionais do ensino vá muito para além da 

formação académica e da perspetiva reducionista da simples lecionação das 

matérias curriculares e cumprimento de funções associadas ao cargo de 

professor. 
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4.2.1. Estudo de Investigação 

O Projeto CRISE (Correr, Rir, Imaginar, Saltar, Emocionar) 

 

4.2.1.1. Introdução 

 

O presente trabalho científico surge no âmbito do 2º Ciclo de Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, como parte integrante do 

Relatório de Estágio. 

Este estudo é parte integrante de um estudo internacional – o ISCOLE 

(International Study of Childhood Obesity, Lifestyle and the Environment) -

conduzido pelo gabinete de Cineantropometria da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e aplicado na EB Dr. Costa Matos, tendo como tema 

central a questão da obesidade. Esta oportunidade permitiu-nos desenvolver o 

estudo de investigação numa área pela qual tínhamos decidido enveredar com 

um estudo de caso, que por diversos motivos não se pôde concretizar. 

A amostra deste estudo é constituída por todos os alunos do 5º ao 9º 

ano, salvo os alunos que integram os currículos alternativos (CEF e PIEF). 

Nesta parte do estudo iremos focar-nos nos níveis de aptidão física dos 

sujeitos. Os resultados serão apresentados sob a forma de pergunta-resposta. 

Sendo a pergunta central: Há algum ano/género/ciclo em CRISE na aptidão 

física na EB Dr. Costa Matos? 

A aptidão física é algo amplamente estudado na comunidade científica. 

No entanto em Portugal os poucos estudos que se realizam neste âmbito por 

vezes não apresentam possíveis soluções e/ou estratégias para combater os, 

resultados, geralmente não muito favoráveis. Um dos objetivos do estudo 

global será após a recolha de dados e a percepção das causas para 

determinados valores, procurar estratégias de intervenção junto da comunidade 

escolar de forma a combater o problema da obesidade. 
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4.2.1.2. Revisão da Literatura 

 

4.2.1.2.1. Obesidade 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) (1997) definia obesidade como 

acumulação excessiva de gordura corporal com potencial prejuízo à saúde, 

decorrente de vários fatores sejam esses genéticos ou ambientais, como 

padrões dietéticos e de atividade física ou ainda fatores individuais de 

suscetibilidade biológica, entre muitos outros, que interagem na etiologia da 

patologia. Hoje em dia a OMS adotou uma definição de obesidade mais curta 

entendendo a obesidade como um excesso de gordura corporal acumulada no 

tecido adiposo, com implicações para a saúde. Barlow (2007) define obesidade 

quando o Índice de Massa Corporal (IMC) de um indivíduo está no, ou acima 

do percentil 95 para um determinado sexo e idade. Um dos problemas 

apontados ao IMC é que não tem em consideração a individualidade dos casos 

devido à fórmula estabelecida para o seu cálculo. São propostos outros 

instrumentos para se medir os índices de obesidade em crianças e jovens, tais 

como, a medição das pregas de adiposidade e perímetro da cintura, sendo que 

o ideal será a combinação de instrumentos de medida de forma a minorar as 

desvantagens de cada um (Santos, 2010) 

 A obesidade é considerada pela OMS como a epidemia do século XXI, 

estimando-se que em 2010 existissem cerca de 150 milhões de europeus a 

sofrer desta condição. 

 Estima-se que em 2003, em Portugal, cerca de 30% da população entre 

os 7-11 anos apresentava excesso de peso, sendo uma das taxas mais 

elevadas da União Europeia (Cole et al., 2004, cit. por Santos, 2010) 

 Segundo o Obesity Reviews (2005), Portugal apresentava uma taxa de 

16% de excesso de peso na sua população, sendo apenas “ultrapassado” na 

Europa por Espanha, País de Gales e Malta. 
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Entenda-se que a Obesidade é um problema multifatorial, associado a 

quatro grandes áreas: A predisposição genética, a (In)atividade física, a dieta e 

os fatores demográficos/ambientais. No que à predisposição genética diz 

respeito, é sabido que se nenhum dos pais for obeso o risco de obesidade é de 

9%, se um dos pais for obeso o risco sobe para 50% e se ambos os pais forem 

obesos o risco aumenta para os 80%. Quando em idades pré-escolares, 

escolares e púberes, já são obesos, os indivíduos têm probabilidades de 26-

41%, 42-63% e 66-78%, respetivamente, de se tornarem adultos obesos 

(Santos, 2010). Em relação à atividade física e à dieta, estes dois fatores irão 

controlar o aporte e dispêndio energético do indivíduo. O ganho ou perda de 

peso são regulados por dois fatores: O aporte energético e o dispêndio 

energético. Quando esta balança tem um desequilíbrio dar-se-á uma perda de 

massa gorda, caso o dispêndio seja superior ao aporte energético, e um ganho 

de massa gorda caso a ingestão calórica seja superior ao dispêndio energético. 

Os fatores demográficos/ambientais, são um vetor a ter em conta, devido, entre 

outros, à oportunidade de atividade física que fornecem à população de 

determinada região (Obesity Reviews, 2009). 

São identificados três períodos críticos para o desenvolvimento da 

obesidade: Período fetal; infância e adolescência (Flynn et al., 1999 cit. por 

Santos, 2010). Como tal para impedir esta epidemia é necessário que haja o 

devido acompanhamento principalmente nestes períodos da vida dos sujeitos, 

onde se deverão ter em atenção as questões acima referidas da alimentação e 

da atividade física. 

Associado à obesidade estão também elevados riscos ao nível da 

saúde, particularmente no que diz respeito às doenças do foro cardiovascular. 

Diversos autores apontam que as crianças obesas têm maior predisposição 

para ter pressão sanguínea alta e colesterol alto, sendo fatores de doença 

cardiovascular, inclusivamente num estudo 70% das crianças obesas tinham 

pelo menos um fator de risco de doença cardiovascular e cerca de 40% tinham 

dois ou mais (Freedman et al., 2007); têm maior risco de diminuição da 

tolerância à glicose, aumento da resistência à insulina e diabetes tipo 2, 

problemas respiratórios, problemas ao nível das articulações, desconforto 



 

76 

 

musculo-esquelético, desenvolvimento de cálculos biliares, refluxo gástrico, 

bem como o maior risco de desenvolver problemas de ordem social e 

psicológica como discriminação e baixa auto-estima (Whitlock, et al., 2005; Han 

et al. 2010; Sutherland, R., 2008;Taylor et al., 2006; Dietz, W., 1998; Swartz & 

Puhl, 2003 in www.CDC.gov). O sobrepeso e a obesidade estão também 

associados à disfunção do tecido adiposo, caracterizada por adipócitos 

hipertrofiados ampliados, aumento da infiltração de macrófagos e mudanças 

marcantes na secreção de adipocinas e ácidos gordos livres. (Dorresteijn et al., 

2011). 

Brisbois et al. (2011) apontam como possíveis indicadores precoces de 

obesidade fatores como o tabagismo materno e o ganho de peso maternal 

durante o período de gravidez. O Índice de Massa Corporal maternal, os 

padrões de crescimento na infância e obesidade infantil são também apontados 

pelos autores como fatores prováveis de obesidade adulta. 

Tal como apontado anteriormente a obesidade é um problema 

multifatorial. Sendo que é necessário que a intervenção surja o mais cedo 

possível. Reforçando a ideia de Borys et al. (2011) que apontam o problema da 

obesidade infantil como um tema complexo e que necessita de uma 

intervenção multilateral a todos os níveis de forma a promover hábitos de vida 

saudáveis. 

 

4.2.1.2.2. Aptidão Física 

 

Existem várias definições acerca do conceito de aptidão física. Santos 

(2010) define aptidão física como conjunto de atributos relacionados com a 

saúde e com a performance. Outras definições para aptidão física referem-na 

como: capacidade de controlar o corpo e a capacidade de trabalhar 

arduamente durante um longo período de tempo sem diminuir a eficácia; 

capacidade funcional do indivíduo em realizar alguns tipos de atividades que 

exigem empenho muscular; estado de bem-estar físico que permite às pessoas 
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realizar atividades diárias com vigor, reduzir o risco de problemas de saúde 

associados à ausência de exercício e, estabelecer uma base de aptidão para 

permitir a participação numa variedade de atividades físicas (Cureton, 1940; 

Fleishman, 1964; AAHPERD, 1980 cit. por Maia et al., 2009). Maia et al. (2009) 

propõem que se defina aptidão física como capacidade em realizar trabalho 

mecânico de forma eficiente. Sendo um estado caracterizado por uma 

capacidade em executar as tarefas diárias com vigor, e evidência de 

características que estão associadas ao baixo risco de desenvolvimento 

prematuro de doenças hipocinéticas (i.e, associadas à inatividade física). O 

mesmo autor refere a distinção ao nível dos domínios de expressão, a aptidão 

física associada à saúde e a aptidão física associada ao rendimento. Sendo 

que, relativamente à primeira esta é constituída pelas componentes de 

eficiência cardiorrespiratória, força muscular, resistência muscular, flexibilidade 

e composição corporal; enquanto a segunda é caracterizada pelas 

componentes de eficiência cardiorrespiratória, força/resistência muscular, 

composição corporal, agilidade, equilíbrio, coordenação e potência 

muscular/velocidade (Ratliffe & Ratliffe, 1992, cit. por Maia et al., 2009). 

 Para a obtenção de dados relativos à aptidão física existem diversas 

baterias de testes vocacionadas para a saúde, rendimento ou ambas. Essas 

baterias de testes estão também vocacionadas para diferentes populações 

(Maia et al., 2009) - Crianças e jovens: AAHPERD Performance (1958, 1958, 

1976) Saúde (1980, 1988); EUROFIT (1993); FITNESSGRAM (1994); adultos 

jovens: EUROFIT (1995); CAMD (1975); YMCA (1989); Adultos Idosos: 

HAARPHER adap. Osness (1996); Rikli & Jones (1999). 

 Existem três conceitos fundamentais associados à aptidão física – 

medição, que se entende como atribuição de valor a um sujeito ou objeto 

tendo em conta um determinado protocolo previamente estabelecido; teste, 

sendo um instrumento validado para efetuar uma determinada medição; e, 

avaliação, que se define como atribuição de qualidade a um valor obtido com 

um teste reconhecido (Maia, 2012). A sinergia entre estes três conceitos 

operacionais permite que se obtenha a informação pretendida no que à aptidão 

física diz respeito. 



 

78 

 

4.2.1.2.3. Avaliação da Aptidão Física 

 

Já foi anteriormente referido o que se entende por aptidão física, sendo 

que trataremos agora de justificar porque é que se avalia a aptidão física. Maia 

(2012) propõe 6 grandes propósitos da avaliação da aptidão física: 

- Seleção e colocação em grupos distintos de rendimento – através 

dos resultados de um teste ou vários (bateria de testes) “colocar” o indivíduo 

num grupo especial de rendimento considerando as suas aptidões; 

- Diagnóstico – evidenciar limitações/insuficiências ou excelência de 

alunos/atletas, determinando um estado de prontidão desportivo-motora e 

posterior elaboração de programas específicos de treino-instrução; 

- Predição ou Previsão – prever um desempenho futuro com base em 

informação passada ou presente - considerada como a categoria mais 

importante, pois sem um exercício previsional qualquer processo de 

treino/instrução é desprovido de valor; 

- Motivação – motivar os alunos/atletas no sentido de perceber o seu 

desempenho, entenderem o que lhes é exigido e como o realizar. 

- Determinação de (in)sucesso – Estabelecer critérios de sucesso. O 

que é que deve ser alcançado e em que situações? 

- Avaliação de programas de intervenção (treino/instrução) – 

Monitorizar o que foi realizado, isto é, a diferença entre os objetivos e a 

realização. 

 

Consideram-se dois tipos de avaliação da aptidão física. A normativa e 

a criterial. A primeira diz respeito a uma comparação com a norma, isto é, a 

colocação dos alunos/atletas em função dos resultados de um determinado 

grupo. Isto permite a obtenção de diferenças inter-individuais classificando os 

alunos por níveis de desempenho, atribuir significado a uma prova, verificar 

quem tem mais ou menos dificuldades numa determinada população e 



 

79 

 

construir cartas centílicas (Aranha, 2004; Ferraz et al., 1994; Janela, 1998; 

Pacheco, 1994; Rosado & Colaço, 2002; Gonçalves, 1997; cit. por Gonçalves 

et al., 2010; Maia, 2012). A segunda reporta-se a uma avaliação referente a um 

ou mais critérios, isto é, o resultado obtido será interpretado em função dos 

objetivos previamente estabelecidos. Produz, portanto, resultados numa base 

estritamente individual, não comparando os resultados dos diferentes 

indivíduos. Habitualmente os sujeitos são identificados como sendo não 

proficientes (não aptos - 0) ou proficientes (aptos - 1). No entanto e para os 

efeitos deste estudo os alunos que obtiveram resultados acima do intervalo de 

valores que define o sujeito proficiente, foram classificados como super aptos 

(2). (Janela, 1998; Pacheco, 1994, cit. por Gonçalves et al., 2010; Maia, 2012) 

 

4.2.1.2.4. Problemas e benefícios associados à Aptidão Física 

 

Vários estudos apontam os benefícios e/ou possíveis problemas 

associados à aptidão física. Kemper et al. (2004) num estudo longitudinal que 

seguiu adolescentes de Amesterdão até ao período adulto aponta que baixos 

índices de aptidão cardiorrespiratória (associados a níveis excessivos de 

gordura corporal) estão associados com um aumento do risco de problemas 

cardiovasculares. O mesmo autor aponta que estes fatores, 

independentemente da associação com outros, são prejudiciais para as 

propriedades das grandes artérias. Em consonância com este autor, Moreira et 

al. (2011) apontam o fitness cardiorrespiratório como um dos principais fatores 

de risco cardiovascular, apontando inclusivamente dados de outro estudo 

(Steele et al., 2008) que refere que o fitness cardiorrespiratório apresenta nos 

jovens uma relação de proporcionalidade inversa com a acumulação de fatores 

de risco metabólicos demonstrando que quanto maior é o índice do primeiro, 

menores são os riscos de um perfil metabólico desfavorável. Anderssen et al. 

