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Resumo 

 

O Relatório de Estágio é um documento de caráter reflexivo construído através 

da soma de relatos pessoais com a literatura existente no âmbito da pedagogia 

e da didática. A minha ação realizou-se na Escola Secundária de Oliveira do 

Douro, sendo acompanhada pelo professor orientador da Faculdade, e pelo 

professor cooperante. O presente documento encontra-se estruturado em seis 

capítulos distintos, de maneira a relatar na primeira pessoa todas as vivências 

que influenciaram, de algum modo, a minha conceção e formação inicial como 

professora estagiária. Assim, o primeiro capítulo – Introdução – surge com a 

intenção de apresentar os aspetos principais que irão ser abordados. O 

segundo capítulo – Dimensão Pessoal - reporta-se ao meu percurso de vida 

orientado para aquilo que sou hoje; o terceiro capítulo – Enquadramento da 

Prática Profissional – que integra a contextualização macro onde foi inserida a 

prática pedagógica que contribuiu para a minha formação inicial; o quarto 

capítulo – Realização da Prática Profissional – subdivide-se em quatro áreas 

de desempenho, sendo a Área 1 - “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem”, as Áreas 2 e 3 – “Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade” e a Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”; o quinto capítulo  

atribui especial atenção ao Projeto de Investigação/Ação desenvolvido ao longo 

do ano letivo. Estas foram apresentadas através de um conjunto de reflexões 

incidentes na minha ação pedagógica e sustentadas pela vasta literatura 

existente, principalmente, no âmbito da pedagogia e da didática. O último 

capítulo – Considerações Finais – carateriza-se por relatos e desabafos 

pessoais reportados pela importância atribuída à minha experiência ao longo 

do ano letivo. 
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Abstract 

 

The Practicum Report is a document with a reflexive character constructed by 

summing the existing literature in the field of pedagogy and didactics, and the 

reports of actions experienced in the first person. My pedagogic action was held 

at the Oliveira do Douro Secondary School oriented by the Fadeup teacher, and 

the cooperating teacher. The report is divided in 6 distinct chapters in order to 

better describe the experiences lived that influenced, in some way my 

conception about the initial teacher education as a pre-service teacher. 

Thereby, the first chapter - Introduction - comes with the intention of presenting 

the main aspects that will be approached. The second chapter - Personal 

Dimension - relates to my course of life oriented to what I am today; the third 

chapter - Professional Practice Framework -  integrates the macro context  

where I placed the pedagogical practice that contributed to my initial education; 

the fourth chapter - Professional Practice Attainment - subdivides itself into 4 

fields of performance, Field 1 - "Management and Organization of Teaching and 

Learning ", Fields 2 and 3 - " School Participation and Community Relations" 

and lastly, Field 4 - " Professional Development"; the fifth chapter gives special 

attention to the Investigation/Action Project developed throughout the academic 

year. These were presented through a series of incidental reflections in my 

pedagogical action and sustained by the vast amount of existing literature 

especially in the pedagogic and didactic sphere. The last chapter - Final 

Considerations - is characterized by my personal stories and outflows due to 

their importance to my experience in the academic year. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICUM TRAINING, TEACHER, 

REFLECTIONS, CONDITIONAL CAPACITIES 
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Introdução 

 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular 

Estágio Profissional (EP) do segundo ciclo de estudos, conducente à obtenção 

do grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

A operacionalização da minha prática de ensino supervisionada centrou-

se na Escola Secundária de Oliveira do Douro (ESOD), situada no concelho de 

Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto. Vivenciei esta fase tão ansiada da 

minha formação enquanto estudante (ansiedade que floresceu no momento 

que assisti em primeiro plano o decorrer do EP da minha irmã) ao lado dos 

meus dois colegas de estágio, que de algum modo, ao longo deste ano letivo 

se tornaram o meu pilar nos momentos de mais dificuldade, Élio Pereira e João 

Andrade. O nosso percurso foi acompanhado por dois professores: o professor 

cooperante e o professor orientador. 

Batista e Queirós (2013) afirmam que a prática de ensino oferece-nos a 

nós, futuros professores, a oportunidade de nos imergirmos na cultura escolar 

nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos 

seus hábitos, costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o 

agir daquela comunidade específica. Assim, o EP vem a complementar o 

suporte teórico fornecido através das variadíssimas unidades curriculares 

definidas no primeiro ciclo de estudos da nossa formação, como também a 

atribuir um particular significado a todas as matérias abordadas. 

Contudo, não há nenhum guia pré-definido que comporte a prescrição 

do desenrolar do EP, mas sim linhas orientadoras que têm como principal 

objetivo orientar-nos para a nossa ação para que esta não seja comprometida. 

Assim, sobre o ponto de vista dos propósitos apresentados segundo as normas 

orientadoras 1  (ano 2012-2013), o EP “tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios do profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre 

                                                           
1
 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” é um documento interno elaborado pela Doutora Zélia 

Matos para a unidade curricular Estágio Profissional da FADEUP, ano letivo 2012-2013. 
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as quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e 

de cooperação. Esta visa a integração no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão” (p.3). 

Desta forma, uma turma do 9º ano de escolaridade foi onde se 

contextualizou, fundamentalmente, a minha prática. Em torno desta, e sobe a 

orientação do professor orientador e supervisão do professor cooperante, criei 

a minha própria conceção acerca da disciplina de educação física e 

consequentemente acerca do meu papel como professora, atendendo à 

importância do planeamento para a realização da prática 

O presente documento constitui-se como um emergir de pensamentos, 

recordações, valores e narrativas autorreflexivas acerca das tarefas e desafios 

que foram surgindo ao longo do meu ano de EP. Apesar do conhecimento 

teórico na ação, o professor para dar resposta àquilo que lhe é inesperado, que 

não está planeado nem estruturado mas que lhe é apresentado no momento da 

prática, necessita de refletir sobre a ação de forma a fazer entender as suas 

atitudes modificando-as ou mantendo-as. No entanto, Batista e Queirós (2013) 

alertam para a dificuldade de aprender com a experiência e afirmam que esta 

não é necessariamente enriquecedora, pois a reflexão sobre a ação carece de 

apoio, de desenvolvimento de competências, de aconselhamento da 

experiência refletida e de ideias penetrantes para ajudar a extrair lições da 

prática. Desta forma, o ponto-chave do meu relatório de estágio foca-se na 

formação de um profissional reflexivo que concebe um espaço privilegiado à 

reflexão sobre a reflexão na ação. Assim, de uma forma simples e sintetizada 

pretendo ilustrar partes do meu processo de ensino e aprendizagem que mais 

me marcaram no contexto escolar. 

O Relatório de Estágio encontra-se estruturado e subdividido em seis 

capítulos, são eles: (1) Introdução; (2) Dimensão Pessoal no qual identifico e 

transcrevo momentos do meu percurso de vida relacionados com o desporto e, 

principalmente, com a minha formação inicial, mencionando as minhas 

expetativas, receios e ambições; (3) Enquadramento da Prática Profissional 

que apresenta o contexto na qual a minha prática profissional se desenrola, 
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assim como na sua influência no meu processo de formação inicial; (4) 

Realização da Prática Profissional, subdividida em três subcapítulos 

descritos através de uma retrospeção sobre tudo aquilo que foi idealizado, 

planeado, realizado e avaliado ao longo do ano recorrendo à minha reflexão 

acerca da ação relatada através do diário de bordo elaborado; (5) Estudo de 

Investigação-Ação intitulado “Desenvolvimento das Capacidades Condicionais 

nas Aulas de Educação Física: construção de um programa de exercícios em 

contraciclo” cujo objetivo principal seria desenvolver as capacidades 

condicionais dos alunos e (6) Considerações Finais retratando os momentos 

mais marcantes do EP e algumas conclusões de todo este período de 

formação inicial. 
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Dimensão Pessoal 

 

 “Não sei o que é conhecer-me. Não vejo para dentro.  

