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Resumo 

 

O relatório de estágio tem como objetivo a reflexão e análise crítica de todas as 

experiências vivenciadas e competências adquiridas ao longo do ano de estágio 

profissional, sendo clara a impossibilidade de transcrever a dimensão e 

profundidade que caraterizaram este ano na escola básica Júlio Dinis - Grijó. O 

foco essencial deste relatório foi a contextualização, a descrição e análise dos 

acontecimentos marcantes, vividos ao longo deste ano letivo (2012/2013), 

salientando a forma como as principais dificuldades foram identificadas e 

ultrapassadas, assumindo grande pertinência, na medida em que permitiu a 

consciencialização de todos os momentos positivos ou negativos, 

experimentados ao longo desta longa “caminhada”, fundamentais para o 

enquadramento e a avaliação mais adequada e verdadeira de todo o processo, 

No decorrer deste estágio, surgiram diversas situações, que levaram o professor 

de educação física a reestruturar o planeamento das suas aulas, perspetivando 

ultrapassar constrangimentos e melhorar o desempenho dos seus alunos. Um 

dos problemas identificados prendeu-se com o facto de haver uma grande 

incidência, neste universo escolar, de alunos que apresentavam baixos índices 

de força média e superior (problema identificado após a aplicação dos testes de 

fitnessgram®), aspeto que condicionava o desempenho nas aulas de educação 

física. Assim, neste documento insere-se o desenvolvimento de um estudo que 

abordou a questão da força média e superior, realizado em três turmas do 8º ano 

de escolaridade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 
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ABSTRACT 

 
The practicum training report has the objective reflection and critical analysis of 

all experiences and skills acquired during the present year, with clear inability to 

transcribe the size and depth that characterized this year in elementary school 

Júlio Dinis - Grijó. The essential focus of this report was to contextualize the 

description and analysis of significant events, experienced throughout this 

academic year (2012/2013), highlighting how the main difficulties were identified 

and overcome, assuming great relevance, in that it allowed awareness of every 

moment positive or negative, experienced along this long "walk", central to 

framing and more appropriate evaluation and true of the whole process, during 

this stage, there were several situations that led the physical education pre-

service teacher to restructure the planning of their lessons, how to overcome 

constraints and improve the performance of their students. One of the problems 

identified was related to the fact that there is a high incidence in this school 

universe, students who had low levels of average strength and above (problem 

identified after applying the tests Fitnessgram ®), which conditioned the 

performance aspect in physical education classes. So, this document is part of 

the development of a study that has addressed the issue of force and higher, 

conducted in three classes of 8th grade. 

 

Keywords: PRACTICUM TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, 

SCHOOL, STUDENTS, EDUCATIONAL ACTIVITY, COMMUNITY   
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O presente documento denomina-se de “Relatório de Estágio Profissional 

– A ação do professor para o desenvolvimento do aluno”, realizado ao longo do 

ano letivo 2012/2013 no âmbito da disciplina de Estágio Profissional I e II, do 2º 

ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 

O estágio profissional apresenta-se como um complemento à formação 

académica, sendo uma fase onde se constrói uma ponte entre a teoria e a 

prática, caraterizando a fase final do processo de formação. 

De forma a valorizar o estágio profissional, o estudante-estagiário 

assume, progressivamente e de forma acompanhada, o papel de professor 

numa escola, assim como todas as tarefas que estão associadas à atividade 

docente. 

Um profissional de educação física deve ter a consciência de que a 

aprendizagem/formação não se carateriza como algo passageiro, mas antes 

como uma constante na sua vida e, a reflexão sobre todas as suas atuações, 

constitui um motivo de permanente desenvolvimento, quer pessoal, quer 

profissional. 

Trata-se ainda de uma altura em que é possível desenvolver um conjunto 

de atividades que evidenciem a valorização da disciplina e a importância do 

exercício físico na melhoria da competência dos alunos. Considerando que a 

população estudantil ainda está a formar e a consolidar a sua personalidade, 

parece ser o momento de incutir e desenvolver o gosto (que permanecerá na 

vida adulta) pelo exercício físico, o que se refletirá na saúde de cada indivíduo. 

O relatório que aqui se apresenta, pretende ser uma reflexão sobre o 

desenrolar de todo o estágio profissional, encontrando-se dividido em quatro 

áreas desempenho, relacionadas entre si e que se encontram descritas no 

regulamento e no documento orientador do estágio profissional. Este relatório 

apresenta-se como o ponto de viragem para qualquer estudante com perspetivas 

de ser professor, caraterizando-se como a passagem da teoria para a prática e 

surgindo todas as questões/problemas, inerentes à prática profissional. 

O estágio profissional teve como palco principal a escola Básica Júlio 

Diniz em Grijó e decorreu, junto de uma turma do 8º ano, com a qual criei uma 

estreita relação, onde a aprendizagem contemplava dois sentidos (professor-
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aluno e aluno-professor), porém o estágio não se centrava só nos alunos. Como 

elementos fundamentais no desenvolvimento desta nova experiência, pude 

contar com três colegas estagiários, um professor cooperante, que 

desempenhava funções como docente da escola e um professor orientador, que 

era o elo de ligação entre a escola onde estava a estagiar e a faculdade de 

desporto da universidade do porto, estes, acompanharam-me durante todo o 

percurso, emitindo as suas opiniões e partilhando toda as suas experiências, 

com perspetiva de entre ajuda e melhoria no rendimento profissional. 

Este documento encontra-se dividido em cinco grandes capítulos: no 

primeiro, a “Introdução”, apresenta-se um breve enquadramento sobre o estágio 

profissional, abordando o contexto onde o mesmo se realizou, o tema escolhido 

para desenvolver neste relatório e as motivações que estiveram na base das 

opções tomadas; o segundo capítulo debruça-se sobre a “Dimensão pessoal”, 

contendo um reflexão autobiográfica e expetativas em relação ao estágio 

profissional; o terceiro capítulo explora o “Enquadramento da prática 

profissional”, evidenciando o contexto legal, institucional e funcional do estágio 

pedagógico, a caraterização da escola e a caraterização da turma; no quarto 

capítulo refere-se a “Realização da prática profissional”, englobando as quatro 

áreas de desempenho: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem; 

participação na escola e relação com a comunidade e o desenvolvimento 

profissional inserindo-se aqui o estudo realizado. Com este estudo pretendi 

compreender e contribuir para a melhoraria da condição física dos alunos para 

que estes obtivessem melhores resultados escolares, de forma a dotar o alunos 

de mais competências e tornando o aluno cada vez mais independente. 

Finalmente, no quinto capítulo apresentam-se as conclusões e 

perspetivas para o futuro. 
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2.1 Reflexão autobiográfica 

 

Durante a minha vida, em várias situações, tive de aguardar até ter idade 

suficiente, ou esperar a existência de vagas, para poder participar/ingressar nas 

diferentes atividades em que me envolvi, desde a minha entrada na educação 

pré-escolar, até ao momento em que tive de esperar por completar a idade para 

fazer o exame de código de condução. Também, em termos desportivos, foi 

necessário esperar para realizar avaliações que requeriam idade mínima, 

nomeadamente nos exames de karaté. 

A minha relação como o desporto aconteceu desde cedo e por influência 

dos meus amigos que me convenceram (facilmente) a entrar em algumas 

modalidades, como a natação ou o karaté.  

Após a minha entrada, apesar dos meus pais não entenderem a essência 

do karaté, sempre me apoiarem e deram o seu incentivo relativamente à minha 

participação nas diversas atividades, por considerarem a prática de exercício 

desportivo essencial para o desenvolvimento humano. 

Inicialmente, esta participação apresentava-se como lúdica e 

despreocupada relativamente à progressão e desempenho na modalidade, 

como é normal quando se tem entre 4 e 6 anos de idade, altura em que as 

crianças não têm qualquer tipo de preocupação e, com um simples rebuçado, 

sentem-se as crianças mais felizes do mundo. Eu era assim, pequeno mas feliz, 

não só por praticar desporto, mas por estar nele com os meus amigos.  

Esta perspetiva foi mudando ao longo dos anos, assim como a experiência 

nestas duas modalidades, o que era lúdico passou a competitivo e o que era 

despreocupado passou a ser focado na melhoria. Com esta focalização na 

competição, acabei por conquistar alguns títulos principalmente ao nível do 

karaté, nomeadamente, dois segundos lugares em competições a nível nacional 

na modalidade de kata. 

A natação, enquanto modalidade, foi o primeiro desporto a ser 

abandonado pela falta de compatibilidade horária.  

No entanto, todos estes anos de prática permitiram-me adquirir alguns 

saberes que fui utilizando no decorrer da minha formação, nomeadamente 
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quando frequentei a licenciatura, pois estas duas modalidades integravam o 

currículo da instituição de ensino superior que frequentei.  

Posteriormente, ingressei no andebol, modalidade que para mim, à época, 

era assumida numa perspetiva lúdica, pois tratava-se de um jogo coletivo, onde 

podia “brincar” com uma bola e com os meus colegas, mas rapidamente 

incorporei a perspetiva competitiva, dado que, a equipa tinha falta de jogadores, 

o que implicou que, logo no fim de semana seguinte à minha entrada, tenha 

jogado. Como seria natural, não marquei nenhum golo, mas cumpri o papel 

definido pelo treinador. 

Lembro-me da festa que a assistência fazia sempre que eu tocava na 

bola, por ser o jogador mais pequeno da equipa e por ter uma “garra” sem igual. 

Mais tarde, quando surgiram os primeiros golos, a assistência fazia uma festa, 

parecia que o pavilhão vinha a baixo, todas as pessoas batiam palmas e 

felicitavam-me e isso sim deixava-me feliz.  

Este foi o começo da minha atividade andebolística, cheia de conquistas 

e derrotas. Uma das conquistas mais marcantes foi a primeira competição 

ganha, ainda no escalão de infantis, quando nos sagramos campeões regionais. 

Outras vitórias se seguiram quer enquanto atleta do clube ao qual ainda hoje 

estou ligado, quer ao nível do desporto escolar. No primeiro ano em que 

participei, fomos vice-campeões mundiais nos jogos da Fédération Internationale 

Sportive de l’Enseignement Catholique (FISEC) em 2005, em Madrid, perdendo 

contra Espanha A.  

Mais tarde (com dezasseis anos), optei por investir na minha formação 

como treinador e concluí os cursos de grau um e dois de treinador de andebol, 

o que me permitiu treinar uma equipa de minis masculinos, sendo que todos os 

meninos estavam na modalidade pela primeira vez. Ao longo da época, 

conseguimos algumas vitórias, sendo que, a mais motivante, foi a conseguida 

no primeiro jogo, tendo em conta que estávamos todos a dar os primeiros passos 

na modalidade, cada um desempenhando o seu papel. Senti-me muito satisfeito 

com os resultados dessa época. Assinalo que a maioria das crianças que se 

iniciaram nesse ano na modalidade, continuam a ser atletas de andebol.  

Posteriormente entrei para na licenciatura de desporto, em Bragança, 

colocando-se-me um novo desafio que se prendia com a dificuldade de conciliar 

o andebol, única modalidade que praticava na altura, com a licenciatura que 
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estava a tirar em Bragança. Contei com a compreensão do treinador e treinava 

à sexta-feira e jogava ao fim de semana.  

Acompanhava, ainda, uma equipa aos fins-de-semana, pois como eu já 

tinha o curso de grau dois de treinador, o clube necessitava de mim. Assim, 

articulava com um membro do clube que assegurava os treinos da semana, 

assumindo eu o treino de sexta-feira e o jogo.  

Mantive-me nestas condições durante três anos, que se revelaram de 

difícil gestão, mas fiz sempre os possíveis para cumprir, nunca fugi às 

responsabilidades e considero que fui bem-sucedido. 

Quando acabei a licenciatura, reinvesti no meu desporto de eleição, o 

andebol e fiquei à frente de uma equipa feminina muito promissora, sendo que 

no primeiro ano de competição, tivemos 7 derrotas durante a época inteira, o que 

nos permitiu aceder à fase nacional, ganhando jogos que ninguém esperava, 

sempre com uma união que era difícil de encontrar. Hoje, tendo já concluído o 

curso de grau três de treinador de andebol, continuo com esta equipa que é, na 

sua maioria, composta por atletas iniciadas de primeiro ano e, como é normal, 

os resultados não são idênticos aos de anos anteriores, considerando que as 

equipas adversárias têm atletas mais velhas e isso faz sempre a diferença. No 

entanto, esta equipa continua a mostrar o seu valor esforçando-se ao máximo 

para obter sempre o melhor resultado possível. Posso agradecer a este conjunto 

de meninas pois dão-me um apoio notório, chegando a preocuparem-se com a 

realização dos meus exames. 

Neste momento, tento conciliar este papel de treinador com o de professor 

estagiário e, ainda, com o papel de jogador, uma vez que continuo a ser 

praticante. 

Houve um momento na minha vida em que saía das aulas e ia a correr 

para o treino de andebol, mal acabava saía a correr do pavilhão e ia para o treino 

de karaté. Este exemplo é dado constantemente por um treinador de andebol 

aos seus atletas para os consciencializar de que, o facto de ter ou não ter tempo, 

relaciona-se diretamente com a gestão do individuo. 

Fica aqui descrita brevemente a minha evolução desportiva desde os 

cinco anos até aos dias de hoje. Os aspetos que gostaria de salientar são, por 

um lado, a forte ligação que tenho com o desporto e, por outro, a importância 

que o mesmo teve no meu crescimento enquanto pessoa. 
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Foi a partir das minhas experiências desportivas e do contacto e 

aprendizagens realizadas com os vários professores de educação física, que 

optei por ingressar, quer na licenciatura de desporto, quer no mestrado em 

ensino de educação física. 

Será de relevar ainda que, em termos de saúde, o desporto foi uma mais-

valia assinalável. Desde muito pequeno, foram evidentes os sintomas alérgicos, 

mais tarde diagnosticados através de testes, mas, de acordo com o médico, não 

sendo possível evitar na totalidade estes sintomas, o desporto ajudou 

significativamente a controlar as crises alérgicas, melhorando o controlo 

respiratório. 

Finalmente, será de referir o contributo fundamental da prática desportiva 

na manutenção e melhoria da minha condição física em geral e do desempenho 

de alguns aspetos em particulares, concretamente a velocidade. 

O prazer pela prática desportiva, como referi anteriormente, foi adquirido 

por influência direta dos meus amigos e colegas de escola, sendo que com o 

passar dos anos, estes foram desistindo dos vários desportos em que estavam 

envolvidos, porém, o mesmo não sucedia comigo, até que a incompatibilidade 

horaria abraçou a desistência em todo em que estava envolvido, excetuando o 

andebol, que foi permanecendo com algum esforço da minha parte. 

A grande responsabilidade de querer ser professor é dos meus pais, pois 

foram eles que, desde cedo, me incentivaram à prática desportiva. Em todas as 

atividades em que me envolvi, existiram algumas adversidades e, por vezes, até 

alguma falta de motivação, mas foram sendo superadas à medida que se iam 

colocando.  

Relativamente ao andebol e por este ser um desporto coletivo, nunca 

houve nenhum treino igual, sendo que na sua maioria estes eram lúdicos e 

apelavam ao desenvolvimento de novas capacidades, contudo as adversidades 

surgiam no balneário, onde nem sempre era sentido o apoio dos colegas, porém 

os meus pais não me deixaram desistir, apoiando-me sempre. 

Mais tarde, pareceu-me constituir evolução natural ser treinador, pois 

queria evitar a monotonia dos treinos e idealizava ser aquele treinador que tinha 

sempre uma equipa unida, forte e pronta para defrontar qualquer adversidade. 
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A partir do momento em que comecei a treinar até querer ser professor de 

educação física, foi um passinho, pois o contacto com crianças, o incentivo pela 

prática desportiva e a perceção da evolução, são aspetos que me motivam muito. 

Quando iniciei a minha jornada de treinador, não tinha nem 

conhecimentos, nem experiência para aferir se, o que estava a ser desenvolvido 

por mim no clube, era o mais acertado. Naturalmente preocupava-me em ganhar 

jogos, mas considerei sempre fundamental ensinar os atletas a realizaram as 

várias execuções essenciais de forma correta para potenciarem o sucesso 

desportivo. Hoje sei que a minha conceção na altura estava correta e que o facto 

de muitos ainda hoje serem atletas se deverá, em larga medida, à diversão e ao 

rigor com que os treinos decorriam.  

Assim, continuo a ter como objetivo principal, o de garantir uma prática 

prazerosa, ensinando tudo aquilo que sou capaz e zelando pelo respeito e 

educação dentro do grupo, mantendo a ideia chave da equipa unida, forte e 

pronta para defrontar qualquer adversidade. 

Poderei, pois, afirmar que o desporto foi parte da minha vida e influenciou 

a minha forma de ser e estar, refletindo-se na forma como me vejo enquanto 

professor. 

2.2 Expetativas em relação ao estágio profissional 

  

O Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada 

em contexto real, desenvolvendo competências profissionais que promovam, 

nos futuros docentes, um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão1. 

Segundo Bousso (2000), o estágio profissional, torna-se um local onde a 

identidade do futuro professor é criada, construída e aperfeiçoada, 

proporcionando uma ação vivida, reflexiva e crítica e uma visão das relações 

existentes no campo institucional. Este deve ser planeado gradualmente e 

sistematicamente tendo em vista a elaboração de novos conhecimentos. 

                                                           
1 Documento orientador de estágio da FADEUP, elaborado pela Doutora Zélia Matos. Documento 
interno, não publicado. 
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Concordando com esta perspetiva, encarei o estágio profissional como 

uma oportunidade única de “por à prova” todos os conhecimentos que fui 

adquirindo ao longo destes anos de formação. Para além, disso tratou-se 

também de um momento em que me fui apercebendo das minhas fragilidades 

como professor perspetivando as áreas de investimento em formação para que 

daí resulte um melhor desempenho no processo de ensino aprendizagem.  

Para mim, este momento de formação significou a fase final de um ciclo 

de formação, onde se exigiram, formalmente, competências pessoais como o 

sentido de responsabilidade, a justiça, a capacidade de comunicação, a 

liderança, o controlo, entre outras, e competências profissionais, aliadas a um 

ensino de qualidade. No entanto, tenho a consciência de que a aprendizagem 

não se encerra neste ciclo, antes pelo contrário, ela acompanhará todo o 

desempenho futuro, uma vez que decorre ao longo de toda a vida.  

Inicialmente, as minhas expetativas para o estágio passavam por 

conseguir um bom relacionamento com os meus colegas estagiários, sabendo 

que remávamos todos no mesmo sentido, embora não sabendo se nos 

encontrávamos todos no mesmo barco ou tínhamos que navegar em barcos 

separados; um bom relacionamento com o pessoal docente e não docente da 

escola e com os alunos, ou seja, as minhas expetativas iniciais prendiam-se 

essencialmente com conseguir manter uma boa relação com os elementos com 

quem iria trabalhar, consciente de que um bom clima de trabalho contribui 

largamente para um melhor desempenho e uma maior alegria e empenho nas 

realizações a que nos propomos.  

Ao chegar à escola, encontrei um grupo de educação física já formado e 

preparado para a receção de estagiários, portanto com a mentalidade aberta a 

novas intervenções. No entanto, existiram momentos em que a relação entre os 

estagiários e o pessoal não docente teve alguns constrangimentos, uma vez que 

se verificaram alguns mal-entendidos, rapidamente resolvidos. No final do 

estágio profissional o grupo de estagiários conseguiu fundir-se em pleno com o 

grupo de educação física da escola. 

As minhas ansiedades passavam pelo tipo de alunos que iria ter, como os 

conseguiria fazer evoluir, o tipo de relacionamento que iria ter com eles em 

contexto de aula e de fora de aula.  
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No primeiro contacto com os alunos verifiquei que algumas das minhas 

preocupações não tinham fundamento, visto que os alunos se revelaram, na sua 

maioria, responsáveis, motivados e disponíveis para a prática desportiva, 

existindo sempre a exceção à regra, pois nesse caso tive de realizar um controlo 

mais apertado sobre esses alunos. 

No que se refere à atividade desportiva, com o questionário passado no 

início do ano, apercebi-me que só uma pequena parte dos alunos a realizava, 

seja ela escolar ou extraescolar. 

Quanto às questões pedagógicas, as minhas preocupações 

relacionavam-se com a consciência de que era importante promover a prática de 

atividade desportiva e de hábitos de higiene nos alunos, bem como o rigor e a 

correção das tarefas propostas, considerando que muito tempo de uma mesma 

tarefa, pode causar enfado e desmotivação e que, por oposição, pouco tempo 

pode implicar a não aprendizagem. Assim, as minhas expetativas prendiam-se 

também com a capacidade de saber gerir os tempos de realização dos exercícios 

propostos. 

Relativamente às questões de higiene na atividade desportiva, aí sim os 

alunos não estavam de acordo com as minhas expetativas, pois quando 

acabavam as aulas de noventa minutos, a sua maioria não tinha em conta as 

questões de higiene (banho), abdicando dessa questão. Apesar da constante 

insistência da minha parte e o grande controlo da turma, principalmente os 

elementos femininos nunca se mostraram sensibilizadas para tal questão, 

apesar de existir um grupo restrito de alunas que tomavam sempre banho. Já os 

elementos masculinos da turma, para eles a hora do ganho era um momento de 

divertimentos e todos os alunos se preocupavam com esta questão. 

Outra das minhas preocupações, foi o facto de ter de lidar com algumas 

modalidades relativamente às quais poderia não estar preparado, ou me sentiria 

menos seguro, como ginástica, esgrima ou judo, no entanto sabendo já de 

antemão que ginástica seria decerto uma modalidade a abordar, o que me 

levaria a um maior empenho e dedicação para poder lecionar o mais 

corretamente possível. Apesar de já antever tal dificuldade, vi a introdução 

curricular desta modalidade como uma tarefa árdua a levar pelo melhor caminho. 

Assim, para dar resposta às possíveis dificuldades que iria encontrar, 

preocupei-me em manter uma relação bastante coerente e próxima com o 
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professor cooperante e com os meus colegas estagiários, privilegiando a 

perspetiva de partilha de conhecimentos, experiências, expetativas e trabalhos, 

associados aos conhecimentos que a prática requisitou durante toda a minha 

atuação, foi possível minorar a dificuldades que vão surgindo, facilitando a 

promoção de atividades atraentes para os alunos e que, em simultâneo, 

permitam cumprir os objetivos traçados, possibilitando assim, uma intervenção 

competente junto da turma a qual me foi atribuída. 

No final deste ano de estágio e depois de tudo o que aprendi, espero 

evoluir cada vez mais, posicionando-me na perspetiva de dar um passo de cada 

vez. Assume, assim preponderância a ideia de que o professor evolui 

constantemente e necessita de se atualizar constantemente.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Enquadramento da prática profissional  
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3.1 Contexto legal, institucional e funcional do estágio profissional 

 

O estágio profissional é uma unidade curricular no segundo ciclo de 

estudos que tem por fim conferir o grau de Mestre em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, lecionada na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, com uma duração de dois semestres. A estrutura e o 

funcionamento deste enquadra-se nas orientações legais definidas no Decreto-

lei nº 74/2006, de 24 de março que regulamenta as alterações introduzidas pela 

Lei de Bases do Sistema Educativo relativas ao novo modelo de organização do 

ensino superior no que respeita aos ciclos de estudos e no Decreto-lei nº 

43/2007, de 22 de fevereiro onde define as condições necessárias à obtenção 

de habilitação profissional para a docência num determinado domínio e 

determina, ao mesmo tempo, que a posse deste título constitui condição 

indispensável para o desempenho docente, nos ensinos público, particular e 

cooperativo e nas áreas curriculares ou disciplinas abrangidas por esse domínio 

tendo em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da Universidade do 

Porto, o Regulamento geral dos segundos ciclos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de 

Educação Física. 