(2007) apontam que um baixo índice de aptidão cardiorrespiratória está 

grandemente associado com a acumulação de risco de doenças 

cardiovasculares em crianças independentemente do país, idade e sexo. 
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Vários estudos afirmam que na adolescência baixos índices de aptidão 

cardiorrespiratória são preditores de fatores de risco de doença cardiovascular. 

(Steele et al., 2008, Ruiz et al., 2007 cit. por Moreira et al., 2011; Ortega et al., 

2008). O défice de aptidão física tem também sido associado com o aumento 

de fatores de risco de doença cardiovascular nos jovens como desordens 

lipídicas, pressão sanguínea alta e resistência à insulina (Ortega et al., 2008). 

Em consonância com estes dados, também Casazza et al. (2009) apontam que 

a aptidão física está positivamente associada com o índice de sensibilidade à 

insulina e negativamente associada à concentração de insulina após esforço. 

Sendo esta ideia reforçada por Benson et al. (2008) que demonstraram que a 

força muscular está identificada como um forte e independente preditor de 

melhor sensibilidade à insulina em crianças. Ruiz et al. (2009) num estudo de 

revisão apontaram que os dados relativos à aptidão muscular não eram 

conclusivos no que dizia respeito ao seu relacionamento com os fatores de 

risco de doenças cardiovasculares. No entanto, no seu estudo acerca da 

influência da aptidão muscular em raparigas adolescentes e as implicações ao 

nível dos fatores de risco metabólico, Mota et al. (2010) concluíram que índices 

de aptidão muscular elevada estavam associados com um perfil mais positivo 

de fatores de risco metabólico bem como IMC mais baixo, após ajustamentos 

para idade e maturação. Estes dados indicam a importância que uma boa 

aptidão muscular pode ter relativamente aos fatores de risco metabólico. 

Steene-Johannessen et al. (2009, cit por. Mota et al., 2010) indicam que os 

dados recolhidos em estudantes noruegueses sugerem que a aptidão muscular 

pode ter um fator de proteção independente no desenvolvimento de fatores de 

risco de doenças cardiovasculares. Também Ostojic et al. (2011) encontraram 

uma relação negativa entre a gordura corporal e o VO2max, demonstrando que 

quanto maior é o segundo menor é o primeiro, demonstrando que a aptidão 

cardiorrespiratória é um fator de proteção. Isto tendo em conta que a aptidão 

cardiorrespiratória baixa, em associação com pouca atividade física, são 

fatores de desenvolvimento de obesidade, diabetes tipo 2, hipercolesteremia, 

hipertensão, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e todas as 

causas de mortalidade em adultos e crianças. (Molnar et al., 2000, Ross & 
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Kartzmarzyk, 2003, Wong et al, 2004 cit. por Ostojic et al., 2011). Estes dados 

revestem-se de enorme importância considerando que o processo de 

aterosclerose começa na infância (Srinivasan et al., 2006). Associados a estes 

dados estão também os resultados obtidos por Gutin et al. (2005) onde 

apontam que crianças e adolescentes com maiores índices de obesidade têm 

associado menores índices de aptidão cardiorrespiratória, criando uma 

perigosa combinação de fatores de risco. 

Dados do European Youth Heart Study (Ekelund et al., 2007) indicaram 

que baixa aptidão aeróbia (cardiorrespiratória) estava associada a um maior 

perímetro abdominal, concentrações elevadas de insulina, glicose e lípidos 

bem como uma pontuação acumulada que incluía todos os fatores de risco 

cardiometabólico. Isto vem de encontro ao que foi anteriormente referido, 

sendo que o dado mais interessante é o facto de os autores terem descoberto 

que estas associações eram independentes quer da atividade física quer da 

gordura corporal, indicando que a aptidão cardiorrespiratória, per se, é um fator 

preventivo por excelência. Em consonância com estes dados também Moreira 

et al. (2011) no seu estudo dos jovens açorianos concluíram que os 

adolescentes que atingiam a zona saudável de aptidão física nos 5 testes 

realizados tinham menores probabilidade de ter um ou mais fatores de risco 

metabólico comparativamente aos que estavam abaixo da zona de aptidão 

física. 

Também num estudo realizado em adultos jovens finlandeses se 

mostrou que os homens com elevados índices de aptidão física apresentavam 

um IMC inferior bem como menor percentagem de gordura corporal em 

comparação com os indivíduos com menores índices de aptidão física. 

(Hakkinen et al., 2010). Isto vem suportar os dados de Sacheck et al. (2009) 

que apontam que mesmo em adolescentes mais velhos estudantes da 

faculdade uma maior gordura corporal e baixa aptidão física estão associadas 

a fatores de risco metabólico, aumentando assim o risco de doenças crónicas 

numa fase posterior da vida. No estudo dos jovens adultos finlandeses os 

autores verificaram que os indivíduos que apresentavam melhores resultados 

ao nível da aptidão física eram os que possuíam melhores níveis de HRQoL 
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(Heart Rate Quality of Life) em diversos factores como estado de saúde geral, 

funcionamento físico, saúde mental e vitalidade em comparação com os 

valores ponderados de idade e género da população geral finlandesa. Também 

concluíram que a perceção de saúde era menor nos elementos menos aptos. 

Estes dados acima referidos demonstram que existe um largo espectro de 

benefícios associados à aptidão física. Também Neto et al. (2011), num estudo 

transversal com jovens dos 10 aos 18 anos, observaram que os jovens com 

baixos níveis de aptidão cardiorrespiratória apresentavam elevada prevalência 

de síndrome metabólica (cerca de 14% nos rapazes e 9% nas raparigas), 

traduzindo-se num valor significativo de correlação entre estas duas variáveis. 

Tal como referido anteriormente os índices de aptidão física na infância 

e adolescência podem prever futuros problemas de saúde na vida adulta. 

Existem dados que referem que os índices de aptidão física bem como o nível 

de atividade física nos jovens tem vindo a decrescer nos últimos tempos, 

enquanto o IMC e a obesidade têm apresentado a tendência oposta 

(Fogelholm et al., 2007, Santilla et al., 2006, Tomkinson & Olds, 2007 cit. por 

Kantomaa et al. (2011); Ogden et al., 2002, Malina, R.M., 2007 cit por Mak et 

al., 2010). No entanto Neto et al. (2011) referem um estudo de revisão 

efectuado por Eisenmann (2003) em jovens norte americanos onde os índices 

de aptidão cardiorrespiratória e a atividade física não foram alterados nessa 

população nas décadas recentes. Pate et al. (2006) concluíram que menos de 

um terço dos jovens dos Estados Unidos entre os 12 e os 19 anos obtinham os 

níveis de aptidão física recomendada. As alterações à aptidão 

cardiorrespiratória dos indivíduos estão fortemente relacionadas com 

alterações ao habitual dispêndio energético e atividade física realizada no 

tempo livre (Sternfeld et al., 1999, cit. por Dwyer et al., 2009). Estes dois 

fatores estão relacionados com os hábitos de vida sedentária que parecem 

afetar cada vez mais a população mundial. (Santos, 2010) 

Isto apresenta-se como um problema sério tendo principalmente em 

consideração que a aptidão física nos jovens prossegue para a vida adulta, 

acontecendo o mesmo com os fatores de risco metabólico que poderão 

predispor os indivíduos a doenças numa fase posterior da vida (Malina, R.M., 
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1996, Chen et al., 2007, Hasselstrom et al., 2002, cit. por Neto et al., 2011; 

Mikkelsson et al., 2006 cit por. Mak et al., 2010). Estes dados revelam que os 

jovens devem desde cedo atingir valores de aptidão física positivos de forma a 

contornar os problemas de fatores de risco metabólico, bem como de forma a 

poderem obter as vantagens associadas a um perfil de vida saudável. Tendo 

em conta que o aparecimento dos fatores de risco de doenças crónicas 

começam na infância, torna-se extremamente importante examinar os fatores 

de risco para que se possam criar estratégias de prevenção eficientes a serem 

postas em prática o mais cedo possível nos indivíduos que apresentam risco 

(Mota et al., 2010). Tendo em consideração que crianças e adolescentes aptos 

têm maior probabilidade de serem adultos aptos, como tal a aptidão na infância 

tem um importante contributo indireto na mediação da aptidão na vida adulta. 

Dwyer et al. (2009) concluíram que existem claras desvantagens para os 

indivíduos que diminuíam os seus níveis de aptidão física entre a infância e a 

vida adulta, sendo que este indicador apresenta maior associação com os 

níveis de obesidade e resistência à insulina na vida adulta, do que os níveis de 

aptidão na infância, demonstrando a importância da manutenção da aptidão 

física. 

Ortega et al. (2008) indicam que as crianças e adolescentes com 

elevados índices de aptidão cardiorrespiratória têm um perfil cardiovascular 

mais favorável em comparação com os seus pares inaptos. Isto reforça a ideia 

de que a aptidão física está associada com uma vasta panóplia de benefícios 

de saúde tanto em adultos como em crianças. Vários autores apontam que ser 

fisicamente apto reduz o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, 

obesidade, melhora variáveis de caráter psicológico como depressão, 

ansiedade e stress. Também são apontados benefícios ao nível da função 

cerebral, cognitiva e sucesso académico, sendo que a aptidão 

cardiorrespiratória está associada ao aumento do fornecimento sanguíneo ao 

cérebro, aumento da massa cerebral e melhoria da transferência sináptica em 

adultos (Hillman et al., 2005,2008; Eveland-Seyers et al., 2009; Davis et al., 

2007; Tomporowski et al, 2008, Shelton, 2009, Trudeau & Shephard, 2008, cit 

por Du Toit et al., 2011). Hillman et al. (2005) apontaram que a aptidão 
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cardiorrespiratória está positivamente associada com o funcionamento 

cognitivo específico associado à atenção e à memória funcional em crianças 

em idades pré-púberes. Também Schott & Liebig (2007, cit. por Du Toit et al., 

2011) descobriram que a aptidão física é um preditor significativo da função 

cognitiva em jovens alemães entre os 8 e os 16 anos. Dados publicados pelo 

Instituto Cooper em Dallas mostraram que homens magros, inaptos, têm o 

dobro do risco de doenças cardiovasculares e de todas as causas de 

mortalidade do que os homens magros que são aptos. Curiosos são os dados 

que referem que mesmo os homens com excesso de peso mas que são aptos, 

possuem menor risco de doenças cardiovasculares e de mortalidade do que os 

homens magros inaptos (Lee et al., 1999). Estes dados sugerem que a aptidão 

oferece um grau de proteção contra doenças cardiovasculares e mortalidade 

mesmo que o indivíduo tenha excesso de peso. Também Sui et al. (2007) 

obtiveram resultados idênticos nas mulheres. 

 

4.2.1.3. Metodologia e Caracterização da Amostra 

 

No presente estudo foram avaliados ao nível da aptidão física 674 

alunos (377 rapazes e 297 raparigas) do 5º ao 9º ano de escolaridade, com 

exceção dos cursos CEF e PIEF. Todos os alunos obtiveram conhecimento do 

estudo, tendo sido entregue um consentimento informado aos encarregados de 

educação, de forma a autorizarem ou não os seus educandos a fazerem parte 

do estudo, bem como as informações acerca do mesmo. No estudo estiveram 

envolvidos os professores da área disciplinar de Educação Física, bem como 

os colaboradores do gabinete de Cineantropometria da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. 

Os alunos realizaram os testes físicos de acordo com o protocolo 

Fitnessgram (anexo VII) e AAPHERD (anexo VII), sendo que para os efeitos 

deste estudo apenas serão contabilizados os resultados da bateria associada à 

saúde (Fitnessgram), composta pelos testes de corrida da milha, extensões de 

braços (push-up), abdominais (curl-up) e extensão do tronco (trunk lift). 
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Tendo em conta a enorme imprevisibilidade da vida escolar, existem 

alguns resultados por prova/ano/género que têm elementos em falta, sendo 

que alguns alunos não realizaram um ou vários testes pelos mais diversos 

motivos. 

Os resultados foram recolhidos e tratados pelos colaboradores da 

Faculdade de Desporto de acordo com os valores de corte definidos para as 

idades em questão. 

Com recurso ao programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 20, os dados foram tratados, por nós, com recurso à 

estatística descritiva. 

 

 

4.2.1.4. Apresentação dos Resultados e Discussão 

 

4.2.1.4.1. Resultados por Sexo 

 

No quadro 1 observamos os dados relativos à prevalência de sucesso 

ou insucesso, por sexo, nas diferentes provas da bateria de testes do 

Fitnessgram. 

 

 

 Rapazes Raparigas Total 

Curl-up n % n % N % 

Inapto 179 48,9 138 49,8 317 49,3 

Apto 122 33,3 99 35,8 221 34,4 

Super-apto 65 17,8 40 14,4 105 16,3 

Push-up n % n % N % 

Inapto 186 50,4 165 57,7 351 53,6 

Apto 143 38,8 80 28,0 223 34 

Super-apto 40 10,8 41 14,3 81 12,4 

Quadro 1 – Prevalência de jovens classificado(a)s como inapto(a)s,  apto(a)s e super-apto(a)s em 

cada uma das provas da bateria de testes Fitnessgram. 
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Trunk Lift n % n % N % 

Inapto 1 0,25 0 0 1 0,1 

Apto 1 0,25 1 0,3 2 0,3 

Super-apto 371 99,5 296 99,7 667 99,6 

Corrida da milha n % n % N % 

Inapto 124 43,5 131 63,6 255 51,93 

Apto 134 47,0 72 35,0 206 41,96 

Super-apto 27 9,5 3 1,5 30 6,11 

 

No que diz respeito aos rapazes podemos observar que os testes que 

apresentam maior taxa de sucesso são o trunk lift (99,75%) e a corrida da 

milha (56,5%). Sendo que nas raparigas o trunk lift apresenta uma taxa de 

sucesso total (100%) e a prova de curl-up é a que apresenta a segunda maior 

taxa de sucesso (50,2%). Nos rapazes a taxa de sucesso é sempre superior a 

49%, sendo que nas raparigas esse valor diminui para a ordem dos 36%, 

apresentando-se uma diferença algo significativa. A prova que apresenta 

menos sucesso nos rapazes é o push-up (50,4%). Seguida de perto pela prova 

de curl-up (48,9) indicando que a aptidão muscular nos rapazes deverá ser 

uma possível incidência na escola. Incidência que nas raparigas se deverá 

também procurar tendo em conta a taxa de insucesso elevada nas mesmas 

provas (57,7% e 48,9% respetivamente). Porém, nas raparigas o menor 

sucesso está associado à prova de milha (63,6%) demonstrando que os 

índices de aptidão cardiorrespiratória necessitam de grande atenção. 

