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Resumo 

 

O relatório final do Estágio Profissional é uma tarefa realizada no âmbito 

do Estágio Profissional inserida no 2º ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. Trata-se de um relatório 

crítico cujo principal objetivo é refletir sobre o meu desempenho e 

desenvolvimento ao longo de um ano letivo em que fui Professor/Estagiário, no 

sentido de reforçar o exercício consciente da minha ação profissional. 

Este relatório representa o culminar de uma das mais importantes 

etapas da minha formação enquanto estudante de Educação Física e 

Desporto, enquanto educador, mas acima de tudo enquanto pessoa.  

É sabido que sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado 

não é possível a avaliação da atividade pedagógica do professor, e que sem 

um controlo permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue 

garantir a eficácia e a melhoria da sua prática pessoal. Também parece estar 

provado que sem uma avaliação crítica do próprio trabalho, verifica-se 

imediatamente um retrocesso dos resultados em todos os aspetos do ensino. 

Neste sentido, a elaboração deste relatório surge com toda a pertinência, 

constituindo-se como um precioso “exercício” para a construção da minha 

competência profissional. 

Este documento descreve o modo como se desenrolou a minha 

integração no exercício da vida profissional, as minhas aprendizagens, as 

minhas dificuldades, as minhas vitórias, as minhas alegrias, os meus desgostos 

e as ambições que transporto para a minha carreira que acaba de começar. 

Para além de efetuar uma reflexão sobre os aspetos mais relevantes 

que caracterizaram o meu Estágio Profissional, realizado na Escola Secundária 

Francisco de Holanda, pretendo demonstrar as intenções e preocupações que 

me acompanharão no futuro, com o intuito de refinar as minhas capacidades e 

de colmatar as minhas limitações, pois o meu objetivo passará sempre por 

conseguir ser um melhor profissional. 

O estágio desenvolveu-se em quatro áreas de desempenho: I. 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; II. Participação na 
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escola; III. Relação com a comunidade; IV. Desenvolvimento profissional. O 

Relatório de Estágio será desenvolvido, de igual forma, através das quatro 

áreas de desempenho atrás referidas. 
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Abstract 

 

The final report of the professional stage it’s a task done in the 

conclusion of the professional stage within the 2º year of the 2º grade in 

“Ensino de Educação Fisica nos Ensinos Básico e Secundário” of FADEUP. It 

is a report which main goal is to reflect about my performance and 

development in a school year that i’ve been teacher/intern. 

This report represents the end of one of the most important steps 

of my formation as a student of physical education and sports, as a 

educator, and above all as a person. 

It’s well known that without a reflexion job deep enough it’s 

impossible to evaluate the pedagogical activity of a professor, and that 

without a permanent control of the quality of the education  no teacher 

can assure the efficiency and development of their work. It also seems to 

be proved that without a critical evaluation of our own work, we verify a 

instantly retrocess of the results in every aspect. In this effect the 

elaboration of this report appears with very relevance, being a precious 

exercise to the construction of my own professional abilities. 

This document describes the way that my integration in that 

exercise of my professional life had evolve, my learnings, my difficulties, 

my victories, my failures and the ambitions that i carry on to my carrer 

that’s about to start. 

Beyond my reflexion about the most relevant aspects of my 

prefessional stage, i intend to manifest the intentions and concerns that 

i’ll keep up with me through my future, always with the intention of 

refining my abilities and decrese my limitations, because my prime 

objective will always be a better profissional. 

The stage as been developed in four different areas: I. Management 

and organization of the teaching and learning; II. Participation in the 

school; III. Community relation; IV. Professional development. The stage’s 



XIII 
 

report will be made in an equal form through the four development areas 

above described. 
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1 - Introdução 

  

“O Estágio Profissional deve proporcionar ao professor estagiário uma 

experiência gratificante e enriquecedora, quer a nível pessoal, quer a nível 

profissional, possibilitando uma interligação entre a ação e a reflexão.” (Santos, 

2004) 

 

Preferencialmente a uma meticulosa fundamentação e explicitação de 

todos os tópicos presentes neste Relatório de Estágio Profissional, considero 

de extrema relevância referir que foi com enorme júbilo e felicidade que encarei 

este ano letivo, apesar de todos as angustias, duvidas e incertezas que me 

acompanharam nesta preciosa etapa da minha vida. No fundo, e como a frase 

inaugural o refere, foi sem sombra de dúvidas uma experiência gratificante e 

que me enriqueceu a nível pessoal e profissional. 

Ao longo destas páginas, redigidas com o suor do trabalho e o amor à 

atividade, encontra-se fundamentalmente patente a fidelidade, entrega e 

profissionalismo que sempre empenhei desde o primeiro momento. 

Este ano designa para mim um concretizar de um sonho. “Tudo o que 

um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite nele” (Roberto 

Shinyashiki citado por Machado, 2011, p. 27). Eu considero-me um professor 

exigente mas apaixonado. Exigente com os que me rodeiam, mas sobretudo 

comigo mesmo. “O homem comum é exigente com os outros; o homem 

superior é exigente consigo mesmo” (Marco Aurélio citado por Machado, 2011, 

pp 30). Apaixonado no sentido em que prescindo de muita coisa pela arte de 

ensinar. Deito-me a refletir e a meditar sobre a minha ação, levanto-me a 

planear as minhas aulas. Tudo em volta se desvanece quando “sou professor”. 

Não o sou apenas quando estou no espaço físico da Escola, quando planeio 

aulas, quando organizo atividades. Sou Professor, sempre! E como não 

poderia deixar de ser ajo em conformidade com isso, tentando ser uma 

referência para os demais. “ Dar o exemplo não é a melhor maneira de ensinar 

os outros. É a única.” (Albert Schweitzer citado por Machado, 2011, pp 42) 
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Tenho neste momento maior consciência e certeza da complexidade do 

ofício de professor possuindo a noção de que este está repleto de muitos 

aspetos positivos, mas também de alguns negativos. Nunca desesperei, 

apenas desfrutei sempre das coisas boas e aproveitei as más para evoluir 

enquanto ser humano. Tentarei fazer deste lema meu apanágio, aliado à 

autenticidade que me caracteriza. Um dos segredos para se ser um bom 

professor é ser autêntico, defender os seus pontos de vista e “lutar” pelos seus 

princípios, tendo sempre como alusão as necessidades dos seus alunos. 

O orgulho é o sentimento que me invade na elaboração e organização 

deste sumptuoso documento misturado num pouco de saudade e nostalgia que 

já me perseguem. Diligenciei que este documento fosse um retrato puro e fiel 

do que foram as expectativas, desenvolvimento, concretização e reflexões da 

minha atuação enquanto docente. 

Com este Estágio Profissional, foi meu desejo conseguir orientações e 

bases suficientemente sólidas para uma vida profissional ligada ao ensino, com 

prestígio pessoal e profissional, tendo sempre presente que o aluno é o 

"porquê" de todo este processo. 

Assumo ainda a escassa experiência que me caracteriza e a 

necessidade de cada vez mais me tornar um profissional mais competente. 

Tudo isto só será alcançado com extrema dedicação e espírito de sacrifício. 

“Os dias prósperos não vêm por acaso; são granjeados, como as searas, com 

muita fadiga e com muitos intervalos de desalento” (Camilo C. Branco, 1863). 

“Bons professores educam para uma profissão, professores fascinantes 

educam para a vida” (Cury, 2004, pp 80) 

Serei fascinante! 

 

1.1 - Caracterização geral do Estágio Profissional e os respetivos 

objetivos 

 

O Estágio Profissional propõe a integração no exercício da vida 

profissional de forma gradual e orientada, em contexto real, aumentando as 

competências profissionais que impulsionem nos futuros docentes um 
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desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

reclamações da função. Assim sendo, ambiciona-se que os Estudantes sejam 

capazes de arquitetar um plano de intervenção, norteado por objetivos 

pedagógicos, que preze o conhecimento válido no ensino da EF e transmita 

com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula 

de EF. Para além disto é fundamental que qualquer Estudante/Estagiário tente 

contribuir para a ascensão do sucesso educativo, no reforço do papel do 

professor de Educação Física na escola e na comunidade envolvente, bem 

como da disciplina de Educação Física, através de uma intervenção e 

mediação contextualizada, cooperativista, consciente e revolucionária. De igual 

forma torna-se primordial entender a indispensabilidade do crescimento 

profissional partindo da cogitação acerca das condições, conjunturas, 

circunstâncias e do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de 

outros recursos de desenvolvimento profissional aliado à importante 

Investigação sobre a sua atividade em toda a sua abrangência, criando-se 

hábitos de investigação/ reflexão/ ação. 

O Estágio profissional está estruturado nas seguintes áreas de 

desempenho:  

Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

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

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” 

 

“A área 1 refere-se à Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem englobando a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino. 

Tarefas: 

 Lecionar as aulas da turma atribuída pelo professor cooperante. 

 Elaborar documentos para os três níveis de planeamento (anual, 

unidade temática e aula) 

 Elaborar os planos de observação sistemática e realizar as 

respetivas observações. (Mínimo: 10 aulas de cada colega 

estagiário; 6 aulas do Professor cooperante ou outro professor da 
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Escola. Os ajustamentos para os núcleos com menos ou mais de 

três estagiários serão feitos de acordo com os orientadores 

(professor cooperante e orientador da FADEUP) 

 Elaborar a reflexão final escrita de cada aula e da unidade 

didática, do plano anual e das observações realizadas. 

 Participar nos conselhos da turma em que realiza a PES, nas 

reuniões do departamento curricular e do grupo disciplinar. 

 Construir e manter atualizado o portfólio. 

 

As áreas 2 e 3 referem-se à Participação na Escola e relações com a 

comunidade, englobando todas as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante estagiário, tendo em vista a sua integração na comunidade escolar e 

que, simultaneamente contribuam para um conhecimento do meio regional e 

local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio. 

Tarefas 

 Participar nas atividades contempladas no plano educativo do 

departamento curricular e do núcleo de estágio. 

 Promover pelo menos uma Ação, no âmbito das atividades 

desportivas, que facilite não só a integração e a sociabilização 

dos alunos, como, também, promova sinergias com a 

comunidade. 

 Recolher e organizar a informação relativa à função de diretor de 

turma; Participar nos conselhos da turma em que realiza a PES; 

Elaborar o relatório do trabalho desenvolvido no 

acompanhamento da Direção de Turma (DT). 

 Recolher e organizar a informação relativa ao Desporto Escolar 

(DE); Colaborar nas atividades de DE da escola; elaborar o 

relatório desenvolvido no acompanhamento do DE. 

 

A área 4 refere-se ao Desenvolvimento profissional, englobando 

atividades e vivências importantes na construção da competência profissional, 
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numa perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, 

promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e 

a abertura à inovação. 

 Tarefas: 

 Elaborar o Projeto de Formação Individual, recorrendo a uma 

escrita adequada e uma articulação coerente de ideias. 

 Recorrer à investigação como forma de entender e informar a 

prática que está a ser objeto de pesquisa.  

 Participar em ações de formação como forma de suprimir lacunas 

na sua formação. 

 Elaborar atas e outros documentos em resultado da participação 

na escola (relatórios, comunicações, preparação de atividades, 

entre outros), como uma forma de adquirir competências 

necessárias ao exercício profissional. 

 Assumir uma participação ativa nos debates acerca de questões 

profissionais, nomeadamente as relativas ao sistema educativo e 

à carreira docente, às decisões da escola e do grupo disciplinar 

de Educação Física. 

 Recorrer a uma argumentação sustentada, evidenciando um 

discurso cuidado. 

 Elaborar o Relatório de Estágio, no cumprimento das exigências 

plasmadas no Regulamento de Estágio.” (Fadeup, 2011) 

 

1.2 – Finalidade e processo de realização do Relatório de Estágio 

 

 O Relatório de Estágio é um documento indispensável para todos 

aqueles que se encontram em Estágio Profissional, e será este que de alguma 

forma patenteará toda a realidade desenvolvida ao longo do ano letivo 

assumindo-se portanto como um relevante elemento de avaliação. Como é 

natural, este documento será desenvolvido ao longo de todo o ano letivo até 

porque “um resultado é construído passo a passo” (Luckesi, 2005). Desta 
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forma, é fundamental que a conceção e realização deste documento sejam 

realizadas de forma progressiva e gradual. 

Algo que evidencia a importância do Relatório de Estágio é o facto da 

classificação final da Unidade Curricular (UC) do Estágio Profissional resultar 

da classificação final da Prática de Ensino Supervisionada (PES) e da defesa 

do relatório de estágio Profissional no término do segundo semestre, sendo 

que cada componente tem um peso de 50% na classificação final. Isto revela a 

importância da realização de um Relatório de Estágio com extremo rigor e 

excelência. 

 Na minha opinião, este documento deverá transparecer todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano letivo a fim de se cumprir com todas as 

exigências que esta Unidade Curricular acarreta. No entanto, este deve ter um 

espaço reservado para o cunho pessoal, para o “toque” particular, onde se 

ultrapassa o espectável dando lugar à inovação e genialidade. “ O mundo 

precisa de mentes criadoras” (Sérgio, 2000) e a Educação Física precisa de 

coragem e irreverência para caminhar na busca da inalcançável perfeição. 

 Este Relatório de Estágio está organizado por várias partes de forma a 

tornar mais claro e acessível a sua leitura e análise. 

 No enquadramento biográfico, introduzo uma breve identificação 

pessoal, o meu percurso académico e desportivo, as expectativas iniciais 

relativamente ao Estágio Profissional e a realidade da função de um Professor. 

 No enquadramento da Prática Profissional são elaboradas referências 

ao contexto legal, institucional e funcional. Para além disto, é feita uma 

caracterização específica da Escola Secundária Francisco de Holanda e são 

explorados mais alguns pontos, que numa opinião própria são interessantes no 

âmbito da Prática Profissional. 

 Na Realização da Prática Profissional está inserido tudo aquilo que foi 

realizado e desenvolvido durante o ano letivo nas quatro áreas de 

desempenho. Aqui constam todas as reflexões, dificuldades e estratégias 

utilizadas no decorrer da prática pedagógica. Esta parte inclui ainda o Projeto 

de Estudo desenvolvido ao longo do ano letivo. 
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 Como qualquer documento deste cariz e com esta importância faço uma 

conclusão, onde retiro as principais ilações e análises do ano letivo. 
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2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 
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2 - Enquadramento Biográfico 

 

2.1 – Identificação Pessoal 

 

O meu nome é João Carlos Fernandes Ferreira, tenho 23 anos, sou 

natural de Nespereira, concelho de Guimarães. Nasci no dia 23 de janeiro de 

1989, em Guimarães. 

Considero-me um apaixonado pela vida. Adoro acordar, desfruto todos 

os dias com imensa alegria, enfrento as adversidades com naturalidade, dou 

tudo aquilo consigo em todos os momentos. Sou um eterno inconformado, mas 

sou feliz por aquilo que sou e consegui. 

A minha grande fonte de inspiração é a minha família que dia após dia 

me dá o carinho e o amor que necessito. Tenho perfeita convicção que é esta 

estabilidade que eles me conferem que me permite ser um jovem afortunado, 

consciente e feliz. Quando menciono a palavra família refiro-me sobretudo aos 

meus pais e à minha irmã que são aqueles que me acompanham por perto, 

que me apoiam de forma incondicional em todas as decisões da minha vida e 

que me auxiliam delineando comigo o caminho a percorrer. No entanto, aos 

meus avós devo muito daquilo que sou enquanto ser humano. No fundo, foram 

eles que me incutiram muitos dos princípios pelos quais ainda hoje me rejo. 

A atitude é a característica que mais me caracteriza. Se quero muito 

algo, tenho de o conseguir e não desisto à primeira adversidade. Aliás, desistir 

não faz parte do meu vocabulário. 

“Quanto mais vivo, mais percebo o impacto da atitude na vida. É mais 

importante do que o passado, do que a educação, do que o dinheiro, do que as 

circunstâncias, do que os fracassos, do que os sucessos e do que as outras 

pessoas pensam, dizem ou fazem.” (Chuck Swindoll citado por Machado, 2011, 

pp 45) 
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2.2 – Percurso Académico e Desportivo 

 

Desde cedo revelei grande aptidão para a prática desportiva e aos 8 

anos ingressei na modalidade que ainda hoje pratico e pela qual sou, 

completamente entusiasta, o Futebol. Desde então representei variadíssimos 

clubes sendo que o primeiro dos quais foi a Fair-Play, a primeira Escola de 

Futebol de Guimarães. Seguiram-se o Desportivo de Ronfe, o Moreirense 

Futebol Clube e o Vitória Sport Clube enquanto jogador jovem. Enquanto sénior 

representei dois clubes do concelho de Famalicão, o Grupo Desportivo de 

Louro e o Grupo Desportivo de Joane, o meu clube atual. Importante 

acrescentar, ainda, a minha experiência enquanto treinador desta modalidade, 

já que por dois anos consecutivos assumi esta função num escalão de 

Benjamins e num escalão de Infantis. 

No entanto, esta não foi a única modalidade que pratiquei enquanto 

jovem. Pratiquei durante 2 anos Karaté apesar de não ser uma modalidade que 

me fascine. Algo que me deixa desgostoso é o facto de nunca ter praticado 

Natação ou Ténis enquanto atleta assíduo, visto serem dois Desportos que 

aprecio imenso pela sua espetacularidade e pelo prazer que oferecem. 

No que concerne à minha vida estudantil, o alcançar dos objetivos 

sempre foi uma constante. Sempre fui um aluno com bons resultados, com 

bom comportamento e com relativa facilidade entrei no Curso Superior que 

pretendia, a Licenciatura em Educação Física e Desporto. Concluí este grau 

académico no ISMAI e neste momento sou aluno do 2º ano de Mestrado em 

Ensinos Básico e Secundário na FADEUP. Após este Mestrado pretendo ainda 

inscrever-me no Mestrado de Alto Rendimento, porque acredito convictamente 

que a par do Ensino, nessa área vou alcançar o sucesso e a consagração. 

Finalizando, é importante deixar explícito que o Estágio na Escola 

Secundária Francisco de Holanda é o meu maior desafio profissional e pessoal.  

“O nosso passado – aí tendes o que nós somos. Não há outra forma de 

julgar as pessoas” (Oscar Wilde, s.d). 

 

 



15 
 

2.3 – Expectativas iniciais relativamente ao Estágio Profissional 

 

A Escola tem um papel de abrir horizontes, é um espaço no qual a 

criança ou o jovem, convive com um grupo da sua faixa etária, onde por vezes 

surgem os confrontos de ideais com as gerações mais velhas. 

Parece-me ser da responsabilidade dos professores, como agentes 

educativos, criar situações que promovam o diálogo aberto, de forma a 

esclarecer as dúvidas desta população, neste período das suas vidas, de 

constantes alterações, durante o seu crescimento e maturação. Cabe 

igualmente aos professores sensibilizar os pais, criando uma conexão com o 

meio do aluno, para melhor desenvolvimento e aperfeiçoando das suas 

capacidades. 

Assim, da minha perceção sobre o conceito “Escola”, local onde é 

transmitido às gerações mais novas, valores, conhecimentos, cultura, 

possibilitando a sua preparação para o futuro, colocando ao seu alcance uma 

bagagem de possibilidades de escolha, para a sua vida quando adultos. Existe 

ainda muito por fazer e apesar de ser mais cómodo limitar-me a “despejar” 

conhecimentos no horário estabelecido, não será essa a minha forma de agir, 

esperando criar um clima com os alunos, que propicie o diálogo sobre as suas 

dúvidas, anseios e opiniões, ajudando-os a abrir espaços e novos caminhos. 

Talvez seja uma expectativa elevada, já que existe sempre o limite a respeitar 

da relação pedagógica, além do mito criado do constante conflito 

professor/aluno(s), aluno(s)/professor. A mudança implica começar por algum 

lado. Espero alcançar um entendimento com os meus alunos, pois acima de 

ser professor, sou também um ser humano, cheio de dúvidas, anseios e 

emoções. 