Não acredito que eu exista por detrás de mim.” 

Álvaro de Campos 

 

Segundo Nóvoa (2007) a pessoa e as dimensões pessoais, são uma das 

disposições essenciais à definição dos professores nos dias de hoje. O 

professor é a pessoa, e a pessoa é o professor, não é possível separar as 

dimensões pessoais e profissionais. Ensinamos aquilo que somos e, naquilo 

que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos. 

Sou o reflexo de tudo aquilo em que acredito, de tudo aquilo de que sou 

capaz. Não consigo definir concretamente quais as minhas caraterísticas, as 

minhas melhores qualidades ou mesmo os meus piores defeitos enquanto me 

edifico como professora. Ao longo da minha prática e vivenciando diferenciados 

momentos, sinto que qualquer caraterística que me identifique poderá ter o seu 

lado positivo e negativo, tudo depende da situação, do seu contexto e da 

pessoa a quem me dirijo. 

Todo o meu percurso de vida se desenrolou lado a lado com o Desporto: 

por influência da minha família, amigos, professores e do próprio interesse em 

conhecer novas práticas, novos contextos que me permitissem interagir com os 

outros e libertar energias. Pensar em desporto é recordar todos os bons 

momentos da minha vida, todos os dias de felicidade, é pensar “num mundo 

maravilhoso de expressões e cores da vida” (Bento, 2004, p.62). 

Iniciei a minha prática desportiva muito cedo. Tão cedo que nem eu sei 

especificar temporalmente este começo. Também não sei quais as razões que 

me levaram a praticar basquetebol no Grupo Desportivo Bolacesto por volta 

dos quatro anos de idade. Penso que foi através da ligação que alguns 

membros da minha família tinham com o clube. Após dois anos de prática, o 

meu interesse emergiu para outras modalidades, nomeadamente a Ginástica 

Artística. A prática desta modalidade foi muito intensa, pois, antigamente, a 

primazia da ginástica era a disciplina, o cumprimento de regras, o treino em 

constante esforço físico, no qual estaria sempre presente a dor. Na minha 
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opinião, esta experiência permitiu-me desenvolver a concentração, o esforço e 

a disciplina adotando, assim, uma postura séria enquanto desportista e no 

contexto escolar. Acredito que esta minha forma de ver o desporto como um 

sério compromisso fortaleceu padrões na minha personalidade, que justificam a 

importância que dou à disciplina e que exijo aos meus atletas e alunos. No 

entanto, acredito que isto não se resume só à prática da ginástica. Em 1999, 

voltei a praticar basquetebol federado no meu antigo clube, no qual tive o 

prazer de ter uma das melhores treinadoras que me incutiu aspetos muito 

importantes como a pontualidade, assiduidade, organização, seriedade e, mais 

uma vez, a disciplina. Penso que, de modo geral, um bom atleta desenvolve 

estas caraterísticas naturalmente, se orientado por um profissional de desporto 

enquadrado neste leque de valores. Ao longo destes anos, nunca interrompi a 

prática de basquetebol federado, o que me permitiu integrar a equipa principal 

da seleção nacional durante quatro anos. Após esta minha participação, fui 

convidada para jogar pelo Sport Clube de Coimbrões. É de salientar que 

grande parte dos treinadores por quem passei foram importantes e 

influenciaram aquilo que sou hoje. Contudo, não são a causa de desempenhar, 

atualmente, o papel de treinadora, pois sempre me vi como jogadora de 

basquetebol e nunca me projetei como treinadora de uma equipa. 

Ainda antes de tudo isto ter sucedido e recuando ao tempo das 

brincadeiras com as bonecas, defini que mais tarde seria professora. Gostava 

de colocar as bonecas sentadas a olharem para mim como se fossem minhas 

alunas e ficava horas e horas a falar para elas. Gostei sempre de dar ordens e 

de fazer notar a minha presença; então, naquele momento, a tarefa de 

professora era a que mais me caracterizava. Hoje, que exerço essa função 

como estudante estagiária sei que um professor não se define desta forma; 

professor é aquele que reflete sobre a sua prática, que pensa, que elabora em 

cima dessa prática com vista o crescimento e desenvolvimento dos seus 

alunos; professor não é o sinónimo de autoritarismo mas sim de um individuo 

que promove o desenvolvimento harmonioso e saudável dos seus ouvintes 

recorrendo às variadíssimas estratégias, métodos e metodologias. 

Outra grande influência que me levou a escolher este caminho foi a 

minha irmã, pois sempre esteve presente e acompanhou de perto o meu 

crescimento. É apaixonada pelo desporto e foi ela que me ensinou a andar de 
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bicicleta, de patins, entre outros. Estudou para ser professora de Educação 

Física e hoje exerce a sua profissão. Acompanhei sempre de perto o seu 

percurso e, o facto de partilharmos o mesmo quarto permitiu o aflorar desta 

cumplicidade. A primeira vez que estive na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) foi a assistir aos pré-requisitos da Joana 

(minha irmã) que tinha como finalidade ingressar nesta faculdade. Após a 

entrada na faculdade e em épocas de exames recordo-me de ficar com ela 

acordada até tarde a questionar acerca de diversos pontos da matéria até ela 

se sentir preparada. Talvez o conhecimento destas matérias me aprimorou a 

paixão pelo desporto e consequentemente me desenvolveu o interesse pelo 

curso. 

No contexto de escola, sempre gostei das aulas de Educação Física 

(EF) e desde o 5º ano de escolaridade tive o privilégio de ter professores 

estagiários. Todos foram bons professores, permitindo o crescimento da minha 

paixão pelo desporto e pelas aulas, através da realização de aulas aliciantes, 

cuidadas e devidamente planeadas. As suas estratégias e metodologias de 

aula eram caraterizadas pela competição, festividade e alegria, para além da 

afetividade que demonstravam pelos alunos. Tentei passar a mesma 

mensagem aos meus alunos, não tentando ser igual aos meus antigos 

professores, mas exercendo algum cuidado e respeito pela minha disciplina, 

planeando aulas atrativas e competitivas, para que os meus alunos estivessem 

motivados para as aulas. Fui sempre fiel à minha pessoa, à minha 

personalidade, nunca tentado ser uma professora que não era. Os meus 

alunos consideravam-me muito exigente, no entanto sabiam que poderiam falar 

comigo acerca de qualquer temática que eu estaria lá para os ajudar e apoiar.  

Retrocedendo outra vez no tempo, para o 5º ano de escolaridade, nesta 

altura já tinha decidido que um dia iria ser professora desta disciplina. Quando 

ingressei no ensino secundário, mudei de escola e passei a frequentar o Curso 

Tecnológico de Animação e Gestão Desportiva do Colégio de Gaia. Esta minha 

mudança foi incentivada pela minha mãe, pois, na sua opinião, seria o curso 

mais apropriado para eu ingressar no ensino superior. Esta sua teoria veio a 

confirmar-se mais tarde. Durante este tempo conheci professores que, para 

mim, foram e são um exemplo. Não consigo definir concretamente qual o 
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impacto que estes tiveram na formação da minha conceção de professor, mas 

sei que estão presentes pela sua amizade, dedicação e empenho sentidos. 