Observamos que salvo exceção da prova de trunk lift, os rapazes obtiveram 

maior prevalência de sucesso do que as raparigas nas restantes provas, bem 

como na aptidão total. Seguidamente encontra-se a representação gráfica, por 

sexo, da prevalência de sucesso em cada uma das provas, bem como os 

resultados da aptidão total.  
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Gráfico 1 – Curl-Up - percentagem de 

inapto(a)s, apto(a)s e super-apto(a)s 

 

Gráfico 3 – Trunk Lift - percentagem de 

inapto(a)s, apto(a)s e super-apto(a)s 

 

Gráfico 2 – Push-Up - percentagem de 

inapto(a)s, apto(a)s e super-apto(a)s 

 

Gráfico 4 – Corrida da milha - percentagem 

de inapto(a)s, apto(a)s e super-apto(a)s 
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No que concerne a aptidão total observam-se valores altamente 

preocupantes sendo que em ambos os sexos a percentagem de sucesso gira 

em torno dos 10 a 19%. No entanto, lembramos também que para efeitos da 

avaliação da aptidão total (abaixo da Zona de Aptidão Física Saudável/ na 

Zona de Aptidão Física Saudável) se consideraram apenas inaptos ou aptos, 

bastando que num dos testes um aluno(a) seja considerado como inapto para 

que o resultado da aptidão total seja negativo. Ainda assim os dados não 

deixam de ser preocupantes. 

 

4.2.1.4.2. Resultados por Ano de escolaridade 

 

No quadro 2 observamos os dados relativos à prevalência de sucesso 

ou insucesso, por ano de escolaridade (5º e 6º), nas diferentes provas da 

bateria de testes do Fitnessgram. 

Gráfico 5 – Aptidão Física total - percentagem de inapto(a)s (Abaixo Zona de Aptidão Física) e 

apto(a)s (Zona de Aptidão Física) 
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 5º ano 6º ano Total 

Curl-up n % n % N % 

Inapto 108 53,7 86 53,1 194 53,5 

Apto 67 33,3 54 33,3 121 33,3 

Super apto 26 13 22 13,6 48 13,2 

Push-up n % n % N % 

Inapto 112 56,3 87 50,3 199 53,5 

Apto 63 31,7 58 33,5 121 32,5 

Super apto 24 12,1 28 16,2 52 14 

Trunk Lift n % n % N % 

Inapto 0 0 0 0 0 0 

Apto 2 1 0 0 2 0,5 

Super apto 198 99 179 100 377 99,5 

Corrida da milha n % n % N % 

Inapto 75 51,4 60 50 135 50,8 

Apto 60 41,1 53 44,2 113 42,5 

Super apto 11 7,5 7 5,8 18 6,7 

 

Relativamente aos alunos do 5º e 6º é possível observar que a 

prevalência de sucesso em cada uma das provas é muito idêntica. Sendo que, 

com exceção da prova de trunk lift, as restantes apresentam taxas de sucesso 

nunca inferiores a 44%. As provas com maior taxa de insucesso são, no 5º ano 

a prova de push-up (56,3%) e no 6º ano a prova de curl-up (53,1%). 

Observamos também uma tendência de melhoria em todas as provas do 5º 

para o 6º ano, com exceção do trunk lift que apresenta totalidade de sucesso 

em ambos os anos. Nos dois anos, as provas de maior sucesso são o trunk lift 

(100%) e a corrida da milha (48,6% - 5º ano; 50% - 6º ano), demonstrando que 

o maior défice está associado à aptidão muscular. No entanto, todas as provas, 

com exceção do trunk lift, apresentam taxas de insucesso iguais ou superiores 

a 50%. 

No quadro 3 observamos os dados relativos à prevalência de sucesso 

ou insucesso, por ano de escolaridade (7º, 8º e 9º), nas diferentes provas da 

bateria de testes do Fitnessgram. 

Quadro 2 – Prevalência de alunos do 5º e 6º anos classificado(a)s como inapto(a)s,  apto(a)s e 

super-apto(a)s em cada uma das provas da bateria de testes Fitnessgram. 
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 7º Ano 8º Ano 9º Ano Total 

Curl-up n % n % n % N % 

Inapto 57 53,8 32 38,6 34 37,4 123 43,9 

Apto 33 31,1 32 38,6 35 38,5 100 35,7 

Super apto 16 15,1 19 22,9 22 24,2 57 20,4 

Push-up n % n % n % N % 

Inapto 65 61,9 43 51,2 44 46,8 152 53,7 

Apto 32 30,5 30 35,7 40 42,6 102 36 

Super apto 8 7,6 11 13,1 10 10,6 29 10,3 

Trunk Lift n % n % n % N % 

Inapto 1 0,9 0 0 0 0 1 0,3 

Apto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Super apto 106 99,1 89 100 94 100 289 99,7 

Corrida da milha n % n % n % N % 

Inapto 30 39,5 34 63 56 58,9 120 53,4 

Apto 41 53,9 18 33,3 34 35,8 93 41,3 

Super apto 5 6,6 2 3,7 5 5,3 12 5,3 

 

Ao nível do 7º ano de escolaridade observamos que as provas da 

corrida da milha (60,5%) e trunk lift (99,1%) são as que apresentam maior 

sucesso. Consequentemente as provas de push-up e curl-up as que 

apresentam maior insucesso (61,9% e 53,8%, respectivamente). Ao nível do 8º 

e 9º ano, com exceção do trunk lift, a tendência inverte-se com a prova de 

maior insucesso a ser a corrida da milha (63% e 58,9%) e as de maior sucesso 

o curl-up (61,5% e 62,7%) e push-up (48,8% e 53,2%). É também observável 

uma melhoria, novamente com a exceção do trunk lift, em todas as provas do 

8º para o 9º ano. 

Comparando os resultados por ciclo de ensino observamos que o 2º 

ciclo obtém índices de aptidão cardiorrespiratória superiores aos do 3º ciclo 

com a taxa de sucesso na corrida da milha a ser superior – 49,2% no 2º ciclo 

em comparação com os 46,6% do 3º ciclo. Enquanto na aptidão muscular, na 

prova de curl-up o sucesso é superior no 3º ciclo (56,1%) ao do 2 ciclo (47,5%). 

Já na prova de push-up a taxa de sucesso varia por apenas 0,2%, com 

Quadro 3 – Prevalência de alunos do 7º, 8º e 9º anos classificado(a)s como inapto(a)s,  apto(a)s e 

super-apto(a)s em cada uma das provas da bateria de testes Fitnessgram. 
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vantagem neste caso para o 2º ciclo, contrariando a tendência de melhoria da 

aptidão muscular. No entanto é necessário ter em consideração que a 

contrariedade desta tendência de evolução positiva está em muito associada à 

taxa de insucesso na prova de push-up no 7º ano (61,9%). 

Seguidamente, apresentamos a representação gráfica dos resultados, 

por teste, bem como da aptidão total por ano de escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Curl-Up - percentagem de 

inapto(a)s, apto(a)s e super-apto(a)s 

 

Gráfico 7 – Push-Up - percentagem de 

inapto(a)s, apto(a)s e super-apto(a)s 
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Gráfico 8 – Trunk Lift - percentagem de 

inapto(a)s, apto(a)s e super-apto(a)s 

 

Gráfico 9 – Corrida da milha - percentagem 

de inapto(a)s, apto(a)s e super-apto(a)s 

 

Gráfico 10 – Aptidão Física total - percentagem de inapto(a)s (Abaixo Zona de Aptidão Física) e 

apto(a)s (Zona de Aptidão Física) 
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Como podemos observar no gráfico 10, o ano de escolaridade que 

apresenta maior taxa de insucesso na aptidão total é o 8º ano apresentando 

apenas uma percentagem de 11,2% de sucesso em todas as provas. 

Contrariamente a esta situação o 9º ano é o que apresenta maior prevalência 

de sucesso em todas as provas (23,2%). Relembramos que para efeitos da 

aptidão total apenas se consideram inaptos e aptos, sendo este um factor 

determinante nos resultados. Mesmo assim, existe uma enorme percentagem 

de alunos abaixo da zona de aptidão física. 

 

 

 

4.2.1.4.3. Discussão 

 

 

Iremos neste ponto proceder à discussão dos resultados obtidos. No que 

diz respeito aos resultados por sexo foi possível verificar, com exceção da 

prova de trunk lift, que em todas as outras provas, bem como na aptidão total, 

os rapazes apresentam melhores índices de sucesso. Estes resultados vão ao 

encontro do que está plasmado na literatura. No estudo realizado por Moreira 

et al. (2011) na população jovem açoriana, obtiveram-se resultados díspares na 

aptidão total, sendo que os rapazes obtiveram uma prevalência de sucesso 

superior às raparigas (29,3% e 9,1% respectivamente). Os dados obtidos 

apontam nesse sentido com percentagens aproximadas no que diz respeito à 

aptidão total. Outros autores também apontam esta diferença de resultados 

entre sexos, na população jovem, com vantagem nos resultados para o sexo 

masculino ao nível da aptidão cardiorrespiratória e muscular (Hussey et al., 

2007; Kantomaa et al., 2011; Krahenbuhl et al., 1985; Mak et al., 2010; Neto et 

al., 2011; Ostojic et al., 2011; Pate et al., 2006; Pienaar, 2009; Treuth et al., 

2005). As explicações encontradas para estas diferenças apontam que os 

rapazes são fisicamente mais ativos do que as raparigas, sendo mais vigorosos 



 

94 

 

na atividade física (Sallis et al., 1996; Duncan et al., 2002). Pellegrini & Smith, 

(1998, cit. por Kantomaa et al., 2011) apontam que os rapazes se envolvem 

mais em brincadeiras ativas e com maiores níveis de intensidade em 

comparação com as raparigas. Rowland et al. (2000) apontam que esta 

diferença se deve a uma combinação de fatores, estando entre eles a 

composição corporal e o tamanho e função cardíaca. Neto et al. (2011) indicam 

que, apesar dos rapazes terem índices de aptidão cardiorrespiratória e 

atividade física superiores às raparigas, apontam que também possuem maior 

perímetro abdominal, pressão arterial sistólica e glicose que as raparigas entre 

os 10 e os 18 anos, tendo chegado à conclusão que a prevalência de síndrome 

metabólica nos rapazes era significativamente mais elevada do que nas 

raparigas (10,2% e 5% respetivamente). Os autores indicaram que o fitness 

cardiorrespiratório está negativamente correlacionado com a síndrome 

metabólica, mas os rapazes apresentam sempre índices de síndrome 

metabólica superiores às raparigas em todos os níveis de aptidão 

cardiorrespiratória. 

No que diz respeito à aptidão por ano de escolaridade, a bibliografia é 

escassa em relação a este tema, sendo que relembramos também que o 

propósito do estudo é o levantamento de dados, não sendo a procura das 

causas o objetivo por nós delineado. Para obter estas informações serão 

associadas outras variáveis do estudo, tratadas quer pelos colegas dos núcleos 

de estágio da Escola Dr. Costa Matos como pelos colaboradores do Gabinete 

de Cineantropometria. Tendo em conta a bibliografia referente ao tema, 

observamos que num estudo recente de Aryana et al. (2012) os resultados ao 

nível da aptidão física (cardiorrespiratória e muscular) apresentaram uma 

tendência de melhoria do 5º ano para o 7º e 9º ano, indicando uma possível 

tendência de melhoria com o desenrolar dos anos de escolaridade. Ao nível da 

aptidão total, é observável nos nossos resultados um decréscimo do 5º até ao 

8º ano (não linear), havendo uma melhoria bastante significativa no 9º ano de 

escolaridade, sendo este o ano de escolaridade com melhores resultados ao 

nível da aptidão física. Tal como apresentado anteriormente, existe uma 

melhoria ao nível da aptidão muscular entre o 5º ano e o 9º ano, indo de 



 

95 

 

encontro ao que os dados dos autores apontam. No entanto, esta melhoria não 

se verifica ao nível cardiorrespiratório sendo os resultados do 9º ano apenas 

melhores do que os do 8º. Esta melhoria do 8º para o 9º ano ao nível 

cardiorrespiratório poderá em parte ser explicada por uma melhoria da aptidão 

cardiorrespiratória das raparigas do 8º para o 9º ano (Pfeiffer et al., 2007). 

Estabelecendo o paralelismo entre ciclos, não há uma tendência de 

melhoria visível do 2º para o 3º ciclo na aptidão cardiorrespiratória. Na aptidão 

muscular apenas o teste de curl-up apresenta evidências de melhoria do 2º 

para o 3º ciclo. 

Podemos apontar alguns possíveis fatores como o salto pubertário para 

os resultados obtidos nos estudos referidos, bem como a nível do curl-up no 

nosso estudo, tendo em conta que a aptidão muscular e cardiorrespiratória 

tende a evoluir entre os 10 e os 16 anos (Maia, J., 2009). No entanto os dados 

contrariam essas indicações apresentando o 2º ciclo melhores resultados 

cardiorrespiratórios e musculares (push-up), apesar de nesta última a diferença 

ser apenas de 0,2% para muito contribuindo a taxa de insucesso do 7º ano. 

Outras variáveis serão tidas em conta para poder explicar estes 

resultados, tais como, a participação no desporto escolar, prática desportiva 

federada, IMC, hábitos de actividade física e alimentação, sendo que, estes 

dados serão tratados pelos restantes colegas de estágio, possibilitando no final 

a junção de toda esta informação, de forma a perspetivar as causas dos 

resultados, bem como ajudar na criação de estratégias de intervenção não só 

para o estudo principal (ISCOLE) mas também para a Escola Básica Dr. Costa 

Matos. 

 

 

4.2.1.5. Conclusão 

 

Neste ponto iremos responder às questões que serviram de premissa a 

este estudo, bem como fazer uma síntese final relativa ao tema. 
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Há algum sexo em CRISE na zona de aptidão física na EB Dr. Costa 

Matos? 