A nível institucional, o estágio profissional insere-se no terceiro e quarto 

semestre fazendo parte de uma unidade do segundo ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física da faculdade de 

desporto da universidade do porto. 

O primeiro e segundo semestre são direcionados para o sistema de 

ensino na escola e a arte de ensinar, o terceiro e quarto semestre conferiu a 

possibilidade de os estudantes desempenharem o papel de professores de 

educação física numa escola atribuída através de concurso e com uma turma 

em concreto. 

A nível funcional, o Estágio Profissional preocupa-se com a inclusão do 

estudante-estagiário na vida profissional, contudo esta integração é realizada de 

forma progressiva e acompanhada, quer por um professor cooperante, quer por 

um professor orientador, desenvolve-se em contexto real, e tem por objetivo 

principal formar futuros docentes capazes de um desempenho crítico, flexível e 

reflexivo promotor do desenvolvimento de respostas aos desafios e exigências 



18 

da profissão. Estas competências profissionais, associadas a um ensino da 

educação física e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor2 e organizam-se nas seguintes áreas 

de desempenho (Matos, 2012): (I) organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem; (II) participação na escola; (III) Relação com a comunidade e (IV) 

desenvolvimento profissional. 

O estagiário, que se encontra inserido numa escola, procura desenvolver 

ao máximo todas as capacidades no desempenho da função de professor, não 

passando só por lecionar as aulas, mas também, um trabalho de gestão 

complexo, uma vez que, numa escola, a gestão de relações pessoais e de 

conflitos, gestão administrativa, gestão de tarefas de interação entre vários 

elementos da comunidade escolar, assumem uma dimensão fundamental no 

desempenho das funções docentes. Assim, o professor encontra-se envolvido 

em inúmeras tarefas às quais tem de ser capaz de dar resposta (Silva, 2009). 

Para Alarcão (1982), ser professor é ser capaz de tomar decisões face ao 

processo ensino/aprendizagem, no sentido de o encaminhar para um melhor 

rendimento educativo. 

Segundo Silva (2009), o desempenho do professor relaciona-se com as 

tarefas que propõe e com o clima de aprendizagem que proporciona e estes 

aspetos influenciam a aprendizagem dos alunos.  

Por fim, cabe ao professor orientador e ao professor cooperante orientar 

e supervisionar todo o estágio profissional, tendo em conta as suas experiências, 

tornam a prática mais reflexiva e orientada para os aspetos essências e que 

puderam estar em falha, existindo assim a evolução enquanto professor. 

 

3.2 Caraterização da Escola Básica Júlio Dinis. 

 

A caraterização do contexto do Estágio Profissional assume um papel 

preponderante na definição de objetivos a realizar e no modo de atuação perante 

a realidade constatada, uma vez que os contextos são distintos, variando 

segundo o local, a turma e o aluno. Assim, o que se aplica a determinado 

                                                           
2 Decreto-lei nº 240/2001, de 17 de agosto 
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contexto dificilmente é aplicável da mesma forma e com as mesmas condições, 

em contextos distintos. 

A escola Júlio Dinis – Grijó situa-se em Grijó, localidade elevada a Vila no 

dia 18 de Dezembro de 1987, possui uma área de 11,46 Km2, com cerca de 

10500 habitantes, sendo considerada a terceira maior freguesia de Vila Nova de 

Gaia, seguindo-se às vilas de Pedroso e Sandim, respetivamente.  

Esta vila possui um sistema de transportes organizado pela junta de 

freguesia que permite a deslocação da população idosa para determinados 

pontos da região onde podem realizar um conjunto de atividades, tais como, 

hidroginástica, na piscina municipal de espinho, a ginástica, realizada no 

pavilhão da vila e o artesanato, as atividades lúdico-formativas, a renda e o canto 

coral que se realizam na chamada escola d’avós, na casa das artes.  

O pavilhão da vila, denominado por pavilhão Dr. Manuel Ramos, permite 

e dinamiza também a prática de futsal, de ginástica, de taekwondo e de karaté, 

modalidades que reúnem praticantes de várias faixas etárias. O taekwondo está 

disponibilizado para os diferentes escalões: Infantis, Juvenis e Prós, à 

responsabilidade dos Lobos Negros. Este espaço adequa-se ainda à prática de 

outras modalidades tais como andebol, basquetebol e o voleibol, que, neste 

momento, não se encontram dinamizadas. 

No Estádio Municipal de Grijó, fora do horário escolar são praticadas as 

modalidades de Futebol, nos vários escalões de formação, dinamizada pela 

Associação Desportiva de Grijó e pelo Dragon Force. 

Foi atribuído o nome de Júlio Dinis à escola de Grijó, devido ao facto do 

escritor Joaquim Guilherme Gomes Coelho, com pseudónimo de Júlio Dinis, ter 

escrito na Vila de Grijó o romance “A Morgadinha dos Canaviais”.  

Esta escola pertence ao Agrupamento Vertical de Escolas Júlio Dinis. Os 

estabelecimentos de ensino que compõem este agrupamento lecionam desde a 

educação pré-escolar ao 3º ciclo do ensino básico e recebem a população 

estudantil de três freguesias: Sermonde, Seixezelo e Grijó. Na escola sede (EB 

2/3 Júlio Dinis) estão inscritos 662 alunos, dos 2º e 3º ciclo (dados relativos ao 

ano escolar de 2012/2013). 

Relativamente à escola e no que concerne às instalações desportivas, 

esta conta com um pavilhão escolar com dimensões bastante reduzidas (21 

metros de comprimento por 12 de largura), que por vezes é dividido por duas 
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turmas. Quando as condições meteorológicas são adversas, atendendo à falta 

de espaços cobertos, os professores adotam algumas estratégias para 

conseguirem manter os seus alunos ativos na prática desportiva, chegando a 

recorrer à ocupação de um corredor que liga os balneários ao pavilhão, o qual 

conta com três a quatro metros de largura, reduzido substancialmente as 

possibilidades de exercitações dos alunos. Refira-se ainda que este espaço 

conta com a colocação de postes de ferro que sustentam o coberto, tornando-se 

até perigoso para o exercício físico dos alunos, pelo que as atividades aqui 

desenvolvidas são muito bem ponderadas privilegiando-se a segurança dos 

alunos. A escola conta também com um campo desportivo com uma campo de 

andebol/futsal, três campos de basquetebol e dois de miniandebol, o que 

proporciona bastantes possibilidades para o desenvolvimento de diferentes 

modalidades sem constrangimentos de espaço. Para além de uma pista com 

200 metros (oval) e uma reta de 80 metros para provas de velocidade (atletismo) 

e uma zona de saltos para o atletismo (caixa com areia). 

No que se refere ao material a utilizar no espaço exterior, a escola 

encontra-se muito bem equipada, uma vez que contém material em bom estado 

de conservação, responsabilidade dos professores que o preservam e 

transmitem esses ideais aos seus alunos, sendo o grupo de estagiários ofereceu 

recentemente à escola duas balizas construídas a partir de tubos em pvc, 

procurando alargar as soluções de utilização do espaço exterior e concentrar a 

turma evitando que a aula seja dada nas duas extremidades opostas do campo. 

A escola Júlio Dinis tem também um protocolo de utilização do estádio 

municipal de Grijó, ao qual se recorre, essencialmente, para a prática da 

modalidade de futebol. 

Outro espaço importante a referir são os balneários utilizados pelos 

alunos, que por vezes não dispõem do espaço suficiente para albergar quatro 

turmas (o número máximo de turmas a ter aula ao mesmo tempo), o que poderá 

causar constrangimentos na higienização dos alunos, no entanto, nos momentos 

em que os alunos dispõem espaços suficientes, foi possível verificar que estes 

tinham poucos hábitos de higiene, no que concerne à aula de educação física, 

isto é, não tinham adquirida a norma de tomar banho no final da aula. O papel 

do professor tornou-se fundamental neste ponto, pois contribuiu para a 
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sensibilização da importância da manutenção das condições de higiene nos seus 

alunos, implicando com o bem-estar de toda a população escolar. 

Relativamente às restantes instalações da escola, esta possui um edifício 

central constituído por quatro blocos, em bom estado de conservação, sendo 

que o edifício central é composto por dois pisos. No piso inferior, situam-se a 

cantina, a secretaria, o bufete, a sala dos funcionários, um quartos ou casas de 

banho e salas de aulas. No piso superior encontra-se o gabinete da direção, a 

sala dos professores, na qual funciona um pequeno bufete, a biblioteca, a 

papelaria e salas de aulas. 

 

3.3 Caraterização da turma 

 

Quanto à turma que me foi atribuída, esta é constituída por doze raparigas 

e sete rapazes que frequentam o oitavo ano de escolaridade, sendo que a 

grande maioria da turma está junta desde o ano letivo anterior, sendo a média 

das idades dos alunos é de treze anos. 

A turma integra uma aluna com necessidades educativas especiais, que 

beneficia das medidas previstas na lei3, concretamente, apoio pedagógico 

individualizado às várias disciplinas, adaptações curriculares e adaptações na 

avaliação. A sua avaliação é qualitativa, de acordo com o seu programa 

educativo individual. Na avaliação do final do ano transato ficou registado que, o 

conselho de turma considerou que a aluna mostrou ser trabalhadora, interessada 

e organizada e que os apoios prestados individualmente assumiram um caráter 

imprescindível na evolução das aprendizagens da aluna, que obteve 

classificação positiva no ano transato, apesar das dificuldades cognitivas 

identificadas. 

Relativamente à disciplina de educação física, verificou-se a necessidade 

de ajustar as intervenções junto da aluna para que esta entendesse aquilo que 

lhe era pedido. Verificaram-se ainda algumas dificuldades motoras, relacionadas 

com as suas características específicas. No entanto, a aluna foi capaz de cumprir 

de forma satisfatória os conteúdos e tarefas previstos, beneficiando de um apoio 

mais próximo por parte do professor.   

                                                           
3 Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro 
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Dos dezanove alunos que constituem a turma, existem onze que tiveram 

uma ou mais retenções ao longo da sua escolaridade, reprovando apenas um à 

disciplina de educação física no ano transato, continuando com a mesma 

classificação devido à falta de empenho no decorrer de todas as aulas.  

A turma, na sua maioria, revelou ser capaz de desempenhos satisfatórios 

e, os alunos, quando motivados para a prática, executavam com qualidade 

acrescida o que se pretendia. De salientar que, o aluno mais empenhado na 

disciplina era aquele que apresentava maiores dificuldades motoras (não nos 

referimos à aluna atrás mencionada), necessitando de uma intervenção 

(prestação de ajuda) mais próxima sobre o mesmo. 

Para além disso, como na maioria das turmas, também nesta, existiam 

alunos que revelaram dificuldades de compreensão oral, escrita e por vezes, 

falta de sentido de responsabilidade.  

Quanto ao comportamento, alguns alunos da turma, revelaram-se 

desorganizados, com falta de atenção nas aulas demonstrando um 

comportamento perturbador. Este aspeto foi melhorando de forma notória ao 

longo do ano. 

No ano letivo anterior, foram alvo de participações disciplinares vários 

alunos, nomeadamente uma aluna com assiduidade irregular, faltando sem o 

conhecimento do encarregado de educação, tendo sido esta situação assinalada 

junto da comissão de proteção das crianças e jovens em risco. 

Relativamente a este ano e tendo em conta a avaliação da turma realizada 

no primeiro e segundo período, considerou-se que, no global, o comportamento 

se manteve, pois os alunos continuaram a conversar nas aulas das várias 

disciplinas.  

No que se refere à disciplina de educação física, considero que, ao longo 

do ano, a turma modificou o seu comportamento, nomeadamente no que respeita 

ao cumprimento de regras, respeito mútuo e empenho. Assim considero que, a 

este nível, o trabalho desenvolvido foi muito satisfatório. 

Relativamente à assiduidade dos alunos, refira-se que, na sua maioria foi 

regular, comparecendo às aulas, no entanto, a partir do segundo período 

registou-se irregularidade por parte de um aluno, que justificava as suas 

ausências alegando questões médicas. Acresce que este comportamento se 

verificou em todas as áreas disciplinares. 
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Quanto à prática desportiva dos dezanove alunos que constituem a turma, 

apenas oito destes praticam desporto com regularidade, ou seja, 42% da turma 

realiza exercício de forma regular. Isto poderia querer dizer que as expetativas 

que eu tinha em encontrar uma turma com boas capacidades para a 

aprendizagem motora poderiam realizar-se. 

Ao nível de saúde, apenas um aluno apresenta problemas respiratórios, 

que puderam por em risco a sua normal participação, onde puderam surguir 

algumas dificuldades se o esforço for moderados ou intenso, no entanto este 

aluno encontra-se sempre munido de uma bomba respiratória que utiliza em 

caso de emergência. 
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4. Realização da prática profissional  
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O Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada 

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 4. 

O profissional de educação física deve desenvolver competências 

profissionais associadas a um ensino de qualidade, de acordo com o perfil geral 

de desempenho do educador e do professor, sendo que este ensino se encontra 

organizado nas seguintes áreas de desempenho: 

Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, que se 

subdivide em Conceção, Planeamento, Realização e Avaliação; 

Área 2 – Participação na Escola; 

Área 3 – Relação com a comunidade; 

Área 4 – Desenvolvimento profissional.5 

 

Nos próximos pontos deste trabalho, pretende-se retratar o contributo do 

treino no estágio profissional, apresentando cada uma das quatro áreas de 

desempenho e desenvolvendo uma análise crítica e reflexiva de cada uma, 

focando aspetos como, os problemas, as atividades, as dificuldades, as 

estratégias, a avaliação e controlo do trabalho desenvolvido. 

 

4.1 Contributo do treino no estágio profissional 

 

Como referi anteriormente, encontro-me ligado ao treino há já algum 

tempo, o que já permitiu a obtenção de alguns resultados assinaláveis. O facto 

de comandar uma equipa, permitiu-me transpor alguns hábitos e experiências 

para o estágio profissional, quer ao nível da prática (gestão de tempos, 

diversidade de exercícios, articulação entre as fases da aula, …), quer ao nível 

do relacionamento e daí retirar os seus frutos. 

                                                           
4 Documento orientador de estágio da FADEUP, elaborado pela Doutora Zélia Matos. Documento 
interno, não publicado. 
5 Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de Agosto 
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A relação com os alunos constitui um ponto fundamental para o desenrolar 

do estágio, pois para além de uma boa (entenda-se por boa, respeitosa, 

exigente, coerente e criteriosa) relação que um professor deve ter com os seus 

alunos, deverá ainda ter a capacidade de observar o estado anímico dos seus 

alunos, analisando a sua preparação e disponibilidade para executar as tarefas 

planeadas para aula. 

O treino permite desenvolver o controlo do grupo, pois alerta o 

treinador/professor para questões fundamentais ao sucesso de uma aula, tais 

como: a gestão de conflitos entre os elementos do grupo, a importância da 

colocação da voz, o posicionamento da turma tendo em conta os pontos de 

distração, o posicionamento do professor para visualizar a totalidade da turma, 

o posicionamento dos alunos relativamente ao sol (se a aula decorrer no 

exterior), possibilitando maior conforto, entre outros. Estes aspetos, no seu 

conjunto, contribuem para uma melhor transmissão da informação a abordar e 

terão influência nos resultados apresentados por uma turma/grupo. 

Por fim, outro aspeto que considerei fundamental foi o desenvolvimento 

do autocontrolo, ignorando algumas vezes comentários dos alunos ou 

chamando-lhes a atenção, equilibrando o apoio com a repreensão, permitindo 

que os alunos percebam que agiram maneira menos correta, ou, por oposição, 

que a atuação foi correta e valorizada. 

 

4.2 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

Das quatro áreas que mais à frente desenvolverei, considero ser esta 

(área 1) a área de desempenho mais significativa para o processo de ensino 

aprendizagem. 

Aqui mobilizei todos os meus conhecimentos até então adquiridos, numa 

perspetiva evolutiva, pois acredito que conhecimento gera conhecimento e esse, 

ajudou-me a progredir como professor.  

Esta área teve como objetivo no decorrer do estágio profissional a 

construção de uma estratégia de intervenção orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da educação física 
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e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do 

aluno na aula de educação física. 

Na organização e gestão do ensino e da aprendizagem encontram-se 

quatro domínios: a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação. Sendo 

que cada um destes domínios apresenta diferentes situações às quais teria que 

lidar de forma a ser cada vez mais e melhor professor e cada vez menos aluno, 

tendo sempre em conta o processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.2.1 Conceção 

 

A conceção assume-se como uma das primeiras tarefas para o professor, 

caraterizada pela análise de diversos documentos pertencentes ao quotidiano 

escolar e que servem de base para a atividade docente a realizar ao longo do 

ano letivo. Porém a conceção também é construída tendo em conta a formação 

contínua e o desejo de aprender e desenvolver as várias competências de forma 

a tornar o professor mais capaz e munido de mais ferramentas no 

desenvolvimento do seu trabalho com os alunos. 

 

4.2.1.1 O primeiro contacto 

 

Para a realização deste estágio profissional mobilizei conhecimentos 

anteriormente adquiridos, sejam eles os adquiridos na formação académica, nos 

congressos, nas ações de formação, ou nas palestras semanais na faculdade, 

com o objetivo de enfrentar o estágio profissional com a maior segurança 

possível. 

Apesar da consciência de que o conhecimento teórico suporta o 

conhecimento prático, percebe-se também que este apresenta as “receitas” de 

como fazer, pelo que, sabíamos que as dificuldades surgiriam naturalmente, o 

que implicou iniciar, desde cedo, uma prática refletida que se adequasse ao 

contexto e que perspetivasse a melhoria. 

Para responder às exigências anteriormente referidas, o núcleo de estágio 

propôs-se desenvolver duas tarefas. A primeira, recorrendo a caracterização da 

turma do ano transato, consistiu no desenvolvimento de um questionário que, 

entre outros assuntos, permitisse conhecer um pouco dos alunos com quem 
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iriamos “trabalhar” no decorrer de todo o ano letivo, nomeadamente no que se 

refere ao seu cotexto socioeconómico, possíveis problemas de saúde, a 

ocupação dos seus tempos livres e o interesse na prática de exercício físico. 

A segunda tarefa passou pela análise da escola e do meio onde esta está 

inserida. Para isso recorremos à análise do projeto educativo e do projeto 

curricular do Agrupamento de Escolas. Como a informação do local onde a 

Escola Básica de Júlio Dinis estava inserida, na nossa opinião estava 

incompleta, decidimos deslocarmo-nos até à junta de freguesia de Grijó com o 

objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o contexto socioeconómico e 

sociocultural do local de realização do estágio profissional. 

Estas tarefas tinham como objetivo, compreender um pouco melhor o 

grupo de alunos com quem íamos desenvolver o trabalho, contextualizar o meio 

onde a escola se inseria e perspetivar as potencialidades de parcerias e de 

articulação que esse contexto nos oferecia. 

Para além destas tarefas, decidimos realizar uma análise ao programa 

nacional de educação física, tendo a preocupação de ler atentamente todos os 

documentos fornecidos pelos professores que me acompanharam neste ano de 

estágio, de forma a entender a organização e dinâmica desta escola. 

Um momento importante, que gerou ansiedade, mas que, em simultâneo, 

me deixou confortável neste processo de adaptação, foi o primeiro contacto com 

os alunos, onde tive a oportunidade de lhes explicar o funcionamento das aulas 

de educação física e entregar o referido questionário de forma a poder conhecê-

los, identificando as suas necessidades, motivações, expetativas e preferências. 

Este questionário permitiu um conhecimento mais específico da turma, aspeto 

fundamental para o desenvolvimento de um planeamento adequado às 

caraterísticas da turma. 

 

4.2.2 Planeamento 

 

Bento (2003) define o planeamento como um ato reflexivo de forma 

detalhada sobre a direção e controlo do processo de ensino, sendo que se 

encontra envolvido com a metodologia ou didática específica da educação física, 

bem como com os respetivos programas. Noutra ótica, Rink (1993) afirma que o 

planeamento é o desenho e a sequência apropriada para a aprendizagem dos 
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alunos, estruturada por objetivos definidos a cumprir. Assim, o planeamento 

deve estruturar-se de forma contextualizada e voltar-se para as caraterísticas 

particulares do ambiente escolar, ajustando-se à realidade das necessidades 

básicas e interesses dos alunos. 

Consciente da importância destes aspetos, importava transformar os 

saberes técnicos e pedagógicos em estratégias adequadas às necessidades dos 

alunos, tendo em conta o processo de ensino-aprendizagem pela qual estes 

iriam passar. Assim, a planificação das aulas, a reflexão atenta, a reestruturação 

das estratégias, a adequação de tarefas às capacidades de cada aluno, foram 

dimensões centrais neste estágio. 

O principal suporte do trabalho realizado na escola foi naturalmente o 

programa da disciplina. Neste documento estruturante, perspetiva-se a 

educação física de forma abrangente, abordando-se um conjunto alargado de 

modalidades/atividades, conferindo complexidade crescente aos conteúdos 

trabalhados. 

Em meu entender, esta será a abordagem a privilegiar, pois parte do 

simples para o complexo, aprofundando saberes e técnicas, recorrendo ao treino 

e introduzindo progressões de aprendizagem (que poderão constituir fatores de 

forte motivação) adequadas. Por outro lado, trabalhar as várias 

modalidades/atividades permite que os alunos possam vivenciar experiências 

diversas e talvez aderir, de forma mais sistemática, a uma prática desportiva que 

seja do seu agrado, ou para a qual revelem aptidões mais evidentes. 

 

4.2.2.1 Plano Anual 

 

O planeamento é uma tarefa bastante complexa do ponto de vista 

organizativo. Assim, tendo por base o programa nacional de educação física, o 

plano anual, propõe um sistema de prática por blocos, distribuída e alternada, de 

uma modalidade individual com uma coletiva. O departamento de educação 

física da Escola Básica Júlio Dinis elaborou um documento único que 

especificava qual a modalidade a abordar num determinado ano de escolaridade 

e, num determinado período. Encontra-se também disponível o número de aulas 

que se deve dedicar a cada conteúdo. 



32 

No entanto, o professor terá a liberdade de poder abordar outra 

modalidade que não esteja prevista neste documento, desde que devidamente 

justificado, tendo sempre em atenção o documento estruturante e o programa 

nacional de educação física. 