Após o término do 12º ano de escolaridade, consegui entrar na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a minha primeira opção. 

Nesta fase da minha vida de estudante, apenas dois professores se 

salientaram pelas suas caraterísticas particulares, um pela sua simpatia e 

amizade e outro pela sua autoridade, rigor e disciplina. 

Concluí a licenciatura em três anos e ingressei no mestrado integrado no 

qual me encontro atualmente. Este é composto por dois anos letivos, o primeiro 

de caráter mais teórico e de preparação para o confronto com a escola, e o 

segundo corresponde ao Estágio Profissional (EP). O primeiro ano foi deveras 

muito importante para mim, enquanto estudante, pois possibilitou a minha 

intervenção na escola de uma forma mais amenizada e controlada, através da 

organização das didáticas. A possibilidade de termos professores tão próximos 

de nós e especializados em cada uma das didáticas trouxe para nós uma mais-

valia no que concerne ao desenvolvimento e estruturação do nosso 

conhecimento acerca de cada modalidade. Na minha opinião, este ano não 

teve grande importância no aprender a ser professor, mas sim na criação de 

uma forte sustentação teórica que mais tarde se traduziria na base da minha 

prática pedagógica.  

O EP foi o ano mais ansiado para mim, pois foi o momento no qual tive a 

oportunidade de desempenhar o papel de professora. Inicialmente senti um 

certo receio de como iria ser este ano, no que respeita ao primeiro impacto com 

a turma, nas respostas às mais variadas situações, aos ansiados momentos de 

avaliação… No entanto, com o passar do tempo todos estes medos, receios e 

ansias foram ultrapassados, dando lugar a momentos agradáveis e importantes 

para a minha carreira como docente. 

Olhando para trás, noto que o tempo passou depressa. 
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 2.1. O Estágio Profissional 

 

O Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão (Normas Orientadoras do Estágio Profissional2). Deste modo, senti 

que este ano de estágio foi deveras importante para a minha formação 

profissional, não só porque coloquei em prática toda a teoria aprendida em 

anos anteriores, como também tive a possibilidade de ter professores 

especializados a corrigirem alguns dos meus erros e a limarem outros aspetos. 

Contudo, sei que a minha formação não termina aqui, pois, ao longo dos 

tempos, a sociedade vai sofrendo mudanças e evoluindo, o que nos obriga à 

abertura e à inovação. Temos de ter a capacidade para mudar, adaptar a 

profissão às mudanças sociais e tecnológicas, incluindo a capacidade de 

intervenção como agentes de mudança da própria sociedade. Este aspeto é 

fundamental numa escola que prepara novas gerações para o futuro (Alonso, 

1998). 

Outra grande capacidade que este ano visa desenvolver é a construção 

de professores reflexivos. Matos (20093) afirma que um bom profissional é um 

ser reflexivo. Zeichner (1993) acerca da mesma temática afirma que ser 

reflexivo é uma maneira de ser professor, ou seja, ambos os autores enaltecem 

a importância da reflexão na carreira docente. Na minha opinião, esta é uma 

condição necessária para se ser professor. Na verdade, a reflexão pode 

fornecer ao professor informação correta e autêntica sobre a sua ação, as 

razões que fundamentam a sua ação e as consequências da mesma.  

Assim, penso que o principal objetivo do estágio centrou-se na 

consolidação dos conhecimentos, da informação e ferramentas que nos foram 

fornecidas em anos anteriores, de forma a criar futuros profissionais coerentes 

e dedicados. 

 

                                                           
2
 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” é um documento interno elaborado pela Doutora Zélia 

Matos para a unidade curricular Estágio Profissional da FADEUP, ano letivo 2012-2013. 
3
 Apontamentos fornecidos no âmbito do Estágio Profissional, elaborados pela Doutora Zélia Matos, no 

ano letivo 2009-2010. 
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2.2. Balanço final das alegrias, angustias e medos sentidos 

 

“Os professores em formação inicial são muito diferentes uns dos outros. As 

suas necessidades e expetativas, as suas capacidades e os seus objetivos 

variam.” 

Arfwedson (1981) 

 

As minhas expectativas no início deste ano de estágio eram o reflexo 

dessa mesma diferença, onde um novo mundo emergia, trazendo consigo 

novas expectativas, novas experiências e novos problemas. 

Centrei-me no estágio como uma etapa inicial bastante enriquecedora e 

fundamental, para que fosse “construindo” um futuro mais promissor na minha 

carreira profissional, assim como a nível pessoal.  

O primeiro impacto com a realidade escolar e o confronto com a ação da 

minha atividade profissional era algo que eu não sabia bem como iria decorrer. 

Foi algo de novo ao qual me tive de adaptar, de modo a tornar esta vivência 

numa experiência agradável, onde pude pôr em prática conhecimentos e 

matérias adquiridas ao longo dos últimos anos de estudo. Devo admitir que o 

meu maior receio foi o primeiro impacto com a turma e com o meu núcleo de 

estágio; em contrapartida, no que respeita às exigências que iriam ser feitas, às 

tarefas que me iriam ser propostas e à minha ação na aula e respetivos 

planeamentos estes não me atormentavam como os dois itens referidos 

anteriormente. Hoje, sinto que fui aceite e estabeleci um relacionamento 

positivo e agradável com os meus alunos como também com os restantes 

jovens da escola e principalmente com os meus colegas de estágio. 

Encarei o estágio como um ano de muito trabalho, dedicação e estudo 

de forma a obter a melhor prestação possível. Senti esta fase como um espaço 

de aprendizagem e de autossuperação, onde procurei aplicar conhecimentos e 

informação teórica, tais como a capacidade de planificação, a capacidade de 

observação e reflexão da prática, a autonomia e o sentido de pertença a um 

grupo e a relação com a comunidade. 

A Escola Secundária de Oliveira do Douro (ESOD) foi a instituição onde 

se concentrou a minha ação e, consequentemente, onde se desenvolveu a 



15 

minha atividade. Considero ter criado uma forte empatia nesta comunidade 

escolar, ou seja, o forte relacionamento criado com os restantes professores de 

Educação Física, restantes docentes, funcionários e comunidade educativa 

deveu-se à honestidade, simplicidade e pura amizade que estes demonstraram 

em todos os momentos. Deste modo, concluo que todo este processo de 

integração teve grande impacto na minha prestação durante este ano de 

estágio, na medida em que, sempre que necessário, tive o apoio, carinho e 

disponibilidade de todo o pessoal docente e não docente. 

Inicialmente criei expetativas que considero um pouco “idealistas”. 

Contudo, fiz delas objetivos máximos e penso que a grande maioria foi 

alcançada. Estas expetativas serão apresentadas e resumidas em cinco 

componentes apresentadas abaixo. 

No que respeita à minha relação com os meus alunos, sinto que criei 

uma relação de companheirismo com todos, fruto de uma prática que lhes 

provocou uma motivação extraordinária para a sua prestação nas aulas de EF 

e fora das mesmas.  