Ambos os sexos apresentam resultados preocupantes ao nível da 

aptidão física total, sendo que o sexo feminino apresenta a maior taxa de 

insucesso, apresentando-se como o sexo mais em risco na EB Dr. Costa 

Matos. 

Há algum ano em CRISE na zona de aptidão física na EB Dr. Costa 

Matos? 

Todos os anos apresentam elevadas taxas de insucesso, sendo que o 

ano que maior risco apresenta é o 8º ano. Contrariamente a isto, o 9º ano é o 

que apresenta a maior taxa de sucesso. Ainda assim apenas cerca de 1 em 

cada 4 alunos do 9º ano apresenta sucesso em todas as provas de aptidão 

física. 

Há algum ciclo em CRISE na zona de aptidão física na EB Dr. Costa 

Matos? 

Ambos os ciclos apresentam valores preocupantes de insucesso na 

aptidão total. No entanto o 3º ciclo apresenta uma ligeira vantagem em 

comparação com o 2º ciclo.  

 

Como referido na revisão da literatura existem inúmeros 

problemas/benefícios associados à aptidão física ou falta dela. É também 

referido na literatura que a aptidão física está positivamente associada a um 

melhor desempenho académico (Du Toit et al, 2011; Dwyer et al., 2001; Kim et 

al., 2003), como tal não são apenas os benefícios ao nível da saúde que 

advém de uma boa aptidão física. Existem também dados que apontam que os 

jovens com menor competência motora apresentam piores resultados ao nível 

da aptidão física, sendo que como são menos aptos, sentem-se menos 

motivados para a prática tendo tendência a participar menos em brincadeiras 

ativas e consequentemente apresentam maior défice de aptidão física 

comparativamente aos mais competentes e mais envolvidos na atividade 
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(Haga, 2008, 2009; Hands & Larkin, 2002; Kantomaa et al., 2011). Como tal é 

necessário que todos os jovens possam ser desde cedo envolvidos em 

estratégias de participação em atividade física e desportiva promovendo 

hábitos de vida saudável (Kemper et al., 2004; Moreira et al., 2011). No entanto 

é sabido que nem todas as escolas ou populações poderão ser alvo de uma 

intervenção igual, tendo em consideração as características particulares das 

mesmas (Obesity Reviews, 2012). É também salientado pela literatura que será 

mais fácil envolver os jovens com problemas de peso em atividade física de 

lazer do que em regime de treino, tendo em conta o caráter de diversão e não 

de obrigação de um e outro (Naughton et al., 2006). Estes dados são 

suportados por Schneider & Graham (2009) que apresentam conclusões 

referentes aos índices de aptidão física serem superiores nos indivíduos que 

apresentam comportamentos de ativação e de prazer na prática de actividade 

física, ao invés daqueles que apresentam comportamentos de inibição perante 

o exercício. 

A utilização de baterias de testes em contexto escolar permite que vários 

alunos possam ser avaliados simultaneamente, mantendo os alunos motivados 

e funcionando como uma ótima base de pesquisa no que diz respeito à aptidão 

física. 
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4.3. Desenvolvimento Profissional 

  

“A round man cannot be expected to fit in a square hole right away. He must 

have time to modify his shape.” 

(Mark Twain, s.d.) 

 

 Neste capítulo irei discorrer acerca do que o EP contribuiu para a 

construção da minha identidade profissional e para o constructo que é a minha 

identidade pessoal. Ao longo deste ano foram imensas as vivências, os 

cheiros, os sabores, os momentos, os sorrisos e as recordações que ficam. O 

facto de ter realizado o EP numa escola cheia de “vida” proporcionou-me uma 

visão diferente do que é o sistema de ensino. Apercebi-me do que é uma 

escola capaz de educar. As vivências durante o EP não se limitaram ao que 

acontecia na escola mas também a tudo o que transbordou dos seus limites 

físicos e afetivos. As idas ao teatro Nacional São João, Casa da Música, 

assistir à peça “Beijo no Asfalto”, a atuação dos “Meninos da Rua” e a ação de 

formação de Tai-Chi contribuíram em larga escala para o desenvolvimento da 

minha identidade profissional e pessoal. Entendo que de facto o EP não se 

pode restringir às vivências no contexto da escola. Todas estas experiências 

tiveram um marco profundo. A ação de formação de Tai-Chi proporcionou-me 

um conhecimento de uma arte que inclusivamente chegou a ser aplicada na 

parte final de algumas aulas como meio de retorno à calma. Esta experiência 

permitiu-me alargar horizontes e entender que é necessário, na atividade 

docente, estar constantemente em renovação, experimentação e construção - 

Em cada um de nós há uma identidade e pessoa à espera de construção. E 

somos nós os autores desse feito, dessa obra mais perfeita ou imperfeita. Cada 

um de nós é operário do edifício da sua formação. (Bento, 2004, p. 68). As 

restantes experiências acima referidas foram fulcrais nessa mesma construção. 

Em contexto informal foram vivências extremamente enriquecedoras. 

Promotoras de cultura e aquisição de conhecimentos para além do âmbito da 

vida escolar. No entanto, este conjunto de competências e informações 
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adquiridas adquirem um papel fulcral na construção da identidade. São partes 

do todo, que não podem ser vistas separadamente. Com efeito, as 

experiências vividas entre o núcleo e a professora cooperante permitiram que 

as relações interpessoais se reforçassem, atingindo um nível de amizade e 

cumplicidade. E quando assim é tudo se torna mais fácil. Quando conseguimos 

“ler” as pessoas com quem trabalhamos e partilhamos os nossos dias torna-se 

mais fácil conviver. Como tal, este ano o EP contribuiu para a construção da 

minha identidade profissional e pessoal, muito para além do contexto formal em 

que participamos. Criamos laços e afetos, partilhamos experiências e 

conhecimentos – (…) o caminho mais longo é o homem como pessoa moral. 

(Bento, 2004, p. 69). Resumindo, fomos verdadeiramente um núcleo. 

 

 

4.3.1. Ser Professor 

 

A coisa mais digna de que se ocupa o homem é a forma humana 

(Goethe, 1749-1832) 

 

 O maior sentimento de realização pessoal que senti durante toda a 

minha vida prende-se com o facto de ver que alguém aprendeu algo comigo. 

Há algo de “delirante” no ensino. Guiar os nossos alunos levando-os a decidir o 

caminho que pretendem seguir para se formarem é fantástico. Os professores 

são (…) profissionais da recriação do humano (…) (Bento, 2004, p. 43). É na 

relação que estabelecemos com os nossos alunos que podemos de facto 

recriar a forma humana levando-a à transcendência – Ninguém pode ser bom 

professor sem o sentimento de uma calorosa afeição pelos seus alunos e sem 

o desejo genuíno de partilhar com eles aquilo que, para si próprio, é um valor. 

(Russel, s.d., cit por Bento, 2004, p. 44). Durante o EP tive possibilidade de 

conviver com alunos que me proporcionaram vivências incríveis – E, ao ser 

assim professor, no cumprimento da obrigação de ensinar aprendo com todos 
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(…) (Bento, 2004, p. 44). Tal como referido na Organização e Gestão do 

Ensino e Aprendizagem, foram várias as adversidades que surgiram ao longo 

do ano letivo, mas houve sempre um sentimento de ligação com os “meus” 

alunos. Considero que é fundamental que os professores consigam estabelecer 

uma boa relação com os seus alunos até porque Aprendemos mais com 

aqueles de quem gostamos particularmente! (Bento, 1987, p. 117). Isto 

contraria a ideia de que um professor deve ser distante e “não mostrar os 

dentes aos alunos” mantendo uma distância hierárquica que não resulte em 

interacção afetiva com os alunos. De facto não entendo que assim deva ser, 

apesar de saber que não existem verdades absolutas, considero que os 

professores deverão estabelecer relações de afetividade com os alunos de 

forma a conseguirem envolvê-los no seu processo de formação académica e 

pessoal – Envolve-me e eu aprenderei. Considero que isto espelha 

profundamente o que se sucedeu durante o EP. Como já referido anteriormente 

é a qualidade e quantidade do envolvimento dos alunos que revela a eficácia 

de um sistema instrutivo – O que os professores fazem e como o fazem é 

importante, mas a maneira como influenciam os/as alunos/as revela a 

qualidade do ato pedagógico (Gomes, 2011). A conquista do respeito e não a 

imposição do mesmo foi uma chave para o sucesso. A relação que estabeleci 

com os alunos proporcionou aprendizagem mútua, até porque não devemos 

ver o processo de ensino-aprendizagem como unilateral, tendo em conta que 

este acontece na interação entre professor e alunos – (…) a relação 

pedagógica já não é concebida como uma transmissão num único sentido, do 

mestre para o aluno (…) mas como uma permuta entre gerações, onde a 

subjetividade desempenha o seu papel, onde surge o conflito, que não se evita, 

e que, pelo contrário, serve de estímulo para o avanço, para o progresso. 

(Postic, 1984, p. 67). Esta ideia é também reforçada por Freire (1974, p. 62) 

Então o educador já não é aquele que apenas educa, mas aquele que, ao 

mesmo tempo que educa, é educado no diálogo com o aluno. Como já referido 

anteriormente entendo que para além de sinergias musculares o ser humano 

necessita de sinergias sociais – A relação pedagógica torna-se o arquétipo de 

toda a relação humana (…) (Postic, 1984, p. 74). Esta ligação de afetividade 
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que criamos permitiu que a confiança fosse mútua e quando assim é tudo se 

torna mais fácil. 

 A educação permite aos seus intervenientes procurar os meios para 

transformar o mundo (Freire, 1974), ora não é esta a função do professor? Ser 

crítico em relação ao que o rodeia e conseguir implementar nos seus alunos 

um espírito crítico para que estes se possam integrar no mundo e observá-lo 

com os seus próprios olhos sem estarem formatados por um sistema que visa 

a produção em massa? – O sistema de ensino desempenha a sua função 

social de legitimação da cultura dominante (Postic, 1984, p. 19). Porque a 

escola é o terreno em que se defrontam as forças do progresso e as forças 

conservadores (Postic, 1984, p. 19). Como tal o (…) docente é uma peça 

fundamental (Postic, 1984, p. 19), para que o progresso de facto ocorra e não 

se permaneça num estado de latência em que se repercutam modelos vigentes 

e que não permitam a promoção da cultura das diferenças – Ao lado da 

orientação pelo futuro e pelas necessidades sociais tem que haver igualmente 

espaço para os interesses e inclinações dos alunos. (Bento, 2004, p. 106). 

Neste sentido a coeducação tem então outro significado que não a simples 

transformação cultural, ela torna-se o motor da revolução cultural e política. 

(Postic, 1984, p. 74). 

 Enquanto estudante estagiário procurei sempre promover esta 

diferenciação para que de facto pudesse ser alguém que marcou a vida 

académica e pessoal dos alunos, para que sejam competentes ao longo de 

toda a sua vida. 

 Ser professor é assumir riscos. Ser professor é querer a auto-superação 

pessoal e dos seus alunos. Ser professor é ter consciência crítica. Ser 

professor é desenvolver mentalidades, ideias e sonhos – Nós entramos na 

humanidade pela cultura da tribo e se não pomos essa cultura em questão, 

nem nós nem a humanidade progride (Alçada Batista, 2002, cit. por. Queirós, 

2011). Savater (1997) postula que a educação é a ferramenta que permite lutar 

contra o destino. A educação é que permite que o filho de alguém pobre não 

seja sempre pobre e o filho de alguém ignorante não seja sempre ignorante. 
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Precisamos da educação para combater esse destino. Enquanto futuro 

professor quero saber utilizar o instrumento da educação. Para promover um 

futuro melhor às nossas crianças e ao nosso país. Nas palavras de Bento 

(2004, p. 43-44) Quero merecer ser aquele que nasceu no momento em que 

uma pergunta saltou da boca de uma criança e esta recebeu como resposta 

um rio de encorajamento que gerou uma miríade insaciável de perguntas e 

quero ser professor (…) para ensinar a outros aquilo que eles sozinhos não 

conseguem aprender. 

 

 

4.3.2. A importância da reflexão na construção da identidade profissional 

 

A person who won't read has no advantage over one who can't read  

(Mark Twain, s.d.) 

 

 Ao longo da profissão docente a questão da formação contínua deverá 

estar presente como forma de garantir que o professor se mantem atualizado, 

mas acima de tudo para que reveja as suas práticas – A resistência dos 

docentes à mudança traduz a sua angústia diante da perspetiva de terem de 

pôr em causa os esquemas de ação que puseram à prova na situação 

educativa e que os satisfizeram. (Postic, 1984, p. 218). Mudar mentalidades é 

de facto um processo complexo e sair da zona de conforto nunca é fácil. No 

entanto, o docente deve ter em consideração que ninguém sabe tudo e deve 

procurar novas ideias, ações e sonhos através da formação contínua. Um dos 

instrumentos mais fortes para a construção da identidade profissional é a 

capacidade de reflexão. Ora, refletindo, estamos a rever o processo e ao 

mesmo tempo a avaliar as interferências, positivas ou negativas, que existiram, 

permitindo-nos criar estratégias para resolver esses problemas emergentes. A 

capacidade de reflexão é um instrumento poderoso e fundamental, mas não é 

facilmente adquirido. Isto é, não existe um conjunto de normas e/ou 
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procedimentos estandardizados que permitam a um professor poder, de um 

momento para o outro, tornar-se reflexivo. Como anteriormente referido é 

necessário que a formação de professores tenha em consideração que deverá 

formar futuros profissionais vocacionados para a capacidade de reflexão. 

Assentando a prática numa conceptualização reflexiva, o professor está a 

procurar perceber quais as suas limitações e quais as metodologias a seguir 

para que as possa contornar. Esta é também uma prática que demonstra um 

ganho de responsabilização – Uma prática reflexiva proporciona aos 

professores oportunidades para o seu desenvolvimento, tornando-os 

profissionais mais responsáveis. (Queirós, 2011). Com efeito alguém 

responsável é alguém que conseguirá atingir a autonomia. Neste caso a 

autonomia profissional. 

Como referido na Área 1, procurei incessantemente o desenvolvimento 

da autonomia nos alunos do 9º A, tendo no final do ano letivo obtido resultados 

bastante positivos. Este trabalho só foi possível através de uma prática 

consciente onde a reflexão foi uma constante enquanto elemento de qualidade 

no meu caminho, para ser um futuro profissional do ensino. 