Relativamente à utilização dos diversos espaços de aula (interior e 

exterior), os docentes regiam-se pelo bom senso, uma vez que os espaços não 

estando definidos nem divididos à partida, impunha-se o diálogo sobre a 

racionalização da utilização dos referidos espaços. Assim, no início do período 

e ao saber quais seriam as modalidades a abordar, os professores dialogavam 

no sentido de encontrar um espaço fixo para as suas aulas. Por vezes, este 

sistema não resultou, nomeadamente, numa altura do segundo período, em que, 

com a ausência de um professor devido a baixa médica, a substituição das aulas 

era um pouco inesperada, o que levou uma divisão do pavilhão escolar que não 

estava prevista, como retrata da reflexão número 58 e 59: “Com o início da aula, 

como tem sido frequente, preparei o material, tendo em conta o exercício de 

aquecimento, no entanto deparei-me com a redução do espaço, o que implicou 

a adaptação do exercício de aquecimento, mas este constrangimento foi 

facilmente resolvido.” e, a reflexão número 64 e 65: “A fase inicial da aula, contou 

com uma adaptação ao previamente planeado, visto que pude contar com todo 

o espaço do pavilhão para lecionação da aula de ginástica, refletindo-se desde 

logo no tipo de aquecimento a realizar.”. 

Hoje, tenho uma consciência muito clara sobre a importância da 

elaboração de um plano anual que perspetive todo o ano, não se apresentando 

de forma rígida ou fechada, permite tomar um conjunto de decisões pedagógicas 

fundamentais para o sucesso do trabalho a desenvolver. Não menos importante, 

na minha opinião, será a planificação da unidade didática e da aula propriamente 

dita. No primeiro caso, tomam-se decisões quanto às dimensões a abordar ou a 

aprofundar, consoante as capacidades dos alunos da turma e o(s) conteúdo(s) 

programático(s) que se pretendam desenvolver. Já no segundo caso, uma 

planificação rigorosa e fundamentada oferece um patamar de segurança que, 

para mim, foi fundamental.  

 

4.2.2.2 Estrutura de conhecimentos 
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Após a análise dos documentos acima referidos, foi realizada a 

planificação dos vários conteúdos a operacionalizar. Assim, recorri à elaboração 

da estrutura de conhecimento de Vickers (1990), que permite identificar todos os 

conteúdos de uma atividade e estruturá-los numa hierarquia de conhecimentos 

para servir como guião para o ensino, influenciando todo o processo de ensino-

aprendizagem. Senti, também, a necessidade de elaborar unidades didáticas, 

planos de aula e os diferentes tipos de avaliação (diagnóstica, formativa e 

sumativa) para dar resposta às exigências do documento proposto pelo referido 

autor. 

Este modelo é constituído por oito módulos, distribuídos em três fases 

(Vickers, 1990): a fase de análise, que engloba o módulo um – “analisar a 

modalidade desportiva ou atividade em estruturas de conhecimento,” o módulo 

dois – “analisar o envolvimento” e o módulo três –“analisar os alunos”. 

A fase de decisão, que é constituída por quatro módulos, isto é, o módulo 

quatro – “determinar a extensão e a sequência dos conteúdos”, o módulo cinco 

– “definir os objetivos”, o módulo seis – “configurar a avaliação” e o módulo sete 

– “criar progressões de aprendizagem”. 

Por fim, a última fase, o módulo oito – “o momento de aplicação”.  

Este instrumento tornou-se um elemento fulcral para a planificação, por 

se tratar de um instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem, 

conferindo maior segurança, qualidade e competência. 

Com base neste modelo, foram elaboradas planificações sempre que se 

iniciava uma nova modalidade, no entanto, a sua aplicação não foi impeditiva do 

surgimento de algumas dificuldades, desde logo a decisão sobre qual seria a 

informação pertinente a utilizar, onde recolhe-la para que esta fosse a mais 

credível possível, a forma de a estruturar no sentido de permitir a aplicabilidade 

nos diferentes módulos.  

No início do processo, a estrutura de conhecimentos revelou-se 

demasiado longa e com alguma informação desnecessária, porém esse aspeto 

foi sendo ultrapassado, pois, sempre que se dava início à aplicação do modelo 

a uma nova unidade didática, realizava-se também uma análise crítica dos 

resultados obtidos na aplicação anterior, o que permitia perceber os seus pontos 

fortes e as suas falhas, tentando, sempre que possível, corrigi-las. 
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Assim, gradualmente foi-se sintetizando a informação apresentada nos 

documentos produzidos pelos estagiários, mantendo aspetos que se prendiam 

diretamente com desempenho dos alunos e eliminando informação menos 

relevante.  

Esta sintetização passou por vários processos, salientando-se a leitura e 

consequente interpretação de toda a informação, com o objetivo de eliminar 

todos os pontos considerados irrelevantes, nomeadamente, no módulo um, no 

que respeita à cultura desportiva. Tendo como exemplo a estrutura de 

conhecimentos de atletismo e comparando com a estrutura de conhecimentos 

de voleibol, será possível observar uma diminuição drástica de conteúdo, sendo 

que este documento foi produzido por todos os professores estagiários, o nosso 

objetivo foi colocar apenas a informação que poderia ser útil e aquela passível 

de ser utilizada no decorrer das aulas, informações essas fundamentais para 

transmitir aos alunos. 

Inicialmente, encarei a estrutura de conhecimentos como um documento 

a realizar, de carater obrigatório e desprovido de qualquer significado; um 

elemento que primava pelo rigor e informação, mas que na prática não era 

utilizável. Com o desenrolar do período, foi-me apercebendo que tal não era 

verdade, pois a constante consulta do mesmo, foi motivo de mudança de opinião. 

Este documento foi sendo considerado, por todos os estagiários, como um mapa 

a seguir, com um caminho prévia e ponderadamente delineado. Apesar de 

termos a noção que tal documento, no seu processo de elaboração, requeria 

uma maior atenção e rigor da nossa parte, no sentido de o simplificar e focalizar 

nos aspetos fundamentais, percebemos o quanto ele nos era útil, salientando a 

segurança de trabalhar de acordo com um documento pensado 

cuidadosamente. 

Para concluir, segundo Bento (2003, p. 75) “as unidades temáticas ou 

didáticas, são partes essenciais do programa da disciplina, pois são constituintes 

essenciais no processo pedagógico apresentando etapas claras e distintas de 

ensino-aprendizagem.” 

 

4.2.2.3 Plano de aula 
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Passando para a última fase do planeamento (o plano de aula), Bento 

(2003) afirma que esta se encontra dividida em três fases distintas: a fase inicial, 

a fase fundamental e a fase final. 

Este foi o nível de planeamento que desde o início do estágio requereu 

grande ponderação da minha parte, pois desde cedo que me apercebi que uma 

aula de educação física tem dinâmicas únicas e específicas bem distintas de um 

treino de uma modalidade onde os atletas estão por sua própria iniciativa e 

vontade.  

Um dos constrangimentos que tive alguma dificuldade em gerir, prendeu-

se com a falta de espaços cobertos, que implicou a necessidade de prevenir 

algumas situações problemáticas, colocadas essencialmente pelas condições 

meteorológicas adversas, perspetivando alternativas (no que respeita ao espaço 

alternativo e aos materiais a utilizar) de prática da disciplina em situação de 

necessidade. 

Sempre que realizava um plano de aula, tinha a preocupação de elaborar 

exercícios facilitadores da aquisição dos conteúdos abordados, apresentando 

progressões de aprendizagem.  

Relativamente à experiência que tenho do treino, senti diferenças 

significativas, desde logo relativas à motivação. Na verdade, os atletas que 

procuram uma modalidade apresentam índices de motivação muito elevados, o 

que nem sempre acontece nas aulas de educação física, pelo que se torna 

necessário considerar, no plano, um momento inicial que possa constituir-se 

como motivante para o decorrer da mesma. Por outro lado, a situação de treino 

focaliza a exercitação numa única modalidade (embora a preparação física seja 

comum a toda a prática desportiva), proporcionando uma aprendizagem 

aprofundada. Já a disciplina de educação física prevê uma abordagem, 

necessariamente menos aprofundada, ou de aprofundamento gradual, de um 

conjunto alargado de modalidades. Este aspeto implica uma planificação 

completamente distinta da planificação que o treino requer. Outro aspeto a 

considerar é diferença no número de atletas que frequentam o treino (cerca de 

14) e o número de alunos que uma turma tem (até 30), bem como o tempo que 

passam juntos, considerando a hipótese de que mais tempo juntos aumenta as 

possibilidades de conflito.  
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A elaboração do plano de aula deve ter em conta as possíveis situações 

problema. Neste ponto, a experiência de treino contribuiu, pois permitiu 

perspetivar diferentes possibilidades de resolução das situações conflituais ou 

problemáticas. No entanto, tenho a consciência que existe sempre a 

possibilidade de alguma coisa falhar, pois, apesar do professor pensar nas 

inúmeras alterações que pode fazer, necessita acrescentar a capacidade de 

resolver prontamente. 

Importa ainda considerar que as situações imprevistas e não controláveis 

podem surgir sem anúncio prévio, pelo que, assumi sempre o plano de aula 

como um documento flexível e um guia para um melhor desenvolvimento da 

aula. Este aspeto está patente, por exemplo, na reflexão número 64 e 65, onde 

referi que esta aula “… contou com uma adaptação ao previamente planeado, 

visto que pude contar com todo o espaço do pavilhão disponível para lecionação 

da aula de ginástica, refletindo-se desde logo no tipo de aquecimento a realizar”.  

Inicialmente, o plano de aula foi realizado nos moldes em que os 

professores estagiários usavam na faculdade, no entanto, de forma a uniformizar 

o plano de aula para todos os estagiários, o professor cooperante sugeriu uma 

nova estrutura do mesmo. Como se tratavam de documentos semelhantes 

àqueles já utilizados na faculdade, não senti dificuldade em me adaptar ao novo 

plano de aula, mas, ao longo do ano, a prática e a perceção do essencial, 

enquanto elemento facilitador, gerou a melhoria gradual da elaboração do plano 

de aula. Gostaria de salientar que, quando me refiro à melhoria, centro-me na 

perspetiva de utilidade. 

Ao elaborar o plano de aula, tive como objetivo, condensar a informação 

necessária para usar apenas uma folha frente e verso (se necessário), para 

facilitar a sua consulta. 

No entanto, na perspetiva da fácil consulta, a estrutura do plano de aula 

ainda não se adequava às minhas necessidades, pelo que o adaptei de forma a 

facilitar a consulta do mesmo, movendo o esquema para a direita do plano e 

colocando os conteúdos a desenvolver em cada exercício de forma destacada, 

para poder facilmente observar qual seria o exercício a desenvolver. 

No decorrer das aulas o plano acompanhou-me para qualquer local onde 

me deslocasse, pois este documento foi efetivamente um guião na gestão dos 

diferentes exercícios. Foi elaborado de forma prática, permitindo uma consulta 
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rápida, com os conteúdos destacados do restante texto e um esquema que, 

sempre que o plano foi cumprido, foi seguido meticulosamente, no sentido de 

facilitar a transição dos exercícios. 

Durante o período em que estivemos a lecionar, o plano de aula constitui-

se um instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem, conferindo 

à aula maior qualidade e segurança. 

O papel do professor cooperante foi preponderante, contribuindo 

significativamente para o aperfeiçoamento do trabalho, da postura, das aulas e 

dos exercícios propostos, através da presença, das inúmeras conversas 

informais e das reflexões realizadas em grupo.  

A realização do plano de aula, para além do aspeto facilitador, que já se 

referiu, obrigou à tomada de decisões. Assim, para cada fase da aula existiam 

decisões a ser tomadas. Tendo em conta a referência anteriormente citada, 

segundo Bento (2003), a aula de educação física pode ser dividida em três fases, 

na primeira (fase inicial) privilegiava o aquecimento em grupo, utilizando um jogo 

lúdico-desportivo, de forma a motivar os alunos e a propiciar um momento de 

“brincadeira” a todos os alunos para que de seguida possa exigir um pouco dos 

alunos. Assim, usualmente o segundo exercício em todas as aulas era um 

complemento ao primeiro, mobilizando os membros e grupos musculares a 

utilizar no decorrer da aula, caraterizado por uma transição de momentos de 

instrução, passando um momento de descontração, para um momento de rigor 

e disciplina, onde todos os alunos deveriam permanecer atentos às instruções 

do professor e executar o que por ele era solicitado. 

Na fase fundamental da aula, existiam alguns pontos que deveria 

contemplar, nomeadamente o aluno com necessidades educativas especiais e 

o aluno com dificuldades motoras. Como são alunos com carências diferentes, 

a abordagem a estes requer uma diferenciação. Assim, quanto ao primeiro caso 

a estratégia que encontrei para contornar as dificuldades apresentadas pelo 

aluno foi a repetição da explicação do exercício que pretendia, aleado a 

exemplificação do mesmo. Nas situações que era possível, utilizava o dito aluno 

para exemplificar, sendo a forma mais simples do aluno perceber exatamente o 

que deveria fazer no exercício. 

Quanto ao aluno com dificuldades motoras, este percebia exatamente 

aquilo que era pedido, no entanto não o conseguia executar, apesar de repetir 
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inúmeras vezes. A estratégia utilizada para aplicar neste aluno passava pela 

simplificação dos exercícios, para que o aluno obtivesse sucesso e percebe-se 

que para completar corretamente aquilo que era pedido pelo professor, a sua 

atuação passava pela conjugação dos passos anteriormente realizados. 

A fase final da aula era destinada ao balanço da aula, analisando os 

pontos fortes e os pontos fracos da aula, com o objetivo de incentivar a 

participação dos alunos nas aulas subsequentes, sensibilizando os alunos para 

atitudes, comportamentos e/ou execuções corretas a aplicar na próxima aula. 

 

4.2.3 Realização 

 

Após a concretização do primeiro planeamento, surge a fase de 

realização do anteriormente planeado, assim, o primeiro contacto com a turma 

constitui sempre uma situação de nervosismo e ansiedade, no entanto cabe ao 

professor fazer o esforço necessário para se sentir à vontade no 

desenvolvimento da comunicação com os seus alunos. Isto mesmo ficou patente 

na primeira reflexão por mim escrita, “…Esses sentimentos de nervosismo e 

ansiedade passaram também por mim, no entanto, a estratégia de apresentação 

escolhida pelos professores estagiários ajudou bastante a ultrapassar esses 

constrangimentos.”. 

Porém, fazendo referência ainda à primeira reflexão, “no primeiro contacto 

dos alunos com o professor, tive consciência da importância que a primeira 

imagem transmitida assume no estabelecimento da empatia necessária e 

facilitadora da relação a desenvolver ao longo do ano. Assim, o meu primeiro 

objetivo foi dispor todos os alunos de maneira a que conseguissem observar 

aquilo que estava a ser projetado no quadro, bem como fazer com que os todos 

os alunos pudessem observar o professor e, em simultâneo, eu, como professor, 

conseguisse observar todos os alunos”. 

 

4.2.3.1 O que alterar no decorrer das aulas 

 

No decorrer das aulas, propus-me atingir alguns objetivos como: 

proporcionar tempos elevados de prática, reduzindo ao máximo o tempo de 

espera; desenvolver a capacidade de adaptação às situações potencialmente 
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problemáticas (quer em termos de execução, quer em termos relacionais); 

propor exercícios promotores da melhoria na realização dos conteúdos; valorizar 

a qualidade e objetividade dos feedbacks e, por fim, promover um clima de aula 

propício à aprendizagem. 

A consciência da necessidade de traçar objetivos enquadra-se na 

perspetiva defendida por Bento (2003), que afirma que o professor na aula atua 

sobre os alunos na persecução dos objetivos, por meio dos conteúdos, dos 

métodos e das formas de organização da intervenção. Caso não se atribua 

objetivos a uma aula, esta decorre sem direção e sem resultados para o 

professor e para os alunos. 

Assim, ao longo do ano, utilizei várias estratégias, desde a colocação dos 

materiais no local apropriado para iniciar o exercício, a redução dos tempos de 

instrução, a explicação aleada à exemplificação diminuindo o tempo de 

inatividade dos alunos e focalizando-os na aula.  

Este aspeto tornou-se importante uma vez que, no mesmo espaço físico, 

muitas vezes decorriam outras aulas em simultâneo, dispersando a atenção dos 

alunos. Por outro lado, a distribuição dos alunos no espaço, poderá ser um fator 

que condicione a maior ou menor atenção. Assim, por exemplo, a colocação dos 

alunos de costas voltadas para o sol (quando as aulas decorrem no exterior), 

para que estes consigam visualizar perfeitamente as exemplificações ou 

explicações, pode apresentar-se como um aspeto de grande relevância para o 

sucesso da aula. Isto mesmo foi referido na reflexão 11, onde se relatava a 

exemplificação da partida de blocos, sendo que se pediu aos alunos que se 

voltassem de costas para o sol para não serem prejudicados em termos de 

visualização. 

Para me adaptar às diversas situações que pudessem surgir na turma, 

decidi observar os alunos no decorrer das aulas de educação física e nos 

intervalos, de forma analisar as relações entre os elementos da turma. Na 

sequência desta observação, foi possível propor a constituição de grupos 

evitando qualquer tipo de adversidades, e, em simultâneo, obter benefícios no 

controlo da turma promovendo o respeito e a cooperação. 

No que diz respeito à preocupação com a qualidade e objetividade dos 

feedbacks, assinala-se que esta foi uma constante no decorrer do estágio, como 

retrata, por exemplo, a reflexão 82, “…inicialmente poderia ser mais específico 
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no que toca à explicação… sendo que os feedbacks devem ser acompanhados 

de uma exemplificação para que os alunos melhor entendam os exercícios”. 

Um aspeto que suscitou a minha reflexão, por diversas vezes, prendeu-

se com a permissão do espaço para errar. Assim, na minha opinião, o erro deve 

poder ser experimentado, mas será imprescindível impedir a sua exercitação, 

intervindo junto dos jovens para que estes se consciencializem do erro, 

identifiquem possibilidades de correção e o possam corrigir o mais cedo possível. 

Contudo esta estratégia requeria uma passagem atenta por todos os 

grupos verificando o que não estava a ser executado corretamente. Nesta 

passagem, a minha intervenção era adequada às necessidades do grupo, isto é, 

num grupo poderia corrigir a ação dos membros inferiores e, no outro, a ação 

dos membros superiores, consoante o que os alunos estivessem a realizar de 

forma menos correta. Neste sentido, definia objetivos de trabalho para cada aula, 

direcionando-as especificamente para os aspetos que pretendia que fossem 

corrigidos, como retrata a reflexão número 82 “a minha intervenção foi ao 

encontro aos erros observados, mais especificamente à colocação dos alunos 

debaixo da bola e à extensão completa dos M.S.”. 

Ao longo deste ano, o processo de reflexão revelou-se constante e 

essencial, uma vez que, no final de cada aula, procedia-se a uma análise crítica 

(individual ou coletiva) do seu desenvolvimento, identificando pontes fortes e 

pontos fracos e perspetivando ações de melhoria. 

 

4.2.3.2 O efeito da reflexão 

 

Ao longo de todo o ano, a minha prática pedagógica requereu atenção 

cuidada e a minha reflexão isenta, permitindo-me reorganizar os planos de aula, 

introduzindo exercícios específicos que se adequassem à melhoria do 

desempenho dos alunos, ou a apostar em propostas que gerassem maior 

motivação e adesão. Com o decorrer das aulas e, fazendo uma análise das 

mesmas, com base nas reflexões diárias (registo que permite reconstruir planos 

e verificar as evoluções), surgiram novas preocupações, como o controlo do 

tempo estimado para cada exercício, o aperfeiçoamento das instruções, 

cuidando da linguagem, adequando-a àquele grupo específico de alunos, a 

sensibilização para o bom uso do material e dos equipamentos, a promoção do 
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espirito de equipa, a competição saudável e o desenvolvimento da cultura 

desportiva, como é possível vislumbrar nas reflexões da aula número 39 e 40: 

“Fazendo referência à última reflexão, em que dizia que os alunos tinham falta 

de autonomia na hora de executarem a mobilização articular dinâmica, optei pela 

estratégia que tinha proposto (responsabilizar um aluno para lecionar esta fase 

da aula), sempre com a supervisão e o apoio do professor.”. 

Todas as aulas lecionadas, foram acompanhadas por uma reflexão após 

a sua realização e, seguindo o pensamento de Bento (2003), a o que constituiu 

a base para um reajustamento na planificação das aulas seguintes, uma vez que 

proporcionou uma reflexão mais exata do nível de partida e permitiu proceder a 

balanços intermédios e finais. Neste sentido pode-se afirmar que estas reflexões 

foram muito relevantes no âmbito da avaliação formativa. 

Assim, poderei associar a minha evolução, decorrente do processo 

reflexivo, ao aprender a caminhar de uma criança, na medida em que esta cairá 

inúmeras vezes até que se aguente nos seus próprios membros e aprenda a 

caminhar. Transpondo esta ideia para o estágio profissional realizado fica a 

consciência de que, para evoluir como profissional, cometerei alguns erros e 

esforçar-me-ei para assegurar que estes não sejam repetidos. 

As reflexões que inicialmente eram desenvolvidas em conjunto com o 

professor cooperante e com os restantes professores estagiários, tornaram-se 

fundamentais, permitindo-me a consciencialização de alguns erros na aplicação 

dos exercícios, como foi o caso do triplo salto. Neste, optei por utilizar materiais 

facilitadores, no entanto, usei-os durante um período excessivo, o que dificultou 

a dissociação destes. Este aspeto, encontra-se retratado na reflexão número 17: 

“No exercício destinado às estações (barreiras e triplo salto), os alunos não 

adquiriram a sequência de execução do triplo salto, o que leva a uma reflexão 

importante sobre a utilização das marcas para facilitar os apoios no salto, 

concluindo assim que facilita demasiado a sua execução e não obriga os alunos 

a decorarem a sequência…” 

Na realização das reflexões, preocupei-me em expor todas as situações 

ocorridas, bem como as estratégias utilizadas para as ultrapassar com sucesso. 

Naturalmente, nem todas as situações foram resolvidas de forma bem-sucedida, 

pelo que nas reflexões também se apontaram estratégias alternativas a 

experimentar em situações futuras idênticas. Como exemplo pode apontar-se a 
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reflexão da aula número 68 e 69 que corresponde ao início do terceiro período, 

onde comecei a aula “…por ter uma breve conversa com os alunos, no intuito de 

evitar os constantes atrasos que ocorreram no período passado. Penso ter 

adotado a estratégia correta, pois, os comentários dos alunos após o meu 

diálogo com eles foram esclarecedores: “Pronto tenho que vir equipado de casa, 

não posso chegar atrasado!”. O que permite concluir que eles (alunos) 

perceberam o sentido do meu discurso”. 

 

4.2.3.3 Modalidades e as suas dificuldades 

 

Ao longo do ano letivo, de acordo com o previsto no plano anual de 

atividades, iniciei o primeiro período com as modalidades de atletismo e 

basquetebol. A primeira foi abordada tendo em conta alguns dos ensinamentos 

adquiridos na licenciatura, nomeadamente as progressões a aplicar no processo 

ensino-aprendizagem.  