Segundo Bento (2003), o professor deve conhecer o mais exatamente 

possível as situações concretas da vida dos seus alunos de forma a planear e 

preparar o ensino de acordo com os seus ouvintes, devendo, deste modo, 

“preocupar-se com a esfera direta da vida e dos interesses dos alunos” (Bento, 

2003, p.74). Partindo deste pressuposto, a caraterização pormenorizada dos 

meus alunos efetuado no início do ano letivo, teve como principal objetivo obter 

informações, que no meu entender seriam imprescindíveis, para o 

conhecimento individual de cada sujeito, e para a minha atuação enquanto 

estudante-estagiária. Desta forma, e como é fundamental um professor 

conhecer o contexto onde incide a sua prática, apliquei na primeira aula do ano 

letivo um questionário que tinha como principal objetivo a recolha de 

informação relativa a onze áreas: identificação do aluno, filiação, encarregado 

de educação, agregado familiar, local de residência, escola, educação física, 

ocupação dos tempos livres, atividade física desportiva, alimentação e dados 

médicos.  

Após a análise das respostas individuais de cada aluno, foi possível 

obter um conhecimento mais cuidado e aprofundado das caraterísticas e 

particularidades individuais de cada aluno, como da turma. 
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O grupo pelo qual fiquei responsável foi uma turma do 9º ano de 

escolaridade, constituída por 19 alunos, sendo 8 do sexo masculino e 11 do 

sexo feminino, com idades compreendidas entre os 14 e 16 anos de idade. 

A área preenchida que mereceu particular atenção foram os dados 

médicos, pois observei que muitos alunos apresentavam asma e bronquite e, 

sendo a EF uma disciplina que exige um grande esforço físico, é necessário 

que o professor esteja informado, de modo a intervir corretamente e 

eficazmente. Por exemplo, tive a preocupação de investigar 

pormenorizadamente acerca desta temática de forma a estar preparada para 

qualquer situação; também exigi que os alunos em questão apresentassem em 

todas as aulas as respetivas medicações SOS (inalador), caso fosse 

necessária intervenção rápida. Mantive-me sempre vigilante, principalmente 

nas aulas de atletismo, uma vez que estas eram lecionadas no espaço exterior, 

no mês de outubro, época propícia à manifestação da doença, prejudicando o 

desempenho do aluno.  

Relativamente ao desempenho escolar, outro ponto importantíssimo 

que, logo à partida, poderá definir qual a predisposição, interesse e motivação 

dos alunos para a escola, estes apresentavam um bom aproveitamento no seu 

percurso escolar e a grande maioria já sabia definir qual o curso que pretendia 

aprofundar futuramente. O mesmo se observava nas aulas de EF. Desde o 

início a turma demonstrou interesse e motivação pela disciplina, contudo esta 

atitude não provinha essencialmente da prática desportiva mas sim pela 

postura que estes apresentavam no contexto escolar em geral. Outra questão 

na qual me foquei no que respeita às aulas de EF foi relativamente às 

modalidades nas quais os alunos apresentavam mais dificuldades e 

consequentemente demonstravam menor interesse, como por exemplo, a 

ginástica artística. Desta forma, atribui particular atenção ao tipo de abordagem 

que iria utilizar e estratégias que fomentassem o gosto pela modalidade. Estas 

estratégias serão apresentadas na Área I, na realização da prática do ensino. 

Apesar desta fase inicial de caraterização da turma ter sido muito 

importante para a contextualização do ensino, não substituiu nem substituirá a 

intervenção que tive diretamente com os alunos, enquanto pessoas, enquanto 

jovens adolescentes sensíveis a tudo que os rodeia. Na minha opinião, estes 

momentos encontram o “eu” do aluno, as informações mais importantes que 
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nos ajudarão a compreender o jovem e consequentemente a agir conforme 

aquilo que o aluno está a sentir. Desta forma, acredito que consegui contribuir 

para o seu desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo, não abdicando dos 

conceitos de disciplina, segurança e organização da aula. Também penso ter 

desempenhado a função de conselheira e amiga das minhas alunas, contudo, 

isto não foi facilmente conseguido com os rapazes, estes sabiam que poderiam 

contar comigo, no entanto, eram mais reservados. 

Relativamente ao meu grupo de estágio, não poderia ser melhor. A 

escola integrou neste ano letivo dois núcleos de estágio (um do Instituto 

Superior da Maia (ISMAI) e outro da FADEUP), compostos por três estudantes-

estagiários. Eu integrei o núcleo de estágio 1 da FADEUP, orientado pelo 

Professor Orientador Tiago Sousa, supervisionado pelo Professor Cooperante 

Avelino Azevedo e composto pelos meus colegas de estágio Élio Pereira e 

João Andrade. 

Quando confrontada pela primeira vez com o meu grupo de trabalho, 

senti nesse mesmo instante que o estágio me iria marcar pela positiva. Soube 

desde a primeira instância que poderia contar com a amizade, apoio e conforto 

dos meus colegas, pois sempre se mostraram leais para com os seus amigos. 

Contudo, sempre pensei que teria de exigir deles trabalho e dedicação de 

forma a caminharmos juntos para o sucesso do grupo, como também 

individual. No entanto, nunca fora necessário, pois tanto o Élio como o João 

dedicaram o máximo da sua atenção, do seu esforço, da sua vontade, na 

realização o EP. Demonstraram um grande sentido de responsabilidade, 

seriedade e maturidade nesta etapa importante e comum das nossas vidas. 

No que diz respeito ao trabalho colaborativo, este esteve sempre 

presente do início até ao final do ano letivo. Inicialmente e juntamente com o 

professor orientador definimos os dias e as horas de trabalho em grupo. 

Contudo, este tempo alongou-se para todas as tardes de segunda a sexta-feira 

visto que sempre que terminávamos uma tarefa mergulhávamos, novamente, 

num mar de afazeres, – coletivos como também individuais – onde a única 

forma de quebrarmos marés, sem nos limitarmos a navegar à deriva, seria o 

trabalho em equipa, a colaboração e a dedicação de todos à tarefa. 
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Remámos sempre para o mesmo lado e, juntos, encontramos um 

incentivo acrescido para nos apoiarmos nos momentos mais difíceis do EP, a 

nossa amizade. 

Hoje, terminado o EP, sinto que devo todo o meu sucesso a eles os dois, 

pois sem eles nunca teria conseguido alcançar a maioria dos objetivos 

traçados. Sei que, para além de colegas de estágio ganhei dois grandes 

amigos. 

Esta componente é, em grande parte, a maior causa desta nostalgia 

sentida no final desta etapa. Sei que aproveitei todos os momentos sem nunca 

olhar para trás, usufruindo ao máximo daquilo que eles tinham para me 

oferecer. Também sinto que encontramos uma paz no seio do nosso grupo 

desde o primeiro instante, possibilitando a realização do EP sem grandes 

preocupações, afastando todas as energias negativas em nosso redor. Em 

determinados momentos, que pareciam não acreditar em nós, soubemos 

comprovar o contrário, sem grandes desassossegos e preocupações, pois 

tínhamos a perfeita noção do trabalho que estávamos a desenvolver. 

 No que respeita ao grupo de Educação Física, encontramos um grupo 

coeso e unido, habituado a participar ativamente na vida escolar, com a 

intenção clara de melhorar a comunidade que nos rodeia. Pude contar com a 

ajuda dos colegas deste vasto grupo para todas as dificuldades com que me 

deparei pelo caminho. Um grupo que necessito de salientar é o núcleo de 

estágio do ISMAI. Com estes, mais que nunca, partilhamos os bons e os maus 

momentos e nunca nos caraterizamos como dois grupos distintos, mas sim 

como um só grupo. 

Através do meu professor orientador, nunca procurei “receitas” ou 

“fórmulas mágicas” para concretizar os objetivos e exigências que o estágio me 

preconizou, mas sim a sua colaboração ativa para me tornar capaz de 

desenvolver competências, de modo a tornar-me uma excelente profissional. 