O papel do Professor é de extrema importância para a sociedade, pois 

por todos os docentes passa a formação da população que constituirá o futuro 

do nosso país. Por vezes, deparamo-nos com bastantes dificuldades, pois nos 

dias de hoje, com a escolaridade obrigatória, surgem alunos desmotivados, 

repletos de problemas, evidenciando os conflitos da sociedade atual. Devemos 

estar em alerta e tentar adaptar o ensino às suas necessidades de forma a dar-
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lhes oportunidades e condições para terem sucesso. Para combater o 

insucesso e abandono escolar, devemos aprofundar o conhecimento sobre o 

aluno, meio ambiente e os seus problemas, tentando procurar a melhor forma 

de os abordar. Hoje em dia, existem situações bastante graves de 

insubordinação, e nesses casos devemos estar atentos, conjugar esforços com 

os restantes professores e atuar de forma serena, mas eficaz, eliminando as 

condições que propiciem estas situações. 

A disciplina de Educação Física costuma ter bastante popularidade entre 

os alunos, pelo que devemos aproveitar esta circunstância, estabelecendo elos 

de comunicação fortes, a fim de detetar os problemas e necessidades dos 

discentes para apoiar as suas possíveis debilidades. Talvez isto se deva ao 

fato do ambiente nas aulas de Educação Física ser mais informal, por vezes 

com aspetos lúdicos e de existir um contato mais direto com o professor, 

podendo assim os alunos exteriorizarem sentimentos mais fortes. 

A nossa disciplina é muitas vezes considerada “inferior”, sem grande 

peso na formação dos alunos. Espero contribuir para alterar esta forma de 

pensar. Não quero de forma alguma seguir as aulas num “regime militarista”, 

mas pretendo que os alunos compreendam a importância da atividade física na 

sua formação e no melhoramento da sua qualidade de vida. Ao mesmo tempo, 

pretendo que criem o sentido de responsabilidade, cooperação e de respeito 

pelos outros, e por si próprios. Para mim seria algo de grandioso se atingisse 

estes objetivos. Tenho a noção que a personalidade e os valores dos alunos 

não dependem só da minha interferência, mas espero conseguir fazer algo 

nesse sentido. 

Considero que a faculdade me abriu novos horizontes, onde adquiri uma 

base sólida de conhecimento e procedimento a praticar, na minha futura 

atividade profissional. 

Ao longo destes últimos 4 anos adquiri muitos e importantes 

conhecimentos científicos e pedagógicos que agora terão que ser postos em 

prática da melhor forma possível, adequando-os à realidade escolar do 

estabelecimento de ensino onde irei lecionar. Estou ciente de que a teoria não 
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substitui nem faz a prática e por isso sinto que tudo o que aprendi como seguro 

se transformará neste ano em novos problemas, angústias e inseguranças. 

Assim, tentarei desempenhar o meu papel de estudante estagiário por 

um lado, e de docente por outro, da melhor forma possível, tentando solucionar 

de forma coerente os problemas que poderão surgir, fruto do confronto com as 

exigências da situação e dando resposta às necessidades e desejos de toda a 

comunidade escolar. 

A escola tem todas as condições para o processo educativo decorrer 

dentro da normalidade, já que possui umas excelentes instalações e um grupo 

de alunos capazes, tornando mais fácil a minha tarefa. O corpo docente 

também é bastante afável e solidário, o que permite uma melhor e mais rápida 

adaptação. 

Tenho a firme convicção que vou aumentar o meu saber através do 

contato constante com o Núcleo de Estagio e do Professor Cooperante, com os 

quais, certamente, irei criar fortes laços alicerçados pela cooperação, 

entreajuda, espírito coletivo e de autossuperação. Possuo, também a certeza 

que os professores pertencentes ao grupo de Educação Física, estão dispostos 

a auxiliarem-me no necessário e a elucidarem-me das situações que irão 

ocorrer durante o processo educativo. 

Espero que a experiência do Estágio Profissional seja bastante positiva 

e enriquecedora, ajudando no meu crescimento como futuro professor, de uma 

disciplina, na qual acredito ter grandes potencialidades no desenvolvimento 

socio-afetivo, motor e cognitivo dos alunos, esperando que estes prolonguem 

um estilo de vida ativo, na sua vida futura. 

 “Sim, sou professor e tenho orgulho nisso. Por pertencer ao número 

daqueles que se empenham em realizar a possibilidade de fazer o Homem, de 

sagrar de Humanidade todos e cada um, para darmos um nível aceitável à 

nossa imperfeita perfeição” (Bento, 2004, p. 13). 
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2.4 – Ser Professor de Educação Física 

 

 O professor de educação física agrega todos os desígnios dos 

professores das demais disciplinas mas pertence à realidade da atividade 

movimentada, de uma prática racional.  

Atentando nestas palavras “a essência do ato educativo está no 

confronto entre o educando e o educador com os meios da Educação física e 

nas demais consequências decorrentes das situações onde as ideias de todos 

são aceites e ouvidas e as divergências são aceites e o respeito pelo outro são 

incentivados” (Taffareli, 1993). 

Os alunos, na Educação Física, sentem-se e conduzem-se de maneira 

distinta libertando-se e determinando uma convivência e vínculo diferente com 

o docente. Essa união e independência devem possuir limitação imposta pelo 

preletor para que as aulas não se convertam num passatempo nem numa aula 

desligada de conteúdos e ensinamentos. Ratificando este entendimento Graça 

(2001, pp 107) atesta que “em muitos casos a aula de educação física é 

dominada pelo sistema social dos alunos, transformando-se numa espécie de 

recreio supervisionado….descaracterizam o objetivo preconizado para a 

tarefa.” 

No entanto tenho a firme convicção que a disciplina de Educação Física 

é das mais importantes e úteis apesar do desprestígio com que é assombrada 

até por imensos Professores de outras disciplinas e áreas do saber. 

A educação física é a excecional disciplina que submete o aluno ao 

movimento pensado com razão lógica e coerente. O aluno necessita de meditar 

naquilo que o corpo executa sendo que esta tarefa é mais complexa e exigente 

que aquilo que aparenta. Numa sociedade cada vez mais sedentária, com 

escassas rotinas no que à atividade física diz respeito, é crucial que os 

professores de Educação Física realizem um trabalho meritório e de 

excelência, com o intuito de seduzir os alunos para as diversas modalidades 

sendo atrativos nessa interferência. 

Torna-se fundamental referir que não se altera uma forma de estar ao 

longo de apenas um ano mas esta pode ser modificada com simples 
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intervenções e isso é que tem de motivar estes professores que não 

conseguem acompanhar os alunos em todos os seus anos de formação. Um 

ano é tempo mais que suficiente para deixar a nossa marca bem vincada nos 

nossos alunos. “ O professor medíocre conta. O bom professor explica. O 

professor superior demonstra. O grande professor inspira” (William Ward citado 

por Machado, 2011, pp 20). Se formos uma verdadeira inspiração para os 

nossos alunos, conseguimos de certa forma moldar as suas personalidades. 

Muitos profissionais da área afirmam que a Educação Física é uma 

disciplina como todas as outras, no entanto, desenvolvem as aulas como se de 

uma atividade se tratasse, cingindo-se a capitanear exercícios e atividades 

desportivas negligenciando a sua principal utilidade como educador que é a 

preparação e propagação de saberes. 

 Da mesma maneira que “ o astrónomo pode falar-vos da sua conceção 

de espaço, mas não pode oferecer-vos o seu entendimento…o músico pode 

cantar-vos o ritmo que se encontra no espaço inteiro, mas não vos pode dar o 

ouvido que capta o ritmo, nem a voz que o repercute” (Gibran, 2007), eu mais 

do que convidar os alunos a entrar nas moradas da minha sabedoria, tentarei 

conduzi-los ao limiar dos seus próprios entendimentos. 
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3 – Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1 – Referências ao Contexto Legal, Institucional e Funcional 

 

 “O EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão.” (Matos, 

2011, pp 3) 

 A regulamentação legal deste modelo de Estágio foi promovido no ano 

letivo de 2009/2010, no sentido de poder fazer cumprir o objetivo do processo 

Bolonha. 

O processo de Bolonha, atualmente subscrito por 45 estados europeus, 

é caracterizado globalmente pela criação de: 

 Um sistema de graus académicos comparáveis e compatíveis; 

 Dois ciclos de estudo de pré-doutoramento; 

 Sistema de créditos; 

 Suplemento ao diploma.  

Com a implementação deste processo, ambiciona-se que haja uma 

conformidade na dimensão europeia do ensino superior, orientada pela 

mobilidade, colaboração, comparabilidade e clareza. Alveja um acréscimo da 

eficiência dos sistemas de ensino das faculdades, fomentando uma formação 

de carácter e qualidade a todos os seus alunos e consequentemente o 

aumento da competitividade e empregabilidade dos mesmos. 

 No que diz respeito ao nível institucional o EP é uma unidade curricular 

do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física da FADEUP e sucede nos terceiro e quarto semestres do 

mestrado. Os documentos orientadores do EP são o regulamento geral do 2º 

Ciclo, o regulamento do EP e as normas orientadoras. 

A nível funcional, o EP dirige o estagiário para a experiência em todo um 

conjunto de funções que professor desempenha. Quero com isto dizer que o 

estagiário ostenta o cargo de um professor na sua totalidade. Desta forma, é 
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essencial para os estagiários ter em contemplação que a prática pedagógica 

ultrapassa a inacabada ideia de que serve apenas para a lecionação de aulas. 

 

3.2 – Caracterização Específica da Escola Secundária Francisco de 

Holanda 

 

A realização do Estágio Profissional decorre na Escola Secundária 

Francisco de Holanda, em Guimarães.  

Importante referir que esta escola foi recentemente, remodelada, sendo que 

este é o ano de inauguração da “nova escola” com condições únicas e recursos 

materiais inovadores. No que concerne à Educação Física, foi construído um 

pavilhão com um ótimo design e na parte exterior há um campo de basquetebol 

com duas tabelas, uma pista de atletismo com cerca de 60 metros e uma caixa 

de saltos. Esta escola, antes da restruturação tinha um campo exterior e dois 

pequenos ginásios que dificilmente permitiam uma lecionação nas melhores 

condições de Desportos Coletivos. Tinha uma caixa de saltos num estado 

deplorável. 

Esta escola tem uma oferta educativa desde o 10º até ao 12º ano de 

escolaridade, distinguidas por três áreas diferentes, os Cursos Científico-

Humanísticos, os Cursos Profissionais e o Ensino 

Recorrente. Em termos de turmas, nos cursos Científico-

Humanísticos, temos: 18 turmas do 10º ano, 

nomeadamente, 9 turmas de Ciências e Tecnologias (CT), 4 

turmas de Línguas e Humanidades (LH), 3 turmas de 

Ciências Socioeconómicas (CSE) e 2 turmas de Artes 

Visuais (AV); 15 turmas do 11º ano, designadamente, 8 

turmas de CT, 3 turmas de LH, 2 turmas de CSE e 2 turmas 

de AV; e, por fim, 13 turmas no 12º, especificamente, 7 

turmas de CT, 3 turmas de LH, 2 turmas de CSE e uma turma de AV. Nos 

Cursos Profissionais temos 5 turmas do 10º ano, 4 do 11ºano e 3 do 12ºano. 

Por último, o Ensino Recorrente é composto por 4 turmas do 12º ano. 

Figura 1 - ESFH 
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O grupo disciplinar de Educação Física é composto por 13 professores e 12 

estagiários sendo que 4 são da FADEUP, 3 do ISMAI e 5 da Universidade do 

Minho.  

3.3 – Análise dos Programas de Educação Física 

 

“Novas maneiras de se ver o ensino da Educação Física, seus objetivos, 

fundamentos e alterações carecem de chegar aos professores, os verdadeiros 

atores do ensino.” (Soares, 1988) 

 

Os programas de Educação Física são elaborados pelo Ministério da 

Educação e organizam-se pelos diversos níveis de ensino: 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º 

Ciclo, Ensino Secundário/ Cursos profissionais. 

No que respeita ao 1º Ciclo, a Educação Física tem uma denominação 

diferente - Expressão e Educação Física e Motora – já que se caracteriza por 

ser uma espécie de introdução à educação física por exercitar apenas aspetos 

muito básicos. Este ciclo encontra-se estruturado por 7 blocos e mais um 

opcional (Natação), sendo que alguns blocos abrangem todos os anos do 1º 

Ciclo e outros apenas dois anos de ensino (1º e 2º ou 3º e 4º ano). Os blocos 

estão articulados por objetivos, e os objetivos são comuns nos vários blocos, 

sendo importante ainda referir que existe uma clara distinção entre o 1º e 2º 

ano e o 3º e 4º ano. Este programa foi assim elaborado porque reúne as 

principais competências psico-motoras de cada uma das 7 áreas numa 

progressão harmoniosa e flexível do 1º ao 4º ano. 

 Relativamente ao 2º ciclo, a estruturação é diferente porque este está 

dividido por jogos desportivos coletivos e individuais, e não por blocos. O 

programa para o 2º ciclo é o mesmo do 5º e 6º ano, contudo os 3 níveis de 

ensino (introdutório, elementar e avançado) vão-se alterando ao longo do 5º e 

6º ano de escolaridade. Logicamente que há uma progressão do 5º para o 6º 

ano, quer dos níveis, quer da dificuldade dos níveis. Ainda relativamente ao 

programa existe uma consolidação dos jogos e uma maior concentração e 

iniciação nos jogos coletivos e individuais.  
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 O 3º ciclo caracteriza-se por haver uma abertura do leque de atividades, 

sendo que algumas matérias deixam de existir para aparecerem outras. Tem 

como matérias nucleares da sua estrutura, as atividades físicas desportivas 

(coletivas e individuais), as atividades rítmicas expressivas, jogos tradicionais e 

populares e as atividades de exploração da natureza. Neste ciclo existem no 

entanto matérias alternativas como por exemplo Corfebol, Râguebi, Ténis de 

Mesa, Corridas em Patins, entre muitas outras. De salientar que o 3º ciclo está 

também dividido em 3 níveis de ensino e que dentro de cada matéria pode 

haver grandes combinações destes níveis (vários níveis introdutórios, 

elementares e avançados). 

O programa do ensino secundário apresenta a mesma estrutura que o 3º 

ciclo, sendo que algumas das matérias que eram alternativas do 7º, 8º e 9º ano 

passam a ser obrigatórias no ensino secundário, assim verifica-se que o 

10ºano é uma continuação do 9ºano. Analisa-se assim um número maior de 

matérias em relação ao 3º ciclo, que aparecem como obrigatórias nestes anos 

de escolaridade, com intuito em proporcionar ao aluno um maior conhecimento 

relativamente às várias modalidades existentes no mundo desportivo. Para 

muitos esta fase representa o final da vida escolar, daí a preocupação do 

Ministério em englobar um grande número de modalidades. Fundamentalmente 

o 10ºano é basicamente consolidação e no 11º e 12º ano existe uma maior 

especificidade opcional de matérias que os alunos escolhem, pretendendo-se 

que se chegue ao nível avançado. 

Os cursos profissionais resultam do ajustamento do programa de 

Educação Física dos cursos científico-humanísticos, tecnológicos e artísticos 

especializados à diminuição da carga horária curricular e ao modelo curricular 

dos cursos profissionais, em que as disciplinas se organizam por 16 módulos. 

Os cursos profissionais caracterizam-se por uma abordagem introdutória, 

conteúdos mais acessíveis, garantindo flexibilidade curricular e uma 

aproximação às características da escola. 

Analisando verticalmente as várias fases de ensino, o 1º ciclo 

caracteriza-se pelo nível introdutório de ensino, com a exceção dos jogos em 

que já se introduz nos últimos anos deste ciclo um nível elementar. Este ciclo 
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encontra-se assim estruturado porque se dirige a uma faixa etária que precisa 

de alicerces, ou seja, de uma introdução à aprendizagem motora. Por este 

motivo, as matérias de ensino são menores e diferentes dos restantes níveis de 

ensino. 

Na passagem para o 2º ciclo verifica-se um conjunto de matérias mais 

estruturadas que irão acompanhar o aluno até ao 12º ano. Apesar desta 

divisão da matéria ser igual, para as diferentes fases de ensino, cada escola 

poderá ainda adicionar matérias alternativas ao seu currículo em função das 

suas características. Basicamente, o que diferencia cada uma destas fases é a 

progressão do nível de ensino das matérias. O 2º ciclo caracteriza-se 

essencialmente por um nível elementar de ensino das matérias abordadas no 

1º ciclo, com exceção dos jogos que se encontram já num nível avançado, face 

ao facto de ter sido lecionado no 1º ciclo já num nível elementar, contudo, 

apresenta também níveis introdutórios nas novas matérias. 

Sucintamente, o 3º ciclo procura passar do simples para o complexo, ou 

seja, há introdução de vários níveis avançados em algumas matérias 

lecionadas no 2º ciclo. De salientar também que a orientação só aparece neste 

ciclo de forma introdutória, já que é nesta idade que os alunos serão capazes 

de abordar esta matéria, que exige conhecimentos mais complexos. 

Completado o 3º ciclo, existem duas opções para o aluno, o ensino 

secundário ou os cursos profissionais. Relativamente ao programa de 

Educação Física do ensino secundário, este organiza-se de forma diferente 

entre o 10º e 11º/12º ano. No 10º ano consolida-se alguns aspetos do 3º ciclo, 

não havendo grande diferença entre os níveis de ensino praticados neste. Este 

ano escolar procura ultimar alguns detalhes, construindo a ponte para os 

últimos anos do ensino secundário. Os 11º/12º ano caracterizam-se por níveis 

mais avançados e exigentes de todas as matérias abordadas. Este ensino 

encontra-se assim organizado, já que se dirige a alunos com níveis motores e 

intelectuais desenvolvidos, sendo a complexidade imprescindível para a 

estimulação do aluno. 

Como já foi referido anteriormente os cursos profissionais apresentam 

um programa de Educação Física particular, organizando-se por módulos, 
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sendo os seus níveis de ensino essencialmente introdutórios, ou seja, este 

programa tem um nível de dificuldade mais acessível que o programa de 

Educação Física do ensino secundário. 

 

3.4 – As Funções de um Professor na Escola 

 

 Num Estágio Profissional é fundamental que o Professor Cooperante 

forneça o máximo de informação ao aprendiz no que concerne aos diversos 

papéis do professor na escola, no sentido de que este alcance o máximo de 

saberes relativamente aos cargos que possivelmente executará no futuro, de 

maneira que este se sinta capaz e preparado para a sua vindoura vida 

profissional. Como uma vez disse Abraham Lincoln (citado por Machado, 2011, 

pp 64) “ninguém consegue escapar da responsabilidade de amanhã 

esquivando-se dela hoje”.  

Assim sendo e ao longo do ano letivo fui constatando que o professor 

numa escola assume variadíssimas funções, muitas delas não estando 

diretamente relacionados com a sua principal função, ensinar.  

Desta forma para além, da sua função específica, de lecionar aulas de 

Educação Física na escola, o professor pode desempenhar muitas outras 

funções administrativas. Para além disto, o trabalho administrativo 

provavelmente ocupa tanto tempo como as aulas, o que exige por parte dos 

professores, quer especificidade (nas suas aulas) quer polivalência (trabalho 

administrativo). 

No que ao Diretor de Turma diz respeito, caso me depare no futuro, com 

esta função na escola, de forma sucinta, percebi que é importantíssimo desde 

logo, consultar os documentos que regulamentam o funcionamento da escola 

como o Projeto Educativo de Escola, o Projeto Anual de Atividades e o 

Regulamento Interno. Depois de entender de uma forma geral o funcionamento 

da escola, é necessário e fulcral analisar o Projeto Curricular de Turma e os 

Relatórios Internos do ano anterior, bem como os processos individuais dos 

alunos. Isto será fundamental, não só para se conhecer a turma e os alunos, 
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mas também para se anteciparem eventuais problemas e definir estratégias de 

intervenção. 

Para além destes procedimentos, uma vez, nomeado Diretor de Turma, 

é necessário desde logo, preparar e coordenar várias reuniões do Concelho de 

Turma, promover a elaboração e articulação do Projeto Curricular de Turma e 

iniciar a caracterização da turma. Para além de tudo isto, o Diretor de Turma 

deve fornecer aos professores da turma todas as informações sobre os alunos 

e suas famílias, coordenar as relações interpessoais e intergrupais dos 

professores entre si e dos professores e alunos, estimular e colaborar em 

atividades que promovam a relação escola – meio, discutir e definir com os 

professores da turma estratégias de ensino, identificar os alunos com 

dificuldades e que exigem um acompanhamento especial, desenvolver a 

consciência cívica dos alunos, desenvolver estratégias que contribuam para o 

trabalho em equipa, informar os Encarregados de Educação das regras de 

funcionamento da escola, fornecer aos pais, com regularidade informações 

sobre a assiduidade, comportamento e aproveitamento escolar dos alunos e 

orientar os pais no acompanhamento dos seus educandos. 