Nesta fase, penso que pelo facto de o atletismo envolver várias 

modalidades, tornou-se um pouco complexo planificar e aplicar as diferentes 

sequências, nomeadamente no triplo salto. Considero ser esta, uma das 

sequências que envolve maiores requisitos técnicos para que os alunos 

obtenham sucesso, pelo que foi também um dos conteúdos em que os alunos 

apresentaram maiores dificuldades. Conforme se poderá constatar nas reflexões 

números 15 e 16, no sentido de simplificar a execução das sequências 

propostas, decidiu-se voltar a introduzir os tapetes adquiridos pelos professores 

estagiários, contudo, esta decisão resultou numa simplificação exagerada da 

tarefa dos alunos, dificultando a avaliação das dificuldades reais e diminuindo as 

possibilidades de resolução das mesmas.  

Porém, propuseram-se outras sequências em que os alunos revelaram de 

forma evidente as progressões realizadas, pois penso que a abordagem terá 

sido mais adequada, recorrendo-se a estratégias mais eficazes. Isto foi evidente, 

por exemplo, na corrida de barreiras, quer no que se refere à técnica de corrida, 

quer à técnica da partida, onde os alunos tiveram uma grande evolução e, uma 

correta execução, devido, possivelmente, à insistência na correção dos erros e 

ao acompanhamento muito próximo. 
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Passando para a segunda modalidade abordada no primeiro período, o 

basquetebol, verificaram-se algumas dificuldades por parte dos alunos, 

principalmente no que toca ao lançamento da bola ao cesto, como é possível 

observar nas reflexões números 24 e 25, quando se faz referência à técnica do 

lançamento em apoio que se encontrava a ser realizada erradamente, pois os 

alunos efetuavam o passe de peito para o lançarem ao cesto, sendo que no final 

do exercício os alunos já possuíam uma elevada percentagem de concretização. 

Outra das dificuldades apresentadas pelos alunos relacionava-se com a 

ocupação racional do espaço, aspeto que foi rapidamente corrigido, uma vez que 

os alunos perceberam o que teriam de realizar. No entanto, por vezes deixavam-

se levar pelo fervor do jogo e concentravam-se ao redor da bola. O mesmo 

aconteceu com a execução do lançamento, em que os alunos ao serem 

questionados respondiam da forma mais correta mas, no momento de execução, 

nem sempre o movimento era realizado de acordo com o pretendido.  

Neste período readaptei algumas estratégias (sobretudo as de 

funcionamento da aula), uma vez que, à medida que ia conhecendo a turma e 

ganhando confiança e experiência, a diversidade de abordagens foi-se 

implementando e ganhando naturalidade. A reflexão número 35 exemplifica um 

desses momentos, “utilizei a contagem decrescente de cinco segundos para 

chamar os alunos junto de mim”. 

No segundo período, altura em que abordei o meu desporto de eleição, o 

andebol, julgo poder afirmar que os alunos beneficiaram da minha experiência e 

conhecimentos na modalidade, o que se manifestou na realização de aulas 

bastante divertidas que motivaram e envolveram os alunos, mas, sobretudo, 

permitiu que aprendessem a gostar da modalidade e a executar corretamente as 

técnicas fundamentais. Apesar de ter sido um curto período de exercitação, foi 

possível observar evolução na execução dos alunos. As aulas obtiveram tanto 

sucesso que, no decorrer das mesmas, alguns professores da escola 

observaram e registaram alguns exercícios, abordando-me no sentido de 

solicitar a partilha dos mesmos, por forma a diversificarem os exercícios e a 

enriquecerem as suas próprias aulas. 

No entanto, este período foi também, aquele em que se abordou a 

modalidade que considero a mais complicada e aquela em que senti maiores 

dificuldades na transmissão dos conteúdos aos alunos, a ginástica. Tendo em 
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conta que, eu próprio sinto algumas dificuldades, em termos de execução 

(nomeadamente no que respeita à flexibilidade) relativamente a esta modalidade 

e que, as questões de segurança são um fator determinante para o sucesso faz 

aulas, como refere a reflexão número 54, assumo como tendo sido esta a 

modalidade em que me senti menos seguro e confiante. Porém, através de 

algumas conversas com o professor cooperante e com o professor orientador 

percebi a necessidade que esta modalidade requer em termos de empenho e 

exercitação, bem como (no meu caso) de uma planificação muito cuidada e 

criteriosa, que permita uma menor exposição perante a turma e, sobretudo, um 

grande controlo da turma que deve ser uma das primeiras prioridades ao abordar 

a ginástica. 

Assim, foi necessário realizar algumas pesquisas para adotar a melhor 

estratégia a ter com a turma. A observação das aulas dos meus colegas 

estagiários, assim como as do professor cooperante tiveram um papel 

preponderante na minha evolução, pois permitiu-me aprender e adotar algumas 

estratégias para que as aulas cumprissem os seus objetivos. 

A ajuda do professor cooperante foi um elemento fundamental neste 

processo de evolução, pois manteve-se sempre atento às minhas intervenções, 

controlando a minha atuação à distância, mas sempre pronto a intervir nos 

momentos de maior atrapalhação. Este, teve um papel preponderante no 

decorrer de todas as aulas, questionando-me a propósito da realização dos 

diversos exercícios, dando sugestões para a sua melhoria, assistindo os alunos 

quando necessário, chegando mesmo a integrar-me pela realização de alguns 

exercícios que a turma executava. 

Este segundo período caracterizo-o como menos conseguido, pois a 

lecionação desta última modalidade acabou por me afetar a nível amímico, 

diminuindo o meu entusiasmo. No entanto, fazendo neste momento uma análise 

isenta, deve referir-se o excelente início de período e o que de positivo (em 

termos de aprendizagem e experimentação) advém das situações menos 

conseguidas, neste caso da lecionação da ginástica. 

Por fim, no terceiro período, dedicado exclusivamente ao 

desenvolvimento de competências no voleibol, o que se tornou um pouco 

exaustivo, apesar da redução do número de sessões devido aos exames do 

primeiro ciclo, realizados na escola sede. 
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Relativamente às aulas de voleibol, importa referir que, para o professor 

as tornar apelativas para os seus alunos, terá necessidade de aplicar estratégias 

de ensino diversificadas, como as rotações entre os diversos grupos, a aplicação 

de jogos pré-desportivos ou a transmissão aos alunos da forma mais completa 

possível, sempre aleada a uma correta exemplificação, acrescentando-se 

informação individualizada a cada aluno, à medida que os erros vão sendo 

detetados. As minhas preocupações foram neste sentido, como demonstram as 

reflexões números 74 e 75 que refere ser necessário aplicar a “…rotação dos 

alunos nos diferentes grupos, pois sem essa, o exercício torna-se algo 

monótono, no entanto, quando é realizada, o professor deve ter em atenção a 

que os alunos que realizam os exercícios num determinado espaço, não 

permaneçam no mesmo local”. 

O professor cooperante desempenhou um papel fulcral ao longo de todo 

o processo de estágio, pois, para além da sua presença, partilha de saberes e 

observação cuidada, estabeleceu alguns hábitos importantes, como foi o caso 

dos pequenos momentos de reflexão, no final de cada aula, que constituíram 

uma das oportunidades de correção de alguns dos erros que merecessem 

referência. 

 

4.2.3.4 Instrução/demonstração 

 

Por instrução entende-se um conjunto de comportamentos adotados pelo 

professor que visam a comunicação de informação, estabelecendo uma relação 

entre conteúdos e objetivos de aprendizagem (Siedentop, 1991).  

Assim, perante a turma, optou-se pelo modelo de instrução direta, sendo 

que este carateriza-se por centrar no professor todas as decisões relativamente 

ao processo de ensino-aprendizagem, determinando as regras e rotinas de 

gestão dos alunos, com o objetivo de retirar a maior eficiência possível no 

decorrer de todas as atividades propostas (Mesquita, 2009). 

Segundo os mesmos autores, o professor, ao utilizar este modelo, deve 

estruturar pormenorizadamente as situações de aprendizagem, programando-as 

para que ocorram progressões de ensino em pequenos passos, preocupando-

se com uma prática motora ativa e intensa, avaliando e corrigindo os estudantes, 
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principalmente numa fase inicial do ensino e, realizando uma revisão da aula 

anterior. 

Assim, e cumprindo estas diretrizes, fez-se uma planificação cuidada e 

objetiva de todas as aulas lecionadas, desenvolveu-se esforço no sentido de 

manter os alunos em exercício físico constante, corrigindo e apoiando os seus 

desempenhos, foram valorizados todos os progressos realizados e promoveu-

se a consciencialização desses progressos, avaliando (quer na perspetiva 

formativa, quer na dimensão sumativa) rigorosamente cada prestação. No 

sentido de facilitar o sucesso das aulas, um aspeto alvo de preocupação foi o de 

garantir explicações breves e claras, aperfeiçoando este parâmetro ao longo do 

ano. Nos momentos em que a instrução não percorria todos os pontos-chave de 

um determinado exercício, ou quando não fosse percebida corretamente, a 

utilização do feedback pedagógico foi um recurso constante. Este foi definido, 

por Fishman e Tobey (1978), como um comportamento do professor de reação 

à resposta motora de um aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta, no 

sentido da aquisição ou realização de uma habilidade. 

Outro aspeto importante a referir, prende-se com os momentos em que 

foram apresentadas novas habilidades, havendo sempre a preocupação de 

proporcionar uma demonstração prática que permitiu reforçar a explicação (de 

cariz mais teórico). 

Kwak (2005) concordando com esta ideia, verificou que, após os 

praticantes terem recebido a informação verbal, acompanhada por uma correta 

demonstração, foram mais eficazes na execução de uma habilidade, 

apresentando melhores caraterísticas técnicas e prolongando por mais tempo a 

informação recebida. Neste sentido, Temprado (1997) afirma que, a 

demonstração permite diminuir o tempo de prática necessário para atingir 

determinado nível de performance. 

Existiram momentos em que a exemplificação não terá sido a mais 

correta, no entanto, garantiu-se, num mínimo duas vezes, demonstrações 

corretas, sendo que, o erro foi utilizado, com bastante frequência, como mote 

para o questionamento. Este foi, segundo Mesquita (2009), um dos métodos 

mais utilizado pelos professores, do qual se retiraram várias vantagens, 

nomeadamente, a não exposição perante a turma de um aluno que realizasse 

incorretamente o exercício, a possibilidade de perceber se realmente os alunos 
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estavam com atenção à realização das exemplificações, especialmente no que 

respeita às posições de pormenor e o aproveitamento para explorar um pouco 

da cultura desportiva dos alunos (reflexão número 70), avaliando o grau de 

conhecimento que estes detinham. 

Segundo Mesquita (2009), o questionamento sistemático e planeado, 

percorrendo todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem, poderá ser 

um instrumento de avaliação, não só dos alunos mas do próprio ensino, do 

professor e dos contextos em que se inserem, servindo para concretizar aspetos 

decisivos da avaliação. 

Ao saber que os conteúdos se encontravam consolidados, por vezes, era 

solicitada a colaboração de um aluno, uma vez que para exemplificar qualquer 

habilidade de um desporto coletivo são necessárias pelo menos duas pessoas. 

Estas situações implicavam algum cuidado na seleção do aluno, diversificando 

a escolha e dando oportunidade de participação a todos os alunos. 

 

4.2.3.5 Relações escolares 

 

Relativamente às relações existentes no contexto escolar, posso afirmar 

que no decorrer deste ano letivo, foram várias as experiências pelas quais 

passei, umas bastante positivas e outras nem tanto. 

Tomando como exemplo uma situação que decorreu no primeiro contacto 

com a escola e com as pessoas que nela trabalham, no momento em que entrei 

na escola para me apresentar, dirigi-me a uma funcionária para saber onde se 

localizava a secretaria, no entanto, esta confundiu-me com um aluno que já 

frequentava a escola há alguns anos e reagiu como se eu estivesse a brincar 

com ela. Esta situação ia-se repetindo com alguma frequência, chegando ao 

terceiro período e existindo ainda uma funcionária que queria impedir o núcleo 

de estágio de sair da escola, recebendo um tratamento adequado aos alunos 

daquela instituição. 

Considero estes acontecimentos normais, atendendo à idade dos 

alunos/professores, aliado à roupa utilizada comummente pelos profissionais de 

educação física, o que lhes confere caraterísticas propicias a tais enganos. 

Apesar destas confusões, a cordialidade para com os funcionários foi 

sempre um ponto que prezei, por considerar um elemento basilar em qualquer 
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relação, retirando daí os frutos da simpática, o que se refletia na disponibilidade 

manifestada para a colaboração por parte dos funcionários, estes estavam 

sempre dispostos a colaborar sem colocar entraves, independentemente do que 

era solicitado. No entanto, também existiam aqueles que, além não conseguirem 

manifestar simpatia, também a colaboração e a entreajuda não faziam parte do 

seu vocabulário, olhando para qualquer atividade realizada pelo grupo de estágio 

com ar de aparente reprovação. 

No entanto, com o decorrer do ano letivo, os que mostravam alguma 

antipatia para com os professores estagiários, foram admitindo que todo o 

trabalho desenvolvido teve muito bons resultados, chamando uma quantidade 

de pessoas à escola, o que nunca se tinha registado até então. 

Um dos momentos mais visíveis desta integração na escola ocorreu 

aquando da nossa atuação no final da atividade do agrupamento (1 de junho), 

altura em que pessoal docente e não docente, reconhecendo o trabalho 

realizado aplaudiu impulsivamente. 

 

4.2.3.6 Controlo da turma 

 

As relações professor/aluno foram sendo alteradas consoante as 

estratégias que se iam aplicando. Assim, inicialmente recorreu-se a uma atitude 

um pouco prescritiva, isto é, mostravam-se os exercícios que os alunos deveriam 

fazer, exemplificando e tirando algumas dúvidas, casos estas existissem, dando 

imediatamente início ao exercício. Nos intervalos, era mantida uma relação 

distante, cumprimentando-os apenas. Esta foi a forma mais confortável e que 

garantia maior segurança no relacionamento professor/aluno. No entanto, à 

medida que o tempo passou, foi possível aumentar gradualmente o grau de 

proximidade com os alunos, pois estes souberam manter o respeito e aceitar a 

autoridade do professor. Julgo ter-se tratado de uma conquista bem-sucedida. 

Assim, no final do primeiro período, nos intervalos, já havia diálogo, 

questionando-os como tinha sido o fim-de-semana e partilhando os resultados 

nas competições em que estávamos envolvidos.  

No início da modalidade de basquetebol (a meio do primeiro período), foi 

percetível que os alunos, sempre que tinham contacto com a bola, dispersavam 

a sua atenção, assim optou-se pela adoção de algumas regras expectando-se a 
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melhoria do controlo da turma. Por exemplo, no momento em os alunos retiravam 

as bolas do saco, quase instintivamente iniciavam o drible em vez de virem ter 

com o professor para que este pudesse explicar o exercício a realizar (reflexão 

26), aplicando-se uma regra que impedia o drible antes da indicação por parte 

do professor. Outra das regras aplicadas prendeu-se com o momento de chamar 

os alunos para mudar de exercício. O que normalmente acontecia era que, 

perante um apito, os alunos dirigiam-se ao professor a passo, pelo que foi 

introduzida uma contagem decrescente que funcionou como incentivo para uma 

deslocação muito mais rápida, rentabilizando assim o tempo de aula.  

Ao longo deste período, alguns alunos que não realizaram aula, uns por 

não trazerem o material adequado, outros porque tinham dispensa da aula, 

contudo nunca deixaram de ter as suas tarefas, nomeadamente de apoio ao 

professor, fosse na recolha do material, fosse na distribuição do mesmo pelo 

espaço (reflexão 63). 

Nos períodos seguintes, outros problemas foram surgindo, como a 

irrequietude dos alunos nos momentos das explicações. Perante isto, foram 

adotadas algumas estratégias, umas com resultados mais positivos que outras, 

como por exemplo, manter o silêncio e esperar que os alunos se silenciassem, 

ou chamar a sua atenção com algum barulho mais forte, ou dar as instruções 

pretendidas e esperar que os alunos que estavam distraídos perguntassem o 

que se pretendia que fizessem. Esta estratégia permitia confrontar os alunos com 

a sua falta de atenção e o prejuízo que daí advinha. 

Por fim, no sentido de corrigir atrasos constantes por parte de alguns 

alunos, optei por usar os exercícios de força, como advertência. Esta estratégia 

teve de ser aplicada umas quantas vezes, sendo que a primeira surpreendeu-

os, pois não acreditavam que iriam realmente ser sancionados. Salienta-se que 

a estratégia deu resultados positivos em pouco tempo, conforme se refere nas 

reflexões 68 e 69. 

No entanto, existiram outros aspetos marcantes relativos à relação 

professor/aluno, como no caso da visita de estudo promovida por Educação 

Moral e Religiosa Católica, altura em que os alunos se dirigiram a mim 

perguntando se iria com eles, e, após uma resposta negativa solicitaram à 

professora da disciplina o meu acompanhamento na deslocação que iriam 
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realizar. Para mim este foi um gesto importante, pois tornou visível o clima 

positivo desenvolvido com os alunos.  

Naturalmente a relação professor/aluno não teve apenas um carater 

penalizador. Os elogios e os estímulos foram sempre que possível utilizados. 

Considerou-se importante e conseguido, através da cumplicidade estabelecida, 

que os alunos sentissem que, apesar de todas as obrigações às quais eram 

sujeitos, o objetivo era o de melhorar a qualidade da aula e o desempenho dos 

alunos, possibilitando retirar o melhor partido das aulas de educação física.  

 

4.2.3.7 Motivação do aluno 

 

A constante insistência sobre os alunos para o cumprimento das regras, 

poderia conduzir à desmotivação e poderia implicar simplesmente o não 

cumprimento das atividades propostas. Consciente deste risco, embora se saiba 

que, de forma geral, os alunos gostam muito da disciplina de educação física, 

sabe-se também que existem muitos outros a quem esta disciplina não tem 

significado, optando então por diversificar a abordagem, elogiando o que 

realmente executavam bem, atribuindo tarefas extra quando não seguissem as 

indicações do professor, conversando de forma serena com o objetivo de 

transmitir confiança, incutindo responsabilidade, permitindo a participação em 

certas decisões (de espaço, de material ou de sequência) e envolvendo a turma 

em atividades da escola permitindo a visibilidade destes alunos. 

A motivação assume papel central no processo ensino/aprendizagem, 

dado que, consensualmente se considera um dos fatores que mais influência as 

atitudes e o comportamento dos sujeitos. Esta é também a opinião de Serpa 

(1992), que refere que, a motivação aparece ligada ao comportamento do sujeito, 

considerando-se determinante e condicionante do grau de eficácia do 

desempenho dos indivíduos e é determinada por fatores pessoais e situacionais, 

conscientes ou inconsciente, dependentes das necessidades fisiológicas, 

psicológicas e sociais de cada sujeito, bem como das experiências vividas. 

Assim, em todos os contextos da nossa vida, seja no local de trabalho, nas aulas 

ou no grupo de amigos esperamos que nos apreciem e que as nossas opiniões 

e comportamentos sejam aprovados e reconhecidos, pelo que se desencadeia 
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um processo interno que incita a pessoa à ação, isto é, ao conjunto de 

comportamento que permite atingir um objetivo.  

No âmbito da motivação poderemos apontar o papel do reforço, que se 

prende com o facto de se estimular ou elogiar uma resposta ou um 

comportamento esperado, a importância da existência de uma variedade de 

estímulos que impulsionem uma resposta e a relevância da persistência, 

indicadora do grau de motivação e potenciadora de respostas mais ajustadas. 

Nestes pontos que aqui se apontaram, foram identificados fatores 

motivacionais intrínsecos (a persistência, a autoestima ou o autoconceito) e 

extrínsecos, isto é, todos os estímulos que não sejam caraterística da própria 

personalidade ou desenvolvido e utilizado pelo indivíduo, serão fatores 

extrínsecos. Este será o caso do reforço, por exemplo. 

Assim, há pessoas que desenvolvem toda a sua energia e 

direccionalidade sem reforços aparentes fazendo sobressair a motivação 

intrínseca, que se assume como a mais desejável, uma vez que não depende de 

recompensas exteriores e observáveis, como a motivação extrínseca. No 

entanto, torna-se importante ter a consciência de que todos podem criar reforços 

internos a partir de reforços externos, desenvolvendo processos de auto 

motivação, mas estes surgem do encorajamento e da aprovação social dos pais 

ou professores. Um simples gesto ou um piscar de olho pode constituir uma 

ajuda externa para o desenvolvimento da motivação intrínseca. 

Face ao exposto, o planeamento de uma atividade, implica a programação 

de um conjunto de reforços, os quais se irão reduzindo lentamente, até ao 

momento em que o aluno começará a funcionar por controlo interno. Contudo, é 

necessário ter cuidado na manutenção do comportamento, pelo que o 

reforço/estímulo e a aprovação deverão manter-se ao longo da relação 

pedagógica.  

 
4.2.4 Avaliação 

 

Segundo Lemos (1993), as tarefas e a fase do processo educativo em que 

acontece a avaliação determinam a função da avaliação. Este autor refere que, 

se a avaliação decorrer na fase de planificação do processo educativo, terá como 
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função orientar o processo, mas se decorrer durante a aprendizagem terá a 

função de o regular.  

De acordo com a legislação em vigor6, esta refere que “a avaliação, 

constituindo-se como um processo regulador do ensino, é orientadora do 

percurso escolar e tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino através 

da aferição do grau de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas 

para os níveis de ensino básico. Esta verificação deve ser utilizada por 

professores e alunos para, em conjunto, suprir as dificuldades de aprendizagem. 

A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado geral do ensino, retificar 

procedimentos e reajustar o ensino das diversas disciplinas em função dos 

objetivos curriculares fixados”. 

Podem ainda ser identificadas outras funções importantes da avaliação: o 

apoio ao aluno na sua aprendizagem, o auxílio ao professor na avaliação do 

currículo ou, ainda, tornar acessível a informação, sobre cada aluno, a outros 

intervenientes no processo educativo.  

O procedimento de avaliação deve ser delineado após reflexão acerca 

das finalidades a que se destina, adequando-se à atividade a avaliar. O processo 

de reflexão, uma constantemente no estágio profissional e em todas as 

atividades pedagógicas, procurou entender as várias dimensões que poderiam 

interferir com o sucesso ou o insucesso e mediou toda a componente avaliativa. 

Esta componente é fundamental do sistema educativo, quando dirigida a 

alunos, comtempla critérios de performance e critérios de competência, que se 

complementam. Assim, a performance refere-se à avaliação de realizações 

observáveis, têm carácter quantitativo e transversal e adequa-se à avaliação de 

objetivos operacionais. Já a competência está relacionada com a capacidade de 

conservação e transferência das aprendizagens, e pode não ser observável de 

forma direta, possuindo um carácter qualitativo e presta-se à avaliação de 

objetivos gerais e de atitudes e valores. 

Na perspetiva de Pacheco (1994), a prática da avaliação tem uma função 

essencialmente pedagógica, onde se cruzam quatro dimensões: a dimensão 

pessoal, que pretende estimular o sucesso dos alunos, a dimensão didática, que 

inclui a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, a dimensão curricular, que 

                                                           
6 Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 5 de julho 
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possibilita a realização de adaptações curriculares face às necessidades dos 

alunos e a dimensão educativa, que se preocupa com a avaliação da qualidade 

do ensino. 