Sinceramente, sinto que foi um pilar nos momentos de dúvida ao qual recorri 

sempre que necessário. Mostrou-se sempre disponível e minimizou as minhas 

inseguranças e dificuldades durante este ano de estágio. 

O professor cooperante, segundo Amaral, Moreira e Ribeiro (1996, 

p.91) é encarado como o promotor de estratégias que irão desenvolver nos 

futuros professores o desejo de refletirem e, através da reflexão, a vontade de 
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se desenvolverem em “continuum”. Isto é, há uma necessidade do estudante-

estagiário ser reflexivo e, através dos seus pensamentos e possíveis 

conclusões alterar comportamentos que acredita serem inadequados, de forma 

a encontrar respostas que definem o seu método de ensino. Desta forma, sinto 

que nos foi exigida uma postura autorreflexiva acerca do nosso processo 

ensino-aprendizagem em todos os momentos do EP. Este acompanhou-nos e 

cumpriu com as suas responsabilidades na orientação científica. Foi uma 

grande satisfação trabalhar com alguém possuidor de conhecimentos dos 

problemas reais e concretos vividos na escola, auxiliando, apoiando, 

orientando e coordenando as nossas tarefas diversas, ajudando-nos nos 

problemas sentidos e no esclarecimento de muitas dúvidas que nos surgiram. 

 Não esperava outra coisa senão este acompanhamento diário e, desta 

forma, as minhas expetativas iniciais vieram-se a comprovar mais tarde. 

Pretendi contribuir para que o estabelecimento de ensino em questão 

continue o local aprazível que já era anteriormente, proporcionando o bem-

estar, repleto de harmonia para todos aqueles que o frequentam. Sinto que a 

minha inocência me permite acreditar que posso mudar o mundo e “alimenta-

se da fé de que é possível edificar um desporto melhor, com a alma escarolada 

e limpa”, construir “um desporto iluminado pelo sol que nos incendeia os olhos 

e os passos e assim nos puxa para a altura que nos eleva e transcende” 

(Bento, 2004, p.75). 

Consegui, com a ajuda dos meus colegas e a com a participação nas 

mais variadíssimas atividades, que a minha integração na comunidade escolar 

se processasse da forma mais rápida e eficaz, de forma a desempenhar as 

minhas funções em consonância com todos. 

Sinto-me realizada no final deste processo e, olhando para trás, recordo 

que foi um ano bastante trabalhoso e exigente, que necessitou da nossa maior 

entrega para conseguirmos alcançar todos os nossos objetivos. Neste 

momento é gratificante, por tudo o que vivi e aprendi, visualizar todo o meu 

empenho, dedicação e esforço e sentir que nada foi em vão. 
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Enquadramento da Prática Profissional 

 
“A escola é (…) um local de formação multilateral e de realização das 

possibilidades naturais e sociais do desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

Homem como ser biossocial” (Bento, 1989, p.15). 

De todas as disciplinas que constituem o currículo do 2º Ciclo em 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, o Estágio Profissional (EP) 

assume destaque, pois é no espaço concreto de cada escola, em torno de 

problemas reais que se desenvolve a verdadeira formação Nóvoa (2002). No 

primeiro e segundo semestre deste ciclo, as unidades curriculares que o 

compõe estão mais direcionadas para o sistema de ensino em geral e para a 

escola como instituição em particular. Nos semestres seguintes, aposta-se na 

simulação do ensino das didáticas que contribuem para o EP no terceiro e 

quarto semestre. 

Segundo Matos (20124), o EP visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. Deste modo, a sua pertinência na formação profissional é 

incontestável, pois permite ao estudante-estagiário diversas vivencias no 

contexto escolar e académico, “o desenvolvimento de competências 

pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional 

crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa ética profissional em que se 

destaca a capacidade para o trabalho em equipa, o sentido de 

responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta 

adequadas na Escola” (Matos, 2012, p. 2). 

Assim, segundo o Regulamento do Segundo Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

básico e Secundário a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP) celebra protocolos de cooperação com uma rede de escolas do 

ensino básico e secundário nos quais se estabelece as condições para a 

                                                           
4
 “Normas Orientadoras do Estágio Profissional” é um documento interno elaborado pela Doutora Zélia 

Matos para a unidade curricular Estágio Profissional da FADEUP, ano letivo 2012-2013. 
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realização do EP. A orientação do EP é realizada por um docente da FADEUP, 

com o grau de Doutor ou especialista com mérito reconhecido pela Comissão 

Científica na área científica do ciclo de estudos, em colaboração com um 

professor da escola cooperante onde tem lugar a prática supervisionada, 

designado orientador cooperante. 

 

3.1. Escola Secundária de Oliveira do Douro 
 

O EP operacionaliza-se durante os terceiro e quarto semestres do 

segundo ciclo de estudos mencionado. As atividades têm início em setembro e 

prolongam-se até ao final do ano letivo das escolas básicas e secundárias 

onde se realiza a prática pedagógica. Portanto, o EP enquanto espaço de 

iniciação à prática profissional, concretiza-se numa escola específica, na qual 

selecionei, como primeira opção, a Escola Secundária de Oliveira do Douro 

(ESOD). 

A ESOD está inserida no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Douro 

I, situada na freguesia de Oliveira do Douro, pertencente ao concelho de Vila 

Nova de Gaia. Em termos geográficos, este concelho é delimitado a norte pelo 

município do Porto, a nordeste por Gondomar e a sul por Santa Maria da Feira 

e Espinho. Este concelho encontra-se situado na margem esquerda da foz do 

rio Douro. 

 No que respeita à freguesia de Oliveira do Douro, esta é delimitada pelo 

Rio Douro a norte e avizinha-se com as freguesias de Avintes e de Vilar de 

Andorinho, das quais, as respetivas escolas fazem parte do mega 

agrupamento. É uma freguesia que abarca 22383 habitantes (Censos, 2011) e 

cujas principais atividades económicas são a indústria do calçado, metalurgia e 

candeeiros, além do variado comércio. 

Nos últimos anos, Oliveira do Douro tem vindo a crescer não só em 

termos habitacionais, mas também em zonas verdes. Tem-se assistido à 

demolição de habitações degradadas, com o consequente realojamento em 

modernos complexos de habitação social, na qual tem permitido uma melhoria 

na qualidade de vida da população mais carenciada. Também se tem 

observado a recuperação de terrenos onde foram criadas estruturas abertas e 

aprazíveis, dando corpo a magníficos espaços verdes bem como a 
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equipamentos desportivos, onde o desporto e o lazer continuam a ser tempos 

de eleição. 

De acordo com a sua dimensão populacional e territorial, Oliveira do 

Douro encontra-se bem dotada de estabelecimentos de ensino, quer pela sua 

qualidade, quantidade e localização, quer pela existência de alguns recintos 

para a prática desportiva, que se estendem desde o campo de futebol de 

Oliveira do Douro até ao Areinho. 