No fundo, ele é o professor que acompanha, apoia e coordena os 

processos de aprendizagem, de orientação, de maturação dos alunos e de 

orientação e de comunicação entre os docentes, alunos, Pais/encarregados de 

educação e restantes agentes da ação educativa. “O Diretor de Turma é o eixo 

em torno do qual gira a relação educativa.” (Marques, 2002, p. 15), assumindo-

se como um professor que deverá ser simultaneamente “professor em 

contacto, psicólogo, assistente social, orientador vocacional, relações públicas, 

conselheiro pessoal, missionário, pai/mãe, dinamizador de projetos e 

coordenador de uma equipa de trabalho”. (Sá, 1997 citado por Ribau, 2001). 

Outro dos cargos que possuía pouco conhecimento, o de coordenador 

de departamento e/ou de grupo. Estes cargos administrativos são 

excessivamente complexos já que é inevitável que o professor que o 

desempenha se mantenha informado, obviamente, da legislação vigente tal 

como de todas as alterações que vão saindo nas circulares e nos Decretos- lei, 

ao longo do ano. Para além de tudo isto, é uma função que demanda ao 
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professor que o assume uma responsabilidade e comprometimento extra, visto 

que orienta e modera reuniões, onde se debatem assuntos causadores de 

discordâncias entre os colegas. Isto, naturalmente, exige da parte do 

coordenador que, para além de dominar os assuntos em destaque, tenha um 

perfil democrático mas com liderança inteligente no sentido de ser um 

mediador e moderador das intervenções, assumindo as decisões finais de 

maneira a que estas sejam aceites por todos.  

 

3.5 - Passagem da Formação à Profissão 

 

A passagem da formação à profissão constitui uma problemática da 

profissão docente. 

Face a esta contingência, será importante analisar as características do 

professor iniciante, o seu processo de socialização profissional e as estratégias 

que possam combater e diminuir o choque de realidade que rodeia e atemoriza 

o professor em início de carreira. 

Na literatura não existe uma definição consensual do que é o professor 

iniciante, contudo, Huberman considera este um professor que esteja no 

máximo há 6 anos em exercício profissional. De salientar que “o critério de 

quantidade não é suficiente para definir se um professor é expert” (Januário, 

1996). 

Sousa, na revista “Multidisciplinar da UNIESP” caracteriza o professor 

iniciante como alguém que está em constante dilema entre ser aluno e 

assumir-se como professor, estando este em constante stress derivado dos 

vários problemas que surgem com o impacto da realidade. 

Com fundamento em Freitas (2002) é preciso compreender o processo 

de socialização profissional, nesse sentido, é determinante reconhecer a 

história do professor iniciante, as suas expectativas, os seus projetos e as 

características do grupo profissional a que este vai pertencer. O processo de 

socialização profissional constitui-se através da aprendizagem de valores, 

crenças, formas de conceção do mundo, próprias de uma determinada cultura 

ocupacional. Neste processo, o professor iniciante adquire um “ethos” 
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profissional tácito – algo que não pode ser expresso por palavras - mas que o 

instrui no sentido de este saber como atuar, como e a quem se dirigir, o que 

deve ser valorizado, entre outros detalhes. 

O professor iniciante, nos seus primeiros anos de atividade profissional 

depara geralmente com turmas consideradas “difíceis” e em contextos 

problemáticos, o que o conduz a um choque de realidade. Com intuito de 

diminuir este obstáculo e na procura da estabilização profissional, o professor 

iniciante tem como apoio a convivência com professores mais experientes 

capazes de o integrar, realçando assim a interação entre o agente e o meio. 

Uma outra forma de atenuar o impacto da realidade tem a ver com a formação 

académica. Em vez de se optar por um racionalismo técnico, em que o 

professor para resolver os seus problemas recorre única e exclusivamente a 

conceitos teóricos fundamentados em bases gerais tem de se optar por um 

racionalismo prático em que o professor recorre sistematicamente a um 

processo de reflexão para resolver os seus problemas, tornando-se muito mais 

eficaz. 

É importante referir que há uma dificuldade da formação, por si só, modificar o 

processo de socialização profissional do professor iniciante. 

 

3.6 – Desporto Escolar 

 

 “As escolas, no desenvolvimento do seu projeto educativo, devem 

proporcionar aos alunos atividades de enriquecimento do currículo, de carácter 

facultativo e de natureza eminentemente lúdica e cultural, incidindo, 

nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de 

ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão 

europeia na educação” (Dec. Lei nº 6/2001, art. 9º).  

“Em complemento das atividades curriculares, compete às escolas 

organizar e realizar, valorizando a participação dos alunos, ações de formação 

cultural e de educação artística, de educação física e de desporto escolar, de 

formação cívica, de inserção e de participação na vida comunitária, visando 

especialmente a utilização criativa e formativa dos tempos livres, e orientadas, 
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em geral, para a formação integral e para a realização pessoal dos 

alunos”(Dec. Lei nº 74/2004, art.7º, ponto 2). 

 O Desporto Escolar é claramente uma área da educação com impacto 

em distintos âmbitos sociais. No entanto, é muitas vezes depreciada e muitas 

vezes contemplada meramente como uma “oportunidade de libertar energias”, 

negligenciando-se a sua preponderância “na promoção da saúde, na inclusão e 

integração social, na promoção do desporto, e no combate ao insucesso e 

abandono escolar” (Ministério da Educação, Programa do Desporto Escolar 

para 2009-2013, p. 4). 

 Torna-se essencial e até urgente encarar o Desporto Escolar de uma 

outra perspetiva reconhecendo-lhe as suas grandes preeminências e o seu 

valor educativo no sentido de que este se afirme de forma sustentada no 

ensino dos dias de hoje. 

 Na Escola Secundária Francisco de Holanda existe uma grandiosa 

cultura no que se refere ao Desporto Escolar. Este ano, por exemplo, há 

Desporto Escolar de Voleibol, Karaté, Futsal e Badminton. Do que eu tive 

oportunidade de apreciar das diferentes modalidades, para além da forte 

cultura de vitória, estão implementadas as bases do sucesso: espírito 

cooperativo, união, amizade, entrega e muito teor formativo e educativo. 

 Ao longo deste ano letivo acompanhei de forma infatigável a equipa do 

Voleibol Feminino do Desporto Escolar, estando presente nos treinos, 

orientando treinos de condição física e sempre que possível nos jogos e pude 

constatar um excelente trabalho que tem sido feito ao longo de anos anteriores 

com estas jovens atletas e na promoção e enriquecimento da modalidade na 

região. 

 “As escolas, fazendo que os homens se tornem verdadeiramente 

humanos, são sem dúvida as oficinas da Humanidade” (John Comenius, s.d) e 

nesse sentido o Desporto Escolar assume um papel de destaque. 
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3.7 – Núcleo de Estágio 

 

“O teu êxito depende muitas vezes do êxito das pessoas que te 

rodeiam.” (Benjamin Franklin, s.d) 

 

 O Núcleo de Estágio da FADEUP da Escola Secundária Francisco de 

Holanda é constituído pelos estagiários João Ferreira, Hugo Teixeira, Luís Silva 

e Rúben Leite, tendo como seus Professor Cooperante Francisco Magalhães e 

Orientador da Faculdade José Virgílio Silva. 

 Os meus colegas foram uma peça fundamental na consecução dos 

meus objetivos de Estágio. Com e através deles aprendi muito do ensino, 

partilhei ideias, descobri novos pontos de vista e moldei-me enquanto 

Professor. A presença e observação nas 

suas aulas, as reflexões que eles faziam da 

minha lecionação, as reuniões em 

conjunto, o trabalho cooperativo, a partilha 

de conhecimentos e informações e 

sobretudo o trabalho e equipa em prol de 

um mesmo fim tornaram este Estágio mais 

rico, mais completo e com aprendizagens 

ainda mais significativas. 

 Talvez poderíamos ter sido ainda mais solidários, mais unidos e mais 

presentes mas pelo facto de termos horários distintos isso nem sempre foi 

possível.  

 

3.8 – Professor Cooperante 

 

 “ O amor recíproco entre quem aprende e quem ensina é o primeiro e 

mais importante degrau para se chegar ao conhecimento” (Erasmo de 

Roterdão citado por Machado, 2011, p. 140) 

 

Figura 2 – Núcleo de Estágio 
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 A frase capitular representa, na minha opinião, uma das grandes bases 

do meu sucesso durante este ano letivo. De facto, a relação cordial sustentada 

no respeito, união e amizade que estabeleci com o Professor Cooperante, foi 

talvez, o mais importante “passo” no sentido da consagração. 

 O Professor Francisco Magalhães sempre se apresentou um avaliador 

de excelência, um ponto de equilíbrio entre o Núcleo de Estágio, um verdadeiro 

mestre a ensinar, mas sobretudo um fiel amigo. Todo o seu trabalho 

desenvolvido ao longo deste ano letivo, com quatro estagiários é uma tarefa 

digna de quem se transcende pelo amor ao ensino, de quem assume com 

responsabilidade todas as suas tarefas e tem plena consciência da sua 

importância. 

 Considero que é fundamental reconhecer toda a sua aplicação, as suas 

preciosas correções no final de cada aula, a preocupação pelo mais pequeno 

detalhe que nos tornou a cada dia melhores. 

 Com o Professor Francisco aprendi imenso, mas talvez o seu maior 

ensinamento é a postura humilde e ambiciosa que encara cada dia de trabalho. 

Ele próprio o afirma: “Apenas completarei a minha formação enquanto 

Professor, quando não exercer mais a profissão”. Estas sábias palavras são 

sustentadas na tão conhecida frase de Albert Schweitzer (citado por Machado, 

2011, p. 123) “ Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, 

nunca tem medo e nunca se arrepende”. 

 

3.9 – Orientador da Faculdade 

 

 O Orientador da Faculdade, Professor Virgílio Silva, desde cedo revelou 

ser uma pessoa de discurso fácil, simples no trato e de uma frontalidade 

desmedida. A sua prontidão de resposta e exigência foram alicerces 

fundamentais para o alcançar de uma performance elevada. Revelou ser um 

observador magnífico e um verdadeiro ensinador, dando sempre mais atenção 

à singularidade da pessoa que aos erros que ela cometeu. 

Ao Professor Virgílio reconheço uma elevada capacidade teórico-prática 

e científica que lhe permitem analisar e focalizar a atenção do estudante 
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estagiário no sentido de observar com categoria todos os momentos da aula. 

Ele corrigiu-nos, ajudou-nos a solucionar os nossos problemas e tornou-se 

para mim uma referência. 

Da minha parte houve uma constante humildade na tentativa de procurar 

o aperfeiçoamento, de alterar os aspetos menos positivos e de reforçar todo o 

trabalho positivo desenvolvido. “Ninguém é maior do que aquele que está 

disposto a que lhe assinalem os seus erros” (Dave Barry, s.d). 

 

3.10 – Turma 12º CT3 

 

A turma do 12 CT3 é composta por 25 alunos, 18 dos quais são do 

género feminino e 7 do género 

masculino. Os alunos desta 

turma são, regra geral, bons 

alunos. Dos 25 alunos da turma, 

24 nasceram no ano de 1994 

sendo que apenas uma aluna 

nasceu no ano anterior. Todos 

eles são naturais e residem em 

Guimarães. 

Relativamente às questões de saúde, nesta turma existem alguns alunos 

que apresentam problemas de visão, para além de existirem alguns alunos que 

foram alvo de operações cirúrgicas. O caso mais problemático no que a 

Educação Física diz respeito é o de uma aluna que padece de escoliose dorsal.  

Algo que me deixa agradado e orgulhoso é o facto de todos os alunos 

gostarem da Disciplina de Educação Física, motivo pelo qual me faz acrescer 

ainda mais as responsabilidades.  

Ao longo de todas as aulas estes alunos patentearam uma atitude 

exemplar, evidenciando uma enorme vontade de aprender e de se divertirem. À 

medida que o ano se desenrolou fui-lhes concedendo maior autonomia sem 

nunca permitir que tornassem as aulas numa espécie de recreio, 

descaracterizada e sem teor pedagógico. No fundo, eu tentei “sair de palco, 

Figura 3 – Turma 12 CT3 
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sem nunca sair de cena”. “Um bom mestre tem sempre esta preocupação: 

ensinar o aluno a desenvencilhar-se sozinho” (Edward Forster, s.d). 

De salientar que esta postura correta e irrepreensível dos alunos nas 

aulas permitiu que, de certa forma, o meu exercício da profissão se tornasse 

mais acessível e fácil. 
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4 - Realização da Prática Profissional 

 

 “ O professor ensina para que o aluno aprenda. No binómio ensino-

aprendizagem, o ensino é um meio e a aprendizagem a finalidade porque o 

ensino não se justifica sem a aprendizagem, embora esta, em certos casos 

possa dispensar o ensino. Na escola, os professores são agentes ao serviço de 

um sujeito que é o aluno. Por essa razão, a escola e os meios que ela mobiliza 

não existem porque há professores, mas porque há alunos que precisam dos 

professores para aprender.” (Marques, 2001, p. 22) 

  

A realização da prática profissional representa todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano letivo. Desta forma abordarei as diversas áreas 

desempenho de forma seccionada e pormenorizada mas consciente da 

importância da interligação das mesmas no sucesso de um docente de 

Educação Física. 

 Ao longo das diversas áreas assumirei uma postura crítica e reflexiva 

tentando fazer uma analogia entre os objetivos, dificuldades, recursos e 

estratégias descritos no Projeto de Formação Individual e a realidade final. 

Como é perfeitamente natural o PFI, não sendo cumprido na íntegra, revelou-

se um documento determinante e orientador de todo este processo de ensino. 

 Durante todo este ano letivo, não me tornei expert, não encontrei 

soluções mágicas, não respondi a todas as dúvidas, não sei tudo sobre a arte 

de ensinar. Consegui tornar-me uma pessoa mais pensante, mais reflexiva, 

mais apaixonada pelo ensino e com cada vez mais enigmas por deslindar. 

Suportado na frase de Marques posso afirmar que todo o nosso trabalho deve 

estar centralizado em cada aluno, na sua especificidade, na sua singularidade 

pleno de intencionalidade e de constante reflexão. 
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4.1 – Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

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

ensino. O objetivo da mesma é “construir uma estratégia de intervenção, 

orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no 

ensino da Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de 

educação e formação do aluno na aula de EF” (Matos, 2011, p. 3). 

 Assim sendo serão abordadas estas 4 etapas que constituem esta àrea 

de forma pormenorizada. 

 

4.1.1 - Conceção 

 

 A conceção representa a inicial tarefa de qualquer docente ao serviço de 

qualquer área assumindo um papel fundamental na projeção de um ensino 

contextualizado, individualizado e competente. É através desta etapa que 

conhecemos a realidade cultural, social e económica dos nossos alunos, que 

temos um primeiro contacto com as diferentes personalidades da turma e que 

fazemos uma análise crítica e reflexiva aos planos curriculares e aos 

programas de Educação Física estabelecendo uma primeira analogia entre os 

objetivos requeridos e os objetivos que consideramos exequíveis. Esta 

meditação profunda e detalhada permite-nos adequar os planos curriculares à 

realidade da escola, à tipologia de ensino e à turma a lecionar conjuntamente 

com a adaptação essencial do Programa de EF do 12º ano às competências e 

dificuldades dos alunos. 

 A inaugural convivência entre o Núcleo de Estágio e o Professor 

Cooperante ocorreu numa reunião onde houve um primeiro contacto com a 

estrutura organizativa da escola e algumas regras de funcionamento da 

mesma. Nesta reunião foi-nos solicitado a leitura de diversos documentos 

fundamentais para esta nova realidade. “Entre estes documentos encontrava-

se o Programa do Ensino Secundário, as Normas Orientadoras do Estágio, o 

Regulamento do Estágio, o Projeto Educativo da Escola e o Regulamento 

Disciplinar dos Alunos” (Situação 1 – Reuniões - Diário de Bordo). 
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Em reuniões subsequentes ficou definido que o Diário de Bordo seria 

uma ferramenta de trabalho bastante prática permitindo um registo mais fiel e 

pormenorizado das ocorrências relevantes do Estágio Profissional, 

promovendo nesse sentido um hábito de reflexão crítica agregando a este fator 

o maior alcance organizativo que o mesmo confere. O padrão do plano de aula 

foi de igual forma idealizado e concebido pelo NE em conformidade com o PC. 

A ficha de Caracterização Individual dos alunos após algumas reformulações 

contemplou uma sequência de questões fundamentais para a Caracterização 

da Turma e de cada aluno em particular. 

 Posto isto, parece-me fundamental elaborar um comentário crítico à 

composição curricular do 12ºano patente na página 18 do Programa de 

Educação Física dos cursos gerais e dos cursos tecnológicos até porque a 

turma que lecionei durante este ano de EP foi uma turma do curso de ciências 

e tecnologias do 12º ano. 

 Assim sendo, os alunos devem optar por dois Jogos Desportivos 

Coletivos entre as possibilidades de Futebol, Voleibol, Basquetebol e Andebol. 

Na minha turma a opção recaiu sobre o Futebol e o Basquetebol. Na minha 

perspetiva parece-me positivo o facto de eles optarem pelas modalidades a fim 

de consolidarem mais conhecimentos e competências técnicas, táticas, físicas 

e psicológicas nessas mesmas modalidades que por si só se apresentam como 

uma fonte de motivação para a prática. “Quando o aluno é incitado por um 

estímulo que o interessa, reage favoravelmente a esse estímulo” (Balancho & 

Coelho, 2005, p.21). No entanto, os objetivos idealizados nestas duas 

modalidades no 11º e 12º ano (Nível Avançado) são indubitavelmente 

desadequados para a realidade da minha turma e da maioria das turmas. 

 No Futebol, um dos objetivos é “realiza com correção e oportunidade, no 

jogo e em exercícios critério, as ações: a) receção e controlo de bola, b) remate 

com um e outro pé e de cabeça, c) condução de bola com um e outro pé, d) 

drible, e) passe, f) finta, g) desmarcação, h) interceção, i) desarme, j) marcação 

e l) pressão” (Ministério da Educação, Programa do Desporto Escolar para 

2009-2013, 2009, p. 82). Importante será referir que o jogo terá de ser 7x7 ou 

preferencialmente o 11x11. Dadas as similaridades conhecidas entre esta 
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modalidade e o Futsal no que diz respeito ao objetivo do jogo e aos conteúdos 

tático-técnicos e face ao espaço disponivel para a lecionação decidi que seria 

mais proveitoso abordar a modalidade de Futsal. Todavia cumprir com o 

objetivo acima descrito apenas está ao alcance de um grupo restrito de alunos 

com bases sólidas nos diversos conteúdos. Uma Unidade Temática de 8 a 10 

aulas não permite que alunos que se apresentam num nível introdutório com 

dificuldades iniciais na realização do passe e receção atinjam uma performance 

que lhes permita realizar com correção finta, remate com o pé menos apto 

entre outros conteúdos. Este exemplo é apenas um dos diversos objetivos que 

tiveram de ser reformulados para a turma 12 CT3. 

 Situação semelhante ocorre no Basquetebol onde para além de uma 

adaptação do jogo 5x5 para situação de jogo 3x3 foram adaptados alguns 

objetivos que não concorriam com o nível apresentado pela turma. 

 Para além destas duas modalidades coletivas deve constar na 

Planificação Anual Ginástica ou Atletismo e Dança.  

 Considerando esta opção entre Atletismo e Ginástica apraz-me referir 

que ambas as modalidades assumem uma importância desmedida para o 

desenvolvimento físico, psicológico e social dos alunos. Desta forma parece-

me desadequado lecionar-se apenas uma quando as duas deveriam ser 

impreteríveis.  

Como afirma Rolim & Garcia “Para a criança e para o jovem, o Atletismo 

deverá ser, necessariamente, uma mistura de prazeres/deveres/emoções, de 

jogo/competição/evolução/superação, de crescimento e aprendizagem” (2007, 

p. 6). Esta frase reflete a indispensabilidade do Atletismo no que concerne às 

aulas de EF em qualquer ano de escolaridade. No fundo o Atletismo promove 

um desenvolvimento multilateral dada as oportunidades diferenciadas de 

prática das diversas modalidades declarando-se promotor de aprendizagens 

significativas e enriquecedoras desafiando os alunos com experiências distintas 

que possibilitam convivências com a derrota e a vitória, com o insucesso e a 

glória. 
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A Ginástica pela componente cooperativa e pelo desenvolvimento das 

capacidades motoras apresenta-se como uma modalidade de enorme 

relevância. 