Assim, parece poder-se afirmar que a principal função da avaliação será 

a de contribuir para o sucesso do processo educativo e verificar em que medida 

o mesmo foi alcançado, permitindo manter como grande objetivo o 

aperfeiçoamento da atividade educativa, regulando e orientando o processo de 

ensino-aprendizagem. Esta mesma ideia encontra-se plasmada no ponto n.º 3 

do Art.º 3º do Despacho Normativo n.º 12-A/2012, de 5 de julho 3, quando se 

afirma que “a avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes 

informação sobre a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de 

capacidades, de modo a permitir rever e melhorar o processo de trabalho”. 

As modalidades de avaliação mais conhecidas são a avaliação 

diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa.  

Assim, foram utilizados as três modalidades de avaliação no decorrer 

deste estágio profissional: 

- A avaliação diagnóstico, que teve por objetivo verificar os conhecimentos 

dos alunos, analisando as suas dificuldades e os seus pontos fortes, 

constituindo-se como um contributo essencial na elaboração da extensão e 

sequência dos conteúdos a trabalhar (na planificação das atividades), partindo 

dos dados recolhidos nesse momento de avaliação. 

- A avaliação formativa, que se associou sempre às reflexões realizadas, 

quer pelo docente, quer pelos alunos, após cada aula, condicionando o 

desenvolvimento das aprendizagens nos diversos conteúdos, colocando a 

necessidade de manter, ajustar ou alterar a planificação ou as estratégias de 

ensino/aprendizagem. 

- Por fim a avaliação sumativa, realizada no termino de cada extensão e 

sequência de conteúdos, por forma a verificar se os objetivos estabelecidos 

foram alcançados (o grau de sucesso). 
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4.2.4.1 Avaliação Diagnóstico 

 

Esta modalidade de avaliação pode ser utilizada para avaliar a 

capacidade que um aluno detém em determinada área, ou conteúdo, estando 

relacionada com a orientação escolar, permitindo a perceção do grau de 

conhecimentos e aptidões que os alunos detêm para poderem iniciar novas 

aprendizagens. Permite identificar problemas, e serve de base para decisões 

posteriores, através de uma adequação do ensino às características dos alunos.  

Refira-se ainda que a avaliação diagnóstica pode realizar-se no início do 

ano, no início de uma unidade de ensino e sempre que se pretende introduzir 

uma nova aprendizagem, caso se considere útil proceder a uma avaliação deste 

tipo. 

Trata-se de um procedimento que se poderá entender como uma 

caracterização mas pode, também, assumir, uma função preditiva ou 

prognóstica, pois o objetivo da avaliação diagnóstica é o de dar indicações que 

permitam prever a evolução de um aluno, fornecendo informações capazes de 

orientar o processo formativo. Esta avaliação tem incidido, quer sobre as 

capacidades básicas dos alunos que se pensa estarem relacionadas com o 

sucesso, quer sobre os conhecimentos prévios diretamente relacionados com as 

aprendizagens em causa. Na medida em que essa recolha de informação serve 

os propósitos de orientação e regulação do processo de ensino-aprendizagem 

ela deve ser entendida como eminentemente formativa. 

Também o grupo de estágio procedeu a este tipo de avaliação realizando-

a no início do ano letivo e no início de cada conteúdo a trabalhar. A sua finalidade 

consistiu em determinar o grau de preparação dos alunos relativamente a uma 

dada unidade de aprendizagem, identificando as suas dificuldades, bem como 

os erros que os acompanhavam ao longo do seu processo formativo. Com base 

nesta informação o docente pode, com maior rigor, introduzir as correções 

necessárias na planificação das suas aulas para um dado grupo de alunos, 

prevendo nomeadamente a realização de atividades específicas. 

Assim, a avaliação diagnóstica permitiu o estabelecimento de prioridades 

de ensino nos diversos conteúdos, que se encontram presentes no programa 

nacional de educação física, ajustando-os aos alunos, perspetivando a sua 

melhoria em cada modalidade.  
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A aplicação dos testes de fitnessgram® constituiu também um processo 

de avaliação diagnóstica, permitindo perceber qual seria o nível de aptidão física 

da turma. 

No sentido de concretizar esta modalidade de avaliação, o grupo de 

estágio preparou as várias tabelas de avaliação, por forma a uniformizar 

procedimentos e registos. Cada um dos elementos do grupo contribuiu com o 

conhecimento específico, adquirido nos diferentes contextos de formação e de 

prática desportiva, para a realização dos instrumentos necessários à recolha de 

dados. 

Os dados recolhidos foram introduzidos numa tabela (anexo 1) que 

continha toda a informação resultante da aplicação, quer dos testes de 

fitnessgram, quer dos desempenhos demonstrados pelos alunos nas restantes 

modalidades (num momento inicial, correspondente ao início do ano letivo e nos 

momentos antecedentes à introdução de uma nova modalidade). O 

preenchimento desta tabela foi um pouco complexo, visto que esta continha 

vários itens, o que implicou o seu preenchimento logo após o término da aula 

(não tendo sido possível fazê-lo no decurso da aula, como se expetava). Como 

as aulas iniciais eram observadas por todos os elementos do grupo de estágio, 

existiu sempre a colaboração dos colegas estagiários no preenchimento dos 

dados.  

 

4.2.4.3 Avaliação formativa 

 

A avaliação formativa apresenta-se, de acordo com os documentos 

legais7, como “a principal modalidade de avaliação do ensino básico, assume 

carácter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, 

recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, de 

acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem”. 

No que respeita aos objetivos da avaliação formativa pode referir-se o 

facto de “fornecer ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos 

restantes intervenientes, informações sobre o desenvolvimento das 

                                                           
7 Despacho Normativo n.º 14/2011 , de 9 de novembro 
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aprendizagens do aluno, permitindo rever e/ou melhorar os processos de 

trabalho”7. 

Esta perspetiva de melhoria implica o estabelecimento de metas 

intermédias que favoreçam a confiança no sucesso educativo e que, em 

simultâneo, permitam monitorizar o processo que se está a desenvolver. 

Resultante desta monitorização e da reflexão constante sobre o processo, 

será necessário adequar a planificação e proceder à adoção de novas 

metodologias e medidas educativas de apoio, ou de adaptações curricular, 

sempre que sejam detetadas dificuldades ou desajustamentos no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

O documento legal acima referido estabelece ainda que “a avaliação 

formativa é da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e 

em colaboração com os outros professores, designadamente no âmbito dos 

órgãos coletivos que concebem e gerem o respetivo projeto curricular e, ainda, 

sempre que necessário, com os serviços especializados de apoio educativo e os 

encarregados de educação, devendo recorrer quando tal se justifique, a registos 

estruturados”. Trata-se, portanto de uma modalidade de avaliação que integra 

elementos distintos e informações diversificadas.  

No entanto, há que referir que a avaliação sendo uma tarefa dos 

professores, pode, com muitas vantagens, ser partilhada, nomeadamente, com 

os alunos, com os pais, com outros professores, com os serviços de apoio 

educativo. A avaliação especializada e a avaliação aferida são formas de 

avaliação com esta característica. 

A avaliação formativa realiza-se durante o próprio processo didático, e 

tem como finalidade o seu aperfeiçoamento. Possui, em geral, um carácter muito 

específico, pois o seu objetivo é detetar os erros que estão a ser cometidos quer 

pelos alunos, quer pelo professor. A observação das aulas é um dos 

procedimentos mais comuns deste tipo de avaliação. 

Assim, esta modalidade de avaliação acompanha permanentemente o 

processo de ensino-aprendizagem, sendo, segundo Lemos (1993), fundamental 

para a qualidade da aprendizagem, uma vez que se atribui importância ao aluno, 

à sua motivação, à regularidade do seu esforço, à sua forma de abordar as 

tarefas e as estratégias de resolução de problemas que utiliza.  
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A avaliação formativa, ao acompanhar o processo de 

ensino/aprendizagem, não se restringe a uma avaliação simplesmente informal 

e permanente. A sua planificação deve prever a existência de momentos 

organizados de avaliação, pelo que se torna necessário verificar os resultados 

obtidos e recolher informações com regularidade acerca do processo de 

aprendizagem. É ainda importante envolver os alunos neste processo, dando-

lhes a conhecer os seus progressos. 

Nesta linha podem-se indicar algumas características desta modalidade 

de avaliação. Assim, ela permanece ao longo da aprendizagem, tem uma forte 

componente educativa (ela própria se constitui como uma atividade de 

aprendizagem), é dinâmica (fornece feedbacks relativos a objetivos pedagógicos 

específicos), é transparente (a todo o momento os alunos sabem o que se espera 

deles), individualiza o processo de ensino/aprendizagem (respeita o ritmo de 

aprendizagem) e exigi rigor, quer nos parâmetros a avaliar, quer em relação a 

uma programação bem definida.  

Assim, a avaliação formativa tem uma função de regulação do processo 

de ensino/aprendizagem, detetando e identificando metodologias de ensino 

desajustadas ou dificuldades de aprendizagem nos alunos.  

Na opinião de Perrenoud (1982), este tipo de avaliação interfere no 

processo educativo, quer ao nível da organização das aulas, dos métodos e as 

práticas de ensino, quer ao nível da construção de uma cultura comum entre o 

professor e a escola, a política do estabelecimento de ensino, o programa e os 

objetivos definidos (a cultura de escola). 

Por último, a avaliação formativa foi realizada aula a aula, em momentos 

diversificados, portanto, uma vez que as situações sujeitas a avaliação são 

múltiplas e complexas. Este procedimento teve por base uma reflexão 

ponderada e criteriosa e permitiu referenciar toda a evolução que os alunos 

desenvolveram, bem como, percecionar, em cada momento, se os alunos se 

encontravam no “bom caminho”, ou se por outro lado, seria necessário adaptar 

as estratégias para que os alunos pudessem retomar o seu percurso evolutivo. 

Considero esta dimensão algo complexa, pois não é simples avaliar os 

alunos e cada decisão tomada acarreta responsabilidade, contudo foi importante 

passar por ela, permitindo-me aumentar a confiança e diminuir os receios na 

atribuição da classificação. 
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A avaliação formativa não constitui alternativa à avaliação sumativa; a sua 

complementaridade resulta do facto de permitir uma visão de síntese, mas, 

também, de acrescentar dados à avaliação pois, sendo a avaliação sumativa 

mais global e estando mais distante no tempo relativamente ao momento em que 

as aprendizagens ocorreram, será possível avaliar a retenção dos objetivos mais 

importantes e verificar a capacidade de transferência de conhecimentos para 

situações novas. 

Considerando a importância desta modalidade de avaliação, no final de 

cada aula, elaborei uma síntese reflexiva, explicitando os pontos fortes e os 

pontos fracos relativos a vários aspetos (pedagógicos, de planificação e de 

execução dos alunos). 

Nas dimensões que implicavam a execução dos exercícios, tive o cuidado 

de partilhar a minha análise com os alunos, perspetivando exercícios 

complementares que pudessem contribuir para um melhor desempenho, 

mantendo os índices de motivação e de participação. Assim, relativamente aos 

gestos técnicos realizados corretamente, incentivei a sua manutenção, naqueles 

em que o nível pretendido ainda não havia sido adquirido, foi fazendo correções 

(quer individuais, quer dirigidas à turma), conducentes à aquisição dos objetivos 

propostos 

 

4.2.4.2 Avaliação sumativa 

 

A avaliação sumativa prevista nos documentos legais, emanados pelo 

Ministério da Educação, destina -se a “informar o aluno e o seu encarregado de 

educação sobre o desenvolvimento da aprendizagem definida para cada área 

disciplinar ou disciplina” e a “tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno”, 

tendo lugar, ordinariamente, no final de cada período letivo, no final de cada ano 

e de cada ciclo de ensino. A avaliação sumativa fornece um resumo da 

informação disponível, procede a um balanço de resultados no final de um 

período, determinado de tempo. 

Nesta modalidade de avaliação é fundamental uma escolha criteriosa de 

objetivos relevantes, no sentido de obter uma visão de síntese. Considerando 

que se trata de um juízo global e de síntese, deverá atribuir-se uma ênfase 

particular à avaliação dos objetivos curriculares. Assim, esta será a modalidade 
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de avaliação que melhor possibilita uma decisão relativamente à progressão ou 

à retenção do aluno, uma vez que compara resultados globais, permitindo 

verificar a progressão de um aluno face a um conjunto de objetivos previamente 

definidos. 

A avaliação sumativa, sendo fundamental para a classificação, não se 

esgota nela, uma vez que pode existir avaliação sumativa sem classificação, 

podendo assumir caráter qualitativa, exprimindo-se de forma descritiva (como é 

o caso do 1º ciclo).  

No entanto, a função principal da avaliação tem sido a de classificar 

através da atribuição de notas. Esta classificação, na opinião de Perrenoud 

(1982), tem-se apresentado praticamente como a única fonte de informação 

através da qual se atribui mérito relativo ao aluno, permitindo ordená-los segundo 

níveis de competência social. A classificação constitui um meio simples e rápido 

de avaliar as aprendizagens e informar o aluno e os encarregados de educação 

do grau de sucesso nas aprendizagens. A avaliação das escolas e, 

consequentemente do sistema educativo e da qualidade do ensino, é também 

realizada tendo em conta as classificações dos alunos. 

Como desvantagens da classificação, Perrenud (1982) aponta, em 

primeiro lugar, a ideia de que a classificação se traduz numa nota que pouco 

esclarece sobre o real valor do aluno, diluindo o seu valor preditivo, uma vez que, 

por vezes, as diferenças entre os indivíduos são transitórias e a classificação 

induz a entendê-las de modo absoluto o que poderá constituir um erro. 

A classificação é promotora de sentimentos de competição precoce, na 

medida em que se assume, muitas vezes, como a única preocupação dos 

alunos, dos encarregados de educação e dos professores, levando à luta pela 

nota ainda que através de práticas negativas como as de copiar e de memorizar 

as matérias ou de procurar iludir o professor. 

Conscientes destas dimensões da avaliação sumativa e dos riscos que a 

mesma incorpora, foi-nos sugerido a criação de uma tabela em Excel® de forma 

a facilitar e conferir rigor a todo esse processo. O desenvolvimento deste 

documento foi progressivo, pois à medida que se ia criando iam surgindo novas 

ideias que foram sendo incorporadas, com o objetivo de facilitar a atribuição dos 

valores para cada item. 
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Este documento foi elaborado por período e os itens de avaliação foram-

se alterando de acordo com os conteúdos a avaliar, por exemplo, no primeiro 

período, a participação no corta-mato foi valorizada em dois pontos percentuais 

da nota final do período, sendo que só foi atribuído àqueles alunos que se 

inscreveram no corta-mato escolar e que realmente participaram. Esta foi uma 

sugestão, bem acolhida, do professor cooperante, e teve por objetivo incentivar 

os alunos à participação em eventos dinamizados pelo grupo de educação física 

da escola, e permitir a sua representação em provas regionais, neste caso no 

corta-mato regional. 

Já no segundo período, como não existiu corta-mato, esse item deixou de 

existir, realizando-se ajustes nas cotações das modalidades, devido ao número 

de aulas lecionadas em cada uma delas. Assim, o andebol obteve maior 

percentagem que a ginástica, ao invés do que sucedeu no período anterior em 

que basquetebol e atletismo obtiveram a mesma cotação. 

Outra alteração significativa registada do primeiro para o segundo 

período, prendeu-se com a mudança da avaliação da componente atitudinal, 

uma vez que, tratando-se de uma avaliação um pouco subjetiva, optamos por 

desenvolver uma estratégia de objetivação dos itens de avaliação. Assim, o 

comportamento dos alunos no decorrer da aula, as diversas questões em torno 

da higiene que os alunos devem atender quando realizam uma aula de educação 

física, nomeadamente as questões relacionadas com o banho logo após o 

término da aula, a participação, a assiduidade e a pontualidade, todos estes 

fatores conjugados foram considerados diretamente na avaliação atitudinal. 

Este processo de objetivação revelou-se difícil e requereu muita reflexão 

e muito debate, no entanto, considero que foi possível definirem-se parâmetros 

claros e rigorosos que permitiram uma avaliação mais objetiva dos 

comportamentos e atitudes. 

Para além do anteriormente descrito, sentíamos que as notas estavam um 

pouco inflacionadas, devido à atribuição da classificação definida pelo núcleo de 

estágio que possuía uma escala de 1 a 3, o que tornava simples o aluno ter nota 

positiva sem se esforçar para tal, uma vez que a classificação era realizada 

automaticamente pelo Excel®, onde somava todos os valores e os transformava 

em percentagem, adequando assim o sistema de classificação às percentagens 

adotadas pela escola para a atribuição da classificação quantitativa dos alunos. 
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Tendo tomado consciência desta possível inflação, sentimo-nos obrigados a 

alterar o documento digital. Neste sentido, foi decidido unanimemente, aumentar 

a escala avaliativa de cada modalidade, isto é, a escala passaria a contemplar o 

0, representado o critério “não realiza”. Com esta alteração tornaram-se mais 

justos os valores obtidos, evitando a sobrevalorização das classificações. 

Considero que a avaliação foi um processo que se apresentou como um 

processo mais objetivo do que inicialmente tinha previsto, pois a tabela digital foi 

bastante rigorosa e o seu preenchimento intuitivo. No entanto, os critérios de 

avaliação por cada modalidade foram bastante discutidos, ponderados e 

realizados com o acordo de todos os elementos do grupo de estágio, 

uniformizando a avaliação para o decorrer dos anos.  

Termino este curto período de estágio convicto que esta experiência me 

forneceu todo o que era necessário para que me torne um professor competente 

e com sucesso. 

 

4.3 Área 2 e 3 – Participação na escola e Relação com a comunidade 

 

Nos dias de hoje, devido à conjuntura que o país está a sofrer, vemos o 

papel tanto do desporto, como da própria educação física desvalorizado, 

consequentemente, o papel do professor de educação física é desconsiderado, 

quer pela escola, quer pelo próprio ministério (entidade empregadora). Tomando 

como exemplo o facto da educação física deixar de contar para a média do 

ensino secundário, ou o aumento do número de alunos por turma, implicando a 

diminuição do número de turmas, torna-se imperativa a modificação do 

comportamento destes profissionais, começando por ter um papel ativo na 

instituição em que se encontra inserido, tornando a sua presença visível, tanto 

na escola como fora dela, sempre com o objetivo de deixar a sua marca nos 

alunos e na comunidade.  

Neste âmbito, o grupo de estágio participou de forma empenhada em 

várias atividades, quer na escola, quer fora dela, como foi o caso do desporto 

escolar, com atividades realizadas na escola e com participações regionais. 

Desenvolveram-se também atividades abertas à comunidade onde a escola se 

insere, que contaram com grande adesão e foram muito bem-sucedidas. 
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4.3.1 Desporto escolar 

 

A exercício físico, em geral e, o desporto escolar, em particular para além 

de previstos no quadro normativo vigente, constituem atividades de grande 

relevo e utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade 

do ensino e da aprendizagem. 

O programa do desporto escolar visa promover estilos de vida saudáveis 

que contribuir para a formação equilibrada dos jovens. Em muitos casos promove 

ainda o gosto por determinada modalidade, salientando-se que, em Portugal, 

alguns atletas de alto rendimento despertaram no desporto escolar.  

O Ministério da Educação, através da Direção Geral da Educação, 

assume que este programa visa “contribuir para o combate ao insucesso e 

abandono escolar e promover a inclusão, a aquisição de hábitos de vida 

saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar, através da prática 

de atividades físicas e desportivas”. Tem ainda como objetivo, “proporcionar a 

todos os alunos acesso à prática de atividade física e desportiva como contributo 

essencial para a formação integral dos jovens e para o desenvolvimento 

desportivo Nacional”. (Ministério da Educação e Ciência, 2013). 

Considerando que este programa é elemento integrante das atividades 

desenvolvidas numa escola, o projeto de desporto escolar (sujeito a aprovação 

pelos serviços regionais do Ministério da Educação) deve integrar-se, de forma 

articulada e continuada, no conjunto dos objetivos gerais e específicos do Plano 

de Atividades das Escolas, fazendo parte do seu Projeto Educativo. 

Para a concretização do projeto proposto e aprovado, os docentes 

responsáveis desenvolvem um conjunto de valores necessários ao sucesso das 

atividades. Assim, os docentes necessitam recorrer à inovação, quer no que se 

refere às estratégias utilizadas, quer no que respeita aos processos, visando a 

participação dos alunos e da comunidade em geral. 

Outro valor, fundamental e perfeitamente visível nas atividades de 

desporto escolar, prende-se com a imprescindibilidade de trabalhar em equipa, 

conjugando esforços para organizar e participar com qualidade as várias 

atividades que decorrem ao longo do ano. 

Será também de referir a presença essencial e constante de valores como 

o da universalidade e equidade na promoção do desporto escolar (bem como 
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toda a atividade física), permitindo igual acesso, promovendo a inclusão 

(relembro que o programa pode incluir grupos de alunos portadores de 

deficiência bem como modalidades adaptadas ou específicas, como é o caso do 

boccia) e garantindo a individualidade de cada aluno.  

Não será de descurar a importância que o desporto escolar pode ter em 

termos de visibilidade, de aceitação e reconhecimento da escola na comunidade. 

Assim, o desporto escolar é uma área transversal da educação, que deve 

estar acessível em todas as escolas e para todos os alunos. Tendo como 

objetivos, permitir aos alunos a experimentação de modalidades diversas e a 

aquisição de hábitos de vida saudável, numa perspetiva de atividade curricular 

não obrigatória. 

Na primeira reunião do núcleo de estágio, onde estiveram presentes os 

diversos professores de educação física responsáveis pelos grupos do desporto 

escola, foram debatidos alguns temas, entre eles, qual(ais) a(s) modalidade(s) 

que ficariam sob a responsabilidade de cada professor estagiário, sendo que me 

foram atribuídas as modalidade de esgrima e judo, colaborando de perto com o 

professor responsável pelas mesmas. 

Dando cumprimento ao definido, participei nas várias tarefas que foram 

propostas, tentando aprender e deixar uma marca pessoal. Começando desde 

logo na minha envolvência com a esgrima, onde, inicialmente tinha um papel 

apenas de apoio ao professor responsável pela modalidade. Porém, com o 

passar das aulas e, como o processo de observação ia proporcionando algumas 

aprendizagens, fui pedindo ao professor para assumir algumas partes da aula, 

integrando-me progressivamente na modalidade. 

Esta minha envolvência foi de tal forma progressiva e proveitosa que, no 

momento em que o professor sofreu um acidente de trabalho, assegurei a 

continuidade do desporto escolar na modalidade de esgrima até o professor ser 

substituído. 

Mesmo tendo havido substituição do professor responsável por este 

núcleo, a relação professor estagiário-professor, manteve-se cordial e 

colaborativa. 

No núcleo do judo, a minha participação foi mais curta, uma vez que, a 

colaboração só se iniciou com a chegada da professora substituta, dando-lhe 

apoio, dado que, ela nunca tinha tido qualquer contacto com a modalidade. 
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Também o meu contacto com o judo era bastante reduzido, pelo que 

tivemos, em conjunto, de realizar algumas pesquisas e algum trabalho 

suplementar para podermos proporcionar aprendizagens válidas, respeitando os 

princípios do judo. 