A ESOD é constituída por dois edifícios de salas de aula, frequentadas 

pelas restantes disciplinas que compõem o plano curricular, um edifício central 

de funções administrativas (conselhos diretivo e executivo e serviços 

administrativos) e de apoio ao aluno (cantina e bar escolar, associação de 

estudantes e reprografia), e instalações desportivas. A escola já exerce 

funções ao abrigo da comunidade nas atuais instalações há cerca de trinta e 

cinco anos, distribuindo-se numa área considerável de cerca de 30.000m2. As 

atividades letivas iniciam às 8H15 e encerram às 18H25. Contudo, a escola 

está aberta das 8H00 às 24H00, encontrando-se, por vezes, em funcionamento 

para além do horário letivo. O pavilhão desportivo, bem como o campo 

desportivo exterior, (relvado sintético), são utilizados durante o final da tarde e 

noite para diversos treinos, nomeadamente, a equipa da Policia de Segurança 

Pública (PSP) da freguesia, o grupo de instrutores e funcionários do ginásio 

“Life Club” e grupos de amigos que alugam o recinto para a prática do futebol. 

A existência do relvado sintético traz várias vantagens para o ensino, 

principalmente na abordagem da unidade didática de futebol. Para além de 

facilitar o planeamento das aulas relativamente à gestão do espaço, é um 

grande fator motivacional para os alunos. Contudo, a existência deste espaço 

limitou algumas das atividades organizadas pelos alunos entre os intervalos 

das aulas. Deste modo, a diminuição da atividade motora entre os períodos de 

aulas, observa-se através da comparação entre o tempo em que frequentava 

escola, enquanto aluna, e a atualidade, enquanto professora estagiária. 

As instalações direcionadas para a prática desportiva estão em ótimas 

condições e permitem usufruir de uma grande diversidade de recursos 

materiais. No entanto, algo que poderia aumentar a qualidade das 

infraestruturas seria a existência de uma pista de atletismo em torno do campo 

sintético e uma zona de lançamentos. Este foi um aspeto no qual me deparei 
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no primeiro período do ano letivo, devido à necessidade de cumprir o 

programa, abordando o lançamento do peso, sem colocar em risco as 

infraestruturas da escola. Como a escola tinha pesos insuficientes que 

poderiam ser utilizados no pavilhão, resolvemos (eu e o meu núcleo de estágio) 

colocar em prática o que tínhamos aprendido acerca de materiais 

autoconstruídos, na didática de atletismo, construindo seis pesos que 

facilitassem as nossas aulas, evitando tempos de espera para usufruir do 

material e proporcionando o aumento do tempo potencial de aprendizagem. 

Relativamente ao número de professores existentes neste agrupamento 

de escolas, existem 269 professores nas três escolas, sendo que 80 exercem 

funções na ESOD. Já os alunos são no total das três escolas 2895, sendo 602 

os que estudam na ESOD.  

 

3.2. Relacionamento com a comunidade docente 

 

A relação com os professores da escola é, sem dúvida, um aspeto 

preponderante para a integração do estudante-estagiário na mesma. Por isso, 

uma das minhas preocupações iniciais foi tornar o meu relacionamento com a 

maior parte dos docentes, o mais agradável possível. O facto do convívio na 

sala dos professores ser bastante saudável, facilitou esta tão importante 

integração. É de salientar a disponibilidade, interesse e preocupação que a 

maior parte dos docentes tiveram comigo, ao longo de todo o ano. 

Como é óbvio, estabeleci mais rapidamente uma relação com os 

professores do grupo disciplinar de educação física, pois são aqueles que 

estão mais próximos e que partilham interesses semelhantes. Estes 

mostraram-se sempre disponíveis e tiveram perfeita consciência das 

necessidades e dificuldades que o núcleo de estágio poderia sentir. Mostraram-

se muito interessados pelo nosso trabalho, perguntando se necessitávamos do 

seu apoio. Nunca puseram quaisquer problemas quanto a material ou espaços 

de aula, trocando sempre que lhes solicitado. 

Outro aspeto que importa realçar foi a existência de outro núcleo de 

estágio no grupo de educação física. Este pertencia ao estabelecimento de 

ensino do Instituto Superior da Maia (ISMAI) permitindo a troca de informações, 

experiências, vivências e aprendizagens distintas através da interação que 
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desenvolvemos. Sinto que se tivéssemos as mesmas tarefas a desenvolver e 

os mesmos horários de trabalho, seriamos apenas um só grupo a caminhar 

para o sucesso. 

 

3.3. Equipa com objetivos comuns 

 

Como venho a referir desde o início do capítulo, recordando o meu EP, 

sinto que este foi rodeado por pessoas que possibilitaram a existência de um 

clima positivo, nomeadamente, o meu grupo de estágio no qual incluo o 

professor cooperante e o professor orientador. Este não foi previamente 

escolhido, simplesmente foi formado através da escolha do local. Sinto uma 

grande ligação com os meus dois colegas de estágio e, nunca, em momento 

algum deixamos de ser unidos por qualquer motivo ou momento mais difícil 

para o grupo. Acredito que foi a nossa amizade que nos deu força para 

continuar com a energia que sempre apresentamos e motivação. As tardes de 

grupo foram os pontos fortes deste ano letivo, pois potenciou o nosso trabalho 

em grupo, desenvolvendo a capacidade de ouvir o outro, respeitar opiniões 

adversas, tomar decisões de forma consensual. Mesmo não tendo tarefas para 

realizar em conjunto, as tardes eram momentos de partilha de opiniões entre os 

três. Cada um realizava o seu plano de aula, determinava a metodologia que 

iria desenvolver naquela unidade didática, refletia sobre as aulas ou momentos 

do dia, facultando a opinião uns dos outros de forma a realizar um bom 

trabalho. De uma forma geral, o meu núcleo de estágio foi o meu pilar em 

muitos momentos, tanto a nível profissional como ao nível pessoal. Os três 

juntos superamos todos os desafios com dedicação e entrega ao trabalho 

sugerido pelo professor cooperante. 

O professor cooperante é um exemplo de rigor nas suas intervenções e 

no cumprimento das regras estipuladas. Com o seu acompanhamento, senti 

responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma sensação de segurança e bem-

estar, por poder contar com os seus conhecimentos e poder de síntese de 

grande auxílio na minha formação. Para além de formador principal da 

componente prática, este é o elo de ligação com o professor orientador. 
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3.4. Professor orientador, o elo de ligação com a FADEUP 
 

Neste momento, sinto necessidade de esclarecer que o EP não se 

resume apenas ao contexto escola, pois a nossa prática abrange diversas 

áreas que nos encaminham de volta á instituição formadora, Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). A nossa semana, durante todo 

o ano letivo, iniciou-se na faculdade através da participação em formações e 

seminários cujos principais objetivos foram orientar a prática pedagógica e 

potenciar os nossos conhecimentos adquiridos em anos anteriores. Este 

convívio semanal foi um fator positivo para a minha formação profissional, pois 

possibilitou o contacto com outros núcleos de estágio e consequentemente a 

partilha de experiências, estratégias e opiniões. 

As reuniões com o professor orientador também foram realizadas na 

faculdade, estabelecendo outro elo de ligação entre a faculdade e a escola na 

qual decorreu o meu EP.  

Relativamente ao professor orientador, foi muito gratificante ser 

orientada por alguém tão competente e cheio de energia para partilhar 

conhecimento. A sua atuação foi de total confiança, acreditando sempre na 

minha evolução, sendo as suas visitas bastante importantes para a minha 

contínua evolução na prática pedagógica. Este, juntamente com outra 

professora, investigadora responsável, possibilitou a minha participação na 

adaptação e validação de um questionário para Português: “perceções dos 

estudantes estagiários acerca do processo formativo vivenciado em contexto 

de estágio e do seu contributo para a vida profissional”, cujo objetivo foi adaptar 

e validar um questionário para a língua Portuguesa acerca das perceções de 

estudantes-estagiários sobre os processos de formação de professores e seu 

contributo para a vida profissional. O instrumento foi desenvolvido por Gilat, 

Kupferberg e Sagee (2006) e adaptado posteriormente por Ezer, Gilat e Sagee 

(2010). 