 Por sua vez “…Dançar é vivenciar, é exprimir com o máximo de 

intensidade e emoção a relação do homem com a natureza, com a sociedade, 

com o futuro, com os seus Deuses” (Nanni, 2001, p. 168). Através da Dança os 

Professores de Educação Física conseguem no aluno aumentar o nível de 

desempenho motor, criar hábitos de prática desportiva, fomentar a cooperação 

e como é evidente aumentar o reportório motor na área da Dança favorecendo 

a harmonia com o seu corpo e com os restantes seres. Desta forma a Dança é 

uma modalidade que os alunos devem contactar durante as aulas de EF. 

 A conçeção revelou-se fundamental para a consecução das etapas 

seguintes. 

 

4.1.2 – Planeamento 

 

 Sabe-se que o planeamento serve como "instrumento à disposição do 

professor para imprimir a melhor direção pedagógica possível ao processo de 

ensino" (Bento, 2003) 

 

  O planeamento assume-se na profissão docente como um sustentáculo 

fundamental de um ensino pensado e de um ensino eficaz.  

Todo o processo de intervenção requer um planeamento cuidado. 

Através de um planeamento condiciona-se tudo o que realmente acontece no 

processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, se este se revelar 

desajustado inibe com toda a certeza a aprendizagem dos alunos. 

No entanto, é necessário compreender-se que planear de forma 

minuciosa e refletida não resolve todas as variáveis da intervenção docente 

nem garante um ensino de excelência. Planear permite-nos antever respostas 

e imprevistos, permite-nos adequar tendo por base as necessidades dos 

nossos alunos, permite-nos delinear face ao espaço disponível. Não garante o 

êxito mas encaminha-nos para mais próximo dele. 
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“ O professor deve olhar para o plano como um guia flexível que pode 

ser objeto de alterações no decurso do processo de aprendizagem” (Marques, 

2001, p. 69). Isto significa que esta flexibilidade deve consentir a inclusão de 

acontecimentos imprevisíveis e acidentais que exigem adaptações face ao 

previsto mas que convergem na procura do cumprimento dos objetivos gerais. 

Por muito talento e engenho para o ensino ninguém consegue 

resultados meritórios apenas com inspirações momentâneas. “…Todos devem 

buscar na superação a possibilidade de serem excelentes.” (Araújo, 2011). 

 

4.1.2.1 – Roulement 

 

 Pronunciando sobre planeamento torna-se essencial fazer alusão ao 

Roulement das instalações. Através deste documento foi efetuada toda a 

planificação necessária para a lecionação das aulas de EF. 

 Para além disto foi de extrema utilidade ao longo do ano letivo no 

sentido em que me possibilitou ter conhecimento dos professores em atividade 

nos vários horários e os respetivos espaços de lecionação. Assim sendo, 

sempre que necessário tornou mais facilitada o contacto com os restantes 

professores e a permuta de aulas. 

 

4.1.2.2 – Planeamento Anual de EF 

 

 A segunda convocatória do Grupo Disciplinar de EF da Escola 

Secundária Francisco de Holanda teve como propósito basilar a análise 

conjunta do Programa de EF para o Ensino Secundário e posterior 

reestruturação e adaptação do mesmo às características dos alunos e dos 

recursos materiais existentes. 

 Desta forma definiu-se que para as turmas de 12º ano seriam abordadas 

duas modalidades coletivas eleitas pelos alunos, Atletismo, Ginástica, Dança, 

Corfebol, Bitoque Râguebi e Karaté. 

 Desde logo temi as desvantagens de se lecionar um vasto número de 

modalidades ao longo de um ano letivo e a Prática Pedagógica comprovou a 
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minha opinião. Parece-me de todo incongruente lecionar-se 8 ou 9 

modalidades durante um ano quando se tenciona promover aprendizagens 

significativas nos alunos. Como afirma Marques (2001, p. 62) “O tempo é o 

recurso mais precioso que o professor dispõe” e neste caso o tempo 

dispendido para cada modalidade revelou-se escasso para que o ensino 

tivesse pleno êxito. 

 No entanto é importante referir que apesar do diminuto tempo de cada 

modalidade é possível provocar nos alunos aprendizagens expressivas. No 

entanto torna-se mais delicado exigindo do professor maior capacidade de 

antecipar imprevistos e de improvisação. 

 

4.1.2.3 - Planeamento Anual do 12º CT3 

 

 Em reunião com o Professor Cooperante e com o Núcleo de Estágio 

deliberou-se que no 1º Período seria lecionada uma das modalidades coletivas 

apuradas pelos alunos (Basquetebol), Ginástica Artística e Atletismo. No 2º 

Período seria lecionada a outra modalidade coletiva (Futsal), Ginástica 

Acrobática e Dança. Por sua vez no 3º Período restariam Corfebol, Karaté e 

Bitoque Râguebi. 

 Após consulta do Roulement e de uma longa conversa ficou decretado 

10 aulas para cada Desporto Coletivo, 8 para Atletismo, 10 para Ginástica (5 

para acrobática e 5 para artística, 5 para Karatê, 5 para Dança, 5 para Bitoque 

Râguebi e 5 Corfebol. 

 Importante ainda de referir que o Atletismo seria subdividido em 

Resistência Aeróbia e Triplo Salto e a Ginástica Artística em Ginástica de Solo 

e Minitrampolim. 

 Este planeamento foi alvo de algumas alterações devido a algumas 

aulas que não se concretizaram mas fundamentalmente pela necessidade de 

uma maior exercitação em determinadas modalidades. No entanto as 

alterações não foram muito expressivas. 
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4.1.2.4 - Modelos de Estrutura de Conhecimento 

 

 Os MEC´s representam o apogeu do planeamento para determinada 

modalidade revelando-se de uma utilidade desmedida na preparação de cada 

Unidade Temática e cada aula em particular. Através do MEC estrutura-se um 

plano de ação, um guia de intervenção. 

 O MEC reflete um pensamento transdisciplinar onde numa primeira fase 

se procede à análise das variáveis do contexto que interferem direta e 

indiretamente no processo de ensino-aprendizagem, de modo a intervir 

posteriormente de uma forma mais real e consistente a nível escolar, isto é, no 

que se refere a decisões e a aplicações. Nesta fase de análise, desenvolve-se 

um organograma da estrutura de conhecimentos da modalidade, fazendo parte 

dele os conteúdos programáticos a serem abordados durante o ano letivo. 

Ainda nesta fase, procura-se um conhecimento das infraestruturas e material 

disponível para as aulas da respetiva modalidade, bem como o nível de 

prestação inicial dos alunos referente à modalidade em questão. Esta última 

análise reveste-se de particular interesse, já que a partir desta será elaborado o 

plano da Unidade Temática. Segue-se a fase das decisões, em que se 

determina a extensão e a sequência da matéria (conteúdos a lecionar e seu 

encadeamento), definem-se os objetivos, configura-se a avaliação a utilizar 

(inicial e sumativa) e criam-se as progressões de ensino. No final de todo este 

processo, surge a fase de aplicação, que corresponde à planificação das aulas, 

bem como a todos os registos e documentos utilizados.  

É um modelo de instrução baseado em dois tipos de conhecimento: 

declarativo e processual. Estes conhecimentos ajudam o professor a 

identificarem a sua estrutura de conhecimentos para o ensino e os tipos de 

processos de instrução possíveis de serem ministrados. 

 Resumidamente o MEC “pretende mostrar como a matéria é estruturada, 

identificar essa estrutura e servir-se dela como guião para o ensino/treino” 

(Gomes, 2010, p. 3). 
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4.1.2.5 - Planos de Unidades Temáticas 

 

 Os planos de Unidades Temáticas são elaborados tendo como base a 

análise dos resultados obtidos na aula da avaliação diagnóstica da modalidade. 

 Nas Unidades Temáticas o docente projeta um plano de intervenção a 

fim de cumprir com os objetivos delineados. As Unidades Temáticas 

representam um conjunto de aulas da mesma modalidade que se interligam 

num grau de complexidade crescente e que visam o alcance dos propósitos 

estipulados. 

 A realização de qualquer UT tem como principal objetivo ser uma 

proposta exequível que tenha em consideração uma série de aspetos, 

atendendo aos recursos materiais, temporais e humanos existentes, pois são 

variáveis imprescindíveis em todo o processo de ensino-aprendizagem, que 

podem influenciar e determinar a forma como os conteúdos podem ser 

ensinados. Em qualquer UT tenho como objetivo motivar os alunos, propondo 

exercícios que requeiram uma grande densidade motora e que de igual forma 

permitam que os alunos experienciem tarefas congruentes com os objetivos 

inicialmente propostos. 

 A UT deve conter o número de aulas da modalidade, os conteúdos a 

serem abordados em cada aula e a função didática. A função didática é 

fundamental porque caracteriza a tarefa essencial do processo de ensino 

refletindo o ciclo completo de apropriação da matéria (transmissão, 

exercitação, consolidação e avaliação). 

Importante será referir que as Uts representam o trajeto na busca dos 

objetivos definidos que são “mapas que ajudam a percorrer o caminho em 

direção à meta pretendida” (Marques, 2001, p. 66). 

 

4.1.2.6 – Planos de Aula 

 

 O planeamento da aula é um meio elementar para que o docente 

consiga idealizar e preparar a sua metodologia correspondente aos objetivos a 

serem alcançados tendo que ser criteriosamente concebido e apropriado para 
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a realidade da turma, possuindo flexibilidade “para acomodar os imprevistos 

que acontecem no decorrer da aula” (Marques, 2001, p. 68) 

“Há muitos formatos de planos de aula. O importante é que o plano 

inclua uma apresentação clara dos objetivos, a listagem dos conteúdos, a 

sequência das tarefas a realizar na aula, a indicação dos meios e a forma como 

as aprendizagens dos alunos vão ser avaliadas” (Marques, 2001, p. 67). 

 A frase anterior evidencia a existência de imensos padrões de planos de 

aula. O que distingue um bom plano de aula é a intencionalidade pedagógica 

que lhe é empregue alicerçada em situações de aprendizagens adequadas 

para o nível dos alunos e que concorram para o objetivo pretendido na aula. 

 Cada plano torna-se num novo desafio. Planear significa refletir sobre a 

ação e projetar nova intervenção, porventura nova estratégia. Esse novo 

desafio deve representar para o professor o desafio mais importante da sua 

vida, deve ser encarado com o maior profissionalismo e deve ser concebido 

para que cada instante da aula se traduza num momento especial para os 

aprendizes. 

 “Ser professor é pensar horas e horas em cada detalhe daquela aula 

que mesmo ocorrendo todos os dias, a cada dia é única e original” 

(www.wordpress.com, 2011) 

 

4.1.2.7 - A importância da formulação de objetivos no planeamento 

 

 “Não é possível elaborar um bom plano sem uma correta definição de 

objetivos.” (Marques, 2001, p. 68). 

 O objetivo revela uma intenção, um projeto pedagógico. Neste sentido 

se um objetivo for articulado de forma clara pode-se tornar um colaborador na 

transmissão , sem ambiguidade, dos desígnios das ações pedagógicas, 

selecionar as estratégias apropriadas, auxiliar como referência para avaliar a 

meta a atingir, eleger os meios para aperfeiçoar o processo de aprendizagem e 

superar as contrariedades. 

 “A formulação de objetivos deve respeitar quatro características 

(execução, observação, avaliação e adequação). Isto é, o objetivo deve 
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implicar a execução de uma tarefa exequível; esta tarefa deve ser a mais 

objetiva possível para ser observável; terá de poder ser sujeita a critérios de 

avaliação de forma a determinar-se até que ponto a sua execução foi correta e 

deve respeitar os pré-requisitos sendo adequada às possibilidades do 

educando” (Neves & Graça, 1987). 

 Sintetizando um ótimo plano conjuga-se numa adequada formulação de 

objetivos e de uma oportuna mobilização dos meios para os atingir. 

 

4.1.3 – Realização 

 

 “ A humildade do mestre…consiste em renunciar a demonstrar que está 

lá em cima e em ajudar a subir os outros. O seu dever é ajudar os outros a 

descobrirem, e não pavonear-se com o que ele próprio descobriu já… 

Professor tem de fomentar as paixões intelectuais” (Savater, 2006, p. 127). 

 

 Finalizada a conceção e o planeamento importa abordar a realização da 

Prática Pedagógica. 

 No fundo a realização afigura-se como o cerne da atividade docente mas 

que como já referido anteriormente necessita de um etapa de conceção e de 

um planeamento cuidado. 

 Esta etapa foi aguardada por mim com enorme expectativa e ansiedade 

pela importância que acarreta no Estágio Profissional e no meu futuro enquanto 

docente. Desta forma procurei investir de forma enérgica e constante na minha 

atuação nas aulas e procurei numa fase posterior refletir sobre as mesmas no 

sentido de aperfeiçoar a minha intervenção. 

 Ser professor é ter a capacidade de incutir com apenas um gesto, é ser 

uma referência, é ser aquele em que todos os olhares estão apontados. Isto 

exige de nós uma grande responsabilidade mas possibilita-nos inspirar os 

nossos alunos, deixar a marca da nossa paixão ao ensino e à EF e 

fundamentalmente torna-nos especial ao ponto de influenciar com a nossa 

conduta e atitude perante uma profissão e perante o quotidiano. “A grande 

força dos professores reside no exemplo que dão” (Delors, et al., 2001, p. 135). 
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 Dessa forma sempre foi meu apanágio ser um exemplo para os meus 

alunos. 

 Como já conjeturava a prática trouxe-me momentos de felicidade e de 

orgulho mas também trouxe consigo alguns dilemas por dilacerar, algumas 

dúvidas, alguns receios e como é natural muitas aprendizagens. Desta forma 

tentei ser fiel à minha identidade mantendo uma postura humilde mas crítica 

onde cada resposta era “asfixiada” por novas questões muitas delas sem 

soluções exatas e objetivas. 

 No ensino não há receitas nem soluções mágicas, depende de muitas 

variaveis como são o caso do contexto e da singularidade de cada aluno. Errei 

muito. Certamente errar é um predicado que me acompanhará, mas tentei 

sempre encontrar a “minha” verdade, aquilo em que acredito percorrendo o 

meu caminho e não os caminhos de outrém. Ao longo deste ano letivo recorri 

da experiência e conhecimentos do PC Francisco Magalhães. Todavia não me 

limitei a concretizar o óbvio. Procurei ir mais além, colocar em prática aquilo 

que após horas de reflexão considerei o mais correto, mesmo que ninguém me 

acompanhasse nesse caminho. Eu tinha de o percorrer. Quando sentia 

necessidade de  alterar o percurso não recuava mas sim caminhava em busca 

do conhecimento.  

 Após este ano letivo tenho uma certeza: sou completamente apaixonado 

por esta profissão. 

 “O professor liga-se à eternidade; ele nunca sabe onde cessa a sua 

influência” (Henry Adams citado por Bento, 2008). 

 Acredito de forma convicta que a atitude do professor na aula é 

contagiosa. O seu entusiasmo, a atenção que coloca no trabalho, a 

organização que revela, a disciplina com que dirige a sessão, são argumentos 

decisivos para transferir para os alunos o entusiamo, a atenção e a disciplina, 

indespensáveis a uma boa sessão de trabalho. 

 Por último e não menos importante é a capacidade de sonhar e não 

deixar cessar aquilo que ambicionamos.  
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“Vocé não precisará de sonhos para ser um trabalhador comum, 

massacrado pela rotina, que faz tudo de forma igual todos os dias e que vive 

apenas em função do salário no final do mês. 

 Mas precisará de muitos sonhos para ser um profissional que procura a 

excelência, amplia os horizontes da sua inteligência, fica atento às pequenas 

mudanças, tem coragem para corrigir rotas, tem capacidade para prevenir 

erros, tem ousadia para fazer das suas falhas e dos seus desafios um canteiro 

de oportunidades. 

 Precisará de sonhos para discernir soluções que ninguém vê, para 

apostar naquilo em que crê, para encantar os seus colegas, para surpreender a 

sua equipa de trabalho” (Cury, 2005, pp. 150-151). 

 

4.1.3.1 – Espaços de aula 

 

 A ESFH tem como espaços para a realização das aulas de EF um 

moderno pavilhão, um auditório e um espaço exterior. 

 A rotatividade dos espaços está organizada por forma a em cada três 

aulas no pavilhão lecionar-se uma nos outros espaços. 

 No entanto o pavilhão terá de ser partilhado com mais duas turmas no 

mesmo horário o que nos possibilita usufruir de apenas um terço do mesmo. 

Lecionar modalidades como são o caso do Futsal ou Basquetebol num terço do 

pavilhão para uma turma constituída por 25 alunos parece-me caricato. “As 

dificuldades relativas ao estado físico das escolas e à existência de materiais 

de ensino são acrescidas pelo tamanho da turma.” (Educação R. M., 1998, p. 

75). Para além deste fator, o piso do pavilhão que foi recentemente construído 

está desnivelado o que até já provocou algumas lesões a alunos. 

Obviamente encontrarei, na minha vida profissional, condições 

deploráveis e terei de encontrar estratégias para as ultrapassar. Porém um 

estabelecimento de ensino não devia oferecer condições similares a esta aos 

alunos. Durante o ano letivo procurei estruturar as minhas aulas de maneira a 

serem exequíveis neste espaço procurando simultaneamente que os alunos 
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vivenciassem experiências enriquecedoras e adequadas aos seus níveis de 

habilidade. 

O auditório, embora restrinja as modalidades a lecionar, possui ótimas 

condições para a lecionação de Karaté, Dança, Ginástica Artística e Ginástica 

Acrobática. 

 No exterior dispomos de um campo de Basquetebol 3x3, de uma pista 

de Atletismo com 3 corredores de 100 metros de e uma caixa de saltos. Se as 

condições meteorológicas assim o permitirem, o exterior apresenta-se como 

um espaço magnífico para se lecionar Atletismo, Bitoque Râguebi, 

Basquetebol, Corfebol e até Dança. Por motivos de segurança, o Futsal não 

era permitido praticar-se neste espaço.   

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2 – Preparação da Aula 

 

 Na minha opinião a verificação e preparação do material a ser utilizado 

nas aulas é fundamental para a boa consecução das mesmas. 

 Em todas as aulas compareci pelo menos 20 minutos antes do início da 

mesma no sentido de limitar o espaço de segurança da aula e preparar o 

material. 

 Escolher coletes, encher bolas, colar cartolinas e folhas de apoio, 

colocar postes, colocar colchões, carregar cestos de Corfebol foram algumas 

das muitas tarefas que enquanto docente tive de desempenhar. 

 Presenciei muitos colegas professores que apenas compareciam na 

hora prevista de início de aula não conseguindo rentabilizar da melhor forma o 

tempo de aula promovendo escasso tempo potencial de aprendizagem aos 

alunos. 

 

Figura 4 – Espaços de aula 
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4.1.3.3 - Tarefas de Instrução 

 

 A instrução desempenha para o professor de EF uma das tarefas mais 

relevantes. Através dela transmitimos aos alunos aquilo que ambicionamos em 

determinada situação, que explicamos a realização dos variados exercícios e 

que clarificamos as mais distintas dúvidas. 

 Não se perspetiva que esta tarefa apesar de importante assuma elevada 

percentagem do tempo total de aula. Se contrário se verificasse o tempo de 

empenhamento motor dos alunos iria ser reduzido o que francamente não 

beneficia em nada a aprendizagem. “Os professores de EF dedicam entre 10 a 

50% do tempo de aula em instrução” (Siedentop,1998 citado por Silva, 2010, p. 

21). “Estas diferenças têm a ver com a matéria de ensino e com o momento na 

UT, sendo mais reduzido nas últimas aulas (consolidação) daquela” 

(Metzler,1980 citado por Silva, 2010, p. 21). 

 Nas minhas aulas procurei ser claro e objetivo na instrução 

preocupando-me também em ser célere concentrando-me fundamentalmente 

no essencial. 