Para além disso, acompanhei a professora em dois encontros do desporto 

escolar na modalidade de esgrima, um, em Viana do Castelo, onde aconteceu 

uma situação um pouco caricata, pois a competição apenas começou à tarde e 

prolongou-se durante algumas horas. Então, no momento de se iniciar o combate 

da final, todas as luzes se desligaram, uma vez que a escola tinha um 

programador que era ativo automaticamente às 19 horas. Assim, o combate final 

ficou adiado para o encontro seguinte que se realizava na nossa escola. 

Aproveitando a presença de elementos externos à escola, o grupo de 

estagiários decidiu, durante a manhã promover uma prova de orientação, que 

permitiu dar a conhecer o espaço envolvente da escola, de forma lúdica e teve 

uma adesão significativa, cumprindo-se, assim, os objetivos delineados com 

bastante sucesso. À tarde, realizou-se o encontro de esgrima, que foi organizado 

com cuidado e rigor, atendendo a todos os pormenores que nos pareceram 

importantes. A competição iniciou-se com o combate final que tinha ficado 

adiado, ficando a escola com o segundo lugar. 

Na avaliação final deste encontro, consideramos que o mesmo decorreu 

pelo melhor, de forma fluída e bem organizada. 

No último encontro do desporto escolar, na modalidade de esgrima, 

organizado em parceria com grupo de estagiários da escola básica Júlio Dinis, 

realizou-se uma prova de orientação (aprofundada mais à frente), que contou 

com a participação dos alunos do núcleo de esgrima, aos quais se juntaram os 

restantes alunos da escola. Com tantos alunos reunidos, foi possível realizar 

uma atividade inicial que proporcionou um aquecimento diferente e divertido. 

  

4.3.2 Fitnessgram® 

 

A bateria de testes de fitnessgram® é constituída por um conjunto de 

teste/exercícios que permitem avaliar a aptidão física. Sendo esta bateria 

referenciada ao critério, os alunos não são comparados a um aluno modelo, mas 
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avaliados de acordo com valores critério, isto é, são avaliados de acordo com 

valores pré-determinados. 

Segundo Popham (1993), este tipo de avaliação acarreta uma serie de 

vantagens, entre elas, o acompanhamento e promoção de atividade física junto 

das crianças e jovens, sendo que o autor considera fundamental a aposta na 

validade e fiabilidade deste instrumento de avaliação. Maia (2002) comprova a 

validade desta bateria de testes, apontando o fitnessgram® como um 

instrumento de elevada fiabilidade na avaliação da aptidão física de crianças e 

jovens. 

Entre os testes que compõem o fitnessgram®, a escola básica Júlio Dinis 

aplica a corrida vaivém, o teste de força média (abdominais), o teste de força 

superior (extensões e flexões de braços), o teste de flexibilidade senta e alcança 

e a medição do índice de massa corporal, sendo aplicado a todos os alunos da 

escola, permitindo a verificação da evolução dos mesmos. 

Assim, para facilitar a consulta de dados e permitir aos professores a 

visualização imediata da evolução dos seus alunos, foi criado um documento em 

Excel® com o nome de todos os alunos, assim como as respetivas turmas, 

contendo as várias zonas saudáveis, caraterísticas do teste de fitnessgram®, 

facilitando a inserção de resultados, a consulta e a análise dos mesmos, 

permitindo uma identificação a identificação das carências dos alunos, numa 

perspetiva de indicar ao professor as componentes que carecem de maior 

atenção. 

Após a primeira recolha de dados, foi possível observar as carências dos 

alunos no que diz respeito às componentes avaliadas no teste de fitnessgram®, 

pelo que, este foi um ponto de partida para o trabalho desenvolvido no sentido 

de combater as lacunas que os alunos apresentavam. 

Este foi o mote para a iniciação do meu projeto de estudo que será 

aprofundado mais à frente. 

A tabela de resultados dos testes de fitnessgram® foi uma construção 

preponderante para a avaliação da componente da condição física dos alunos, 

uma vez que facilitou a observação direta das zonas onde os alunos estavam 

inseridos, remetendo essa informação diretamente para a avaliação. 

Estes dados permitiram, por um lado, identificar as fragilidades 

apresentadas pela maioria dos alunos (ao nível da força superior e da força 
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média) e, por outro, fundamentaram a minha opção na escolha dos teste 

fitnessgram® a aplicar, visando contribuir para a superação das fragilidades 

identificadas. 

 

4.3.3 Atividades do grupo de estagiários 

 

No que diz respeito às atividades do grupo de educação física, participei 

em todas as reuniões, convocadas, dando as minhas opiniões quando solicitado 

e nas cinco atividades desenvolvidas pelo grupo. Prestei o meu contributo da 

melhor forma possível; fui árbitro em algumas situações (torneio de andebol, 

futebol e basquetebol) e realizei o quadro competitivo noutras competições 

(torneio de voleibol, ténis de mesa e basquetebol). 

Estive presente na organização do corta-mato escolar como responsável 

pelo percurso exterior à escola, ajudando os alunos que sofriam qualquer tipo de 

acidente ou simplesmente aqueles que não conseguiam concluir a prova, 

encaminhando-os para o apoio médico que se encontrava no local. 

Posteriormente, acompanhei os alunos que ficaram apurados para a 

participação no campeonato regional de corta-mato. Esta foi uma experiência 

interessante, pois para além de conhecer a realidade de uma competição 

regional de tamanha envergadura e de perceber quais os meios necessários 

para que esta atividade corresse pelo melhor, percebi a importância de uma boa 

organização.  

Este foi, também, um momento de clara perceção da importância da 

motivação dos alunos, pois, caso essa motivação não fosse forte, confrontados 

com tantos alunos portadores de material ideal para a realização da prova 

(alunos federados), aconteceria a desistência a meio do percurso, situação que 

não aconteceu. 

O núcleo de estágio, ao observar o espaço disponível da escola, 

constatou a existência de um problema relacionado com o espaço físico exterior. 

Assim, no caso de se pretender desenvolver andebol, a turma teria de ser 

dividida em dois grupos a funcionarem em campos opostos, dificultando o 

controlo da turma. Assim, no sentido minorar esta situação, e por se ter 

considerado ser útil, o grupo de estágio desta escola, decidiu construir duas 

balizas de fácil transporte (amovíveis), com o objetivo de aproximar a turma ou 
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simplesmente, dar mais tempo de prática aos alunos da escola, pois também 

será possível a criação de um terceiro campo. 

 

4.3.4 Ações de sensibilização 

 

O grupo de estágio colaborou na organização de quatro ações de 

sensibilização, todas elas concentradas no mês de maio, mês do coração, exceto 

a última, que foi realizada no dia mundial da criança.  

Todas estas atividades tiveram o propósito de alertar a comunidade 

escolar para os perigos que simples ações diárias poderão acarretar para este 

órgão tão essencial, que funciona sem qualquer comando. Por outro lado, as 

ações visavam sensibilizar para práticas mais saudáveis e mais cuidadas, 

preventivas de doenças cardiovasculares.  

 

4.3.4.1 Ação de sensibilização sobre regras de segurança nas praias 

e piscinas 

 

A primeira ação, que contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de 

Espinho, Associação Socorro e Apoio Marítimo e Associação humanitária 

Bombeiros Voluntários de Espinho, teve como objetivo, sensibilizar para a 

prevenção de acidentes relacionados com a época balnear. Os participantes 

foram alertados para o facto de ocorrerem acidentes deste tipo, em número 

elevado, fora da época balnear e em zonas não vigiadas, pelo que esta ação 

realçou a importância de respeitar os avisos e procurar zonas vigiadas, 

salientando a importância da permanência de nadadores salvadores nas praias 

e piscinas.  

Foi ainda objetivo desta ação, por ser a primeira, informar e cativar toda a 

comunidade educativa para as ações seguintes.  

O grupo de estágio considerou que os objetivos traçados foram 

alcançados com sucesso, tendo como suporte para esta avaliação as várias 

manifestações que os presentes fizeram questão de verbalizar. 

A atividade contou com vários pontos de transmissão de informação todas 

elas ligadas à praia e piscina e os cuidados a ter nestes espaços.  
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Os oradores trouxeram a embarcação e o veículo de socorro a náufragos, 

uma estação representativa dos primeiros socorros onde os convidados 

receberam todas as informações pertinentes de como atuar em caso de 

emergência, um posto de praia com todos os materiais associado ao local, um 

bar com venda de produtos, tendo em conta a promoção de uma alimentação 

saudável. Foi ainda preenchido um pequeno inquérito sobre alimentação 

saudável identificando algumas ideias pré-concebidas, umas corretas, outras 

nem tanto.  

O último posto era o da bandeira azul, onde se informavam os seus 

participantes sobre a sua importância e o seu significado (apresentada como 

garantia da qualidade de uma praia, nas suas várias vertentes: água, areia, 

espaços de apoio). Neste posto propôs-se aos participantes uma pequena 

brincadeira de recolha e separação de possíveis lixos que se encontram nos 

nossos areais. 

Esta atividade decorreu conforme o previsto, embora se tenham verificado 

alguns constrangimentos, nomeadamente o facto de algum material de apoio, 

que havia sido colocado no dia anterior, se ter danificado graças ao vento que 

soprou durante a noite. A solução para este constrangimento passou pela 

substituição desse material, apenas possível graças ao esforço e ao trabalho de 

equipa de todos os elementos organizadores possibilitando que a atividade 

tivesse o seu início sem que os “convidados” se apercebessem do que tinha 

acontecido.  

No decorrer da atividade, as pessoas iam passando pelas diversas 

estações, participando nas propostas apresentadas em cada uma, reunindo-se, 

depois, numa sala onde iria decorrer uma apresentação projetada pelos 

bombeiros voluntários de Espinho relativamente aos perigos nas praias. No 

entanto, verificou-se a existência de incompatibilidade entre o computador da 

escola e gravação que seria projetada, pelo que foram apresentados vídeos de 

uma página da internet e que serviram o mesmo propósito, embora diminuindo 

a qualidade de informação. 

Deve, contudo, salientar-se que houve bastante interação entre os 

participantes e os bombeiros, havendo lugar a debate e esclarecimento de 

dúvidas, pelo que os presentes acharam muito válido este momento. 
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Na avaliação que fizemos desta atividade, identificamos alguns aspetos 

que poderíamos ter previsto e prevenido, nomeadamente, poderíamos ter 

solicitado o envio antecipado do material a projetar e garantir a compatibilidade. 

Outro aspeto que verificamos foi que, a dado momento, os próprios bombeiros 

se desvincularam da atividade, o que gerou alguma desmotivação junto de um 

pequeno grupo de pessoas. No entanto esta situação foi ultrapassada, pois, 

tendo-nos apercebido disso, intervimos de imediato. 

Finalmente, será de realçar que, segundo o professor cooperante, esta foi 

das atividades que mais população trouxe à escola num fim de semana, podendo 

concluir-se que a publicidade realizada a este evento deu os seus frutos. 

 

4.3.4.2 Ação de sensibilização de atividade física, nutrição e higiene 

pessoal 

 

No fim-de-semana seguinte, organizamos a ação de sensibilização com o 

tema: atividade física, nutrição e higiene pessoal, onde contamos com a 

colaboração da enfermeira da unidade de saúde pública de Valadares. 

Esta atividade deu continuidade à anterior, uma vez que as questões 

colocadas sobre alimentação, colocadas na atividade anterior, foram 

previamente analisadas e entregues à enfermeira, para que esta pudesse 

responder da forma mais correta possível.  

Esta ação foi preparada tendo em conta dois momentos distintos, um mais 

teórico, retratando os bons hábitos de higiene e nutrição e, um segundo dedicado 

à atividade física. Neste contamos com a colaboração de uma instrutora de 

Zumba. 

Na primeira parte, a Sr.ª Enfermeira soube desenvolver, de forma 

apelativa e cativante, o tema, embora centrando-se na higiene e na nutrição, 

aliados à melhoria da qualidade de vida do ser humano, deixando apenas 

pequenas referências à atividade física. 

A segunda parte da ação contou com uma forte adesão, graças à 

colaboração da instrutura de Zumba®, que proporcionou um momento diferente, 

repleto de animação e movimento. Conseguiu-se, de forma inédita, encher o 

pavilhão da escola, com alunos, pais, professores, funcionários e com uma 

música suficientemente mexida, o que contribuiu para que o primeiro contacto 
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com a Zumba® fosse maravilhoso e que todos os participantes realmente 

quisessem voltar a participar. 

Na nossa opinião esta ação tinha alguns pontos a melhorar, 

principalmente na primeira parte da sessão, onde a enfermeira, apesar de 

apresentar um discurso acessível para os presentes, recorreu pouco a exemplos 

práticos das várias situações apresentadas e a quantidade de informação 

transmitida foi um pouco exagerada. Já a segunda parte da ação penso que o 

único aspeto a ponderar, seria a eventual transferência do espaço, uma vez que 

esta poderia ter-se realizado no exterior. 

O objetivo da promoção destas ações foi o de contribuir para o 

esclarecimento da população sobre temas que nos pareceram úteis para o 

quotidiano das pessoas. No entanto, permitiram também um reforço da relação 

entre a escola e a comunidade, pois verificou-se uma adesão significativa da 

população que, após a segunda ação, trazia expetativas de diversão e 

aprendizagem em simultâneo. 

 

4.3.4.3 Prova de orientação 

 

A terceira atividade, ainda enquadrada no mês do coração, teve como 

objetivo alertar para os efeitos da inatividade física na nossa saúde, envolvendo 

novamente a unidade de saúde pública de Valadares, no que diz respeito à 

disponibilização de todos os aparelhos para os testes. 

Esta atividade foi realizada pelo núcleo de estágio em parceria com o 

departamento de educação física. Envolveu uma prova de orientação, onde se 

combinavam os jogos tradicionais com medições do índice de massa corporal, 

glicemia e tensão arterial, sendo que os participantes só poderiam avançar no 

jogo quando cumprissem a prova associada a cada ponto. 

Também esta atividade foi idealizada para atrair toda a comunidade e, 

para que os participantes pudessem reviver alguns jogos ou experimentar jogos 

novos. Foram visíveis os momentos de diversão entre os participantes.  

Esta atividade pode ser avaliada sob várias perspetivas, uma vez que os 

professores estagiários estiveram separados, distribuídos pelas estações, de 

modo a assegurarem que os participantes realizavam corretamente as diferentes 

atividades.  
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No que concerne à estação que me foi distribuída, fui recebendo vários 

incentivos e manifestações de agrado dos participantes e funcionários da escola, 

que se encontravam a apoiar a atividade, especificando que aquela estação 

(jogo da farinha, onde os alunos teriam de morder uma maçã que se encontrava 

numa bacia de água e procurar um rebuçado noutra bacia com farinha), era a 

mais engraçada, visto que todos os participantes, apesar de ficarem sujos, 

divertiam-se bastante na sua realização, rindo-se uns dos outros. Esta 

“brincadeira” proporcionou um ambiente fenomenal e impeliu até os 

encarregados de educação a se envolveram na atividade. 

Após a conclusão da prova de orientação, introduziram-se os dados na 

tabela classificativa e orientaram-se os alunos para a realização da recolha da 

glicemia, da medição da tensão arterial e do índice de massa corporal. 

 Enquanto eu ia introduzindo os dados, das diversas provas, na folha de 

cálculo previamente realizada, outros elementos do grupo de estágio 

acompanhavam os alunos que recolhiam os dados obtidos junto dos 

participantes da comunidade. Este momento captou de tal forma a atenção dos 

presentes que, estes se deslocavam até aos alunos para saberem quais seriam 

os seus valores e se os mesmos se encontravam dentro dos limites considerados 

normais. 

Salienta-se a importância que teve, para os alunos, poderem responder a 

quem os procurava, quer porque os obrigava a conhecer os valores de 

referência, quer porque implicava uma correção de postura fundamental para o 

seu crescimento individual.  

Esta atividade não contou com a participação do número de alunos que a 

primeira atividade teve, no entanto, estiveram presentes cerca de cinquenta 

pessoas, desde alunos, encarregados de educação, funcionários, o que significa 

que tivemos uma ótima afluência, com todos os participantes divertidos e 

despertos para a importância do controlo da glicemia, da tensão arterial e do 

índice de massa corporal. 

 

4.3.4.4 Dia do Agrupamento 

 

Por fim, o núcleo de estágio colaborou na realização do dia do 

agrupamento (1 de junho). Nesta atividade foram tidos em conta os contributos 
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advindos das reflexões realizadas nas atividades anteriores, o que se revelou 

muito útil no momento da partilha com os restantes elementos da comunidade 

educativa.  

Por se tratar do dia mundial da criança, esta última atividade contou com 

a colaboração, em termos organizativos, de um grande número de professores, 

aos quais se juntaram alguns alunos. Assim foram realizadas, na escola sede, 

dezoito apresentações, a cargo das várias escolas de 1º ciclo do agrupamento 

de escolas. Foram ainda apresentadas algumas exibições dos núcleos de 

desporto escolar da escola sede.  

Os professores estagiários encarregaram-se de convidar dois alunos, que 

consideraram terem a responsabilidade e maturidade suficiente, para 

desempenharem o papel de apresentadores do evento. De referir que estes 

alunos cumpriram exemplarmente o seu papel. 

A preparação da atividade contou com algumas dificuldades, 

nomeadamente no que respeitou à organização dos tempos e ordem de 

participação das várias escolas e respetiva calendarização, sendo que essa 

articulação foi da minha responsabilidade. Assim, foi fundamental o contacto 

permanente e direto com as professoras coordenadoras dos departamentos do 

primeiro ciclo e educação pré-escolar, para que todas as apresentações 

tivessem a sequência planeada. 

Para além disso, também fiquei responsável pela organização das várias 

músicas do evento. Também aqui surgiram constrangimentos, uma vez que, 

alguns grupos, só no dia do evento, disponibilizaram as músicas em formato 

próprio para que pudessem ser reproduzidas no momento da sua atuação. 

Apesar disso, tudo correu conforme o previsto, existindo apresentações de 

elevada qualidade mostrando o trabalho realizado ao longo do ano letivo nas 

várias instituições educativas. 

No final do evento, considerando todas as atividades que contaram com 

a colaboração dos professores estagiários, o diretor do agrupamento de escolas, 

felicitou publicamente os estagiários, demonstrando o seu agradecimento pela 

dedicação e empenho revelados na colaboração prestada nos eventos 

realizados. 

Esse gesto do diretor foi bastante positivo e recebido com um estímulo, 

não pela necessidade do núcleo de estágio ser elogiado, mas antes pelo 
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reconhecimento demonstrado relativamente ao empenho e ao contributo no 

sucesso das atividades.  

Esta área foi realizada com bastante êxito pois para além de adquirimos 

novos conhecimentos, nomeadamente a organização de atividades desportivas 

e atividades que apelem à sensibilização de matérias muitas vezes 

negligenciada pela maioria das pessoas. O núcleo de estágio atingiu plenamente 

os objetivos que inicialmente tinha definido para todas as atividades. 

 

4.4 Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

Esta área engloba todas as vivências que contribuíram para a formação 

do professor. Assim, um professor não poderá, em momento algum da sua 

carreira, acomodar-se ao conhecimento que já detém, pois a formação continua 

associada ao desenvolvimento profissional são uma constante na vida de um 

educador. Será de realçar que a experiência, sempre única, assume um papel 

de destaque no desempenho da docência pelo que todas as experiências 

proporcionam motivos de reflexão e de enriquecimento. 

Assim, um bom profissional necessita ser flexível, atento, aberto à 

reformulação, à organização, à aprendizagem continua, à inovação e sobretudo 

à necessidade de ser reflexivo, pois é fundamental para a consolidação de todos 

os atos educativos, por serem uma fonte de conhecimento fidedigno, ajudando 

no futuro profissional a aprender através desses atos. 

 

4.4.1 Programa viver saudável 

 

No início do ano letivo, após todos os professores realizarem junto dos 

seus alunos, os testes de fitnessgram® e, verificarem a existência de excesso 

de peso em alguns alunos, o núcleo de estágio decidiu criar um programa de 

atividades físico-desportivas, destinadas a alunos com índice de massa corporal 

em zona considerada de risco, isto é, se o resultado do índice de massa corporal, 

fosse igual a “sobrepeso” ou “obesidade”, esses alunos estariam habilitados a 

participar no programa “Viver Saudável”. 
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Este programa foi desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, com quatro 

sessões semanais, onde se aplicavam exercícios de força superior, média e 

inferior, e exercícios de resistência anaeróbia. 

O seu objetivo era proporcionar a diminuição do índice de massa corporal 

nos seus participantes, recorrendo ao exercício físico, sendo este aplicado de 

uma forma o mais lúdica possível, para que quem se encontrava integrado neste 

programa desenvolvesse o gosto pelo exercício físico, pois a maioria dos 

participantes demonstrava pouco interesse no desenvolvimento de exercício 

físico. 

Inicialmente, o grupo de estágio deparou-se com um número bastante 

reduzido de alunos que recorriam ao programa, o que implicou uma reflexão 

sobre as rezões desta fraca adesão. Um dos motivos que apontamos foi o da 

possibilidade de os alunos estereotiparem o programa, partindo o princípio que 

quem o frequentasse era “gordo”, com todas as consequências que esta ideia 

pode ter na autoestima e na aceitação junto dos pares. 

No sentido de minorar as consequências desta hipótese, o grupo de 

estágio decidiu abrir o programa a todos os alunos da escola, de forma a 

bloquear algumas ideias pré-concebidas.  

A realidade é que no número de alunos aumentou e conseguimos cumprir 

com o objetivo anteriormente delineado, verificando-se uma melhoria da massa 

de índice corporal quando se reavaliaram os índices.  

No entanto, haverá sempre a possibilidade de colocar a questão, se essa 

melhoria será fruto do programa “Viver Saudável” ou, se por outro lado, a 

responsabilidade será (única ou partilhada) do desenvolvimento maturacional 

dos alunos, uma vez que se aplicaram os testes do fitnessgram® e não se 

controlaram outras variáveis. De uma forma ou outra, o certo é que os índices 

de massa corporal desceram e isso foi bastante positivo. 

Concluído o programa, tornou-se percetível a importância que a imagem 

nestas idades pode ter, aspeto que previamente não foi considerado pelo grupo 

de estágio. Na minha opinião, foi possível corrigir este aspeto (abertura do 

programa a todos os alunos), numa faze tão inicial que terá evitado 

consequências que poderiam ser gravosas (ao nível psicossociais) para os 

alunos. 
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4.4.2 Observar e ser observado 

 

A presença dos colegas estagiários foi um excelente contributo para o 

desenvolvimento profissional individual, por vários motivos, um dos quais 

prendeu-se com as observações e, posteriores reflexões, realizadas em conjunto 

e, a partir das quais, surgiram diferentes perspetivas dos atos educativos. Estas 

foram temas de debate e constituíram-se como momentos formativos 

enriquecedores e repletos de aprendizagens, evidenciando as diferentes 

perspetivas que nós, estagiários fomos adquirindo a partir de inúmeras 

situações. 

Outro aspeto a salientar, refere-se às oportunidades de trocas/partilha de 

informação relativamente às estratégias e metodologias de lecionação das 

aulas, tornando o estágio profissional rico em experiências e em conhecimentos. 