Esta experiência permitiu adquirir e desenvolver conhecimentos no 

campo da investigação que mais tarde foram indispensáveis para o projeto 

desenvolvido com a minha turma. 
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3.5. Afinal existe uma turma ideal (9ºA) 
 

Voltando à escola, onde se realizou a minha prática pedagógica efetiva, 

chegou o momento de apresentar a turma, na qual tive a oportunidade de 

lecionar durante um ano letivo. 

Considero fundamental o conhecimento, por parte do professor, dos 

seus alunos, no sentido de melhorar e aperfeiçoar a constante interação 

inerente a todo este processo. A elaboração da caraterização permitiu o 

aumento, de uma forma concreta e objetiva, do conhecimento geral acerca da 

turma. Possibilitou-me conhecer e enriquecer a minha perceção relativamente 

ao aspeto individual e coletivo dos alunos. 

As turmas foram selecionadas aleatoriamente, ficando assim com um 

grupo de dezanove alunos nos quais, dois apresentavam necessidades 

educativas especiais. No entanto, estes foram destacados durante as manhãs 

para o Centro de Reabilitação da Granja constituindo assim uma turma de 

dezassete alunos.  

Dados importantes que exigiram uma pesquisa mais elaborada acerca 

desta temática, foi a existência de 26% dos alunos possuírem asma e 

bronquite. Todos eles estavam devidamente medicados e controlados, 

realizando as aulas de educação física na presença de medicação, 

concretamente do inalador para intervenção rápida. 

De um modo geral, e como referi no ponto “Balanço final das alegrias, 

angústias e medos sentidos”, todos os elementos da turma encontravam-se no 

mesmo escalão etário (entre os 14 e 16 anos de idade) e demonstravam 

interesse pela escola, aspirando ter uma boa profissão no futuro. Bem-

educados, empenhados em todas as tarefas e bons alunos, estando três 

alunas no quadro de mérito da escola. 

Comparativamente com os alunos das restantes turmas do 9º ano de 

escolaridade, pertencentes aos meus colegas de estágio, notava-se alguma 

discrepância a níveis maturacionais, apesar de se encontrarem no mesmo 

escalão etário. Os rapazes da minha turma ainda não tinham pelos faciais e a 

pele era macia, as meninas ainda não tinham os seios nem as ancas 

desenvolvidas. Assim, no início da adolescência nota-se uma autêntica 

“revolução fisiológica” (Erickson), a que acresce uma demanda de identidade 
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entre as diferentes que se vão explorando – crise de identidade. Os meus 

alunos ainda não passaram pela tal definida “revolução fisiológica”, no entanto 

estes já não são crianças e moram entre dois mundo - infantil e adulto. Nota-se 

através das atitudes, que estes alunos já se querem afirmar perante o grupo e 

importam-se com a imagem que passam aos outros (Veríssimo. 2002). Esta 

fase criou alguma inquietude nas aulas de educação física. A forma como os 

alunos se querem afirmar e ser ouvidos criou algum reboliço, contudo este foi 

contornado e não se transformou em nenhum problema. 

Relativamente às aulas de educação física todos mostraram empenho e 

dedicação do início ao final do ano. Contudo, era notória a aptidão que uns 

tinham para o desporto, enquanto outros conseguiram obter uma classificação 

satisfatória através do seu esforço e atitude em todas as aulas. Procurei assim, 

com este grupo de alunos, ir para além das aulas de educação física que estes 

haviam vivenciado anteriormente, proporcionando novas aprendizagens e 

novos desafios de modo a obter uma turma motivada, evoluída, com novas 

vivências e que acima de tudo tenham algo para partilhar no final do dia, com 

os encarregados de educação, acerca das aulas de educação física. 

Contudo, nem em todas as aulas o clima foi positivo e tranquilo, nem os 

alunos demonstravam predisposição para as tarefas a serem realizadas. Deste 

modo, tive de me adaptar às diferentes situações, procurando perceber e 

interagir com as diferentes varáveis que concretizam o processo de ensino-

aprendizagem. Este processo foi orientado através de quatro áreas de 

desempenho previstas no regulamento do EP. Estas orientaram todo o meu 

estágio profissional, influenciando toda a minha ação no processo de ensino, 

relativamente aos diversos tipos de planeamento existentes, à realização dos 

mesmos e à avaliação tanto da qualidade do ensino e aprendizagem, como do 

aluno. Estas também foram um guia no que respeita à minha participação na 

escola e nas relações com a comunidade, assim como nas atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo 

o sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação. 

No final deste ano letivo, sei que a maior parte das minhas impressões 

pessoais estavam corretas e sinto que não havia melhor local para passar este 
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longo ano de formação. Mais do que a teoria, só a prática que vivenciei na 

primeira pessoa justifica a importância do EP como etapa final, pois este 

prepara-nos para a próxima fase da nossa vida. Desta forma, o capítulo 

seguinte retrata a minha vivência na escola enquanto professora estagiária, 

relativamente à necessidade de planear para realizar. Torna-se importante o 

aprofundamento teórico das matérias orientadoras de realização, pois a prática 

debruça-se sobre conceitos teóricos que se tornam fundamentais para a sua 

justificação. 
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Introdução 

 

 Segundo Rosado (2011) a Educação Física e o Desporto desempenham 

um papel muito importante não só no desenvolvimento físico mas, também, na 

área do desenvolvimento pessoal, social e moral dos estudantes. Estas áreas 

deverão situar-se no “centro do processo educativo, legitimando, por essa via, 

muito do seu esforço educativo e a sua própria existência” (Rosado, 2011, p.9). 

Além da influência da minha formação inicial, desenvolvi uma série de 

conceções fruto de hábitos e atitudes do “senso comum”, e de uma larga 

impregnação ambiental durante o período de estudante. Um delas foi o 

significado que atribui à Educação Física, tendo esta um papel decisivo no 

desenvolvimento pessoal e social, promovendo o crescimento integral da 

criança. Por outras palavras, “mais do que o aperfeiçoamento físico e a adoção 

de estilos de vida saudáveis”, a educação desportiva enfatiza “o valor do 

autoconhecimento, do autocontrolo, da autorrealização, de valorização do 

esforço, da perseverança, do autoaperfeiçoamento e da harmonia pessoal”; ou 

seja, a educação física e o desporto realçam estes valores formando não só o 

praticante, mas o Homem, promovendo competências que vão para além da 

prática desportiva e se aplicam aos outros domínios da vida humana. 

Tive perfeita noção que as minhas conceções iriam afetar, direta ou 

indiretamente, o meu comportamento enquanto professora na planificação, 

realização e avaliação da prática pedagógica. No entanto, estas estão em 

constante atualização e caraterizaram-se ao longo do ano pela sua 

plasticidade, ou seja, foram um elemento importante de formação e 

profissionalização docente, que contribuiu para ativar o sistema cognitivo, 

consagrando-se igualmente como mecanismo de apropriação de novos 

conhecimentos, como meio de renovação e mudança no campo profissional. 