A demonstração como auxiliar no processo instrutivo apresenta-se como 

um recurso fundamental e que deve ser utilizado pelos professores de EF. No 

meu caso em particular, recorri-me da demonstração auxiliando-me nos alunos. 

Em algumas situações e quando conveniente a demonstração foi efetuada por 

mim. “…Há a divulgar que a estratégia de colocar alunos com competência na 

modalidade a demonstrar os conteúdos pretendidos facilitou o processo de 

instrução e esclareceu algumas dúvidas” (Situação 29, Aulas lecionadas, Diário 

de Bordo). 

A demonstração tem como objetivo permitir ao praticante uma perceção 

da realização do gesto de acordo com a melhor técnica. 

A sequência lógica da instrução demanda que o professor exercite 

bastante, sobretudo quando vai introduzir nova matéria e novos conteúdos. 

Este foi um facto que nunca negligenciei preparando o discurso previamente a 

todas as aulas. 
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No entanto é importante reconhecer que “a capacidade instrucional não 

resulta unilateralmente da ação do professor, da qualidade intrínseca dos 

modelos de instrução, materiais e tarefas selecionados para a aula ou da 

capacidade e ação dos alunos, mas na otimização da coordenação destes 

elementos” (Graça, 2006, p. 1). 

 

4.1.3.4 – Tarefas de Gestão e Tarefas de Transição 

 

 A organização da turma desde cedo foi uma das minhas maiores 

preocupações e na qual investi com mais afinco numa fase inicial do Estágio 

Profissional. Anteriores experiências académicas e profissionais fizeram-me 

prevenir nesse sentido. 

 No entanto, a turma que lecionei não me colocou grandes desafios neste 

capítulo porque sempre se evidenciaram cumpridores e atentos. 

 De qualquer das formas considero que procurei ser claro na organização 

das situações de aprendizagens com discurso acessível e contextualizado. 

 Regra geral, a organização dos exercícios foi pouco complexa e de fácil 

compreensão. Tentei não diversificar as situações de aprendizagem numa 

mesma aula no que à estrutura diz respeito de forma a facilitar a transição de 

exercícios e consequentemente aumentar o tempo potencial de aprendizagem.  

“A organização das atividades foi algo que de forma minuciosa idealizei. 

Neste sentido e para rentabilizar o tempo de aula através de uma célere 

organização dos alunos e transição entre exercícios estruturei uma aula com 

situações de aprendizagens simples e que me possibilitasse colocar no início 

da aula quase todo o material necessário para a mesma.” (Situação 128, Aulas 

Supervisionadas, Diário de Bordo) 

A criação de rotinas foi uma estratégia adotada, o que facilitou muito a 

minha atuação. Neste âmbito, as rotinas criadas não foram muitas mas 

revelara-se um precioso auxílio nas tarefas de gestão. Todavia para as criar foi 

necessário controlar de forma firme as respostas inicias dos alunos, exigir com 

incentivos e alguma paciência. 
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4.1.3.5 – Tarefas de Observação e posicionamento na sala de aula 

 

 Os momentos de observação são essenciais no processo de ensino-

aprendizagem. Através deles identificamos o nível dos alunos, as respostas 

dadas em função das diversas situações de aprendizagem o que nos permite 

direcionar a nossa intervenção por forma a reforçar os aspetos positivos e 

corrigir o necessário. Sem observação o feedback deixa de fazer sentido. 

 Claramente neste capítulo revelei ao longo do ano letivo algumas 

debilidades no sentido de não conseguir percecionar em determinadas 

situações da aula alguns inconvenientes e não decidir pela melhor opção. Isto 

pode ser justificado pela ainda diminuta experiência. No entanto procurei 

evoluir tentando focalizar a minha atenção para aspetos essenciais da aula. 

Nesse sentido os conselhos do PC foram fundamentais e valiosíssimos. 

 O posicionamento adotado na aula teve sempre em contemplação a 

organização das atividades e a disposição dos alunos. “No capítulo da 

observação parece-me que não revelo qualquer dificuldade adaptando o meu 

posicionamento em função da organização dos exercícios a fim de ter todos os 

alunos dentro do meu campo visual” (Situação 120, Aulas lecionadas, Diário de 

Bordo). 

 

4.1.3.6 - Feedback Pedagógico 

 

 “O Fbp durante a prática tem uma tripla importância: fornece a 

informação necessária para uma correta repetição do desempenho; fornece a 

informação necessária para corrigir erros; é fundamental para a motivação” 

(Magill, 2001 citado por Gomes, 2010, p. 6). 

 Assim sendo o Fbp apresenta-se como de elevada importância para o 

ensino da Educação Física. Eles podem ser individuais, ou direcionados para 

um grupo e devem servir como incentivo mesmo em momentos corretivos. 

Através da emissão de feedbacks os alunos podem ajustar as suas ações e 

compreendem melhor o pretendido. “Procurei emitir feedbacks quer grupais 
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quer individuais auxiliando-me sempre do elogio mesmo nos momentos de 

correção” (Situação 78, Aulas supervisionadas, Diário de Bordo) 

A emissão de feedbacks não se resume a um conjunto de vocábulos que 

vulgarmente se designa de “palavras-chave”. Um mero olhar, um simples gesto 

transmite uma mensagem. Ao longo do ano letivo aprendi imenso neste 

capítulo e a experiência ajudou-me a reconhecer a importância dos feedbacks 

gestuais. 

 Na minha atuação, as críticas sempre foram preteridas pelos elogios 

porque entendo que através destes conseguimos despertar no aluno um motivo 

para alcançar algo. “Os elogios constituem a chave fundamental da 

aprendizagem e aperfeiçoamento, sendo por isso necessário criar e aproveitar 

as oportunidades para proceder, com regularidade, à emissão de informações 

sobre os aspetos positivos dos comportamentos, atitudes e desempenho dos 

praticantes” (Adelino, Vieira, & Coelho, 2000, p. 53). 

 No entanto para se corrigir é necessário ter um conhecimento profundo 

da matéria em questão, no sentido do feedback estar ajustado às carências 

dos alunos. Neste sentido o ciclo de feedback deve ser respeitado. “A emissão 

de feedbacks congruentes com as necessidades dos alunos foi sempre uma 

das minhas maiores preocupações, respeitando sempre o ciclo de feedback. 

No fundo procurei estar atento à resposta dos alunos após a emissão do 

feedback e reformula-lo caso necessário” (Situação 78, Aulas supervisionadas, 

Diário de Bordo). 

 

4.1.3.7 – Gestão do Tempo de Aula 

 

 Relativamente à gestão do tempo de aula tive uma das apreciações 

menos positivas do PC Francisco Magalhães. A crítica advem no sentido de em 

alguns momentos da aula não conseguir ajustar os tempos destinados a cada 

exercício por forma a aula terminar à hora definida. 

 Refletindo sobre o reparo e com a ajuda do Núcleo de Estágio e com o 

auxílio dos conselhos do Professor Francisco, patentei uma brilhante evolução 
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nesse sentido revelando uma grande humildade e fundamentalmente uma 

enorme vontade e ambição de ser a cada dia melhor. 

 

4.1.3.8 – Motivação 

 

 “Em didática, uma das experiências mais conhecidas é a de Hurlock. 

Foram observados, em simultâneo, três grupos de estudantes, adotando, para 

cada grupo, uma atitude diferente perante o trabalho realizado: no grupo A 

utilizou-se sempre o louvor e o elogio; no grupo B, apenas a censura: no grupo 

C, a indiferença. Os resultados foram muito bons em A e muito superiores ao 

de B; em B ligeiramente acima de C, que, por sua vez, ocupou o último lugar 

na escala” (Balancho & Coelho, 2005, p. 17) 

 

A frase inicial retrata a importância de motivar os alunos para a prática 

física contribuindo para um estilo de vida mais ativo e saudável. 

Basicamente motivação é energia para executar algo. A motivação não 

se consuma senão quando o aluno descobre razão suficiente para a tarefa que 

realiza, quando lhe admira o valor e compreende que os seus empenhos o 

levam à realização do ideal almejado. 

Nesse sentido torna-se importante contribuir para que o aluno descubra 

em si mesmo a paixão pela atividade física e pelo desporto proporcionando-

lhes vivências positivas e marcantes. Por vezes o recurso a motivação 

extrínseca como é o caso dos prémios podem ajudar mas quando em exagero 

deturpam o significado da verdadeira motivação intrínseca. 

 “Relativamente aos prémios como motivação, ocorre-nos distinguir duas 

formas de motivação: motivação intrínseca e motivação extrínseca. A primeira 

diz respeito a motivos de prazer e satisfação interior e a segunda a motivos 

exteriores ao sujeito. Os prémios naturalmente visam satisfazer a motivação 

extrínseca.” 

 Na minha opinião a motivação intrínseca é que deve ser dada ênfase 

porque é através dela que os alunos continuarão ou não a praticar desporto ou 

qualquer tipo de atividade física. Para além disto é esta que faz surgir no 
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consciente de cada um a vontade e o prazer da realização de cada ato e no 

esforço de cada momento. 

 

4.1.3.9 – Adequabilidade das situações de aprendizagem 

  

Os professores de Educação Física devem proporcionar aos alunos 

situações de aprendizagens ajustadas aos seus níveis de habilidade, porém 

que representem um desafio. Como refere Gomes (2010, p. 17) as atividades 

de aprendizagem devem conter “80 a 90% de sucesso”. 

As atividades para aperfeiçoar o desempenho dos alunos devem 

possibilitar oportunidades de prática máximo para todos os aluno a um nível 

apropriado mas que simultaneamente assumam algum grau de dificuldade e 

exigência. 

Ao longo do ano letivo procurei fazer de cada aula um desafio, de cada 

situação de aprendizagem um progresso no desempenho tentando de forma 

fidedigna encontrar os exercícios mais adequados para os objetivos propostos, 

que possibilitem maior tempo de prática e que essencialmente se enquadrem 

nos 80 a 90% de sucesso. 

Como se adivinhava, nem sempre fui bem-sucedido nas minhas 

investidas mas neste momento sinto-me mais confiante e apto para alcançar tal 

feito. 

 

4.1.3.10 – Jogos Cooperativos 

 

 “O objetivo primordial dos jogos cooperativos é criar oportunidades para 

o aprendizado cooperativo e a interação cooperativa prazerosa” (Orlick, 1989, 

p.123 citado por Correia, 2008, p. 40). 

 

 Os jogos cooperativos são essenciais para um processo de ensino-

aprendizagem harmonioso e divertido. Sempre que possível possibilitei aos 

alunos este tipo de vivências no sentido de promover momentos de diversão e 

de união onde as desigualdades sociais eram desprezadas e todos lutavam em 
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prol do mesmo objetivo. O facto da minha turma ser um pouco desunida 

justifica a minha ainda maior procura deste tipo de jogos. 

“Na parte final da aula assistiu-se a um bonito momento de cooperação 

e trabalho de equipa, onde num exercício engendrado por mim consegui 

estabelecer laços de união entre a turma, espirito de camaradagem, ter alunos 

satisfeitos e divertidos, e ainda possibilitar-lhes um retorno à calma diferente” 

(Situação 108, Aulas lecionadas, Diário de Bordo). 

 

4.1.3.11 – Relação alunos-alunos e Professor-alunos 

 

 Durante o ano letivo ambicionei ser um mediador entre os alunos, um 

promotor de amizades, um impulsionador de sentimentos e emoções porque 

acredito plenamente que o bem-estar de um individuo depende em larga 

medida da sua interação social e da harmonia que tem consigo mesmo e com 

os que o rodeiam. 

 De certa forma, encarei a relação com os meus alunos onde a hierarquia 

apesar de instituída e respeitada não condicionava a amizade, o 

companheirismo e o afeto. “Na conversa informal, no discurso científico ou no 

literário transmite-se aconchego, afeto…” (Prazeres, 2002, p. 7) 

 À medida que o ano letivo se ia desenrolando concedi maior autonomia 

aos alunos. Permiti que, com liberdade mas dentro de limites, tomassem 

decisões e orientassem em certa medida as suas aprendizagens. Como diz 

Glennon (1997, p. 139) “é preferível darmos-lhe gradualmente mais liberdade e 

respeitarmos o seu direito de controlar (dentro de limites razoáveis) a sua 

própria vida”. 

 

4.1.3.12 – Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

 

 Como afirma Crato (2006, p. 118) “a primeira e indispensável qualidade 

de um bom mestre é o conhecimento da matéria que leciona”. 

 Para se ensinar é preciso ter-se um elevado conhecimento sobre aquilo 

que se ensina. Todavia não chega, é necessário ser-se portador de um 
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reportório instrumentado de saberes e habilidades de ensino para que se possa 

responder às instâncias das situações de aprendizagens, e à sua variabilidade. 

Este aspeto é que distingue um professor de um profissional da mesma área. 

De facto parece evidente que por muito conhecimento adquirido se o professor 

não conseguir representar a matéria para os seus aprendizes não há ensino. 

“ O conhecimento pedagógico do conteúdo corporiza os aspetos mais 

pertinentes para ensinar esse conteúdo. Dentro da categoria de conhecimento 

pedagógico do conteúdo eu incluo, para os tópicos mais usualmente ensinados 

numa dada área da matéria, as formas mais uteis de representação daquelas 

ideias, as analogias, ilustrações, exemplos, explicações e demonstrações mais 

numerosas…” (Shulman, 1986, p. 9 citado por Bento, Garcia, & Graça, 1999, p. 

220). 

Ao longo do ano letivo fui evidenciando melhorias no conhecimento do 

conteúdo e pedagógico do conteúdo fundamentalmente nas modalidades 

menos dominadas como o caso do Basquetebol, Karaté e Ginástica. No fundo 

sinto-me estrategicamente mais competente e com maior capacidade para 

transformar o conhecimento das mais diversas áreas em conteúdo de ensino. 

 

4.1.3.13 – Adaptação a imprevistos 

  

A capacidade de adaptação a imprevistos que possam acontecer nas 

aulas de Educação Física é fundamental para o sucesso nesta profissão.  

A resposta dos alunos pode não ser congruente com o expectável, os 

exercícios propostos podem não ser os ideais para alcançar determinado 

propósito. Portanto é indispensável esta habilidade num docente desta área. 

Apesar desta capacidade de reagir depender muito da personalidade de 

cada professor, ela pode e deve ser treinada. Quando planeamos uma aula 

devemos pensar e refletir sobre aquilo que pode ocorrer de menos positivo, 

quais as componentes críticas de cada situação, que acontecimentos do 

passado podem ser ilações para aulas futuras. 

Com certeza a experiência nos ajudará imenso no encontrar das 

melhores soluções, mas enquanto ainda não nos galanteia devemos com muita 
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pretensão e audácia procurar prever com rigor os acontecimentos da aula. 

Assim nos sentiremos mais preparados para responder de forma mais eficaz. 

 

4.1.4 – Avaliação 

 

“A função de avaliar tem hoje um lugar preponderante em qualquer 

operação de planeamento sistemático e nos mais diversos domínios. 

Compreende-se facilmente, porquê. Num plano modesto ou de grande 

dimensão, a curto ou a longo prazo, visam-se sempre metas ou objetivos que 

importa atingir. Para toda a operação planeada ser bem conseguida importa, 

por um lado, avaliar se está a decorrer como previsto e, por outro lado, 

averiguar se os resultados obtidos são, de facto, os pretendidos.” (Ribeiro, 

1990, p. 5) 

De facto a avaliação não se justifica a si própria nem serve unicamente 

para determinar o valor ou mérito de uma pessoa ou identidade. 

A avaliação na pedagogia pode-se definir como um processo para 

determinar se os objetivos educacionais foram alcançados pelos alunos. Numa 

visão um pouco mais específica, é “o processo de reunir informação para fazer 

um julgamento sobre produtos e processos na situação instrucional. A 

avaliação pode ser formal ou informal, formativa ou sumativa e referenciada à 

norma ou ao critério” (Rink J. E., 1993). 

Os momentos de avaliação sempre foram encarados com enorme 

responsabilidade pela importância que assumem para o processo de ensino-

aprendizagem, a orientação a avaliação reflete a orientação do ensino. 

 

4.1.4.1 – Avaliação Diagnóstica 

 

“Este tipo de avaliação é fulcral para se detetar e predizer o nível inicial 

dos alunos e da turma em geral. Ou seja, segundo Gomes (2011)“serve para 

determinar se o/a aluno/a possui os pré-requisitos necessários para a tarefa, 

matéria, ciclo de formação seguinte”. Como tal, esta é realizada na primeira 

aula da Unidade temática, com as seguintes funções: detetar o nível inicial da 



62 
 

turma; permitir uma primeira avaliação das capacidades dos alunos; verificar a 

adequação dos objetivos específicos a atingir pelo aluno.” (Retirado Mec 

2011/2012). 

A avaliação diagnóstica, desenvolvida no início de uma Unidade 

Didática, revelou-se um ponto de referência para detetar as causas 

subjacentes a eventuais dificuldades de aprendizagem, e situar os alunos 

perante o programa e a matéria. Este tipo de avaliação é de extrema 

importância, na medida em que é o principal elo de ligação à etapa do 

planeamento, permitindo adequar os objetivos e respetivas formas de 

desenvolvimento à capacidade intelectual e motora de cada um dos alunos. 

 Nem sempre a análise dos resultados da avaliação diagnóstica me 

retrataram de forma fidedigna o nível dos alunos em determinada modalidade 

mas no decorrer das aulas alguns ajustes foram realizados. 

 

4.1.4.2 – Avaliação Formativa 

 

Ao longo do cumprimento das unidades temáticas, dá-se lugar à 

avaliação formativa que pretende apurar se o aprendizado está a acontecer 

como previsto, designadamente no referente a conteúdos ou competências 

fundamentais. É uma avaliação que recai sobre segmentos curtos de matéria e 

que, por isso, avalia em profundidade e em detalhe. 

“Segundo Siedentop & Tanehill (2000) este tipo de avaliação “é usado 

para fornecer informação contínua e feedback para alunos e para o professor 

sobre o progresso em direção aos objetivos de aprendizagem”. Ou seja, este 

tipo de avaliação é mais direcionado para fornecer feedback com o intuito de 

medir o impacto do processo contínuo do ensino. Deste modo é importante 

fornecer várias oportunidades aos alunos para poderem exercitar e testar as 

suas habilidades. Assim, e segundo Vickers (1990) “os alunos são encorajados 

e é expectável que atinjam um elevado sucesso em cada objetivo. Isto é 

alcançável primeiramente por disponibilizar quantidades de tempo adequadas e 

por providenciar um ambiente que forneça ajuda e encorajamento na prática” 

(Retirado MEC 2011/2012). 



63 
 

A avaliação formativa, sendo uma parte integrante do processo de 

ensino e aprendizagem, é também determinante na qualidade desse processo 

e sistematicamente usada durante o seu desenvolvimento. Teve para mim a 

finalidade de emitir "feedbacks" relativamente à evolução dos alunos e às suas 

dificuldades, detetar problemas de ensino - aprendizagem, bem como localizar 

erros de modo a permitir a utilização de outros processos de ensino. 

Este tipo de avaliação permitiu-me avaliar qualitativamente os alunos de 

uma forma sistemática e contínua. 

Confesso, no que me diz respeito, que esta avaliação formativa feita ao 

longo de todas as aulas, influenciou em cerca 80% a nota por mim atribuída na 

avaliação final de cada U. D, pois parecia-me demasiado injusto e redutor, por 

exemplo, avaliar um aluno relativamente ao seu lançamento na passada no 

Basquetebol em dois ou três lançamentos quando ao longo das aulas observei 

imensos. 

 

4.1.4.3 – Avaliação Sumativa 

 

“Este tipo de avaliação, segundo (Vickers, 1990) “ocorre numa ocasião 

como no final duma aula, de uma unidade, ou de um ano; realça o progresso 

de um aluno num aspeto particular do seu percurso”. Segundo (Rink, 1993) “ a 

informação da avaliação sumativa é usada principalmente para aferir o sucesso 

e para comparar os alunos com outros alunos ou com um determinado padrão 

estabelecido pelo professor”.” (Retirado MEC 2011/2012). 