Foram estes momentos que me permitem o crescer profissionalmente, 

principalmente por ser um professor em início de carreira. Esta foi também uma 

forma de controlar/verificar (pelo facto de os colegas estagiários observarem as 

aulas realizadas) a evolução da turma com o decorrer das exercitações. Não 

menos importante, será de referir o constante convívio proporcionado pelos 

diversos almoços (de trabalho) em conjunto, bem como o divertimento aí gerado, 

proporcionando uma relação próxima e coesa entre os estagiários, sendo estes 

os momentos de troca de experiências e a forma encontrada pelos estagiários 

para conhecer a realidade de cada um. 

De referir também os benefícios do facto de trabalhar em equipa, 

desenvolvendo competências, como a promoção de eventos desportivos, a 

interação com todas as turmas da escola, a entrega de convites informativos a 

um maior número de encarregados de educação, a elaboração de cartazes e 

filmes promocionais e a nível informático, pois esta é uma das valências do ser 

professor, pertencer a um grupo e fazer os possíveis para que esse conquiste 

os objetivos a que se propõe. 

Naturalmente, o trabalho em equipa implica um forte investimento do e no 

grupo de trabalho para que todas as atividades decorram da melhor forma 

possível, incentivando a manutenção da equipa. Esta foi, certamente, uma das 

dimensões que mais contribuiu para tornar visível o sucesso das várias 

atividades desenvolvidas pelo núcleo de estágio. Considero este trabalho 
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fundamental para o desenvolvimento de outro tipo de competências que não está 

diretamente relacionado com a lecionação, pois dá-nos a capacidade necessária 

para criar atividades que afetem diretamente a realidade em que a nossa escola 

está inserida. 

Em termos pessoais, saliento que, o núcleo de estágio sob a 

representação do professor cooperante, contribuíram grandemente para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional, com os seus constantes conselhos e 

incentivos sobre a melhor forma de atuar nas diversas situações, a chamada de 

atenção de pormenores que num futuro próximo eram de grande importância e 

influenciavam toda a aula, desde a gestão dos alunos à gestão da própria aula, 

fazendo-me crescer como professor. Para além disso, o constante contacto com 

o professor cooperante, foi um excelente contributo para perceber as diferentes 

adversidades a que poderíamos estar sujeitos numa escola, que poderá não 

estar habituada à presença de professores mais novos e com um dinamismo 

próprio de quem começa e acredita que é possível fazer diferente, perspetivando 

o desenvolvimento da personalidade e do espírito crítico dos alunos, tendo em 

conta a formação de futuros cidadãos. 

Outro dos contributos que me permitiu adquirir um pouco mais de 

conhecimento e, que não está associado diretamente à lecionação de aulas, foi 

a participação na organização das diversas atividades, pois potenciou o 

desenvolvimento de várias competências como a criação e preparação de 

eventos desportivos, bem como, a angariação de parcerias, a divulgação dos 

eventos e o relacionamento com a comunidade educativa. 

Por fim, só depois de ter realizado o projeto de formação inicial é que me 

apercebi da sua importância no desenvolvimento e realização da minha prática 

profissional e que este seria um mapa orientador da minha atuação ao longo do 

ano. 

 

4.4.3 Acompanhamento na universidade 

 

As sessões semanais, de presença obrigatória, na faculdade de desporto 

da universidade do Porto, foram outro dos fatores que contribuíram para o 

desenvolvimento profissional, principalmente a unidade curricular de “tópicos da 

educação física e desporto”, onde abordamos alguns desportos específicos e 
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alguns temas de interesse para os docentes, contextualizando as possíveis 

realidades das escolas portuguesas. 

As sessões periódicas destinadas ao estágio profissional como a sessão 

dos “materiais autoconstruídos”, foram essenciais e algumas, aplicadas no 

estágio, como foi o caso da construção de materiais que foram utilizados como 

prémios a distribuir aos alunos vencedores da atividade do primeiro evento 

(regras de segurança nas praias e piscinas). 

De referir também todo o apoio prestado pelo professor orientador, que 

num ponto de vista mais prático demonstrou ser um elemento fulcral no 

aprimoramento de algumas competências, nomeadamente no que diz respeito 

aos momentos de reflexão, mediando os temas discutidos nas sessões, de forma 

a levar-me a encontrar as respostas para os problemas.  

No meu caso, penso que as aulas observados do professor orientador 

foram uma mais valia na minha formação, uma vez que, apesar de este ter 

observado poucas das minhas aulas, levantava questões pertinentes, que eram 

necessárias serem refletidas para de forma a otimizar o meu ensino. 

A última tarefa pedida pela universidade ao grupo de estágio, foi a 

elaboração de um póster sobre “aprender a ser professor”. 

O objetivo na construção deste póster era o de expressar os sentimentos 

e as vivências que ocorrerem durante este ano de estágio e, qual o significado 

desta experiência. 

Como foi um trabalho elaborado em conjunto, acabou por facilitar todo o 

processo de construção do mesmo, no entanto, colocava-se o problema de 

associar todas as experiências num único documento. Assim, optamos por 

sistematizar o nosso póster, dividindo-o por áreas de atuação e dando a 

conhecer, a quem o observava, um pouco daquilo que foi realizado no decorrer 

do ano letivo.  

Surgiu, então, outro problema, que se prendia com a seleção das imagens 

que mostrassem de forma mais fidedigna todo o processo, ou seja, pretendia-se 

mostrar as diferentes fases de aprendizagem por qual passamos neste estágio 

profissional. Durante esse processo de seleção, surgiu uma frase chave, que 

acabou por ser o título do póster, “Aprender Faz Parte do Caminho”, 

representando a forma de evoluir como profissionais abertos à aprendizagem 

constante. 



78 

No momento de apresentação do póster, fomos felicitados pelo resultado 

obtido, uma vez que sistematizamos as nossas vivências e conseguimos 

transmitir um pouco do nosso percurso numa escola que nos acolheu de braços 

abertos e nos permitiu superarmo-nos a nos próprios. 
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Contributo para a Melhoria da Força Média e da Força Superior nas 

Aulas de Educação Física em crianças/jovens entre os 13 e 16 anos de 

idade. 

 

Diogo Miranda 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

 

Resumo 

As capacidades condicionais encontram-se organizadas em quatro grupos: 

resistência, força, velocidade e flexibilidade (Santos et al., 2013). Dentro destas, 

a força é a capacidade motora mais solicitada no dia-a-dia do ser humano, porem 

esta evolui ao longo do desenvolvimento do mesmo (Gallahue e Ozmun, 2005). 

Este trabalho pretende evidenciar a treinabilidade da força nos jovens, testando 

a eficácia de um plano de treino de força, nas condições da aula de educação 

física. O presente estudo, através de uma abordagem aproximada à 

investigação-ação, contou com a participação de 54 alunos (13 a 16 anos de 

idade) do 8º ano da Escola Básica Júlio Dinis. Para verificar o impacto do 

programa realizaram-se duas avaliações (inicial e final), com recurso à bateria 

de testes Fitnessgram®. O programa de exercitação foi operacionalizado 

durante 5 semanas, em todas as aulas de Educação Física, direcionado para o 

desenvolvimento da força média e superior. A estatística inferencial (t-teste de 

medidas repetidas) permitiu aferir as diferenças entre os dois momentos. Os 

resultados do estudo mostram que de uma forma geral existe uma evolução (do 

primeiro para o segundo momento) dos índices de força nos alunos, apesar de 

existir um grupo específico (sexo feminino e os não praticantes de desporto) onde 

essa evolução não foi estatisticamente significativa. 

 

 

Palavras-chaves: Educação Física; Capacidades Condicionais; Força; 

Crianças e Jovens; Fitnessgram® 
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Introdução 

 

Os estudos referentes ao desenvolvimento das capacidades condicionais, 

em crianças e jovens, centram-se essencialmente no âmbito do treino 

desportivo, sendo poucos os que se debruçam sobre o contexto escolar. No 

entanto, existem estudos em Portugal, que aprofundam esta temática no âmbito 

escolar (Rodrigues, 2000; Nascimento, 2008; Vargas, 2011).  

Segundo Santos et al. (2013, p. 14), as capacidades condicionais, ao 

contrário das coordenativas, são capacidades motoras de natureza quantitativa, 

estando associadas aos “processos de obtenção e transformação de energia, 

onde predominam os processos metabólicos dos sistemas musculares e 

orgânicos”. Estas, são caraterizadas pela regulação da energia proveniente do 

sistema muscular e orgânico, que permitem a realização de diferentes ações 

motoras. 

As capacidades condicionais encontram-se organizadas em quatro 

grupos: resistência, força, velocidade e flexibilidade (Santos et al., 2013). Dentro 

destas quatro capacidades, a força duas dimensões distintas: a força como 

grandeza física e a força como capacidade biológica do ser humano (Alves, 

2006). A força como grandeza física, é definida segundo a lei de Newton, que 

demostra que a força é o produto da massa de um corpo com a aceleração que 

se lhe imprime (Alves 2006). A força, como capacidade biológica, é a habilidade 

do ser humano superar ou se opor a uma resistência externa através do esforço 

muscular (Zatasiorsky, cit. por Alves, 2006). 

Para Weineck (2002) o conceito de força é de difícil definição, à exceção 

quando esta está associada às diferentes modalidades de expressão de força, 

considerando a existência de duas formas para a sua manifestação, sendo estas: 

a força geral e a força específica. A força geral é relativa à força exercida por 

todos os grupos musculares, não tendo em conta a modalidade desportiva 

praticada. A força específica é entendida como “a forma de manifestação típica 

da força pelo elemento muscular correlativo”, ou seja, ação motora realizada 

pelos músculos na prática desportiva (Weineck, 2002, p. 251). 

A força nunca se manifesta de igual forma em todos os desportos, sendo 

antes condicionada pelas diferentes componentes dos diversos desportos. Cada 
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desporto possui as suas particularidades, reclamando desta forma diferentes 

manifestações de força (Weineck, 2002). 

Este trabalho incidirá na análise, estudo e caracterização do treino da 

força tendo em conta as características e necessidades da faixa etária que 

compõem o estudo (13-16 anos), seguindo no sentido do desenvolvimento da 

mesma, nas condições espaciais e materiais da aula de educação física, 

relevando o papel e a supervisão do docente de educação física.  

Numa segunda parte, estabelecer-se-ão os objetivos e metodologia do 

estudo, isto é, pretende-se evidenciar a treinabilidade da força nos jovens, 

testando a eficácia de um plano de treino de força, nas condições da aula de 

educação física com três turmas de 8º ano, com idades compreendidas entre os 

13 e 16 anos, durante 5 semanas à razão de 2 unidades semanais de treino, 

respeitando as diretrizes (tempo e número de aulas semanais), tendo como o 

objetivo geral provar que o treino da força pode ser trabalhado de forma 

integrada nas aulas de educação física, sem recurso a materiais especiais, 

verificar a existência de diferenças entre os dois sexos nas manifestações da 

treinabilidade da força e verificar a existência de diferenças entre os alunos 

praticantes de desporto orientado e organizado, seja a nível federativo, seja 

desporto escolar. 

 

Desenvolvimento motor 

Para compreender como se desenvolve a força ao longo do 

desenvolvimento do adolescente, Gallahue e Ozmun (2005) propõem um 

modelo teórico que aprofunda o tema do desenvolvimento motor, dividindo este 

em quatro fases distintas: fase motora reflexa; fase motora rudimentar; fase 

motora fundamental e a fase motora especializada. Cada uma destas fases é 

dividida em vários estágios, assim, indo ao encontro do estudo que mais à frente 

será apresentado, interessa focarmo-nos na fase motora especializada, por ser 

esta que se encontra dirigida à faixa etária definida. Assim, esta fase encontra-

se dividida em três estágios, iniciando-se com o estágio transitório entre os 7 e 

os 8 anos de idade, quando a criança começa a associar as habilidades motoras 

fundamentais ao desempenho de habilidades especializadas no desporto e em 

ambientes recreativos, provocando uma avidez natural em todas as atividades 

(Gallahue & Ozmun, 2005). 
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O estágio seguinte situa-se entre os 11 e os 13 anos de idade (estágio de 

aplicação) e, é caraterizado pela parceria entre aumento cognitivo e o aumento 

de experiencias, tornando a criança capaz de tomar decisões. Passando assim 

para o ultimo estágio, o “estágio de utilização permanente” (a partir dos 14 anos 

de idade), representando o auge do processo de desenvolvimento motor e é 

caraterizado pelo uso do reportório de movimentos adquiridos pelo individuo 

representando o auge de todas as fases precedentes (Gallahue & Ozmun, 2005). 

Assim, o desenvolvimento motor é a contínua alteração no 

comportamento ao longo do ciclo de vida, proporcionada pela interação entre as 

necessidades da tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente. 

Weineck (2002, p. 251). 

Indo ao encontro da ideia anteriormente apresentada, Costal et al. (2008) 

afirma que o treino de força deve ser enquadrado com a faixa etária dos jovens, 

numa perspetiva holística e multidisciplinar por forma a maximizar as 

aprendizagens motoras resultantes, pois parece sofrer influência de diversos 

fatores, nomeadamente a idade, a maturidade, o sexo, a intensidade, o volume 

e a duração do treino. Ao iniciá-lo, só fará sentido se este se prolongar no tempo, 

isto é, com planificação dos programas de treino de força a longo prazo. 

É fundamental o desenvolvimento da força, tendo em conta que é na 

adolescência que existem maiores ganhos de força e, a escola assume um 

importante papel neste processo, sendo a educação física o lugar ideal para o 

seu desenvolvimento (Weineck,1986; Gallahue & Ozmun, 2005). 

 

Desenvolvimento da força em meio escolar 

O debate relativo à participação de crianças e jovens em programas de 

treino de força passou, a centrar-se na possível falta de adequação, de 

supervisão qualificada e de ensino correto das técnicas de treino, aspetos 

fundamentais para a segurança e eficácia dos exercícios aplicados e com forte 

influência na conservação da homeostasia e do bem-estar do jovem (Proença, 

2001).  

Braga (2007) mostra que as exigências escolares, nomeadamente, o 

tempo em que as crianças e jovens permanecem sentados, com postura 

incorreta e até mesmo as tarefas propostas pelos professores, contribuem para 

o aumento da inatividade física. 
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Assim, associado ao sedentarismo, aponta-se um outro motivo para a 

falta de exercício físico que, segundo o mesmo autor, prende-se com a falta de 

estímulo, uma vez que os professores nem sempre desenvolverão as suas aulas 

respeitando os interesses dos alunos. No entanto, os docentes têm conteúdos 

programáticos a cumprir, tornando-se por vezes difícil satisfazer as expetativas 

dos alunos. Por outro lado, as turmas apresentam-se bastante heterogéneas, 

pelo que o interesse de uns nem sempre será idêntico ao interesse dos outros. 

Para que esse quadro de progressiva inatividade seja alterado, a escola, 

nomeadamente as aulas de educação física, têm um papel relevante, na 

qualidade de vida e na capacidade de os alunos se auto superar, principalmente 

ao nível do aumento dos seus índices de força. 

Assim, para muitas crianças e jovens, a escola é o único contributo 

(espaço e tempo) para que pratiquem desporto e exercício físico de forma 

regular. A sua aula de educação física, segundo o programa nacional de 

educação física, estará orientada para o desenvolvimento da capacidade de 

rendimento corporal e, o desenvolvimento das capacidades motoras (e em 

particular das condicionais, nomeadamente o desenvolvimento da “força 

resistente” e a “força rápida”) que representam um papel, senão decisivo, pelo 

menos importante, para a sua concretização (Jacinto et al., 2001). 

Esta, como disciplina que integra o currículo escolar é a única que trabalha 

o corpo, desenvolvida em todos os anos de escolaridade, deve preocupar-se 

com a aptidão física dos seus praticantes proporcionando exercício físico 

pedagogicamente orientadas (Braga, 2007; Krug & Souza, 2009; Vargas, 2011), 

tendo em conta os objetivos presentes no programa nacional de educação física, 

otimizando as capacidades condicionais dos seus alunos. 

Para ir ao encontro destas indicações, torna-se fundamental perceber as 

razões que se apontam como justificativas para treinar a força nos alunos e 

porque é que isso deverá constituir um objetivo prática docente. 

Além dos profissionais da educação física, também os alunos e mesmo 

os pais, deverão perceber a razão do envolvimento da criança num trabalho de 

força e quais os benefícios que daí poderá tirar, nomeadamente no que respeita 

à promoção de um desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos principais 

grupos musculares (Mitra & Mogos, 1990; Vieira, 1993; Ferreira, 1994; Manso et 

al., 1996); à aquisição de uma boa postura corporal (Mitra & Mogos, 1990; Vieira, 
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1993; Manso et al., 1996); ao fortalecimento dos músculos dos membros 

inferiores e cintura abdominal, bem como os das costas, ombros e tórax (Mitra & 

Mogos, 1990); ao fortalecimento do aparelho locomotor passivo (Vieira, 1993); à 

melhoria do equilíbrio de força em torno das articulações (Kraemer & Fleck, 

1993); à melhoria da força total do corpo (Kraemer & Fleck, 1993); à prevenção 

de lesões nos jogos desportivos (Kraemer & Fleck, 1993; Ferreira, 1994; Manso 

et al., 1996); à influência positiva do desempenho desportivo (Kraemer & Fleck, 

1993,à criação de bases que permitam, no futuro, atingir o alto rendimento 

desportivo (Vieira, 1993; Manso et al., 1996); à recuperação da funcionalidade 

do músculo (Ferreira, 1994); à influência positiva na composição corporal 

(Kraemer & Fleck, 1993) e à melhoria da força, potência e resistência muscular 

local (Kraemer & Fleck, 1993; Ferreira, 1994). 

A força é a capacidade motora mais solicitada no dia-a-dia do ser humano, 

desde que nos levantamos da cama, realizando a contração muscular suficiente 

para passarmos de uma posição horizontal para uma vertical, até ao momento 

em que retomamos a mesma posição ao deitar, passando pelas inúmeras tarefas 

que realizamos ao longo do dia. 

Será que nas aulas de educação física, um aluno de 14 anos consegue 

retirar o máximo proveito das mesmas? Será possível, na unidade didática de 

basquetebol, um aluno com 16 anos conseguir realizar um lançamento triplo com 

sucesso? 

Esta é uma realidade nas escolas portuguesas, daí a importância do 

desenvolvimento da força nas aulas de educação física, pois, se este aspeto for 

trabalhado, os alunos atingirão níveis mais elevados de prestação motora e 

desportiva e os docentes poderão verificar os resultados do seu trabalho, através 

da melhoria de desempenho dos seus alunos (Lambert, 1993). 

 

Metodologia 

 

Investigação-ação  

A investigação socioeducativa contempla uma variedade de metodologias, entre 

as quais, a investigação-ação (Serrano, 1990) e, esta trata-se de um “processo 

de investigação em espiral”, envolvido ciclo de planificação, ação, observação e 

reflexão. Assim, segundo Trilla (cit. Fernandes, 2006, p. 84) , é “um processo 
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sistemático de aprendizagem orientado para a praxis, exigindo que esta seja 

submetida à prova, permitindo dar uma justificação a partir do trabalho, mediante 

uma argumentação desenvolvida, comprovada e cientificamente examinada. 

Tal como diz Dick (cit. Fernandes, 2006, p. 85) a investigação-ação 

contempla dois objetivos distintos, o primeiro que passa pela ação, sendo 

previsto obter uma mudança na comunidade, organização ou programa, o 

segundo objetivo, passa pela investigação, aumentando a compreensão do 

problema por parte do investigador para a posteriori sensibilizar a comunidade. 

De uma forma mais simples, a investigação – ação trata-se de uma metodologia 

que tem por objetivo obter os melhores resultados possíveis de forma a facilitar 

o aperfeiçoamento dos sujeitos participantes.  

 

Participantes 

O grupo de participantes foi constituída por alunos distribuídos por três 

turmas distintas, perfazendo um total de 54 alunos, composto por 20 rapazes e 

34 raparigas pertencentes ao 8º ano de escolaridade da Escola Básica Júlio 

Dinis, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos. 

Para a realização deste estudo, dividimos a amostra em dois grupos, um 

que incluía os que tinham prática regular e orientada de desporto e outro que 

englobava os alunos que apenas tinham atividade física nas aulas de Educação 

Física (gráfico1)  
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Operacionalização do programa 

O treino de força decorreu durante 5 semanas, com duas sessões 

semanais, integradas na aula de educação física, com um tempo destinado 

especificamente para o desenvolvimento da força de 10 minutos por sessão para 

as aulas de 90 minutos e a 8 minutos para as aulas de 45 minutos, 

correspondendo à fase final da aula. 

Este programa nunca colocou em causa os objetivos curriculares 

previstos para o presente ano letivo, estando integrado nas aulas como parte da 

final da aula. Sendo aplicada apenas exercícios destinados à força média e à 

força superior, devido às lacunas detetadas no decorrer da avaliação realizada 

no primeiro período, havendo assim, necessidade de realizar uma avaliação 

inicial. 

Optamos pela utilização de exercícios que utilizassem o próprio peso 

corporal, para que seja possível ter todos os alunos a exercitar ao mesmo tempo, 

sem existir a condicionante material. Não foi opção a utilização de pesos livres, 

uma vez que a escola não contava com os mesmos nos seus materiais. 

O programa iniciou-se na primeira semana do terceiro período entre os 

dias 2 e 5 de abril, com a avaliação inicial a todos os alunos, sendo esta avaliação 

operacionalizada no interior do pavilhão escolar 

A operacionalização do programa teve início no dia 8 de abril e prolongou-

se continuamente até ao dia 10 de maio, sendo que na semana seguinte (de 13 

a 17 de maio) foi realizada a segunda avaliação no interior do pavilhão escolar, 

aplicando os dois testes de fitnessgram® anteriormente definido, tentando 

aproximar as condições realizadas na avaliação inicial. 

Os exercícios escolhidos pretendiam estimular as capacidades 

anteriormente apresentadas, de uma forma mais global possível. O objetivo 

desse plano foi propor um conjunto de exercícios que incidissem, não só no 

desenvolvimento da força específica, mas que permitisse o desenvolvimento 

global de quem os executava. Respeitando este princípio, foram criados 

exercícios para os membros (superiores e inferiores) e tronco (abdominal, dorsal 

e lombar). 

O programa foi composto pelos seguintes exercícios: prancha em 

decúbito frontal; afundos frontais seguidos de flexão/extensão de membros 

superiores; prancha lateral com um membro superior a 90º com o tronco; 
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extensão contra-lateral; abdominal a pares (toque de mãos ou com membros 

inferiores interlaçados); abdominal lateral com rotação do tronco (transporte de 

bola); dorsal e ombro: percursos em “carrinho de mão humano”. 

Foram privilegiadas sequências evolutivas de exercitação entre duas e 

três séries, com um número de repetições entre as 4 e as 12, em função da 

capacidade inicial e da dificuldade imposta pelo exercício. Como exemplo, na 

primeira aula os alunos realizaram 2 séries de 10 repetições do exercício de 

abdominal a pares tocando na mão do colega. Na última aula, o mesmo exercício 

foi composto por três séries com 12 repetições em cada (ver anexo II).  

 

Instrumentos de recolha 

Para o presente estudo, foi utilizada a bateria de testes de fitnessgram®, 

mais concretamente o teste de força superior (flexões/extensões de braços – 

Push-up) e de força média (abdominais – Curl-up). 