 

 

4.3.3. Descredibilização da classe vs Paixão pela profissão 

 

Querer formar um ser, é procurar formar-se a si mesmo, aproveitar-se de um 

duplo para se conhecer e agir sobre si mesmo, mas é também aceitar libertar-

se de si para viver no outro e sobretudo ver-se partir no outro, já não se 

julgando a si próprio na corrida, mas apreciando a própria marcha daquele que 

toma sozinho o seu caminho. 

(Postic, 1984, p. 277) 
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 Cada vez mais observamos no quotidiano uma descredibilização do que 

é ser professor. Existem vários agentes que contribuem para este ataque a 

uma profissão que é vital para qualquer sociedade e nação. 

 Não é raro observarmos nas notícias que os professores são vítima de 

violência física e psicológica na escola, por parte de alunos e familiares. No 

entanto o problema não se reduz a este espectro sendo algo mais profundo e 

na nossa opinião preocupante. 

 Carlos Fiolhais (2008) na sua crónica “Bate, que é Professor!” aponta 

que os professores portugueses cada vez mandam menos na escola, 

afirmando que têm sido maltratados. Não só a nível físico e mental, com 

agressões de alunos e pais, mas principalmente uma violência (…) mais subtil, 

que consiste na progressiva retirada de poder que detinham na escola. 

Afirmando que estes dois tipos de violência poderão até estar relacionadas. 

“Ajudando” a esta situação está também uma, não rara, inflamação e 

descontextualização das opiniões/argumentos dos professores por parte da 

comunicação social. Recordo-me de há uns anos se discutir na comunicação 

social a questão da avaliação docente, nos modelos propostos pela, na altura, 

ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues. Sendo que, passava a ideia 

que os professores se recusavam pura e simplesmente a serem avaliados, 

criando rebuliço na opinião pública que entendia que os professores deveriam 

ser avaliados. Vivendo com um professor em casa, estando ligando à vertente 

do ensino e minimamente atento às declarações que professores e sindicatos 

proferiam, era notório que os professores se insurgiam não contra a avaliação, 

mas sim contra os moldes em que esta se prestaria. No entanto, a forma como 

as notícias eram apresentadas não fazia transparecer isso. Este e outros 

fatores em nada de positivo contribuem para a imagem, cada vez mais 

negativa, que a opinião pública tem dos professores. Inclusivamente há quem 

acredite que os professores têm direito a 3 meses de férias! Reforçando esta 

ideia, Ricardo Araújo Pereira (2007), no seu tom irónico e corrosivo, assina 

uma crónica na revista Visão, em que aborda a questão dos professores. O 

autor afirma que a culpa do sistema de ensino estar mal é, obviamente dos 

professores, “defendendo” que os alunos estão contrariados na escola como tal 
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não contam, o ministério está constantemente a mudar, logo não pode ser 

culpabilizado, como tal, os únicos que permanecessem tempo suficiente no 

sistema são os professores, sendo estes os únicos a poderem ser 

culpabilizados. O autor ironiza a situação afirmando que a falta de 

discernimento dos professores é óbvia pois são pessoas que escolheram uma 

profissão em que ganham mal, não sabem onde vão ser colocados no ano 

seguinte e todos os dias arriscam levar um banano de um aluno ou de qualquer 

um dos seus familiares. Como tal, pessoas com este tipo de discernimento não 

serão sensatas para ensinar as crianças do nosso país. Infelizmente a situação 

é tão séria que nem o humor mais refinado a consegue amenizar. Observamos 

uma tendência cada vez maior das famílias em se demitirem da educação das 

crianças, entendendo que essa função é cada vez mais da escola. Com efeito 

a escola tem o dever de educar para a cidadania. No entanto, a primeira 

instância de educação é, e deve ser, a família. Não são raros os casos em que 

se ouve falar de familiares que nunca foram a uma reunião dos seus 

educandos, mas que se algo de anormal acontecer com o filho, são os 

primeiros a ir pedir justificações aos professores. Fiolhais (2008) defende que a 

escola é a instituição que a sociedade e as famílias escolhem para contribuir 

para a educação das crianças e jovens, mas ao escolhê-la é bom que nela 

acreditem e isso implica acreditar nos professores. Voltando ao anteriormente 

referido acerca da avaliação, chegou a ser proposto que fossem os pais a 

avaliar os professores. Tal como o autor, defendemos que os pais não têm 

competências para julgar os professores. Seria como os médicos serem 

avaliados pelos seus doentes. Não tendo as competências necessárias à 

profissão como poderão as pessoas julgá-la? Entraríamos no estigma dos 

treinadores de bancada. Numa outra Crónica intitulada Regresso às aulas, 

Fiolhais (2008) retorna à questão do apoio do Ministério aos professores, 

afirmando que os melhores resultados escolares se alcançarão, com apoio aos 

professores e com o apoio dos professores, apontando o erro do Ministério de 

ter hostilizado os professores, sendo estes uma pedra angular do sistema. Não 

podíamos estar mais de acordo com o autor. Quando se quer completar um 

puzzle e não se utilizam todas as peças, logicamente que o resultado final será 
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algo desajustado e que não irá, de todo, ao encontro do pretendido. O autor 

afirma em tom irónico que há cada vez menos professores, para poupar. 

Criando um efeito de bola de neve no que à deterioração das condições de 

trabalho diz respeito. Isto leva-nos a outro ponto relacionado com os objetivos 

traçados pelo Ministério da Educação, na revisão das Matrizes Curriculares 

para 2012/2013 e com as condições que impõem aos seus colaboradores 

diretos – os professores. Cada vez mais se observa uma tendência de 

burocratização do ensino. Isto é, são atribuídos cada vez mais cargos não-

letivos aos professores. Consideremos as mais recentes medidas tomadas pelo 

Ministério da Educação e Ciência: a eliminação das áreas curriculares não-

disciplinares (Área de Projeto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica, 

passando esta última a poder integrar a oferta de escola ou oferta 

complementar); o aumento do número de alunos por turma para um mínimo de 

26; e, a redução da componente letiva da Área de Expressões. Sendo esta 

última uma medida altamente dissimulada, tendo em conta que a distribuição 

da carga horária será efetuada pelo estabelecimento de ensino. Isto obrigará a 

que umas disciplinas sejam privilegiadas em detrimento de outras, ficando a 

redução do número de professores de uma das áreas disciplinares ao critério 

da escola. Isto é, o Ministério obriga a que alguns professores percam horas 

letivas, podendo ao mesmo tempo ilibar-se de culpas tendo em conta que é a 

escola que decide. Tendo em conta as medidas anteriormente referidas, todos 

os cargos que são, pelos vistos, necessários ao funcionamento das instituições 

terão que ser distribuídos por um corpo docente cada vez menor. Isto leva a 

um acréscimo de trabalho e a uma carga excessiva que é distribuída por 

menos pessoas. Estas medidas levarão, cremos nós, a que cada vez mais os 

professores tenham menos tempo para se dedicarem ao que realmente podem 

fazer de melhor – o ato educativo e as preocupações pedagógicas com os seus 

alunos. Uma outra medida “interessante” proposta pelo MEC é a inclusão de 

alunos em grupos homogéneos de desempenho num regime transitório, para 

que possam ser acompanhados por professores de forma a colmatar as suas 

dificuldades. A ideia parece interessante, mas a questão que se coloca é a 

operacionalização da mesma. Havendo menos professores, com horários cada 
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vez mais preenchidos, tendo em conta que o trabalho de professor não se 

limita, nunca, à sua carga horária letiva e não-letiva, havendo sempre trabalho 

para fazer nas ditas horas livres, como será possível operacionalizar esta 

medida? Talvez com recurso aos milhares de professores com horário zero?… 

 Um outro aspeto que consideramos errado é a ideia das disciplinas 

estruturantes. Segundo o MEC consideram-se disciplinas estruturantes a 

Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira, Ciências Naturais, 

Ciências Sociais e Humanas. Tendo isto em consideração o que dizer da 

redução da carga horária da Educação Física? E o facto de deixar de se 

considerar esta mesma disciplina para efeitos de média do ensino secundário? 

Então existem as disciplinas estruturantes e as restantes são consideradas o 

quê? Qualquer disciplina que está presente no Currículo deverá ser entendida 

como estruturante. Senão qual é a sua função no Currículo? Ocupar o tempo 

das crianças e jovens de forma supervisionada? Para isso já existem as aulas 

de substituição… Não devemos entender a formação escolar como uma junção 

de matérias isoladas, mas sim como um programa de intervenção unitário e 

integral, isto é, concorrente e não divergente. Devendo todas as suas parcelas 

sustentar-se nas mesmas bases teóricas e conceptuais (Bento, 1987, p. 83-

84). Também Correia & Matos (2001) afirmam que as áreas ligadas às 

Expressões têm o seu estatuto curricular reduzido ao de instrumento de 

suporte para a aquisição de competências que servirão as cognições nobres. 

Como afirmado anteriormente não consideramos correto que umas disciplinas 

sejam vistas como estruturantes enquanto outras apenas como andaime e/ou 

preenchimento de horários. Como se pode considerar como não-estruturante 

uma disciplina que promove hábitos de saúde, expressão da criatividade, 

conhecimento do próprio corpo bem como o do outro, a tomada de decisão em 

contextos variados, o fair-play, a aceitação das diferenças inter-individuais, a 

disciplina, o cumprimento de regras, o conhecimento transdisciplinar, a 

terminologia específica, a auto-superação e a procura do sucesso pessoal e 

coletivo?  

Estas medidas não foram justificadas de forma alguma ao nível 

científico, pedagógico e educativo, tratando-se de medidas puramente 



 

108 

 

economicistas e que desvalorizam o sistema de ensino e neste caso em 

particular a disciplina a nós afeta, a Educação Física. 

Se não oferecermos às crianças e jovens o desporto de que carecem, 

pagaremos mais tarde uma fatura bem maior e com custos dolorosamente 

negativos (Bento, 2004, p.109). 

 

 

4.3.3.1. Escola Elitista vs Escola Inclusiva 

 

As instituições que recrutam alunos com antecedentes sociais e académicos 

mais favoráveis podem ser injustamente premiadas, comparativamente com 

aquelas que, apesar de terem conseguido progressos maiores, o fizeram a 

partir de um patamar inicial muito inferior. 

(Lima, 2008, p. 55) 

  

 Todos os anos em Portugal são publicados os rankings das escolas 

onde estas são estratificadas de acordo com os resultados obtidos ao nível das 

classificações finais dos alunos. Esta avaliação, parece-nos pouco completa 

tendo em consideração que avalia apenas o resultado, isto é, o produto, sem 

ter em consideração o processo, ou seja, aquilo que as escolas acrescentam, 

ou não, aos seus alunos. Creemers (1997, p. 109) afirma que na maior parte 

dos países as bases de dados que monitorizam as medidas educativas limitam-

se a este tipo de informação, que são bastante pobres não dando informação 

adequada acerca do contributo das escolas para os alunos. Estamos, por isso, 

a classificar a eficácia das escolas com base apenas nos resultados brutos 

obtidos. Edmonds (1979) define as escolas eficazes como aquelas onde não se 

verifica qualquer relação entre os antecedentes familiares dos alunos e o seu 

sucesso. No entanto, o sistema vigente de classificação das escolas em 

Portugal, não permite que se averigue o acréscimo que as instituições dão aos 
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seus alunos. Sammons et al. (1995) definem este acréscimo dado pelas 

instituições como valor acrescentado. Este conceito reporta-se ao que a escola 

pode fazer para impulsionar o sucesso dos seus alunos tendo em conta a 

“bagagem” que já possuem. Tal como referido na frase introdutória deste tema, 

podem existir escolas que apesar de terem um conjunto de alunos com 

resultados académicos elevados, podem não estar a proporcionar um 

acréscimo devido aos seus estudantes. Queremos com isto dizer que este 

sistema vigente no nosso país perpetua uma classe dominante, a dos alunos 

com estatuto sócio-económico e familiar que lhes permita ter o apoio 

necessário. Esta ideia vai de encontro ao que Boudon (1973) postula, de que 

as desigualdades ao nível do ensino surgem do encontro entre o sistema de 

estratificação da sociedade e o sistema de ensino. Também Bourdieu & 

Passeron (1964) afirmam que o sistema de ensino assume a função social de 

legitimar a cultura dominante. Este apoio passa por acompanhamento dos pais 

em casa, centro de estudos, explicações e muitas vezes por colégios 

particulares onde os alunos possuem condições que a escola pública não pode 

proporcionar, como um número reduzido de alunos por turma e apoio 

individualizado aos alunos. Esta afirmação é facilmente comprovada com os 

últimos rankings das escolas secundárias (2010 e 2011) publicados pelo Diário 

de Notícias, na sua página web, onde em 2010, nas primeiras 30 escolas do 

ranking existem apenas 4 escolas públicas (3º, 13º, 25º e 26º lugar) e em 2011 

nas primeiras 30 escolas encontramos apenas uma escola pública (22º lugar). 

Estes rankings podem influenciar positivamente as escolas com melhores 

classificações, que tal como referido anteriormente podem não possuir um alto 

valor acrescentado para os seus alunos, e prejudicar as escolas com pior 

classificação, colocando-lhes uma etiqueta de desprestígio, quando estas 

poderão até acrescentar bastante aos seus alunos (Lima, 2008). Seria 

necessário que se estudassem as populações que estas escolas englobam 

bem como as condições quer dos alunos e professores, bem como das infra-

estruturas da própria instituição, para se averiguar se as escolas estariam a ser 

eficazes e a permitir aos seus alunos o atingir do patamar mais elevado de 

sucesso possível (Stoll & Fink, 1995). No entanto estes estudos implicam muito 
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tempo e recursos, sendo que atualmente se verifica uma tendência cada vez 

menor de investimento na educação. 

 Um outro ponto sobre o qual discorreremos, relacionado com a temática 

em questão é uma prática corrente nas escolas portuguesas, sendo que a EB 

Dr. Costa Matos, não é exceção – o Quadro de Honra. Esta distinção é 

atribuída aos alunos que reúnem um conjunto de classificações elevadas. No 

entanto, esta mesma distinção é também, no nosso entender, um perpetuar da 

classe vigente, pelos motivos anteriormente referidos. Não queremos com isto 

dizer que é errado atribuir mérito a quem o merece. Bem pelo contrário. 