No fundo a avaliação sumativa permitiu classificar os alunos com uma 

determinada nota num exato momento de avaliação o que me possibilitou 

dissipar algumas dúvidas existentes. No entanto, esta serviu de igual forma 

para verificar a metódica, a evolução dos alunos ao longo de um conjunto de 

aulas que permite tirar algumas conclusões importantes para anos futuros. 
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4.1.4.4 – Teste teórico 

 

 No final de cada Período realizou-se um teste teórico no sentido de 

avaliar os conhecimentos e aprendizagens dos alunos nas mais diversas 

matérias. Estes testes eram constituídos por perguntas que visavam avaliar 

fundamentalmente a componente técnica e tática de uma modalidade. 

 Os resultados obtidos nesta avaliação foram, regra geral, ótimos o que 

revela que os alunos se apresentaram atentos nas aulas e que lhes consegui 

transmitir muitos conhecimentos. 

 Na minha opinião estes testes são importantes de se fazer por ser mais 

um momento avaliativo e para nos permitir conhecer o nível teórico dos alunos 

embora não sejam preeminentes. 

 Nunca irei premiar ou valorizar a simples aquisição ou memorização de 

matéria. Pelo contrário, sempre assentarei a minha avaliação ao nível dos 

conhecimentos, competências, atitudes e outros elementos fornecidos pelos 

alunos diariamente. Durante cada semana, ao longo dos vários meses, e ao 

longo de todo o ano. 

 

4.1.4.5 – Autoavaliação 

 

“É, cada vez mais, importante atribuir aos nossos alunos um papel 

preponderante na identificação dos sucessos obtidos e dos erros cometidos, 

assim como na sua correção. Neste tipo de avaliação, os alunos são portanto 

chamados a refletir sobre a sua aprendizagem e a classificá-la, para 

posteriormente a comparar com os resultados obtidos pelo professor. Caso 

estes sejam diferentes, o professor deverá explicar ao aluno o porquê de tal 

decisão. 

As fichas de autoavaliação permitem ao aluno fazer um balanço acerca 

da sua participação na aula, o objetivo destas fichas passa então a ter uma 

componente de autocorreção. 

Podemos dizer que a autoavaliação terá como objetivo principal a 

regulação do processo de ensino-aprendizagem pelo sujeito dessa 
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aprendizagem, o que lhe permite identificar os erros cometidos e tentar 

encontrar soluções para tais erros. 

Para que os alunos possam realizar corretamente a autoavaliação é 

necessário que tenham consciência dos critérios utilizados pelo professor e que 

consigam identificar e perceber os sucessos obtidos e os erros cometidos.” 

(Retirado MEC 2011/2012). 

 Considero que este espaço de diálogo com os alunos a fim de 

compreendermos a nota que propõe é de extrema importância. Ao longo dos 

diversos períodos me preocupei em entender as razões dos alunos e também 

mostrar-lhes o meu ponto de vista. Parece-me que esta conversa, quando 

realizada dentro de limites razoáveis, favorece a harmonia no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

4.2 – Área 2 – Participação na Escola  

 

 Esta área engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante estagiário tendo em vista a sua integração na comunidade escolar. 

 Na minha opinião a participação do professor de Educação Física na 

escola não se deve resumir à lecionação das suas aulas. Sendo criativos e 

dinâmicos podemos desenvolver na escola uma série de atividades que visam 

promover o gosto pela prática física e fomentar um estilo de vida ativo e 

saudável nos alunos. 

 Estas mais diversas atividades realizadas no seio da escola revelaram-

se muito importantes para o meu crescimento pessoal e profissional. 

 

4.2.1 – Artigo para o Jornal da Escola “Encontro” 

 

 No 1º Período o NE pensou ser interessante a realização de um artigo 

para o Jornal “Encontro”, o Jornal da ESFH visto ser um elo acessível de 

contacto com os alunos. 
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 Após alguma meditação no assunto consideramos que seria de todo 

pertinente elaborar um artigo intitulado de “Hábitos e guia prático de uma 

alimentação saudável”. 

 Conhecendo a realidade dos nossos jovens no que a hábitos 

alimentares diz respeito parece-me que esta opção teve enorme sucesso. No 

artigo para além de uma sensibilização para a alimentação deficitária que tem 

como consequência o aparecimento de cada vez mais doenças como o caso 

dos Diabetes e a Obesidade, disponibilizamos aos alunos um guia bastante 

prático para uma alimentação saudável. 

 Procuramos dentro de um estilo de escrita compreensível e comum 

alertar os alunos para este cada vez maior flagelo da sociedade. 

 A preparação e escrita deste artigo revelaram-se importantes no sentido 

em que me permitiu conhecer alguns estudos desenvolvidos na área e ajustar 

o tipo de texto à população alvo, neste caso os alunos. 

 

4.2.2 – “XicOlimpíadas” 

 

 Esta atividade foi aguardada com enorme expetativa e ansiedade pela 

importância que assume dentro do Plano Anual de Atividades desta Escola. O 

corta-mato é uma atividade usual e com alguma adesão nesta escola e que se 

tornou ao longo dos anos uma prática regular para a maioria dos alunos, pelo 

gosto desenvolvido na prática física e pelas vantagens que esta participação 

acarreta em termos de avaliação final. O nosso núcleo de Estágio teve uma 

brilhante ideia no sentido de “romper” com o tradicional, de “escapar” à 

monotonia, associando ao corta-mato outros tipos de provas de Atletismo, 

como o Salto em Comprimento, 100 metros e Lançamento do Peso. Com toda 

a certeza, este novo formato denominado “ XicOlimpíadas” veio despertar um 

novo apreço por esta atividade e veio possibilitar uma maior diversidade de 

oferta, permitindo aos alunos explorarem outras modalidades do Atletismo. 

 O nosso núcleo de estágio era, obviamente responsável pelo 

funcionamento desta atividade mais concretamente da prova de Salto em 

Comprimento, onde para além da divulgação das regras, eramos responsáveis 
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pelo cumprimento das mesmas, pela organização das provas, pelo registo de 

pontuações e pela divulgação da classificação final. Ao nosso encargo estaria 

também o aquecimento de todos os participantes desta prova. 

 A prova foi organizada para que os juvenis masculinos participassem em 

primeiro lugar, seguindo-se as juniores e juvenis femininos em conjunto, 

finalizando com a participação dos juniores masculinos. 

 A minha função mais particularizada era de registar as pontuações 

obtidas e as respetivas pontuações. Os meus colegas de núcleo de estágio 

Rúben Leite e Luís Silva tinham como função a medição dos saltos, enquanto o 

Hugo Teixeira era responsável pela validação e anulação dos dados bem como 

da organização dos participantes. 

 Estas tarefas individuais já teriam sido minuciosamente preparadas e 

delineadas pelo nosso Núcleo a fim de facilitar a organização e o bom 

funcionamento da prova. 

 De realçar que apesar de um comum nervosismo, a alegria e o espirito 

de competição foram permanentes. Isto apenas se verificou, pelo rigor e 

competência que sempre assistiu a prova. 

 Torna-se importante mencionar que toda esta atividade foi um sucesso, 

comprovado pelo magnífico e motivador número de participantes, bem como 

pelo espírito que envolveu toda a atividade. Nem a chuva teve a capacidade de 

assolar a magnificência desta atividade rica em aprendizagem e interação 

social. 

 Sem qualquer tipo de preciosismo, apraz-me enaltecer a nossa 

prestação enquanto Núcleo refletida na estruturação, organização e decorrer 

de toda a prova.   

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Preparação XicOlimpíadas 
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4.2.3 – Atividade “dESFHrute 8x” 

 

 A “Atividade Desfrute 8x” foi idealizada e concebida para os professores 

e funcionários da Escola Secundária Francisco de Holanda. Esta atividade 

divide-se em 8 momentos, repartidos por 8 meses, onde os praticantes 

poderão usufruir da prática de diversas modalidades organizadas pelos vários 

núcleos de Estágio.   

 Sendo que o Departamento de 

Educação Física conta com quatro Núcleos 

de Estágios ficaria ao nosso encargo a 

preparação e orientação de duas das 

atividades. Após uma reunião entre os 

diversos Núcleos ficou definido que à nossa 

responsabilidade ficaria uma atividade de Voleibol e de Bitoque Râguebi. 

 Fazendo uma análise às diversas atividades, não comparecendo apenas 

a uma por motivos profissionais, não foi muito positiva visto que, recorrendo a 

diversas estratégias de divulgação, a adesão foi diminuta o que leva a repensar 

a realização deste tipo de atividades em anos vindouros. 

 No que concerne às atividades do nosso Núcleo de Estágio a de 

Voleibol teve relativa adesão apesar de a divulgação não ser muito bem 

conseguida. No entanto, pela modalidade em si conseguimos despertar a 

atenção de muitos professores e alguns funcionários. Sendo a atividade 

inaugural do “dESFHrute 8x” serviu essencialmente para fundamentar este tipo 

de atividades e realizar um jogo. 

 A atividade de Bitoque Râguebi foi encarada pelo Núcleo de Estágio 

com enorme responsabilidade sendo que desde a sua divulgação até à sua 

realização a entrega foi inesgotável no sentido de conseguir obter o maior êxito 

possível. 

Na divulgação da atividade consideramos fundamental para além da 

elaboração de cartazes para afixar na biblioteca da escola e na sala de 

Professores, elaborar também um convite pessoal a entregar aos Professores 

mais próximos e mais assíduos nas anteriores atividades. 

Figura 6 – Convívio de Bitoque Râguebi 
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 Como as características da modalidade o permite e na tentativa de 

diversificar um pouco as atividades decidimos realizá-la no Parque da Cidade 

de Guimarães. Neste sentido e aproveitando o local consideramos interessante 

a realização de um pic-nic convívio no final da atividade. 

 Apesar do desmedido empenho e compromisso dedicado à atividade a 

adesão não foi a aguardada. No entanto, torna-se importante referir que a 

temperatura ambiental não estava a mais apropriada o que não ajudou. 

 A atividade desenrolou-se num ambiente divertido onde a harmonia e a 

boa disposição estiveram sempre presentes o que fez desta atividade algo de 

positivo e merecedor de reconhecimento pelos demais presentes. 

 No início da atividade foi feito um enquadramento à modalidade, onde se 

abordaram as regras principais, as adaptações feitas em relação ao Râguebi. 

Durante toda a atividade pelo menos um elemento do Núcleo esteve 

responsável pelo cumprimento das regras do jogo assumindo a função de 

árbitro. 

 Finalizado o jogo de Bitoque Râguebi, iniciou-se o pic-nic. Os vários 

elementos do Núcleo de Estágio bem como o Professor Cooperante Francisco 

Magalhães contribuíram para este pequeno lanche que foi oferecido aos 

participantes. Durante este pic-nic, o convívio esteve sempre presente onde de 

alguma forma serviu para estreitar laços de amizade com pessoas menos 

próximas. 

 Concluindo, apesar de a adesão não ser a idealizada a atividade 

decorreu muito bem e certamente será relembrada pelos presentes com 

tamanha satisfação. No entanto, como referi anteriormente, terá de se repensar 

em anos futuros as vantagens e os inconvenientes de se organizarem 

atividades com este cariz. 

 

4.2.4 – Flash Mob 

 

 Quando a atividade da Flash Mob foi pensada para o Plano Anual de 

Atividades, todos os professores referiram que podia ser um enorme sucesso, 
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um verdadeiro destaque e uma forma diferente de dar a conhecer o trabalho 

extracurricular desenvolvido na escola. 

 Ao longo das aulas de Dança transmiti a coreografia a realizar na Flash 

Mob o que na verdade foi um enorme desafio superado com êxito. 

 No entanto foram delineadas algumas datas para o evento, sendo que o 

evento ocorreu por duas vezes na escola 

mas sem que fosse muito bem-sucedido. 

 A Flash Mob foi apresentada também 

no âmbito do Roteiro Cultural tendo nesse 

instante o seu momento de apoteose 

derivado em certa medida da excelente 

organização. 

 

 

4.2.5 – Ação de Formação de Atletismo 

 

 Esta ação de formação foi organizada e estruturada pelo Núcleo de 

Estágio da FADEUP e decorreu no Pavilhão da Escola Secundária Francisco 

de Holanda. 

 Esta ação tinha como objetivos fundamentais dar a conhecer aos 

Professores do Departamento de Educação Física as potencialidades do 

Atletismo e algumas ideias perfeitamente exequíveis para a construção de 

material inexistente na maioria das escolas. Este material apresentado 

constrói-se de forma rápida e simples e com recurso a pouco dinheiro. 

 Na atividade foram apresentados materiais alternativos ao disco, ao 

martelo, ao peso, ao dardo e às barreiras. A apresentação destes materiais foi 

acompanhada por uma explicação da sua construção e algumas estratégias da 

sua utilização e abordagem da modalidade em questão. 

 Para além destes materiais foram mencionados outros de fácil 

construção com a vara e as fitas de salto em altura. 

 No fundo, o nosso NE pretendeu transmitir algum do conhecimento 

adquirido na formação académica sobre materiais autoconstruídos para os 

Figura 7 – Ensaio da Flash Mob 
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professores mais experientes. Isto certamente irá ser um importante auxílio 

para quando se depararem com falta de 

recursos materiais. 

 Foi com enorme prazer que 

orientamos esta ação de formação que 

teve da parte dos docentes um feedback 

muito positivo, o que nos deixa 

particularmente orgulhosos. 

 

4.2.6 – Roteiro Cultural 

 

 Esta atividade foi realizada no dia 8 de Junho após ter sido adiada. 

 O início da atividade estava previsto para as 10 horas e como o nosso 

Núcleo de Estágio assumiu funções importantes na organização 

comparecemos no Toural por volta das 9 horas no sentido de preparar a 

primeira atividade, a Flash Mob que decorreu neste mesmo espaço.  

 Nesta atividade era essencial organizar os alunos pelo espaço por forma 

a não comprometer a realização da Flash Mob e a fim de possibilitar que todos 

tivessem condições para assistir. O meu papel bem como dos restantes 

Estagiários presente foi fundamental tanto na transmissão do pretendido aos 

docentes que acompanhavam os alunos bem como na barreira física que não 

possibilitou aos alunos se situarem no meio dos participantes. De realçar que a 

Flash Mob teve finalmente o sucesso 

merecido muito fruto da organização 

minuciosa e de muito treino. 

 Apesar de apenas ser solicitada a 

minha presença nesta atividade e no São 

Francisco na atuação de um grupo folclórico 

ainda compareci na Oliveira onde atuou uma 

DJ aluna da Escola Secundária Francisco de Holanda e onde os alunos 

envolveram-se num ambiente festivo com muita dança e boa disposição. 

 Seguiu-se então o São Francisco, onde orientei a disposição dos alunos. 

Figura 8 – Ação de formação de Atletismo 

Figura 9 – Rancho folclórico no Roteiro Cultural 
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 Posto isto, deslocamo-nos para o Centro Cultural Vila Flor onde 

decorreu uma atuação de Dança de duas alunas da Escola Secundária 

Francisco de Holanda.   

 Antes do almoço e convívio no Parque da Cidade de Guimarães houve 

ainda uma atividade no Paço dos Duques na qual não estive presente. 

 Considero que esta atividade teve um enorme sucesso até porque foi 

preparada com enorme rigor e sentido de responsabilidade. A colaboração de 

todos os Professores que acompanharam as turmas foi essencial para o 

sucesso da atividade. 

 

4.2.7 – Desporto Escolar 

 

 O Desporto Escolar foi algo que 

desde cedo revelei claro interesse e 

dedicação. Particularmente, considero que 

o Desporto Escolar assume nos dias de 

hoje extrema relevância para os jovens 

estudantes. 

 Por razões que não vislumbro 

necessidade de referir muitos alunos não têm possibilidades de praticar 

Desporto ou qualquer tipo de atividade física em clubes desportivos ou 

associações. Desta forma, o Desporto Escolar revela-se de uma preeminência 

bestial. 

 Como adoro treino desportivo e tenciono investir em formação 

académica nessa área pareceu-me interessante acompanhar e ser parte 

orientadora dos treinos das atletas. 

 Algo que me fez acrescer esta entrega foi o facto de a modalidade ser 

Voleibol pois eu não possuo grande valências nessa área e gostaria imenso de 

aprender com as atletas e o PC Francisco Magalhães. 

 Durante todos os treinos patenteei uma postura exemplar tentando 

ajudar as atletas a evoluírem o seu nível de jogo.   

Figura 10 – Jogo ESFH vs ES de Fafe 
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 Numa das jornadas da 1ª fase do campeonato do DE, por motivos 

pessoais o PC não compareceu. Desta forma eu orientei a equipa nos dois 

jogos, onde vencemos por 3-0 em ambas as partidas. Prazer, orgulho e 

sentimento de dever cumprido foram as sensações que se apoderaram da 

minha pessoa. Senti-me feliz pelas vitórias, mas muito mais feliz por saber que 

contribuí para um dos dias mais felizes das atletas. Promovi uma enorme 

rotatividade, elevei-lhes a confiança, tentei compreender as suas angústias e 

sobretudo fui importante para enfrentarem os seus receios. Algumas atletas 

não haviam jogado mais de 3 pontos numa jornada e nessa a atleta menos 

utilizada, jogou 30 pontos ganhos. 

 Para mim Desporto Escolar não significa unicamente competição, nem 

tão pouco considero que quem vence é que realiza o melhor trabalho. O 

Desporto Escolar é um espaço que promove a prática física, que dá 

oportunidade a jovens praticarem determinado desporto que apreciem mesmo 

que não tenham claras apetências, que promove a amizade, a partilha e a 

inclusão. 

 

4.2.8 – Treinos de Condição Física às atletas do DE 

 

 Este treino concebido para as atletas do Desporto Escolar de Voleibol da 

Escola Secundária Francisco de Holanda advém no sentido de direcionar a 

atenção mais para a vertente física das atletas visto os apenas dois treinos por 

semana exigirem que se direcione a atenção para os aspetos técnicos e 

táticos. 

 Como acompanhei os treinos do DE de 

Voleibol Feminino conjuntamente com o 

colega de NE Rúben Leite e nos 

apercebemos das debilidades físicas que 

ostentavam decidimos organizar um treino de 

CF para estas atletas evoluírem algumas 

capacidades. 
Figura 11 – Treino de condição física 
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 Considero que foi uma excelente ideia que resultou muito bem na prática 

apesar de algumas atletas não poderem comparecer por motivos pessoais. 

 

4.2.9 – Conselho de Turma 

 

As reuniões de Conselho de Turma são fundamentais para o processo 

de ensino porque permite-nos conhecer melhor a realidade dos alunos, 

partilhar ideias e estruturar planos de intervenção. 

No entanto, por motivos académicos apenas pude comparecer na 

reunião do 1º Período. 

Nessa reunião do Conselho de Turma do 12 CT3 agruparam-se todos os 

professores da turma, no sentido de atribuírem as notas finais do 1º Período e 

de se discutir algumas observações e considerações importantes 

individualizadas de cada aluno. 

 Esta reunião, para além da importância que teve na alteração de 

algumas notas já atribuídas, serviu para adquirir um conhecimento mais 

profundo e pormenorizado de cada aluno nas mais diversas disciplinas. Assim 

sendo, foi alvo de conversa os diversos grupos de amigos existentes na turma, 

a proveniência destes alunos, as características mais vincadas de cada um. 

Este tipo de informação será importantíssimo tanto no planeamento bem como 

na minha atuação nas diversas aulas ainda por lecionar. 

 Foi com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que integrei esta 

reunião. 

 

4.2.10 – Torneio de Futsal (não realizado) 

 

 O Torneio de Futsal definido para o 2º Período não se realizou por falta 

de compatibilidade horária entre os alunos e as horas possíveis dos jogos e por 

falta de condições do pavilhão. 
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4.3 – Relação com a Comunidade 

  

 Nesta área abrange-se todo o tipo de atividades desenvolvidas pelos 

professores que visam promover uma relação com a comunidade. Este tipo de 

atividades são fundamentais no sentido em que permitem dar a conhecer aos 

alunos a realidade de instituições e associações da cidade de Guimarães e 

possibilita promover a Escola enquanto instituição ao serviço da sociedade.  

 Para mim que estou a iniciar a minha vida profissional representam 

oportunidades que surgem e que poderão a vir ser importantes no futuro. 

 

4.3.1 – Atividade Física no Lar São Francisco de Guimarães 

 

 Tendo em vista a integração do Estudante/Estagiário na comunidade 

envolvente e numa exploração da ligação entre a escola e o meio o Núcleo de 

Estágio da FADEUP idealizou e organizou uma atividade no Lar de São 

Francisco em Guimarães. Através de uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora pretendemos com esta atividade 

propiciar um momento marcante nas nossas vidas e nas vidas dos idosos 

desta instituição. 