O teste de força superior (flexões/extensões de braços – Push-up) tem 

como objetivo a realização de o maior número de extensões\flexões de braços. 

Cada execução só é validada se esta for realizada de forma completa, 

perfazendo um ângulo de aproximadamente 90º entre o braço e o antebraço, 

partindo da posição facial e mantendo o corpo em extensão. Se o executante 

falhar algum dos pontos anteriores, à terceira vez que o fizer, o teste dar-se-á 

por concluído. 

O teste de força média (abdominais – Curl-up) tem como objetivo a 

realização de o maior número abdominais. Cada execução só é validada se os 

calcanhares permanecem no chão, se o executante pousar a cabeça a cada 

repetição e se fizer com que as pontas dos seus dedos toquem ou ultrapassem 

na parte mais distante da faixa. Se o executante falhar algum dos pontos 

anteriores, à terceira vez que o fizer, o teste dar-se-á por concluído. 

Estes testes foram desenvolvidos para auxiliar o professor de educação 

física na avaliação da aptidão e atividade física de crianças/jovens, dando 

cumprimento ao definido no currículo da disciplina (Fitnessgram, 2002). 

O fitnessgram® contém testes de aptidão física adequado às idades dos 

seus participantes, avaliando os seus desempenhos em três níveis distintos: 

“fora da zona saudável”, “zona saudável” e “acima da zona saudável”. 
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Procedimentos de recolha 

A avaliação ficou a cargo do professor (primeiro investigador) responsável 

pelo estudo, realizando-as numa aula de 90 minutos. 

Procedeu-se à avaliação nas três turmas através da aplicação dos testes 

de Fitnessgram®, cumprindo as regras definidas. Importa referir, que esta 

avaliação contou com a colaboração do professor responsável pela turma, 

fazendo autonomamente a divisão dos alunos, para que estes pudessem realizar 

o teste à medida que a sua aula ia decorrendo.  

O procedimento de avaliação final foi realizado em condições 

semelhantes às anteriores, de modo a tornar possível a comparação entre o 

resultado inicial e final, classificando os participantes numa escala de zona 

saudável, sendo que estes valores variam consoante a idade. 

 

Procedimentos estatísticos 

Os dados originados dos dois momentos de avaliação foram organizados 

e analisados através do IBM SPSS Statistic® versão 20. Foi utilizado o “Paired 

Sample T Test”, para medidas repetidas, de forma a comparar os resultados 

obtidos nos dois momentos de avaliação (inicial e final), sendo que o nível de 

significância foi mantido nos valores convencionado p≤ 0,05. 

Na apresentação e discussão dos resultados, pretendemos incorporar 

todos os dados recolhidos, discutindo esses mesmos resultados, de modo a 

retirar ilações, de acordo com os objetivos estipulados para este estudo. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

 

Alguns dos estudos realizados sobre o desenvolvimento da força relatam 

que as crianças e jovens de ambos os sexos evidenciam melhorias significativas 

de força muscular, quando sujeitos a diferentes planos de treino, existindo 

também aqueles que afirmam que não foram detetadas diferenças significativas 

da avaliação inicial para a avaliação final. 

Relativamente ao nosso estudo, após a realização da avaliação inicial e a 

avaliação final, os dados foram tratados estatisticamente, resultando daí a 

média, o desvio padrão e o grau de significância dos dois momentos. Face aos 

resultados obtidos, o quadro 1 mostra-nos um aumento de repetições do primeiro 
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para o segundo momento, assim como, uma diminuição do desvio padrão, o que 

demonstra a aproximação dos valores relativamente à média. 

Para dar consistência a estes resultados e indo ao encontro das 

investigações de Braga et al. (2008), Vargas (2011) e Rodrigues (2000) e 

recorremos ao quadro (1) para demonstrar que os dados apresentados relativos 

ao plano de desenvolvimento da força obtiveram resultados significativos em 

termos estatísticos (p≤ 0,05). Assim, comparando todos os sujeitos e tendo em 

conta as avaliações realizadas foi possível verificar efeitos positivos no 

desenvolvimento da força superior e média. 

Porém, os estudos de Nascimento (2008) demonstram que não existem 

diferenças significativas nos ganhos de força muscular, no entanto torna-se 

importante referir que neste estudo a amostra encontrava-se entre os 20 e os 62 

anos de idade e o teste aplicado foi a prensa manual. 

 

 

 

 

Quadro 2 – Força média antes e após a aplicação do plano de treino. 

 Força média Força superior 

 �̅� ± 𝜎 Sig. �̅� ± 𝜎 Sig. N 
Momento1 32,87 ± 21,59 

0,004 
8,83± 8,33 

0,000 54 
Momento2 38,74±19,157 12,94±7,51 

 

No mesmo sentido, realizamos uma análise dos resultados entre os 

sujeitos do sexo masculino e os sujeitos do sexo feminino, sendo possível 

observar algumas semelhanças e também, algumas diferenças. 

No que respeita às semelhanças, tornou-se notório um aumento do 

número de repetições nos dois testes e em ambos os sexos, encontrando-se 

visível no quadro 2. 

Relativamente aos ganhos de força e, entrando em sintonia com outros 

estudos (Vargas, 2011 e Rodrigues, 2000), é possível evidenciar o aumento de 

força no sexo masculino quando comparados com o sexo feminino, mostrando 

assim que os rapazes são mais fortes que as raparigas (Vargas, 2011), pelo que 

apresentam um maior número de repetições e uma diminuição do desvio padrão 

em ambas as execuções. 
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Apesar de se verificar o aumento médio de quatro repetições, 

acompanhado pela diminuição de cerca cinco pontos do desvio padrão (quadro 

4), o grau de significância deste resultado apresentou-se como estatisticamente 

não significativo (p≤0,05), como demonstra o quadro 7, concluindo-se que a 

evolução do índice de força média não obteve os resultados esperados no grupo 

feminino no decorrer de todo o processo. 

 

Quadro 2 – Força superior antes e após a aplicação do plano de treino, em 

indivíduos do sexo masculino e feminino. 

 Força média Força superior  

 �̅� ± 𝜎 Sig. �̅� ± 𝜎 Sig. N 

Momento1 – Masculino 41,90 ± 24,78 
0,022 

13,95 ± 7,36 
0,009 20 

Momento2 – Masculino 50,80 ± 22,38 17,05 ± 5,44 

Momento1 – Feminino 27,56 ± 17,79 
0,085 

5,82 ± 7,43 
0,000 34 

Momento2 – Feminino 31,65 ± 12,69 10,53 ± 7,56 

 

Por fim, a amostra dividiu-se em dois grupos distintos, considerando-se 

aqueles que praticavam regularmente desporto organizado (federado ou 

desporto escolar) e os que apenas desenvolviam exercício físico nas aulas de 

educação física.  

Após a análise dos dados, conforme demonstra o quadro 3 é possível 

observar nos sujeitos que se encontram envolvidos em atividades desportivas 

organizadas, um aumento no número de repetições, quer nos exercícios 

relativos à força superior, quer nos referentes à força média, comparando com 

os indivíduos que não praticam desporto organizado.  

Quando os sujeitos que não se encontravam envolvidos em qualquer 

desporto organizado, o desvio padrão mostrou-se mais reduzido, concluindo 

assim, que existiu uma proximidade entre os valores médios da avaliação inicial 

e da avaliação final neste grupo de análise, isto é, verificou-se uma ligeira 

evolução da força superior e média (medida pelo número de repetições). No 

entanto apesar desta evolução, esta não foi estatisticamente significativa, 

nomeadamente no que se refe à força média (quadro 3). 

 
Quadro 3 – Força superior e força média antes e após a aplicação do plano de 

treino, em indivíduos que não praticam desporto organizado e em indivíduos que praticam 

desporto organizado. 
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 Força Superior Força média  

 �̅� ± 𝜎 Sig. �̅� ± 𝜎 Sig. N 

Momento 1 – Praticantes 10,24 ± 9,55 
0,000 

38,60 ± 25,58 
0,000 25 

Momento 2 – Praticantes 13,76 ± 8,85 45,00 ± 22,24 

Momento 1 – Não Praticantes 7,62 ± 7,07 
0,036 

27,93 ± 16,33 
0,058 29 

Momento 2 – Não Praticantes 12,24 ±6,19 33,34 ± 14,34 

 

Conclusão  

 

Após a realização deste estudo, pudemos concluir que um plano de treino 

de força em contexto escolar melhorou a capacidade condicional a ela 

correspondente. 

Ao identificar o nível em que a generalidade dos alunos se encontravam 

através da utilização do teste de fitnessgram®, foi possível verificar algumas 

lacunas no que toca ao desenvolvimento das capacidades motores, sendo mais 

notório a força. 

Assim após confrontar os resultados obtidos na avaliação inicial com os 

da avaliação final, foi possível verificar que os resultados obtidos mostram uma 

evolução geral na força dos alunos, indicando a existência de benefícios ao nível 

da capacidade condicional (força). 

Os resultados do estudo ainda mostram ser estatisticamente significativos 

(p≤0,05) quando falamos de alunos que praticam desporto de forma organizada 

e em alunos do sexo masculino. 

Apesar de uma forma geral os resultados obtidos terem sido positivos, 

existe um grupo especifico no qual os dados mostraram ser estatisticamente não 

significativos, mais concretamente no que se refere à força média no grupo do 

sexo feminino e no grupo dos não praticantes de desporto. Assim, parece ser de 

atender particularmente a estes grupos quando se estabelecem planos de treino 

de força a realizar nas aulas de educação física. 

Finalmente julga-se ser de deixar uma pequena referência a um aspeto 

que tem sido debatido nas últimas décadas a propósito dos programas de treino 

de força e que se prende com a questão da segurança ou dos efeitos 

eventualmente perigosos que possam ter nas crianças/jovens. Assim, parece 

confirmar-se que estes programas são seguros e eficazes se devidamente 
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planeados, apresentando um conjunto significativo de benefícios, 

nomeadamente ao nível da melhoria da condição física. Esta planificação, 

naturalmente, atenderá a diversos fatores como a idade, o género, as 

experiências anteriores, a frequência, a duração, o volume e a intensidade do 

treino, bem como a individualização dos planos de treino, quando tal se afigurar 

necessário.  

Como síntese final, parece ser possível afirmar que o desenvolvimento 

das capacidades condicionais, torna-se fundamental, proporcionando uma 

melhoria da condição física, com interferência na melhoria do autoconceito das 

crianças/jovens. No entanto, no sentido de prevenir qualquer tipo de exclusão ou 

de mau estar, dever-se-á ter uma atenção especial relativamente ao grupo do 

sexo feminino, principalmente se não se encontrarem a praticar atividades 

desportivas organizadas. 
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6. Conclusões e perspetivas para o futuro  
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O estágio profissional apresentou-se como o culminar de um ciclo de 

estudos e formação que servirão de base à minha vida profissional. Este foi o 

momento em que percebi claramente a importância e a articulação com a prática 

dos ensinamentos que me foram transmitidos, dando enfoque à minúcia com 

que cada atividade deve ser planeada, uma vez que estamos a trabalhar para 

as crianças e com as crianças. 

Tratou-se de momento que me permitiu adquirir um conjunto de 

experiências variadas e enriquecedoras, sendo que, algumas delas não estavam 

previstas nem foram “ensinadas”. Foi o caso de diversos problemas vividos pelos 

alunos, fora da escola, mas com repercussões na sua vida académica, obrigando 

os profissionais docentes a desenvolver capacidades que permitissem identificar 

e, se possível, contribuir para solucionar algumas das questões apresentadas, 

perspetivando-se, assim, que a função do professor também passa pelo auxílio 

na construção pessoal dos seus alunos. 

Este foi um ano de descoberta, de partilha e aprendizagem, desenvolvida 

com todos os intervenientes no processo (alunos, estagiários, docentes, 

comunidade), em contacto com a realidade da educação em Portugal, 

experienciando todo o seu funcionamento, quer burocrático, quer pedagógico. 

Foi minha preocupação, proporcionar aos alunos momentos marcantes 

no decurso das aulas, incutir o gosto pela prática de exercício físico e sensibilizar 

os alunos para a prática de estilos de vida saudável. 

No decorrer do estágio, foi-me proposta a realização de um estudo que 

envolvesse diretamente a melhoria das aulas, desafio que constituiu mais uma 

tentativa de proporcionar e dotar os alunos de ferramentas para melhorar as suas 

competências, tornando-os cada vez mais independentes. 

Saliento a importância do planeamento e da reflexão, aspetos fulcrais 

para o trabalho docente, uma vez que o planeamento, apesar de flexível (e poder 

estar sujeito a alguns imprevistos), transmite enorme segurança ao professor e 

permite definir atempadamente o que se pretende trabalhar e desenvolver. 

Trata-se de uma aspeto que se articula muito proximamente com a avaliação, 

nomeadamente a formativa, que fornece um conjunto de elementos que facilitam 

e orientam o planeamento.  

Já no que se refere à reflexão, quer individual, quer em conjunto, permitiu-

me a consciencialização dos vários momentos da aula, numa perspetiva de 
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identificação de pontos fortes e pontos fracos, facilitando a troca de ideias, 

mantendo a abertura necessária à incorporação de sugestões diversas e 

potenciando, por um lado a manutenção dos aspetos bem-sucedidos e, por outro 

a alteração de propostas ou estratégias menos conseguidas.  

Cada dificuldade que se me apresentou, foi encarada como um percalço, 

a partir do qual era necessário estabelecer uma estratégia para ultrapassar a 

dificuldade. Este processo de construção permitiu-me, indubitavelmente, evoluir 

como professor, preparando-me para o futuro. 

No momento em que concluo esta etapa tão importante na minha vida, 

destaco o sentimento de dever cumprido, a consciência de que fiz o melhor que 

soube nos diferentes momentos e a certeza de que o meu esforço valeu a pena, 

não só pelos conhecimentos adquiridos, mas acima de tudo, pelo grau de 

envolvência que foi possível estabelecer com toda a comunidade escolar e 

educativa. 

Certo de que este é apenas o final de uma etapa e o início de uma outra, 

sinto-me comprometido com a ideia de que a formação de professor é um 

processo contínuo, onde não existem fórmulas para o sucesso. Esse, passa pela 

dedicação e disponibilidade de cada um, partilhando a ideia de que “o caminho 

mais certo para o sucesso é o trabalho árduo, honesto, paciente e por muito 

tempo. Porventura a melhor forma de se conseguir isto mesmo é fazer o que se 

gosta. Tendemos a ser melhores no de que gostamos porque nos dedicamos 

mais, envolvemo-nos mais, afetamos mais tempo ao que fazermos.” (Lourenço 

& Ilharco, 2007, p.309) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Referências bibliográficas  



 

 



103 

Alarcão, I (1982). Supervisão clínica: Um conceito e uma prática ao serviço da 

formação de professores. Revista Portuguesa de Pedagogia, Ano XVI, pp. 

151-168. 

 

Bento, J.O (2003). Planeamento e avaliação em educação física. Livros 

Horizonte, 3º edição. Lisboa: Coleção Cultural Física.  

 

Bousso, R.S. et al. (2000). Estágio curricular em enfermagem: transição de 

identidades. Rev.Esc.Enf.USP, v. 34, n. 2, p. 218-25. 

 

Fishman, S., & Tobey, S. (1978). Augmented feedback. In what’s going on in 

Gym: Descriptive Studies of Physical Education Classes. Motor Skills: 

Theory into Practice. Monograph 1, 51-62. 

 

Kwak, E. C. (2005). The immediate effects of various Task presentation types on 

Middle Scholls Students’ Skill Learning. International Journal of Applied 

Sports Siences, 17, 1, 7-17. 

 

Lemos, V. (1993). O Critério do Sucesso - Técnicas de Avaliação da 

Aprendizagem. Porto: Texto Editora. 5ª ed. 

 

Lourenço, L & Ilharco, F. (2007). Liderança – As lições de Mourinho: 

Booknomics. 

 

Maia, J. Prista, A., Marques, A. Lopes, V. e Saranga, S. (2002). Estudo 

univariado e multivariado dos níveis de aptidão física: Efeitos de 

maturação biológica, do tamanho do corpo, do estatuto socioeconómico e 

da percentagem de gordura corporal: Saúde Desenvolvimento e 

Crescimento: Um estudo epidemiológico em crianças e jovens de 

Moçambique. Maputo: Universidade Pedagógica de Moçambique, 

Universidade do Porto, 49-69. 

 

Mesquita, A. R. E. I. (Ed.). (2009). Pedagogia do desporto. Lisboa: Faculdade de 

Motricidade Humana. 



104 

Ministério da Educação, (2002). Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 209/2002, de 17 de Outubro. 

D.R. (II série), de 17 de outubro. 

 

Ministério da Educação, (2011). Despacho Normativo n.º 14/2011, de 9 de 

novembro. D.R. (II série), de 18 de novembro. 

 

Ministério da Educação, (2012). Despacho Normativo n.º 24-A/2012, 06 de 

dezembro. D.R. (II série), de 06 de dezembro. 

 

Matos, Z. (2012). Normas Orientadoras do estágio profissional do ciclo de 

estudos conducente ao grau de mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de 

Desporto – Universidade do Porto. 

 

Ministério da Educação e Ciência, DGE / DDE, (2013). Programa do Desporto 

Escolar 2013 – 2017. disponível em: (http://www.desportoescolar.min-

edu.pt/institucional.aspx). 

 

Pacheco, J. (1994). A Avaliação dos Alunos na Perspectiva da Reforma. Porto: 

Porto Editora. 

 

Perrenoud, P. (1982). Não Mexam na Minha Avaliação! Para uma Abordagem 

Sistémica da Mudança Pedagógica. In A. Estrela e A. Nóvoa (Eds). 

Avaliações em Educação: Novas Perspectivas , 155-173. 

 

Popham, W. (1993). Educational Testing in America: What’s Right, What’s 

Wrong? A Criterion-Referenced Perspective. Educational Measurement: 

Issues and Practice, Spring, 11-14. 

 

Rink, J. (1993). Teaching physical education for learning. St. Louis: Mosby. 

Serpa, S. (1992). Motivação para a Prática Desportiva – Validação Preliminar do 

Questionário de Motivação para as actividades desportivas (QMAD). in 

Sobral, F. e Marques, A., FACDEX (vol. 2), ME – DGEBS – DG 

http://www.desportoescolar.min-edu.pt/institucional.aspx
http://www.desportoescolar.min-edu.pt/institucional.aspx


105 

Siedentop, D. (1991). Developing teaching skills in physical education: Mountain 

View: Mayfield. 1991. 

 

Silva, T. (2009). Elementos para a Compreensão da reflexão em Situação de 

Estágio Pedagógico: estudo de caso de um Estudante-Estagiário de 

Educação Física. Porto: Dissertação de Mestrado apresentada à 

faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

Temprado, J. J. (1997). Prise de decision en sport: modalités d’études et donnés 

atuelles. E.P.S., 56-58. 

 

Vickers, J. (1990). Instructional Design for Teaching Physical Activities: A 
Knowledge Structures Approach. Champain, IL: Human Kinetics.



106 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 



 
 

  



109 

Anexo I – Tabela de avaliação do Fitnessgram® 
 

 
 



110 

Anexo II – Plano de exercícios 
 

Semana 
Dia de 

exercitação 
Descrição dos exercícios 

1ª 

1º - 90 min 

1. Prancha frontal (2x10) 
2. Afundos frontais seguidos de flexões e extensões de braços (2x4) 
3. Prancha Lateral com o M.S. estendido perfazendo um angulo de 90º com o tronco 
(2x10) 
4. Abdominais tocando com mão contrária na mão do colega (2x10) 
5. Extensão contra lateral (2x15) 

2º - 45 min 

1. Em grupos de dois, os alunos interlaçam os pés realiza a contração dos músculos 
abdominais (2x10) 
2. Extensão contra lateral (2x12) 
3. Os alunos encontram-se sentados com os M.I. suspensos, realizam a rotação do 
tronco fazendo com qua bola que estes tem nas mãos toque no chão (2x10) 

2ª 

1º - 90 min 

1. Afundos frontais seguidos de flexões e extensões de braços (2x6) 
2. Um percurso em carrinho de mão, trocando de funções quando chegar ao local 
estipulado e voltar ao inicio (2x5) 
3. Abdominais tocando com mão contrária na mão do colega (2x12) 
4. Extensão contra lateral (2x15) 
5. Os alunos encontram-se sentados com os M.I. suspensos, realizam a rotação do 
tronco fazendo com qua bola que estes tem nas mãos toque no chão (2x12) 

2º - 45 min 

1. Prancha frontal (2x12) 
2. Afundos frontais seguidos de flexões e extensões de braços (2x6) 
3. Prancha Lateral com o M.S. estendido perfazendo um angulo de 90º com o tronco 
(2x12) 

3ª 

1º - 90 min 

1. Prancha frontal (3x12) 
2. Afundos frontais seguidos de flexões e extensões de braços (3x6) 
3. Em grupos de dois, os alunos interlaçam os pés realiza a contração dos músculos 
abdominais (3x12) 
4. Um percurso em carrinho de mão, trocando de funções quando chegar ao local 
estipulado e voltar ao inicio (3x12) 
5. Os alunos encontram-se sentados com os M.I. suspensos, realizam a rotação do 
tronco fazendo com qua bola que estes tem nas mãos toque no chão (3x12) 

2º - 45 min 

1. Afundos frontais seguidos de flexões e extensões de braços (3x6) 
2. Prancha Lateral com o M.S. estendido perfazendo um angulo de 90º com o tronco 
(3x12) 
3. Abdominais tocando com mão contrária na mão do colega (3x12) 

4ª 

1º - 90 min 

1. Prancha frontal (3x15) 
2. Afundos frontais seguidos de flexões e extensões de braços (3x8) 
3. Em grupos de dois, os alunos interlaçam os pés realiza a contração dos músculos 
abdominais (3x12) 
4. Extensão contra lateral (3x15) 
5. Os alunos encontram-se sentados com os M.I. suspensos, realizam a rotação do 
tronco fazendo com qua bola que estes tem nas mãos toque no chão (3x15) 

2º - 45 min 
1. Afundos frontais seguidos de flexões e extensões de braços (3x8) 
2. Um percurso em carrinho de mão, trocando de funções quando chegar ao local 
estipulado e voltar ao inicio (3x7) 
3. Abdominais tocando com mão contrária na mão do colega (3x15) 
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5ª 

1º - 90 min 

1. Prancha frontal (4x12) 
2. Afundos frontais seguidos de flexões e extensões de braços (4x6) 
3. Prancha Lateral com o M.S. estendido perfazendo um angulo de 90º com o tronco 
(4x12) 
4. Em grupos de dois, os alunos interlaçam os pés realiza a contração dos músculos 
abdominais (4x12) 
5. Um percurso em carrinho de mão, trocando de funções quando chegar ao local 
estipulado e voltar ao inicio (4x5) 

2º - 45 min 

1. Prancha frontal (4x12) 
2. Afundos frontais seguidos de flexões e extensões de braços (4x6) 
3. Os alunos encontram-se sentados com os M.I. suspensos, realizam a rotação do 
tronco fazendo com qua bola que estes tem nas mãos toque no chão (4x12) 

 
 



 

 