Apenas entendemos que deveriam existir mais iniciativas associadas ao 

Quadro de Honra, como é exemplo na escola básica Dr. Costa Matos - a 

Geração Fantástica. Distinção que é atribuída aos alunos com base em 

critérios como a cumplicidade, solidariedade, ajuda a colegas necessitados, 

tutoria com alunos mais novos, envolvimento nas atividades escolares, ou seja, 

todo um conjunto de habilidades e competências de âmbito social, que estão 

contempladas na vida escolar, mas que por vezes são relegadas para segundo 

plano, em favor de uma classificação dos alunos, muitas vezes inflacionada 

pela sua prestação académica. Ou seja, para além de se atribuir mérito aos 

alunos que possuem melhores classificações académicas, dever-se-ia também, 

ter em consideração que as habilidades psicossociais que alguns alunos 

demostram também devam ser reconhecidas e valorizadas. Tendo em conta a 

experiência deste EP, por vezes, os alunos com níveis de aproveitamento 

académico não tão elevado, são alunos de excelência ao nível destas 

competências. Tendo em consideração que vivemos em sociedade, 

consideramos que é fundamental que o altruísmo e o respeito pelos outros 

sejam competências que devem ser valorizadas, não nos cingindo apenas aos 

resultados académicos. Esta visão permite que não só a classe vigente, pelos 

motivos acima referidos, mas que todos os alunos, independentemente do seu 

estatuto sócio-económico e familiar, possam ser valorizados pela mais-valia 

que são para a comunidade escolar. 
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5. Conclusão 

 

 Irei neste ponto tecer algumas considerações relativamente ao que o EP 

foi para mim, de acordo com o plasmado no documento. 

 O EP representou para mim o culminar de um ciclo. Um ciclo repleto de 

aquisição de conhecimentos e competências com o intuito de nos preparar 

para o desempenho competente da profissão docente. Durante o EP, em 

consonância com a minha formação inicial, fui sempre estimulado a refletir 

sobre as minhas práticas e atitudes, quer pela instituição na parte “mais” de 

estudante, quer na parte “mais” de estagiário, pelo núcleo de estágio, 

professora cooperante e professor orientador. Este estímulo para desenvolver 

o espírito crítico, a prática consciente, as preocupações próprias da profissão, 

bem como da cidadania ajudaram imenso no meu processo de formação 

pessoal e profissional. 

 A elaboração deste documento fez-me perceber ainda melhor o quanto 

evoluí desde o inseguro iniciante ao confiante quase-professor, durante o 

presente ano letivo. Percebi que a persistência é um degrau fundamental para 

o sucesso. Entender o erro não como sinónimo de fracasso mas sim como 

oportunidade de aprender. Ousar para, tal como referido no documento, fazer 

aquilo que é vedado aos deuses, aspirar a uma glória incerta. Tal como 

Pascual de Maragall (s.d., cit. por Bento, 2004) afirma Quando alguém quer ser 

apenas o que é e abdica da aventura e do risco, nunca chega a ser ninguém. 

Este EP permitiu-me arriscar e sonhar. Ousadia era a palavra de ordem. No 

entanto a ousadia não era irresponsável, pois apesar de se tratar de risco, era 

um risco que tinha fundamentação e não o fazer algo apenas por ser diferente. 

 O EP reforçou o desejo de continuar a trabalhar com pessoas durante 

toda a minha vida. A imprevisibilidade associada ao trabalho com seres 

humanos é uma descarga de adrenalina no trabalho de um professor. No 

entanto, sei que aquilo que foi vivenciado durante o EP, foi um conjunto de 

condições únicas e possivelmente irrepetíveis. Sabendo que cada 

escola/ciclo/turma/aluno possui as suas diferentes necessidades e diferentes 
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formas de intervenção, considero que vivi uma das muitas realidades presentes 

no sistema de ensino em Portugal. 

 Considero, no final do processo, que proporcionei aos que comigo 

trabalharam, um conjunto de vivências positivas, pertinentes, respeitadoras, 

promotoras de integração, criativas e bem humoradas. Sei que algumas vezes 

errei, mas estou também certo que errando também se aprende. Destaco como 

momentos mais marcantes a primeira e a última aula. A primeira por ter sido o 

primeiro contacto com os seres humanos fantásticos com que lidei durante todo 

o ano letivo. A última por ter sido a que mais me custou a nível emocional, 

deixando em mim um vazio inexplicável.  

Ao longo do EP considero que as minhas principais conquistas ao nível 

da turma se prenderam com a aquisição de competências motoras por parte 

dos alunos, com particular incidência nas raparigas, a promoção do gosto pela 

prática desportiva e, acima de tudo, a aquisição notória de competências 

psicossociais que tornou a turma num grupo mais unido, respeitador, aplicado 

e motivado. 

No final deste processo posso afirmar que estou muito mais apaixonado 

pelo ensino da Educação Física. Apesar de tudo, a paixão não é condição 

suficiente para o ingresso na profissão e considerando o estado que a 

colocação de professores tem vindo a atingir, será extremamente difícil nos 

próximos tempos conseguir exercer a profissão no meu país. No entanto 

desistir nunca é opção, como tal outras soluções terão que surgir que poderão, 

por exemplo, passar pela procura de vaga para o exercício da profissão num 

outro país. 

 Findo o processo, é com enorme satisfação que o recordo e com 

enorme saudade sei que não se tornará a repetir. Durante este ano letivo vivi 

experiências únicas, positivas, fantásticas e extremamente enriquecedoras que 

me proporcionaram um acréscimo qualitativo ao nível profissional e pessoal. 

Nunca esquecerei os momentos vividos na escola básica Dr. Costa Matos. 

Samuel Johnson (s.d.) refere que a crítica é transformar opinião em 

conhecimento. Espero que este documento, sirva para produzir de facto 
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conhecimento. Procurei com as minhas ideias e decisões paralelizadas com 

autores de referência, não só dissertar sobre o que aconteceu, mas sim, poder 

talvez ser também futuramente uma referência no panorama nacional de 

Educação Física. 

Diamantes nada mais são do que pedaços de carvão que fizeram o seu 

trabalho com competência (Forbes, 1919-1990) 
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6. Síntese Final 

 

O EP engloba duas componentes macro, nomeadamente a Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) e o Relatório de Estágio Profissional. Este modelo de EP adotado pela 

FADEUP considera os princípios decorrentes na legislação, nomeadamente os presentes no 

Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e no Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro que se 

reportam à obtenção do grau de Mestre e consequente habilitação profissional para a 

docência. A vertente da PES permite ao estudante a integração progressiva na vida 

profissional confrontando-o com as exigências e competências necessárias à atuação 

profissional. A vertente do Relatório de Estágio diz respeito à documentação das experiências, 

funções e atividades realizadas no âmbito da PES, estruturadas em quatro grandes áreas - 

Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Áreas 2 e 3 (agregadas) – 

Participação na Escola e Relações com a Comunidade; e,  Área 4 – Desenvolvimento 

Profissional. 

O EP foi levado a cabo na Escola Básica Dr. Costa Matos, em Gaia, com a turma do 9º 

A, sob a orientação da Professora Cooperante Maria Silva e do Professor Orientador, o Mestre 

Rui Veloso. Tudo o que foi levado a cabo contou com a sinergia vital do núcleo 2 de estágio. 

Durante este ano letivo muitas foram as funções, responsabilidades, emoções, vivências e 

aprendizagens que aconteceram. Todas elas seriam impossíveis sem a presença das pessoas 

acima referidas, bem como outros elementos como os alunos das turmas dos meus colegas de 

estágio, o outro núcleo de estágio e respetiva professora cooperante, todo o grupo disciplinar 

de Educação Física, bem como vários professores, assistentes operacionais e outros alunos da 

instituição. 

Estou certo que todas as experiências e aprendizagens recolhidas me ajudaram a obter 

uma compreensão mais lata do que é a profissão docente, bem como perceber melhor as 

dinâmicas presentes no sistema de ensino nacional. Considero estar pronto para exercer a 

profissão pela qual me apaixonei e cuja dignidade intrínseca me permitirá dizer com orgulho 

“Sou professor!”. Também estou certo que sou hoje melhor “professor” do que era no início do 

EP e também certo que serei ainda melhor, com o desenrolar do tempo, através da procura 

incessante a nível da literatura, formação, partilha de experiências e experiência profissional. 

No que concerne ao documento em questão optei por proceder a uma organização em 

3 grandes secções: 

 

- A primeira diz respeito ao Enquadramento Biográfico e Enquadramento Profissional, 

onde faço uma breve caracterização do meu percurso pessoal, académico e desportivo, 

enunciando também alguns dos motivos pelos quais decidi seguir esta área do Desporto. Em 
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relação ao Enquadramento Profissional elaboro uma pequena caracterização ao nível legal, 

institucional e funcional do EP, bem como enuncio as minhas expectativas perante o estágio e 

estabeleço uma comparação, no final do processo, daquilo que foi ou não ao encontro do 

expectado. 

 

- A segunda grande secção engloba as quatro grandes áreas de desempenho 

previstas na estrutura do EP – Área 1 Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, 

onde abordo os quatro grandes fundamentos: Conceção, onde discorro sobre a importância da 

criação de uma ideia sobre como será a nossa atuação; Planeamento, no qual me reporto aos 

diferentes níveis do Planeamento (Anual, Unidade Didática e Plano de Aula), salientando a 

função de cada um deles e de como foram levados a cabo no EP; Realização, onde estabeleço 

uma relação de confronto entre as dificuldades que surgiram ao longo do percurso e as 

estratégias utilizadas para os ultrapassar, bem como os resultados obtidos, sendo que 

sustentei as minhas decisões em autores de referência e incluo vários excertos das minhas 

reflexões de aula para demonstrar o que enuncio; e, Avaliação, ponto no qual abordo o 

conceito de avaliação, as diferentes funções e objetivos da avaliação e os dois enfoques sobre 

os quais a avaliação teve efeito (processo e produto); Áreas 2 e 3 - Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade, onde reporto a minha participação nas diferentes atividades que 

aconteceram no decorrer do EP e que englobaram a participação dos elementos da 

comunidade escolar, nomeadamente as atividades decorrentes do Plano Anual de Atividades 

da área disciplinar de Educação Física, que envolveram a corrida do Pai Natal, a cerimónia de 

abertura das Olimpíadas Escolares, o torneio Compal Air (Basquetebol 3x3), Meeting de 

Atletismo, Duplas Românticas (Voleibol 2x2), torneio de Badminton, Cerimónia de 

Encerramento das Olímpiadas Escolares e a ida ao Aquaparque de Amarante. Bem como a 

participação noutros projetos e atividades como o projeto Comenius, participação no Corta 

Mato Distrital, o envolvimento no Desporto Escolar – nomeadamente na modalidade de 

Badminton, Direção de Turma, reuniões de Área Disciplinar, Departamento de Expressões e 

Conselho de turma, e, o Apoio à Cantina. Neste ponto é também introduzido o estudo de 

investigação, denominado Projeto CRISE, que estabeleceu uma parceria entre a Escola Básica 

Dr. Costa Matos e o Gabinete de Cineantropometria da FADEUP. O propósito da “minha parte” 

do estudo era o levantamento de dados relativos à aptidão física por ano/ciclo/sexo, de forma a 

perceber se algum destes grupos se encontrava em CRISE na zona de aptidão física saudável; 

Por fim, a Área 4 – Desenvolvimento Profissional, onde reflito sobre o contributo do EP no 

desenvolvimento da minha identidade profissional, o que é ser professor, a importância da 

reflexão na profissão, bem como uma visão crítica acerca de como a profissão é vista pela 

opinião pública, bem como uma situação de oposição entre a escola elitista (que parece ainda 

ser o paradigma vigente) e a escola inclusiva. 

 



 

117 

 

- A terceira grande secção que diz respeito à Conclusão e perspetivas futuras, 

englobando também esta Síntese Final. Nesta última área procuro fazer um apanhado geral do 

que o EP representou para mim a todos os níveis, bem como as perspetivas de futuro e a 

minha posição perante o mesmo, que não se avizinha fácil, sendo que no último ponto elaboro 

uma síntese do que está exposto no documento. 