 Antes de meditar sobre esta atividade parece-me pertinente enquadrar a 

instituição visitada. Desta forma, este é um Lar de apoio a pessoas de Terceira 

Idade, que assume como missão acolher e prestar assistência de elevada 

qualidade a pessoas que desejem partilhar os seus tempos em convívio com 

serenidade, descanso e bem-estar. Esta instituição disponibiliza aos seus 

utentes, entre muitas outras coisas, ocupação dos tempos livres, assistência 

médica, enfermagem, fisioterapia diária, podologia e musicoterapia. Neste 

sentido, para nós enquanto futuros Professores foi um privilégio organizar uma 

atividade com um cariz muito peculiar e inovador nesta Instituição de referência 

em Guimarães e no País. 

 De realçar que esta atividade subdividiu-se em duas, sendo que num dia 

os responsáveis pela atividade foram os meus colegas de Núcleo de Estágio 
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Hugo Teixeira e Luís Silva e no dia seguinte este encargo foi entregue a mim e 

ao meu colega Rúben Leite. 

 Esta atividade foi aguardada com enorme expectativa e entusiasmo pela 

evidente importância que acarreta no nosso ano de Estágio bem como pelo 

prazer e enriquecimento pessoal que uma vivência deste género nos confere. 

 A atividade foi minuciosamente preparada por mim e pelo Rúben de 

forma a proporcionar um momento de convívio, de alegria e de atividade física. 

 A primeira situação distinguiu-se pela sua diversão sendo o mote para 

uma atividade plena de harmonia e boa disposição. Esta consistiu na 

deslocação pelo espaço de aula, sendo que ao sinal teriam de se espreguiçar. 

As variantes que coloriram ainda mais o exercício foram o facto de sempre que 

se cruzassem teriam de dar 1 aperto de mão e numa fase posterior 1 abraço. 

 De seguida, realizou-se uma mobilização articular onde as principais 

articulações do corpo humano foram tidas em consideração. Desta forma os 

idosos sentiram-se melhor preparados para a restante atividade. 

 Após este aquecimento foi realizado trabalho de força dos membros 

superiores e inferiores numa fase inicial sentados e posteriormente de pé. A 

maioria dos exercícios foi realizada com bolas muito leves e coloridas e sempre 

a uma baixa intensidade e com um 

grau de dificuldade apropriado aos 

seus níveis. Aqui o fundamental foi 

incutir nos praticantes uma enorme 

vontade de superação sendo que 

eles nos surpreenderam pela 

positiva.   

 A situação que se seguiu 

embelezou a atividade pela 

cooperação e trabalho em equipa que proporcionou aos praticantes. Neste 

exercício a motivação foi total e a diversão uma constante. O Rúben e eu 

também participamos no exercício conferindo ainda uma maior alegria e boa 

disposição. 

Figura 12 – Aula no lar de São Francisco 
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 A atividade finalizou-se com um jogo entre 2 equipas, onde o objetivo 

seria colocar o maior número de bolas na baliza adversária. Com este exercício 

para além do espirito competitivo e de vitória, a ideia seria aumentar a perícia 

dos idosos na manipulação de pequenas bolas. 

 Concluindo, é fundamental reconhecer a importância que esta atividade 

assumiu para mim na minha competência enquanto docente. Desta forma, 

sinto-me mais preparado e conhecedor da realidade da terceira idade e dos 

exercícios ajustados às suas restrições e necessidades. 

 A atividade decorreu, como já referido, num ambiente muito harmónico, 

onde a alegria esteve sempre presente. Conseguimos incutir um espirito 

agradável na prática física conseguindo motivar os intervenientes para a 

atividade e, essencialmente, em atividades físicas vindouras. 

 

4.3.2 – Atividade de Boccia na ESFH com a presença de atletas da APCG 

 

 Esta atividade foi ansiada por mim com enorme expectativa pela 

importância que ela acarreta na nossa relação com a comunidade envolvente e 

pela utilidade que assume no quotidiano desenvolver atividades e ações de 

sensibilização com este cariz para dar a conhecer a realidade das pessoas 

portadoras de qualquer tipo de deficiência e dos desportos adaptados. 

 Precedentemente a abordar a atividade em si parece-me de extrema 

importância explicar um pouco como decorreu todo este processo e 

entendimento entre as entidades envolvidas e fazer um sintético 

enquadramento da atividade.  

 Assim sendo, torna-se antes de mais fulcral agradecer à Associação de 

Paralisia Cerebral de Guimarães (APCG) por desde o primeiro contacto se 

evidenciarem disponíveis e interessados no nosso projeto de atividade e por 

nos apoiarem no mesmo disponibilizando material necessário à realização da 

mesma e organizando os seus horários por forma a conseguir que 4 atletas e o 

treinador pudessem estar presente na Escola Secundária Francisco de 

Holanda para a atividade. A APCG é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, tendo sido criada em Junho de 1994, no seguimento de 
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um trabalho desenvolvido pela Equipa Multidisciplinar de Apoio e Atendimento 

à Deficiência/Qualidade de Vida. A APCG foi criando ao longo dos anos vários 

equipamentos e estruturas de apoio às pessoas com Paralisia Cerebral e suas 

famílias de forma a alcançar o seu objetivo principal - criar condições para 

aumentar a participação dos 

deficientes na vida social, 

promovendo deste modo uma 

política de prevenção, tratamento,   

reabilitação e integração da pessoa 

com Paralisia Cerebral. Para além 

da dedicação envolvida no 

tratamento das crianças e jovens 

portadores de deficiência, a APCG pretende ainda que estes sejam integrados 

plenamente na comunidade, quebrando barreiras preconceituosas que possam 

existir, pelo que possui atividades enriquecedoras para os jovens e com 

alguma visibilidade no exterior como é o caso do Boccia e da Natação. 

Conhecendo esta realidade e como seria importante para o nosso crescimento 

profissional contactar com a modalidade de Boccia e atletas com paralisia 

cerebral agregando a este facto o interesse que poderia ter para os nossos 

alunos decidimos organizar uma atividade onde numa fase inicial 

explicássemos aos alunos a modalidade e numa fase posterior eles pudessem 

praticar defrontando os atletas da APCG por forma a proporcionar um momento 

de competição mas sobretudo de inclusão e diversão. 

 A atividade iniciou-se à hora prevista com uma conversa inicial com os 

alunos presentes a fim de explicar como iria decorrer e a fazer-se as 

necessárias apresentações. 

 De seguida realizaram-se alguns jogos entre alunos e atletas e à medida 

que o jogo se ia desenrolando eu ia explicando as regras do mesmo, o tipo de 

jogadas e elucidando alguns alunos. 

 Terminada a atividade foi possível ver o semblante feliz dos alunos e dos 

atletas do APCG o que nos deixou deveras orgulhosos e satisfeitos com a 

Figura 13 – Atividade de Boccia 
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atividade. Aliás, os atletas convidaram-nos para comparecermos nos treinos 

deles na Instituição. Isto revela o carinho que nos une e o êxito da atividade. 

 Penso que este tipo de atividades deve ser desenvolvido com maior 

frequência. Não é necessário dinheiro, perder muito tempo, mas apenas boa 

vontade e amor a uma causa. 

 

4.3.3 – Aulas de Dança na Casa do Povo de Creixomil 

 

 No PFI constava a realização de uma aula de Dança na Casa do Povo 

de Creixomil mas face às novas ideias surgidas e face à pouca disponibilidade 

horária do Núcleo de estar presente esta atividade não constou nas atividades 

com a comunidade. 

 No entanto, aproveitei o facto para lecionar a aula como tinha acordado 

com a Instituição apesar de o PC e o NE não estarem presentes. 

 

4.4 – Desenvolvimento Profissional 

 

 Esta constitui a última Área de Desempenho, e engloba atividades e 

vivências importantes na construção da competência e identidade profissional, 

perspetivando-se o desenvolvimento desta competência ao longo da vida 

profissional. 

 Como é sabido o ano de Estágio Profissional constitui um grande 

momento de aprendizagem e desenvolvimento profissional. 

 Nesta área está patente todo o trabalho desenvolvido que contribuiu 

para o crescimento enquanto professor de EF. 

 

4.4.1 – Projeto de Formação Individual 

 

O Projeto de Formação Individual (PFI) representou uma das etapas 

mais importantes desta longa caminhada para a minha formação enquanto 

docente de Educação Física e Desporto – onde pensar, refletir sobre as 

matérias e as atividades sobre as quais pretendemos debruçar-nos ao longo do 
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ano letivo é de todo pertinente e premente. "Refletir sobre a finalidade do 

ensino é pensar sobre o destino do homem e sobre o lugar do humano na 

natureza” (Savater, 1997). 

Apraz-me referir que tentei delinear ao longo do PFI toda a atividade que 

desenvolvi durante este ano letivo, dentro da escola, na relação com a 

comunidade e quanto ao desenvolvimento profissional. 

Como já tive oportunidade de referir anteriormente, o PFI tem de ser 

visto como um guia e não como um documento rígido que tem de ser cumprido 

na íntegra. Desta forma a minha rota durante o ano letivo nem sempre coincidiu 

com o projetado. 

Sinto que a elaboração deste documento foi deveras importante, tanto 

de um ponto de vista organizativo, quanto ao nível do meu próprio progresso 

enquanto docente. 

 

4.4.2 – Portefólio Digital 

 

O Portefólio Digital é uma ferramenta de trabalho bastante prática que 

permite organizar todo o trabalho desenvolvido ao longo do Estágio 

Profissional. 

Ao longo do ano letivo mantive o Portefólio bem estruturado e 

atualizado, onde de forma fácil se pode verificar todo o trabalho desenvolvidos 

nas mais diversas áreas de desempenho. 

Através deste instrumento os meus avaliadores poderiam 

espontaneamente estar a par das ocorrências do Estágio. Sabendo da 

importância desta ferramenta de trabalho sempre disponibilizei muito tempo 

para com rigor e sentido de responsabilidade atualizar e aperfeiçoar o meu 

Portefólio. 

Com a realização deste portefólio desenvolvi os meus conhecimentos a 

nível informático sendo também importante para melhora a minha capacidade 

de organização. 

Pessoalmente, considero este tipo de organização ótimo e inteligente e, 

possivelmente, o adotarei em anos futuros da minha prática. 
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4.4.3 – Diário de Bordo (Capacidade de Escrita e Reflexão) 

 

Parece-me importante fundamentar esta opção organizativa no que 

concerne a assuntos relacionados com o Estágio Profissional. O Diário de 

Bordo surge como uma ferramenta de trabalho bastante prática que permite um 

registo mais fiel e pormenorizado das ocorrências relevantes do estágio, 

promovendo nesse sentido um hábito de reflexão crítica agregando a este fator 

o maior alcance organizativo que o mesmo confere. 

 Sendo variadíssimas as vantagens do diário de Bordo, adotei este 

utensílio de trabalho que me acompanhou durante todo o ano letivo. 

 Posto isto e reconhecendo ser uma tarefa exigente e trabalhosa, 

comprometi-me a ser o mais profissional e dedicado a fim de elaborar algo 

pertinente e interessante. Se de outra maneira fosse, não me aventuraria e 

responsabilizaria. 

 Essencial será, também, admitir que numa fase inicial o meu 

conhecimento respeitante ao diário digital e à elaboração do mesmo não era 

amplo, sendo por isso com normalidade que via alguns erros iniciais e 

bastantes reestruturações, o que se veio a suceder. 

 O Diário de Bordo foi um importante auxílio na reflexão antes e após a 

prática, o que me fez crescer imenso enquanto ser pensante e na busca das 

melhores opções. 

 Para além disto, com a atualização constante deste documento a 

capacidade de escrita foi algo que fui aprimorando. Outros documentos 

assumiram um papel importante nesta vertente mas este que destaco neste 

momento fui absolutamente crucial. 

 Certamente que este fiel “amigo” que me acompanhou durante este ano 

letivo me acompanhará por muitos e muitos anos. 
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4.4.4 – Ação de Formação de Corfebol 

 

A Ação de Formação de Corfebol que decorreu no Pavilhão da Escola 

Secundária Francisco de Holanda pelas 18:00h foi capitaneada pelo Professor 

Carlos Baldaia auxiliado pelo Professor Carlos Oliveira. 

 Nesta ação de formação foram referenciadas as principais regras da 

modalidade, os sistemas táticos mais utilizados bem como as determinantes 

fundamentais das habilidades técnicas. 

 Esta formação despertou em mim uma maior curiosidade pela 

modalidade sendo que já a conhecia minimamente apesar de nunca a ter 

praticado. 

 Apesar de pouco conhecida no nosso País, a modalidade de Corfebol 

surgiu no ano de 1902 na Holanda. Eu não vejo razões para que a tão pouca 

afluência à modalidade visto estar ser muito dinâmica, divertida, competitiva, 

apelar ao espirito de entreajuda e ser praticado por atletas do sexo masculino e 

feminino. Por todas estas razões atrás apontadas parece-me uma modalidade 

excelente para se lecionar na escola. 

  

4.4.5 – Desporto Escolar de Karaté 

 

 Sendo o Karaté uma modalidade a abordar durante o ano letivo aliado 

ao facto desta modalidade não pertencer ao leque das abordadas nos meus 

anos de formação pareceu-me essencial procurar alternativas para poder 

lecioná-la com competência. Para além da leitura de alguns livros e artigos foi 

essencial o contacto permanente com o Professor José Carlos, orientador dos 

treinos desta modalidade no Desporto Escolar da ESFH. 

 Desta forma, compareci a alguns treinos onde o Professor José Carlos 

me ensinou os principais elementos técnicos da modalidade e algumas 

progressões de ensino para atletas em iniciação. A colocação de dúvidas foi 

uma constante até porque algum conhecimento teórico adquirido com a 

literatura requisitada foi confrontado com a aplicação prática. 
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 O contacto informal diário com o Professor José Carlos foi fundamental 

no esclarecimento de algumas dúvidas mas foi através dos treinos que 

estruturei a base das minhas aulas e optei pelas situações mais adequadas 

para os objetivos propostos para a turma. 

 

4.4.6 – Projeto de estudo 

 

4.4.6.1 – Introdução 

Defendem muitos especialistas na área que o Desporto Escolar assume 

nos dias de hoje uma importância fulcral no desenvolvimento físico, mental e 

social dos jovens. 

 De acordo com Alçada (2007) “a importância do Desporto Escolar na 

vida escolar das nossas crianças e jovens deve ser valorizada. A atividade 

física e desportiva assume particular importância na dimensão da saúde, 

ajudando ao desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais saudáveis, 

hoje ainda mais importante face ao problema do excesso de peso e da 

obesidade nas faixas etárias mais baixas”.  

 Para além deste objetivo de alguma forma reconhecido, é importante 

que o Desporto Escolar estabeleça parcerias com outros agentes desportivos, 

incluindo associações locais, autarquias e o desporto federado, no sentido de 

muito deste projeto escolar ser rentabilizado e utilizado no desporto federado. 

Para isso, compete aos Professores a busca incessante pela competência, por 

novas metodologias de ensino e por resultados cada vez mais satisfatórios. 

 A Escola Secundária Francisco de Holanda conta com Voleibol feminino 

no leque das suas ofertas há alguns anos. No entanto não existem estudos ou 

qualquer tipo de registos no que concerne à performance das atletas nem tão 

pouco à evolução da mesma. 

 Nesse sentido considerei de extrema relevância elaborar um estudo ao 

longo do ano letivo que me permitisse analisar a evolução da performance das 

atletas ao longo do mesmo no domínio técnico, tático e físico. 
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4.4.6.2 – Instrumentos 

 

4.4.6.2.1 – Ficha de caraterização individual 

 

Com o intuito de obter um conhecimento mais rápido e pormenorizado 

de cada atleta elaborei uma ficha de caraterização individual composta por 

algumas questões relevantes para o planeamento e atuação no treino. 

 

4.4.6.2.2 – Registo de assiduidade 

 

Ao longo do ano letivo utilizei em todos os treinos uma ficha de 

assiduidade onde registava as presenças, ausências injustificadas, ausências 

por motivo de lesão, ausências por motivo de doença, falta de material e 

atrasos à hora prevista de início do treino. Nesse sentido defini que apenas as 

atletas que comparecessem pelo menos a 50% dos treinos fariam parte do 

meu estudo. 

 

4.4.6.2.3 - Testes físicos (Antropometria) 

 

Para avaliar o nível físico inicial e final das atletas foram realizados 

alguns testes antropométricos que visavam mensurar peso, altura e o Índice e 

Massa Corporal (IMC). O peso corporal foi medido utilizando-se uma balança 

com estadiómetro da marca Filizola com precisão de 100g. A altura foi aferida 

com o avaliado em posição ortostática, de costas para o estadiómetro. O IMC 

foi calculado dividindo o peso em Kg pela altura ao quadrado em metros. 

 

4.4.6.2.4 – Vídeos 

 

 Para uma análise mais fidedigna do comportamento e performance das 

atletas procedi à gravação de vídeos. Desta forma, permitiu-se analisar melhor 

cada lance a fim de analisar mais pormenorizadamente a eficiência das 

variadas habilidades e as opções táticas nos diversos momentos do jogo. 
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Idade das Atletas 

Nascidas em 93 

Nascidas em 94 

Nascidas em 95 

4.4.6.2.5 – GPAI 

 O Game Performance Assessment Instrument, vulgarmente conhecido 

como GPAI, é um instrumento de medida que permite avaliar a performance 

individualizada das atletas no contexto de jogo. Este permite avaliar três 

componentes fundamentais: o domínio das habilidades, a compreensão tática e 

a capacidade de tomar decisões. 

 De forma cuidada elaborei uma adaptação do GPAI onde estão inseridas 

os elementos mais importantes no domínio do jogo de Voleibol. 

 

4.4.6.3 – Apresentação dos Resultados 

 

4.4.6.3.1 – Caracterização das Atletas 

 

As 9 atletas estudadas são provenientes de Guimarães tendo nascido 

em 3 anos diferentes. Como se pode constatar no gráfico 1, 4 atletas nasceram 

no ano de 1995 sendo que em igual número nasceram no ano de 1994. Por 

sua vez, apenas uma atleta nasceu em 1993. 

Relativamente aos Encarregados de Educação, 3 deles concluíram o 3º 

ciclo. O 1º ciclo, 2º ciclo e Ensino Secundário foram completados por 2 EE, 

como se pode observar no gráfico 2. 

Atentando no gráfico 3 podemos comprovar que 2 atletas já reprovaram 

pelo menos uma vez. 

 

 

2 

2 

3 

2 1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 

Secundário 

4 

1 

Gráfico 1 – Idade das atletas 
Gráfico 2 – Habilitações literárias dos EE 
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 Atentando no gráfico seguinte conseguimos compreender que os 

principais motivos das atletas para a prática do DE são a estética e o lazer. 

 

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Taxa de reprovação 

2 

7 Sim 

Não 

0 

2 

4 

6 

8 

Motivos da prática física no DE 

Motivos da prática física no DE 

Gráfico 3 – Taxa de reprovação das atletas 

Gráfico 4 – Motivo para a prática do DE 
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Atleta Ano de Nascimento Reprovou 
Motivo principal para frequentar 

o DE 

A 1995 Não Competição 

B 1995 Não Estética 

C 1994 Não Estética 

D 1993 Sim Lazer 

E 1994 Não Lazer 

F 1994 Sim Estética 

G 1994 Não Lazer 

H 1995 Não Lazer 

I 1995 Não Estética 

 

 

4.4.6.3.2 – Registo de Assiduidade 

 

Treino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Atleta  

A P P P P P P P P P P P P Pa F P P P P P P P P P 

B P P P P P P P P F P P P P P P P P P F P P P P 

C P P P P P P P P P DL P P P P P P P P P P P P P 

D P P P P P P F P P P F P F P P P P P P P P P P 

E P P F F P DL P P DL DL DL F P P F P P P P P P P P 

F F P F P P P P P P P P P DL DL DL DL P P P P P P P 

G F P F F F F F P F P F P P P P P P P P P P P P 

H - P P P P P P P P P P P P P P P P F P P P P P 

I F F F P P P P P F P P P P F F F F P F P P P P 

Quadro 1 – Identificação das atletas 

Quadro 2 – Registo de assiduidade 
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4.4.6.3.3 – Componente Física 

 

  

 
Avaliação Inicial  Avaliação Final  

Atleta 
Peso (kg) Altura (m) IMC Peso (kg) Altura (m) IMC 

   
   

A 54.1 1.58 21.7 53 1.59 21 

B 74.8 1.65 27.5 70.4 1.66 25.5 

C 63.2 1.62 24.1 62.4 1.62 23.8 

D 60.3 1.60 23.6 60.5 1.60 23.6 

E 58.3 1.74 19.3 59 1.74 19.5 

F 89.5 1.66 32.5 86.3 1.67 30.9 

G 63.5 1.69 22.2 63.7 1.69 22.3 

H 60.5 1.65 22.2 60.4 1.65 22.2 

I 67.5 1.68 23.9 66.6 1.68 23.6 

Gráfico 3 – Peso, Altura e IMC 
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4.4.6.3.4 – Componente técnica 

 

 

Habilidades 

GPAI Voleibol – 4x4 

Eficiência das habilidades 

Manchete 

M1 – Coloca os membros superiores unidos, estendidos e em supinação; 

M2 – Coordena o movimento de flexão e extensão dos membros inferiores; 

M3 – Bloqueia os pés e os ombros no momento de contacto com a bola 

Remate 

R1 – Os membros superiores movimentam-se para trás; 

R2 – Realiza chamada para o remate; 

R3 – Bola batida no máximo alcance do membro superior dominante 

Serviço por 

baixo 

SB1 – Orienta os apoios para o alvo; 

SB2 – Coloca o membro inferior contrário ao membro inferior dominante à frente; 

SB3 – Mantêm o membro superior dominante em extensão na altura do batimento; 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 – Orienta os apoios para o alvo; 

ST2 – Coloca o membro inferior contrário ao membro inferior dominante à frente; 

ST3 – Mantêm o membro superior dominante em extensão na altura do batimento; 

Passe 

P1 – Orienta os apoios para o alvo; 

P2 – Mãos colocadas à frente e acima do nível da testa para contactar a bola; 

P3 – Coordenação flexão/extensão dos membros superiores e inferiores; 

Gráfico 4 – GPAI: conteúdos técnicos 
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Atleta A 

 

 

Atleta B 

Habilidades Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Manchete M1 23 9 71.8% 36 2 94.7%  

M2 19 13 59.4% 33 5 86.8% 

M3 10 22 31.3% 27 11 71.1% 

Remate R1 38 0 100% 41 1 97.6% 

R2 36 2 94.7% 40 2 95.2% 

R3 25 13 65,8% 33 9 78,6% 

Serviço por 

baixo 

SB1 0 0 ------------------- 0 0 -------------------- 

SB2 0 0 ------------------- 0 0 -------------------- 

SB3 0 0 ------------------- 0 0 -------------------- 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 53 0 100% 43 0 100% 

ST2 48 5 90.6% 43 0 100% 

ST3 31 22 58.5% 38 5 84.4% 

Passe P1 33 12 73.3% 32 6 84.2% 

P2 34 11 75.6% 33 5 86.8% 

P3 23 22 51,1% 27 11 71.1% 

Habilidades Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Manchete M1 12 11 52.2% 16 4  80% 

M2 14 9 60.9% 16 4 80% 

M3 10 13 43.5% 15 5 75% 

Remate R1 17 1 94.4% 21 0 100% 

R2 5 13 27.8% 12 9 57.1% 

R3 9 9 50% 14 7 66,7% 

Serviço por 

baixo 

SB1 13 2 86.7% 27 0 100% 

SB2 15 0 100% 27 0 100% 

SB3 11 4 73.3% 23 4 85.2% 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 2 3 40% 8 1 88.9% 

ST2 1 4 20% 9 0 100% 

ST3 1 4 20% 7 2 77.8% 

Passe P1 20 6 76.9 16 2 88.9% 

P2 14 12 53.8% 16 2 88.9% 

P3 11 15 42.3% 13 5 72.2% 
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Atleta C 

 

Atleta D 

 

 

Habilidades Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Manchete M1 5 14 26.3% 5 16  23.8% 

M2 6 13 31.6% 4 17 19% 

M3 3 16 15.8% 5 16 23.8% 

Remate R1 7 18 28% 13 15 46.4% 

R2 6 19 24% 12 16 42.8% 

R3 7 18 28% 18 10 64.3% 

Serviço por 

baixo 

SB1 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

SB2 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

SB3 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 11 4 73.3% 18 1 94.7 

ST2 14 1 93.3% 19 0 100% 

ST3 13 2 86.7% 19 0 100% 

Passe P1 12 14 46.2% 18 3 85.7% 

P2 12 14 46.2% 17 4 81% 

P3 12 14 46.2% 12 9 57.1% 

Habilidades Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Manchete M1 6 18 25% 9 17 34.6% 

M2 4 20 16.7% 9 17 34.6% 

M3 3 21 12.5% 9 17 34.6% 

Remate R1 12 17 41.4% 18 6 75% 

R2 13 16 44.8% 19 5 79.2% 

R3 14 15 48.3% 19 5 79.2% 

Serviço por 

baixo 

SB1 6 7 46.2% 0 0 ---------------------- 

SB2 4 9 30.8% 0 0 ---------------------- 

SB3 4 9 30.8% 0 0 ---------------------- 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 2 15 11.8% 7 12 36.8% 

ST2 1 16 5.9% 9 10 47.3% 

ST3 1 16 5.9% 4 15 21.1% 

Passe P1 14 8 63.6% 16 4 80% 

P2 7 15 31.8% 15 5 75% 

P3 5 17 22.7% 12 8 60% 
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Atleta E 

 

Atleta F 

 

 

Habilidades Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Manchete M1 32 0 100% 39 0 100% 

M2 32 0 100% 39 0 100% 

M3 31 1 96.9% 39 0 100% 

Remate R1 47 0 100% 32 0 100% 

R2 47 0 100% 32 0 100% 

R3 39 8 83% 29 3 90.6% 

Serviço por 

baixo 

SB1 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

SB2 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

SB3 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 42 0 100% 38 0 100% 

ST2 42 0 100% 38 0 100% 

ST3 42 0 100% 37 1 97.4% 

Passe P1 34 4 89.5% 29 0 100% 

P2 35 3 92.1% 28 1 96.6% 

P3 34 4 89.5% 29 0 100% 

Habilidades Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Manchete M1 14 7 66.7% 19 13 59.4% 

M2 5 16 23.8% 3 29 9.4% 

M3 17 4 89% 22 10 68.8% 

Remate R1 24 0 100% 27 0 100% 

R2 13 11 54.2% 24 3 88.9% 

R3 3 21 12.5% 13 14 48.1% 

Serviço por 

baixo 

SB1 4 0 100% 1 0 100% 

SB2 4 0 100% 1 0 100% 

SB3 4 0 100% 1 0 100% 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 8 0 100% 16 0 100% 

ST2 8 0 100% 16 0 100% 

ST3 5 3 62.5% 14 2 87.5% 

Passe P1 38 2 95% 27 4 87.1% 

P2 39 1 97.5% 29 2 93.5% 

P3 40 0 100% 31 0 100% 
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Atleta G 

 

Atleta H 

 

 

Habilidades Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Manchete M1 3 19 13.6% 4 25 13.8% 

M2 5 17 22.7% 8 21 27.6% 

M3 2 20 9.1% 11 18 37.9% 

Remate R1 12 15 44.4% 18 7 72% 

R2 8 19 29.6% 21 4 84% 

R3 3 24 11.1% 1 24 4% 

Serviço por 

baixo 

SB1 18 2 90% 7 0 100% 

SB2 7 13 35% 6 1 85.8% 

SB3 9 11 45% 6 1 85.8% 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 0 0 --------------------- 0 4 0% 

ST2 0 0 --------------------- 3 1 75% 

ST3 0 0 --------------------- 0 4 0% 

Passe P1 5 17 22.7% 9 9 50% 

P2 17 5 77.3% 18 0 100% 

P3 2 20 9.1% 6 12 33.3% 

Habilidades Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Manchete M1 4 18 18.2% 17 7 70.8% 

M2 3 19 13.6% 23 1 95.8% 

M3 10 12 45.5% 15 9 62.5% 

Remate R1 18 7 72% 33 1 97.1% 

R2 15 10 60% 33 1 97.1% 

R3 6 19 24% 22 12 64.7% 

Serviço por 

baixo 

SB1 13 2 86.7% 17 0 100% 

SB2 15 0 100% 17 0 100% 

SB3 9 6 60% 14 3 82.4% 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

ST2 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

ST3 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

Passe P1 14 2 87.5% 19 0 100% 

P2 14 2 87.5% 18 1 94.7% 

P3 14 2 87.5% 19 0 100% 
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Atleta I 

 

  

Habilidades Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Manchete M1 3 12 20% 8 3 72.7% 

M2 8 7 53.3% 2 9 18.2% 

M3 0 15 0% 0 11 0% 

Remate R1 13 8 61.9 12 12 50% 

R2 2 19 9.5% 7 17 29.2% 

R3 7 14 33.3% 3 21 12.5% 

Serviço por 

baixo 

SB1 12 5 70.6% 8 3 72.7% 

SB2 8 9 47.1% 3 8 27.3% 

SB3 9 8 52.9% 3 8 27.3% 

Serviço tipo 

ténis 

ST1 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

ST2 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

ST3 0 0 --------------------- 0 0 ---------------------- 

Passe P1 15 6 71.4% 20 2 90.9% 

P2 3 18 14.3% 18 4 81.8% 

P3 0 21 0% 5 17 22.7%  
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4.4.6.3.5 – Componente tática 

 

    

 

 

Momentos 

de jogo 
GPAI Voleibol – 2x2 

Serviço 

S1- Coloca a bola entre os dois jogadores (paralela/diagonal); (Tomada de decisão) 

S2- Após servir prepara-se para defender, ocupando posição em campo; (Ajustamento) 

Receção 

R1- Depois de receber ganha espaço para finalizar, aproxima-se da rede; (Ajustamento) 

R2- Desloca-se para se colocar atrás do ponto provável de queda da bola; (Ajustamento) 

Distribuição 

D1- Orienta e ajusta posição corporal à zona de finalização; (Ajustamento) 

D2 – Comunica verbalmente com o colega (definindo o recebedor/não recebedor) 

Finalização 

F1- Ajusta-se à trajetória da bola do 2º toque; (Ajustamento) 

F2- Adequa posição em relação ao campo adversário para finalizar; (Ajustamento) 

F3- Coloca a bola no espaço vulnerável; (Tomada de decisão) 

Defesa 

DF1- Adequa posicionamento tendo em conta a posição do colega que realiza o 2º 

toque; (Ajustamento) 

DF2- Depois de defender ganha espaço para atacar, aproxima-se da rede; (Ajustamento) 

Gráfico 5 – GPAI: conteúdos táticos 
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Atleta A 

 

Atleta B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos do 

jogo 

Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Serviço S1 13 8 61.9% 22 3  88% 

S2 21 0 100% 25 0 100% 

Receção R1 18 0 100% 23 0 100% 

R2 15 3 83.3% 22 1 95.7% 

Distribuição D1 31 4 88.6% 28 0 100% 

D2 12 23 34.3% 23 5 82.1% 

Finalização F1 13 5 72.2% 18 5 78.3% 

F2 12 6 66.7% 18 5 78.3% 

F3 5 13 27.8% 13 10 56.5% 

Defesa DF1 14 4 77.8% 20 3 87% 

DF2 18 0 100% 23 0 100% 

Momentos do 

jogo 

Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Serviço S1 11 14 44% 18 11  62.1% 

S2 23 2 92% 23 6 79.3% 

Receção R1 15 0 100% 19 1 95% 

R2 8 7 53.3% 18 2 90% 

Distribuição D1 23 8 74.2% 15 4 78.9% 

D2 12 19 38.7% 9 10 47.4% 

Finalização F1 5 7 41.7% 18 2 90% 

F2 4 8 33.3% 16 4 80% 

F3 4 8 33.3% 9 11 45% 

Defesa DF1 12 3 80% 18 2 90% 

DF2 15 0 100% 19 1 95% 
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Atleta C 

 

Atleta D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos do 

jogo 

Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Serviço S1 7 19 25% 5 22 18.5% 

S2 23 3 82.1% 27 0 100% 

Receção R1 23 10 72% 18 2 90% 

R2 7 26 21.2% 12 6 60%  

Distribuição D1 15 6 71.4% 21 2 91.3% 

D2 0 21 0% 13 10 56.5% 

Finalização F1 21 9 70% 19 1 95% 

F2 18 12 60% 17 3 85% 

F3 6 24 20% 10 10 50% 

Defesa DF1 22 11 66.7% 18 2 90% 

DF2 23 10 70% 18 2 90% 

Momentos do 

jogo 

Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Serviço S1 4 20 16.7% 8 13 38.1% 

S2 18 6 75% 19 2 90.5% 

Receção R1 23 10 69.7% 15 2 88.2% 

R2 5 28 15.2% 7 8 46.7%  

Distribuição D1 11 10 52.4% 9 15 37.5% 

D2 2 19 9.5% 10 14 41.7% 

Finalização F1 24 7 77.4% 16 1 94.1% 

F2 24 7 77.4% 17 0 100% 

F3 5 26 16.1% 1 16 5.9% 

Defesa DF1 8 25 32% 8 7 53.3% 

DF2 23 10 69.7% 15 2 88.2% 
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Atleta E 

 

Atleta F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos do 

jogo 

Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Serviço S1 26 3 89.7% 22 1 95.% 

S2 29 0 100% 23 0 100% 

Receção R1 23 0 100% 31 0 100% 

R2 23 0 100% 31 0 100%  

Distribuição D1 34 0 100% 27 1 96.4% 

D2 13 21 38.25 25 3 89.3% 

Finalização F1 23 0 100% 30 0 100% 

F2 23 0 100% 30 0 100% 

F3 18 5 78.3% 29 1 96.7% 

Defesa DF1 23 0 100% 31 0 100% 

DF2 23 0 100% 31 0 100% 

Momentos do 

jogo 

Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Serviço S1 15 13 53.6% 12 14 46.2% 

S2 27 1 96.4% 26 0 100% 

Receção R1 18 0 100% 15 0 100% 

R2 16 2 88.9% 15 0 100%  

Distribuição D1 23 1 95.8% 27 0 100% 

D2 22 2 91.7% 27 0 100% 

Finalização F1 13 5 72.2% 11 4 73.3% 

F2 14 4 77.8% 12 3 80% 

F3 3 15 16.7% 6 9 40% 

Defesa DF1 16 2 88.9% 15 0 100% 

DF2 18 0 100% 15 0 100% 
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Atleta G 

 

Atleta H 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos do 

jogo 

Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Serviço S1 11 10 52.4% 7 16 30.4% 

S2 16 5 76.2% 22 1 95.7% 

Receção R1 12 13 48% 15 9 62.5% 

R2 10 15 40% 7 17 29.2%  

Distribuição D1 18 6 75% 21 2 91.3% 

D2 4 20 16.7% 17 6 73.9% 

Finalização F1 23 2 92% 23 1 95.8% 

F2 21 4 84% 23 1 95.8% 

F3 7 18 28% 11 13 45.8% 

Defesa DF1 15 10 60% 10 14 41.7% 

DF2 12 13 28% 15 9 62.5% 

Momentos do 

jogo 

Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Serviço S1 3 18 14.3% 15 4 78.9% 

S2 15 6 71.4% 19 0 100% 

Receção R1 10 13 43.5% 21 2 91.3% 

R2 10 13 43.5% 20 3 87%  

Distribuição D1 12 17 41.4% 19 10 65.5% 

D2 2 27 6.9% 13 16 44.8% 

Finalização F1 4 19 17.4% 19 4 82.6% 

F2 3 20 13% 19 4 82.6% 

F3 1 22 4.3% 15 8 65.2% 

Defesa DF1 10 13 43.5% 19 4 82.6% 

DF2 10 13 43.5% 21 2 91.3% 
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Atleta I 

 

  

Momentos do 

jogo 

Conteúdos Avaliação Inicial Avaliação Final 

Sim Não Percentagem Sim Não Percentagem 

Serviço S1 4 15 21.1% 2 17 10.5% 

S2 15 4 78.9% 13 6 68.4% 

Receção R1 8 12 40% 13 6 68.4% 

R2 7 13 35% 17 2 89.5%  

Distribuição D1 12 18 40% 19 11 63.3% 

D2 4 26 13.3% 19 11 63.3% 

Finalização F1 10 10 50% 17 2 89.5% 

F2 10 10 50% 15 4 78.9% 

F3 2 18 10% 1 18 52.6% 

Defesa DF1 6 14 30% 17 2 89.5% 

DF2 8 12 40% 13 6 68.4% 
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4.4.6.4 - Análise dos Resultados 

 

4.4.6.4.1 – Evolução Física 

 

 Como se pode constatar através da tabela x, as atletas com o peso 

acima do recomendado reduziram significativamente o peso e 

consequentemente o IMC. 

 Apenas 2 atletas registaram o IMC final superior ao inicial. Isto justifica-

se com o ganho de massa muscular. 

 

4.4.6.4.2 – Evolução Técnica 

 

 Analisando as diversas tabelas da componente técnica ressalta a 

excelente evolução que as atletas evidenciaram desde o início até ao final do 

ano letivo. 

 As habilidades que divergiram no que concerne à excelente evolução 

das atletas foram o passe e o serviço já que algumas atletas patentearam até 

alguma regressão. 

 

4.4.6.4.3 – Evolução Tática 

 

 Considerando as variadas tabelas presentes na componente tática 

apraz-me afirmar que, apesar de a evolução não ser total em todas as atletas, 

este elemento assume-se como o auge da progressão das atletas. Todas elas 

melhoraram imenso na tomada de decisões e na análise tática dos diversos 

momentos de jogo. Isto revela que o trabalho desenvolvido ao longo do ano 

letivo neste âmbito teve resultados meritórios. 
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4.4.6.5 – Conclusões do Estudo 

 

 Como conclusão do estudo torna-se importante referir que as atletas 

revelaram excelentes progressos no domínio técnicos, tático e físico. Este dado 

apenas garante que o trabalho desenvolvido com rigor e profissionalismo no 

seio do DE acarreta benefícios enormes para os praticantes. 

 Fundamentalmente, anseio que este estudo tenha algum relevo para o 

futuro treinador do DE feminino da ESFH no sentido de dar continuidade a este 

processo de formar excelentes atletas e seres humanos. 
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5. CONCLUSÃO 
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105 
 

5 – Conclusão 

 

Terminado este longo ano e realizada esta análise do meu trabalho, 

posso afirmar que o saldo é sem dúvida positivo e enriquecedor. 

O meu estágio pedagógico decorreu sem problemas significativos, e 

termino este ano com uma máxima vontade e motivação para dar continuidade 

ao meu trabalho, à minha evolução profissional, e acima de tudo à minha 

contínua construção como ser humano. 

Parte deste sentimento deve-se ao empenho e trabalho árduo aplicado a 

todos os níveis, para que conseguisse atingir o meu principal objetivo: aprender 

o máximo possível com esta experiência, possibilitando-me o máximo proveito 

possível, tornando-me uma pessoa mais culta, um profissional e um professor 

melhor. 

A maior quota-parte de responsabilidade para esta sensação de dever 

cumprido vai na minha opinião para o sem número de coisas que aprendi, para 

o quanto sinto que evoluí, assim como para a sensação de que durante o meu 

estágio não desiludi ninguém, nem mesmo a mim próprio.  

Amadureci como professor e como pessoa, pois estabeleci novas 

interações sociais e relações humanas que me permitirão desenvolver novos 

procedimentos, estratégias, opiniões e atitudes. 

As atividades por nós organizadas e levadas a cabo, também foram uma 

importante fonte de experiência, pois nunca tinha tido um papel tão importante 

e tão central em nenhuma organização com a dimensão e envergadura, como 

algumas das atividades por nós organizadas. 

Assim toda esta nova experiencia, em contacto com uma comunidade 

escolar foi muito gratificante. 

Resta-me apenas agradecer a todos os que comigo percorreram esta 

importante etapa, mas principalmente aqueles que mais me ajudaram e 

ensinaram, nomeadamente os meus colegas de estágio, ao Professor 

Cooperante, ao Orientador da Faculdade e acima de tudo aos meus alunos, 

que foi devido a eles que toda esta minha evolução e aprendizagem foi 

possível.  
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