Por fim cabe-me dizer que este foi um longo e trabalhoso ano. No entanto, foi um ano 

repleto de sucesso pessoal e coletivo, bem como de realização pessoal por poder fazer aquilo 

que mais gosto. Tendo sido um sentimento muito penoso quando me apercebi que todas as 

emoções, sabores, cheiros, pessoas, cores, momentos, risos, sorrisos, aprendizagens, 

discussões e reflexões, partilhas e cumplicidade tinham “acabado” de ser presente para serem, 

agora, passado recente. No entanto as recordações mantêm-se e apenas é preciso lembrar 

para viver de novo. 
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8. Anexos 

Anexo I – Unidade Didática Voleibol 
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Anexo II - Quadro de pontuação Voleibol (MED) 

 

Aulas 

9ºA Nome da Equipa 1 2/3 4 5/6 7 8 9/10 11 12/13 14/15 Total 

 

 

 

 

Os camuflados (Preto) 

P/A=30 

FP=5 

P/N=0 

B=0 

T=35 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= -20 

B= 0 

T= 15 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 20 

T= 55 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 60 

T= 90 

P/A= 25 

FP= 0 

P/N= -5 

B= 53 

T= 73 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 0 

T= 35 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 110 

T= 145 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 110 

T= 145 

P/A=30 

FP=5 

P/N=0 

B= 110 

T= 145 

P/A= 

FP= 

P/N= 

B= 

T= 

738 

 

3º lugar 

 

 

 

 

6 em Linha 

(Azul) 

P/A=20 

FP=5 

P/N=0 

B=5 

T=30 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= -10 

B= 5 

T=25 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= -5 

B= 20 

T= 45 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 35 

T= 65 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= -5 

B= 98 

T= 128 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 0 

T= 35 

P/A= 25 

FP= -5 

P/N= -20 

B= 110 

T= 110 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 105 

T= 135 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 105 

T= 140 

P/A= 

FP= 

P/N= 

B= 

T= 

713 

 

4º lugar 
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Esquadrão 3 (Branco) 

P/A=25 

FP=5 

P/N=0 

B=5 

T=35 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 6 

T= 36 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 20 

T= 55 

P/A= 20 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 60 

T= 85 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 118 

T= 153 

P/A= 30 

FP= 5  

P/N= 0 

B= 0 

T= 35 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 100 

T= 135 

P/A= 20 

FP= 5 

P/N= -10 

B= 95 

T= 110 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 92 

T= 127 

P/A= 

FP= 

P/N= 

B= 

T= 

771 

 

2º lugar 

 

 

 

 

Doutro Mundo (Amarelo) 

P/A=25 

FP=5 

P/N=0 

B=5 

T=35 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= 0 

B = 5 

T= 35 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 40 

T= 70 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 70 

T= 100 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= -20 

B= 119 

T= 114 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 0 

T= 35 

P/A= 30 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 120 

T= 155 

P/A= 25 

FP= 5 

P/N= 0 

B= 120 

T= 150 

P/A= 30 

FP= -5 

P/N= -20 

B= 85 

T= 90 

P/A= 

FP= 

P/N= 

B= 

T= 

784 

 

1º lugar 
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Anexo III – Escala de Árbitros e Responsáveis de Mesa 

DATA HORA CAMPO JOGO EQUIPAS ÁRBITRO MESA 

18/5/2012 16H10 A 1 CAMUFLADOS X 6 EM LINHA LIMA RUI 

18/5/2012 16h10 B 2 ESQUADRÃO 3 X DOUTRO MUNDO CARLOS MARTA 

18/5/2012 16H20 A 3 CAMUFLADOS X ESQUADRÃO 3 JORGE MÁRCIA 

18/5/2012 16h20 B 4 6 EM LINHA X DOUTRO MUNDO RICARDO MICAELA 

18/5/2012 16H30 A 5 CAMUFLADOS X DOUTRO MUNDO CARLOS MICAELA 

18/5/2012 16h30 B 6 6 EM LINHA X ESQUADRÃO 3 RICARDO MARTA 

23/5/2012 15H30 A 7 6 EM LINHA X CAMUFLADOS LIMA MÁRCIA 

23/5/2012 15h30 B 8 DOUTRO MUNDO X ESQUADRÃO 3 JORGE RUI 

23/5/2012 15h45 A 9 ESQUADRÃO 3 X CAMUFLADOS JORGE MÁRCIA 

23/5/2012 15h45 B 10 DOUTRO MUNDO X 6 EM LINHA LIMA RUI 

1/6/2012 15h30 A 11 DOUTRO MUNDO X CAMUFLADOS CARLOS MARTA 

1/6/2012 15h30 B 12 ESQUADRÃO 3 X 6 EM LINHA RICARDO MICAELA 
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Anexo IV - Sistema de Transferências e gestão de plantel (Futebol) 

 

Cada equipa será composta por 6 elementos que poderão ser alvo de 

aquisição/transferência para outras equipas. 

 

Cada equipa terá um valor de plantel, fixo, de 180 pontos. Caberá à equipa 

definir o valor de cada um dos seus jogadores, sendo que esse valor nunca 

poderá ser inferior a 15 pontos e superior a 45 pontos, por jogador. 

 

A aquisição de jogadores de outras equipas implica que ao adquirirem um 

jogador, outro elemento do mesmo género (masculino/feminino) tenha que ser 

cedido à equipa.  

 

As trocas poderão ser diretas (jogador por jogador) com o mesmo valor. Se os 

jogadores tiverem valores diferentes, a equipa que compra o elemento tem de 

ceder os restantes pontos para completar a compra. Por exemplo: Comprar o 

Chico que vale 45 pontos e ceder o Noronha que vale 15, pagando os 

restantes 30 pontos à equipa. 

 

A equipa que dá os pontos ficará sem eles e a equipa que os recebe ficará com 

mais esses pontos para a pontuação final. 

 

A decisão de vender o jogador será sempre da equipa que tem o seu passe. 

Haverá cláusulas de rescisão. A cláusula de rescisão de cada jogador será o 

dobro do seu valor. Ao ser paga a cláusula de rescisão a equipa terá 

obrigatoriamente que aceitar a transferência. 
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Irá haver uma data limite para o prazo de transferências. As transferências 

terão que ser obrigatoriamente informadas, por escrito, à direção (Prof. Ricardo 

e Prof. Maria), com uma antecedência de pelo menos 48 horas à aula. 
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Anexo V – Fichas de Progressão Ginástica 

 

Conteúdos Ginástica 9º A 

 

Progressões Pedagógicas  

 

Manual de trabalho em 

autonomia do Modelo de 

Educação Desportiva 9º A 

 

 

 



Agrupamento Dr. Costa Matos – Escola Básica Dr. Costa Matos, Vila Nova de Gaia  

Ano letivo 2011/2012 

XXX 

 

Solo 

 

Rolamento à frente 

Nível 1 – “Bolinha” 

Mantendo o queixo ao peito e em posição de engrupado (joelhos junto ao peito) 

realizar balanços. 

 

 

Nível 2 – Rolamento à frente em plano inclinado 

Queixo ao peito. Mãos à largura dos ombros. Dedos afastados. Manter a 

posição de engrupado ao longo de todo o movimento. 

 

 

 

 

 

Nível 3 – Rolamento à frente.  

Queixo ao peito. Mãos à largura dos ombros. Dedos afastados. Manter a 

posição de engrupado ao longo de todo o movimento. 
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Rolamento à retaguarda 

Nível 1 – “Bolinha” 

Mantendo o queixo ao peito e em posição de engrupado (joelhos junto ao peito) 

realizar balanços. 

 

Nível 2 – Rolamento à retaguarda em plano inclinado 

 

Queixo ao peito. Mãos em cima dos ombros com palmas das mãos viradas 

para cima. Dedos afastados. Manter a posição de engrupado ao longo de todo 

o movimento. Empurrar o chão. 

 

 

 

 

 

Nível 3 – Rolamento à retaguarda 

Queixo ao peito. Mãos em cima dos ombros com palmas das mãos viradas 

para cima. Dedos afastados. Manter a posição de engrupado ao longo de todo 

o movimento. Empurrar o chão. 
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Rolamento à frente MI afastados 

 

Nível 1 – “Bolinha” com saída MI afastados. 

Realizar balanço atrás em posição de bolinha e ao balançar à frente terminar 

com saída dos MI afastados. Manter o tronco flectido até ao final do 

movimento. 

 

Nível 2 - Rolamento à frente MI afastados em plano inclinado 

Queixo ao peito. Mãos à largura dos ombros. Dedos afastados. Manter a 

posição de engrupado ao longo de todo o movimento. Afastar os MI e empurrar 

energicamente o chão para atingir a posição vertical no final do movimento. 
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Nível 3 - Rolamento à frente MI afastados 

Queixo ao peito. Mãos à largura dos ombros. Dedos afastados. Manter a 

posição de engrupado ao longo de todo o movimento. Afastar os MI e empurrar 

energicamente o chão para atingir a posição vertical no final do movimento.

 

Rolamento à retaguarda MI afastados 

 

Nível 1 – Atingir o nível 2 do Rolamento à retaguarda. (Rolamento à retaguarda 

em plano inclinado) 

 

Nível 2 – Rolamento à retaguarda MI afastados em plano inclinado 

 

Queixo ao peito. Mãos em cima dos ombros com palmas das mãos viradas 

para cima. Dedos afastados. Manter a posição de engrupado ao longo de todo 

o movimento. Na fase final do movimento afastar os MI e simultaneamente 

empurrar energicamente o chão com os MS de forma a atingir a posição 

vertical 
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Nível 3 - Rolamento à retaguarda MI afastados 

 

Queixo ao peito. Mãos em cima dos ombros com palmas das mãos viradas 

para cima. Dedos afastados. Manter a posição de engrupado ao longo de todo 

o movimento. Na fase final do movimento afastar os MI e simultaneamente 

empurrar energicamente o chão com os MS de forma a atingir a posição 

vertical 

 

 

Apoio Facial Invertido 

 

Nível 1 – Subir os espaldares. 

Apoiar os MS no colchão e ir subindo os MI no espaldar puxando os MS para 

perto do espaldar à medida que sobe. Manter o alinhamento corporal e saída 

em rolamento à frente 

 

Mãos à largura dos ombros, dedos afastados, ombros no prolongamento das 

mãos, bacia no prolongamento dos ombros, pernas em extensão, contrair os 

nadegueiros e abdominais 
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Nível 2 – AFI partindo do plinto 

Deitado sobre o plinto de barriga para baixo (decúbito ventral), apoiar as mãos 

à largura dos ombros com os MS em extensão. Levantar a bacia aproximando 

os pés da ponta do plinto, projectar os MI alternadamente até atingir a posição 

de AFI. 

 

Nível 3 – AFI 

Mãos à largura dos ombros, dedos afastados, ombros no prolongamento das 

mãos, bacia no prolongamento dos ombros, pernas em extensão, contrair os 

nadegueiros e abdominais. 

 

Roda 

 

Nível 1 – Roda apoiando as mãos em banco sueco 

Afundo do MI contrário ao MI que é lançado. Apoiar alternadamente as mãos 

no banco, projectando os MI alternadamente. MS em extensão, mãos apoiadas 

lateralmente ao sentido do deslocamento, extensão dos MI na fase aérea. 
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Nível 2 – Roda com desenho dos apoios em “giz” 

Afundo do MI contrário ao MI que é lançado. Apoiar alternadamente as mãos 

de acordo com o desenho dos apoios, projectando os MI alternadamente. MS 

em extensão, mãos apoiadas lateralmente ao sentido do deslocamento, 

extensão dos MI na fase aérea. 

 

 

Nível 3 – Roda 

Afundo do MI contrário ao MI que é lançado. Apoiar alternadamente as mãos, 

projectando os MI alternadamente. MS em extensão, mãos apoiadas 

lateralmente ao sentido do deslocamento, extensão dos MI na fase aérea. 

 

 

 

Rondada 

 

Nível 1 – Movimento em cima da cabeça do plinto com desenho dos apoios 

Afundo do MI contrário ao MI que é lançado. Apoiar alternadamente as mãos 

no plinto, projectando os MI alternadamente. Primeira mão a ser apoiada virada 

para o lado e a segunda mão virada para trás. MI em extensão e começam a 

junção após a passagem pela vertical. Rotação da bacia na fase de junção dos 

MI. 
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Nível 2 – Rondada 

Afundo do MI contrário ao MI que é lançado. Apoiar alternadamente as mãos, 

projectando os MI alternadamente. Primeira mão a ser apoiada virada para o 

lado e a segunda mão virada para trás. MI em extensão e começam a junção 

após a passagem pela vertical. Rotação da bacia na fase de junção dos MI. 

 

Nível 3 – Rondada com pré-chamada 

Pré-chamada rápida com afundo do MI contrário ao MI que é lançado. Apoiar 

alternadamente as mãos, projectando os MI alternadamente. Primeira mão a 

ser apoiada virada para o lado e a segunda mão virada para trás. MI em 

extensão e começam a junção após a passagem pela vertical. Rotação da 

bacia na fase de junção dos MI. 
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Salto de eixo 

Nível 1 – Salto ao eixo com colega. 

Chamada a pés juntos, MS à largura dos ombros impulsionando o corpo para 

cima e para a frente, afastamento dos MI no momento de passagem. 

 

 

Nível 2 – Salto de eixo sem corrida preparatória 

Pequenos saltos em cima do minitrampolim com elevação da bacia mantendo 

os MS apoiados no boque. Sem fase de vôo transpor o boque (transversal) ou 

ficar sentado no boque (longitudinal) 

 

Nível 3 – Salto de eixo 

Corrida preparatória acelerada. Pré chamada a um pé, chamada a pés juntos 

no minitrampolim. Elevação da bacia na fase de vôo, apoiando os MS à largura 

dos ombros impulsionando o corpo para cima e para a frente. Afastamento dos 

MI no momento de “ataque” ao boque. 
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Salto de entre mãos 

 

Nível 1 – Salto para o plinto (transversal) 

Sem corrida preparatória realizar pequenos saltos em cima do minitrampolim 

com elevação da bacia mantendo os MS apoiados no boque. Sem fase de vôo 

subir para o boque/plinto (longitudinal) apoiando os MI, mantendo-os flectidos 

ou apoiando os joelhos. 

 

 

Nível 2 – Saltos de coelho com saída em extensão no plinto (longitudinal)  

Pequenos saltos em cima do minitrampolim com elevação da bacia mantendo 

os MS apoiados no boque. Sem fase de vôo subir para o boque/plinto 

(longitudinal) apoiando os MI, mantendo-os flectidos. Realizar saltos de coelho 

até à saída do boque/plinto em salto em extensão (longitudinal) 

 

 

Nível 3 – Salto de entre mãos 

Corrida preparatória acelerada. Pré chamada a um pé, chamada a pés juntos 

no minitrampolim. Elevação da bacia na fase de vôo, apoiando os MS à largura 

dos ombros impulsionando o corpo para cima e para a frente. Puxar 
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energicamente os MI aproximando os joelhos do peito, passando os MI por 

entre os MS. 
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Anexo VI - Ficha para caracterização da turma 

 

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 

 

Este inquérito destina-se ao fornecimento de um conjunto de informações 

importantes para a caracterização da turma. Desde já agradecemos a tua colaboração. 

 

 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome do aluno:  Ano:  Turma:  

Data de nascimento:  

Morada:  

Localidade:  

Concelho:  

Código postal:  

Telemóvel:  

Email:  

 

Nome do Pai:  
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Idade:  

Profissão:  

Habilitações Literárias:  

Morada:  

Localidade:  

Concelho:  

Código postal:  

Telemóvel/telefone:  

Email:  

 

 

 

Nome da Mãe:  

Idade:  

Profissão:  

Habilitações Literárias:  

Morada:  

Localidade:  

Concelho:  

Código postal:  

Telemóvel/telefone:  

Email:  

 

1.1 AUTO-RETRATO 
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2. ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Grau de Parentesco: 

Nome completo:  

Idade: Profissão:  

Habilitações Literárias:  

Morada:  

Código Postal:  Localidade: Concelho:  

Telemóvel/telefone:  Email:  

 

 

3. AGREGADO FAMILIAR 

Com quem vives?  

Nº irmãos:  Idades:  

Persistente            Desistente  

Optimista  Pessimista  

Confiante  Inseguro  

Paciente  Impaciente  

Calado  Falador  

Calmo   Irrequieto  

Alegre  Triste  

Extrovertido  Tímido  

Sociável  Pouco sociável  
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Situação conjugal dos pais: 

Casados 

Divorciados 

Outros  

 

Qual:  

 

 

 

 

4. ANTECEDENTES ESCOLARES 

Ficaste retido algum ano?  Sim: Não: 

Se sim, quantas vezes?  

Em que ano(s)?  

 

5. TRANSPORTE PARA A ESCOLA 

Qual o meio de transporte que utilizas para te deslocares para a escola? 

A pé 

Automóvel 

Bicicleta 

Transporte público 

Motociclo 

Outro 

 

 

 

 

 

 

Qual:  
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5.1. QUANTO TEMPO GASTAS, EM MÉDIA, PARA TE DESLOCARES DE CASA ATÉ À 
ESCOLA? 

 

01 – 15 Minutos 

16 – 30 Minutos 

31 – 45 Minutos 

46 – 60 Minutos 

61 – 90 Minutos 

> 90 Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SAÚDE E ALIMENTAÇÃO 

Tens algum problema de saúde? Sim:  Não:  

Se sim, quais?  

 

Problemas de pele   

Problemas respiratórios  

Problemas cardíacos  

Problemas auditivos  

Problemas visuais  

Problemas de coluna  

Epilepsia  
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Diabetes  

Doenças crónicas  

Alergias  

Outros  Quais: 

 

Condicionam a tua participação nas aulas de 

Educação Física? 

Sim:  Não:  

De que forma:  

 

Tomas algum medicamento regularmente? Sim:  Não:  

Se sim, qual e para que efeito?  

 

Quantas refeições fazes por dia?  

Onde costumas almoçar?  

A que horas te costumas deitar?  

Quantas horas dormes por dia? 

 

 

 

 

 

 

7. OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES 

 

7.1 Onde costumas, habitualmente, ocupar os teus tempos livres? 



Agrupamento Dr. Costa Matos – Escola Básica Dr. Costa Matos, Vila Nova de Gaia  

Ano letivo 2011/2012 

XLVII 

 

Casa 

Casa de familiares 

Escola 

Casa de amigos 

Jardim 

Café/Bar 

Rua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Como costumas ocupar os teus tempos livres? (assinala apenas 3opções) 

Ajudar os meus pais 

Ir ao cinema 

Praticar desporto 

Estudar 

Ler 

Ouvir música 

Passear 

Jogar computador 

Ver televisão 
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7.3 Costumas trabalhar nos tempos livres? Sim: Não: 

7.3.1 Se sim, em quê?  

 

8. DADOS RELATIVOS À EDUCAÇÃO FÍSICA 

8.2 Gostas de Educação Física? Sim:  Não:  

 

 

8.3 Quais as tuas modalidades preferidas? 

1º  

2º  

3º  

 

8.4 Quais as modalidades em que tens mais dificuldades? 

1º  

2º  

3º  

 

8.5 Gostavas de participar nas actividades do Desporto Escolar durante este 

ano lectivo? 

Sim: Não:  
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8.5.1 Em quais?  

 

8.6 Assinala três qualidades que a disciplina de Educação Física te tem ajudado a 

desenvolver? 

Aceitação da diferença  

Cumprimento de regras  

Gestão de conflitos  

Capacidade para trabalhar em 

equipa 
 

Lealdade / Fair-play  

Espírito de líder / Responsabilidade  

Capacidade de adaptação à 

mudança 
 

Aceitação do seu corpo  

Espírito de sacrifício  

Competência técnica  

 

 

9. HÁBITOS DE PRÁTICA FÍSICA E DESPORTIVA 
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9.1 Quais as actividades desportivas que já praticaste e durante quanto tempo? 

 

 

 

 

9.2 Praticas actividade física fora da escola? Sim:  Não:  

 

9.2.1 Se sim, indica: Federado: Não Federado:  

 

9.2.2 Indica a(s) modalidade(s) e o número de vezes por semana que as praticas. 

 

 

 

9.3 Indica os motivos que te levam a fazer essa(s) atividade(s) 

Por diversão  

Para ocupar os tempos livres  

Para conviver com os meus amigos  

Para descarregar tensões  

Para manter a linha  
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Para fazer carreira desportiva  

Porque fui orientado pela família  

 

 

Assim ficamos a conhecer-te melhor. 

Obrigado pela tua colaboração e bom ano escolar!!! 
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Anexo VII - Protocolo ISCOLE 

 

1. Aptidão Física Associada à Saúde 

1.1 Bateria de testes FITNESSGRAM - Conceito 

Estado caracterizado por uma aptidão para realizar actividades físicas com 

vigor, bem como pela demonstração de traços que estão associados a um risco 

reduzido de desenvolvimento de doenças hipocinéticas. 

Trata-se de uma bateria de testes de natureza criterial, deliberadamente 

construída para produzir um conjunto de medidas directamente interpretadas 

em termos de um padrão determinado de performance.  

 A performance é descrita numa base estritamente individual. 

 Atribuição de proficiência numa medida critério – passando o desempenho 

do sujeito a ser classificado em proficiente (1) ou não proficiente (0). 

1.2 Bateria de testes FITNESSGRAM – Testes incluídos no projecto 

O quadro 1.1 enumera o conjunto de testes que serão avaliados. 

Quadro 1.1 – Testes da Bateria FITNESSGRAM que farão parte do projecto. 

 

Componentes Testes 

Resistência Cárdio-

Respiratória 
Prova da Milha – 1609m 

Força e Resistência 

Muscula 

Abdominais – Curl Up 

Extensão do tronco – 

Trunk Lift 

Flexões de braços – Push 

Up 

1.3 Bateria de testes FITNESSGRAM – Descrição dos testes 

Prova da Milha 
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Objectivo - Avaliar a capacidade funcional “máxima” e a resistência do sistema 

cárdio-respiratório. 

Material - Terreno plano e firme. Cronómetro.  

Descrição 

 O executante encontra-se em pé junto da linha de partida. 

 Ao sinal de partida: “Pronto? Partir!” o(s) aluno(s) começa(m) a correr 

tentando cobrir a distância (1 609 metros) no menor tempo possível. 

 O andar é permitido, embora os alunos sejam instruídos no sentido de 

correrem tão “rapidamente quanto possível”. 

Percurso  

 A prova deve ser executada em terreno plano. O terreno deve estar 

medido de forma a que o percurso a executar seja de 1 609 metros. 

Poderá ser circular ou não.  

Avaliação  

 É registado o tempo em minutos e segundos gasto no percurso.  

Curl Up 

Objectivo - Avaliar a força e a resistência da musculatura abdominal  

Material  

 Terreno plano; 

 Tapete de ginástica pouco espesso; 

 Uma faixa de 76 cm de comprimento com 11.43 cm de largura (10 aos 17 

anos de idade) ou de 76 cm de comprimento por 7.62 cm de largura (5 aos 9 

anos de idade). 
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Descrição 

 Executante em decúbito dorsal sobre o tapete.  

 Os joelhos estão flectidos a 90º, pés ligeiramente afastados e apoiados no 

solo. 

 Os braços e as mãos mantidas em extensão ao lado, com as palmas em 

contacto com o tapete tocando um extremo da faixa que está colocada ao 

lado do executante. 

 Um colega coloca as duas mãos no tapete por baixo da cabeça do 

executante apoiando-a. 

 Um outro colega que está em pé coloca os pés em cima da faixa no 

extremo.  

 O executante eleva o tronco até tocar com os dedos no outro extremo da 

faixa, baixando-o de seguida até tocar com a cabeça nas mãos do colega 

(os calcanhares devem permanecer em contacto com o solo). 

 As repetições são executadas a uma cadência de 1 a cada 3 seg. (a 

cadência pode ser fornecida pelo batimento de palmas ou de uma cassete 

áudio). 

Avaliação  

 São registados o número de elevações realizadas correctamente.  

  O aluno executa as repetições até à exaustão ou até a um máximo de 75. 
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 É contada uma execução quando a cabeça do aluno toca as mãos do 

colega assistente. 

Push Up 

Objectivo - Avaliar a força muscular da cintura escapular.  

 Material  

 Tapete; 

 cassete gravada com 20 batimentos por minuto e um leitor de cassetes.  

 

Descrição 

 Os alunos trabalham aos pares para que um elemento de cada par observe 

e corrija a posição do parceiro durante a execução do exercício.  

 O aluno executa o exercício com a face voltada para o solo na posição 

habitual de flexões de braços:  

o mãos sob os ombros; 

o os dedos em extensão; 

o os membros inferiores em extensão completa paralelos e 

ligeiramente afastados com os dedos flectidos suportando o pé; 

 O aluno estende os MS, mantendo os joelhos e as costas em extensão, 

depois flecte-os até um ângulo de 90º (o antebraço deve ficar paralelo ao 

solo); 

  O parceiro, ajoelhado em frente ao executante, conta e verifica se o ângulo 

do cotovelo é 90º cada vez que uma flexão é executada; 

   O aluno executa tantas flexões quantas as possíveis, mantendo a cadência 

de 20 por minuto; 

  O teste termina quando o aluno não puder executar as flexões 

correctamente (são permitidas três correcções), se tem dores ou se pára. 

http://www.google.pt/imgres?q=fitnessgram&hl=pt-PT&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=KvIAA27_a3YueM:&imgrefurl=http://www.bethpage.ws/jfk/mpadalino/fitnessgram.htm&docid=LTcqnUiZT4cBtM&w=456&h=227&ei=CDN3TuxkzMDxA8-0pJEK&zoom=1
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Avaliação 

 O resultado é o número de repetições executadas correctamente.  

  Cada executante realiza duas repetições (in field reliability)  

  A execução incorrecta ocorre quando o executante não consegue executar 

à cadência prescrita ou a forma de execução é imperfeita 

o joelhos flectidos a tocar no tapete; 

o costas onduladas; 

o extensão incompleta dos MS; 

o flexão do cotovelo sem ser a 90º; 

o movimentos bruscos. 

Trunk Lift 

Objectivo - Avaliar a flexibilidade da musculatura extensora do tronco. 

 Material  

 Tapete de ginástica e régua de 50 cm ou mais (graduada em cm). 

 

Descrição 

 O sujeito está em posição decúbito ventral, com as mãos sob as coxas e MI 

em extensão.  

 O sujeito eleva a cabeça e a parte superior do tronco mantendo a posição 

durante o tempo suficiente para ser avaliado.  

 O avaliador mede a distância desde o solo até ao queixo com a régua. O 

sujeito baixa então o tronco. 

Avaliação 
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 O resultado do teste resulta da altura a que o sujeito consegue elevar a 

parte superior do tronco, medida desde o solo até ao queixo (em cm). 

2. Aptidão Física Associada à Performance 

2.1 Bateria de testes AAPHERD - Conceito 

Capacidade funcional de um indivíduo para realizar actividades que exijam 

empenhamento muscular e/ou capacidade em realizar trabalho de forma 

eficiente. 

Tem como propósitos fundamentais: 

 Determinação de diferenças interindividuais; 

 Atribuição de significado ao desempenho numa prova; 

 Distribuição de valores numa carta centílica. 

2.2 Bateria de testes AAPHERD – Testes incluídos no projecto 

O quadro 2.1 enumera o conjunto de testes que serão avaliados. 

Quadro 2.1 - AAPHERD - Testes que fazem parte do projecto. 

Componentes Testes 

Potência 

Aneróbia 
Salto Horizontal 

Velocidade 
50 Jardas (corrida 

45.9m) 

Agilidade Corrida Vai-vem 

2.3 Bateria de testes AAPHERD – Descrição dos testes 

Salto Horizontal 

Objectivo - Avaliar a força explosiva dos membros inferiores. 

Material  

 Chão liso e uma fita métrica. 

Descrição 
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 O aluno está com os pés afastados e os dedos dos pés 

imediatamente atrás da linha; 

 Na preparação para o salto, o aluno pode balançar os membros 

superiores e flectir os membros inferiores; 

 O salto é executado através da extensão dos membros inferiores e do 

balançar dos membros superiores à frente. 

Avaliação 

 São efectuadas duas repetições; 

 Mede-se desde a linha de partida até à parte do corpo que tenha 

tocado o chão mais próximo da linha de partida; 

 Quando o teste é realizado num piso interior (p.e. madeira) é 

conveniente colocar a fita métrica estendida no chão e ter o aluno a 

saltar ao lado dela. 

Vai-Vem 

Objectivo - Avaliar a “coordenação” na sua componente agilidade 

(coordenação/velocidade). 

Material 

 2 blocos de madeira com aproximadamente 5 cm x 5 cm x 10 cm e um 

cronómetro. 

Descrição 

 Duas linhas paralelas marcadas no chão, afastadas de 9,14 metros. Metade 

de um campo de voleibol poderá servir como alternativa; 

 Colocar os blocos do lado de fora de uma das linhas; 

 O aluno começa atrás da linha oposta. Ao sinal “Pronto?” “Já!”, o aluno corre 

em direcção aos blocos, pega num, e regressa à linha de partida, e coloca-o 

atrás dela. O aluno volta para apanhar o segundo bloco que transporta de 

novo para trás da linha de partida. 

Avaliação  

 São efectuadas duas repetições. 
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 Registar o tempo aproximando ao décimo de segundo. 

50 jardas 

Objectivo - Avaliar a velocidade de deslocamento.  

Material 

 2 cronómetros ou um cronómetro com possibilidade de tirar dois tempos. 

Descrição 

 É preferível que sejam dois alunos a executar ao mesmo tempo. Devem 

tomar posição atrás da linha inicial.  

 A pessoa que dá a partida deve usar os seguintes comandos “Pronto?” e 

“Já!”.  

 A ordem “Já!” deve ser acompanhada pelo baixar do braço da pessoa que 

dá a partida, para dar um sinal visual ao cronometrista que está na linha 

final. 

Avaliação 

 O resultado é o tempo entre o sinal da partida e o momento em que o aluno 

atravessa a linha final. 

 Registar em segundos com aproximação até às décimas. 

 

 

 

 

 

 