Desde o início, encarei o estágio profissional com seriedade 

caraterizando-o como uma etapa de elevado valor e importância, dado que, 

interagi com uma comunidade frágil e facilmente manuseada, nos quais os 

meus comportamentos deveriam ser cuidadosamente retratados e os meus 

atos criteriosamente selecionados. Nóvoa (1999) defende que devemos 

estimular as crianças e jovens a estudar, a pensar e também a aprenderem a 
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comunicar e a viver em comunidade; ou seja, a aprender a estudar e a pensar 

é essencial no mundo marcado pelo excesso de informações e conhecimentos 

que envelhecem muito rapidamente, mas não é menos importante aprender a 

comunicar e viver em conjunto, estimulando a criança a falar, ouvir e construir 

em conjunto. 
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4.1. Área I - Organização e Gestão do Processo Ensino 

Aprendizagem 

 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na realidade.”  

(Bento, 2003, p.16). 

  

4.1.1. Conceção do ensino e da educação física 
 

Enquanto professores temos que estar sensíveis ao ambiente que nos 

rodeia, – os espaços, os materiais, as matérias, os sujeitos que estão 

presentes no nosso dia-a-dia, os alunos - e perante estes estímulos devemos 

refletir e adaptarmo-nos a eles. 

Enquanto participantes ativos na comunidade escolar, torna-se crucial a 

abordagem do conceito de diferenciação curricular, no qual, muitas questões 

educativas atuais centram-se, direta ou indiretamente, na diversidade dos 

alunos; esta diversidade torna-se visível e, consequentemente é uma 

problemática a debater e a merecer toda a nossa atenção. Segundo Roldão 

(2003) há uma emergência da necessidade de adequar de forma satisfatória as 

respostas da escola, enquanto instituição curricular, e dos professores, 

enquanto profissionais do currículo, às funções socialmente esperadas da 

escola, ou seja, devemos adequar as respostas da escola ao que a sociedade 

espera dela. 

Indo ao encontro da nossa disciplina, a educação física (EF) é a matéria 

de ensino de qualquer professor, contudo o que é a educação física, o que 

ensinar e como ensinar por vezes não é consensual. O professor que orienta o 

ensino possui valores e crenças específicas que criam o seu modo particular 

de estar e influenciam o processo de ensino. 

Na minha opinião, a EF é essencial para a formação dos jovens, pois é a 

única disciplina que promove o desenvolvimento integral dos alunos, devendo 

assim de integrar o currículo nacional e ser tratada com seriedade e 

responsabilidade. 

A operacionalização da teoria sobre a disciplina de EF é fundamentada 

no currículo nacional de EF. Este documento é elaborado pelo ministério da 

educação, organizando-se em programas, um para cada nível de ensino: 1º 

Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo, Ensino Secundário/Cursos profissionais. Constitui um 
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guia para a ação do professor, que, sendo motivada pelo desenvolvimento dos 

seus alunos, encontra indicadores para orientar a sua prática, em coordenação 

com os professores de EF da escola e também com os seus colegas das 

outras disciplinas. Determina objetivos gerais que são obrigatórios em todas as 

escolas e normas de referência (critérios) para a definição de sucesso em EF. 

Este constitui o planeamento a nível macro, num processo de refinamento até 

ao nível micro (escola/turma). O currículo nacional de EF é depois ajustado à 

realidade da escola. As características de ambas são colocadas em confronto e 

daí surge o plano anual de EF da escola que contém informação sobre os 

conteúdos a ensinar, a sua articulação vertical e horizontal, e os objetivos da 

disciplina.  

Estes aspetos foram todos discutidos, no início do ano letivo, na primeira 

reunião do Grupo Disciplinar de EF da Escola Secundária de Oliveira do Douro 

(ESOD). Essencialmente manteve-se o planeamento curricular, no entanto, 

observou-se um pequeno ajuste relativo às percentagens dos critérios de 

avaliação no domínio da aptidão física e elaborou-se o plano anual de 

atividades. 

Após o debate das diferentes temáticas, concluí que a disciplina de EF 

na ESOD é, em primeira instância, um espaço escolar curricular do ensino 

básico e secundário; em segunda instância, é essencialmente um projeto que 

visa o desenvolvimento integral dos indivíduos em idade escolar. 

 

4.1.2. Análise dos Programas de Educação Física 

 

Segundo Neves (1995), os programas de EF podem constituir um 

patamar do currículo, a partir do qual os professores tomam decisões, de 

acordo com as suas condicionantes de desenvolvimento. Estes foram 

desenvolvidos, pois de acordo com os seus autores, pretenderam dar uma 

estrutura teórica ao currículo da EF na nossa escola. 

O autor acima supracitado realizou, em 1995, um estudo nos quais os 

seus resultados foram provenientes das opiniões dos professores sobre os 

programas de EF, recolhidos através de questionários e entrevistas. Observou-

se que a esmagadora maioria da amostra, manifesta-se claramente pela 
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parcialidade da adequação dos programas em relação à realidade do ensino da 

disciplina em Portugal. 

Na minha opinião, observam-se programas desconhecedores da 

realidade da escola atual, dos alunos que a compõem e das suas capacidades. 

Contudo, não sinto que seja uma problemática na qual nos devemos debruçar 

pormenorizadamente, pois o professor deverá ser capaz de conhecer a turma, 

por exemplo através da avaliação diagnóstica, e adaptar os conteúdos ao 

contexto e à sua realidade. 

Após a realização da primeira reunião do Grupo Disciplinar de EF, pude 

concluir que há diferenças significativas entre o Plano Nacional de EF e o 

Plano de EF da ESOD. Estas incidem, particularmente, sobre as modalidades a 

abordar, enquanto os objetivos, metas e propósitos da disciplina se mantêm 

unânimes em ambos os documentos. 

Durante o ano letivo as modalidades lecionadas ao 7º e ao 9º ano de 

escolaridade foram direcionadas através de um fio condutor, – programas 

curriculares de EF – contudo os conteúdos foram contextualizados tendo em 

conta o tipo de alunos e as suas capacidades. 

No que respeita às modalidades coletivas abordadas no 7º ano de 

escolaridade, o voleibol foi aquele que mereceu maior destaque no que 

respeita ao não cumprimento do programa. Os alunos apresentavam muitas 

dificuldades na execução das habilidades motoras não conseguindo realizar 

jogo, como também desconheciam as regras do jogo. Tivemos que adaptar o 

programa ao contexto e como tal introduzimos apenas o serviço por baixo, o 

passe alto de frente e no terceiro período a manchete.  

No que respeita ao ensino do futebol, tanto no 7º como no 9º ano de 

escolaridade optei pelos jogos reduzidos, ao invés do 7x7 como é proposto 

pelos programas de EF. Na minha opinião é uma situação de jogo demasiado 

complexa para os elementos que constituem a turma, beneficiando apenas os 

melhores jogadores enquanto os menos aptos entrariam raramente em 

contacto com o objeto de jogo. Na turma do 9º ano de escolaridade, consegui 

abordar alguns princípios do jogo fazendo com que os alunos os aplicassem 

durante a competição e sentissem que estes são importantes para o desenrolar 

do jogo. 
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“É gratificante conseguir abordar nas aulas de futebol conteúdos que vão 

para além das habilidades motoras.” (Reflexão da Aula número 77 e 78) 

 

Na modalidade de basquetebol também não consegui atingir um nível 

de jogo mais complexo, abordando apenas até à situação de jogo reduzido 

3x3. Penso que esta foi a melhor solução visto que os alunos evoluíram todos 

significativamente e compreenderam de uma forma mais simplificada a 

ocupação do terreno do jogo, assim como as movimentações necessárias para 

atingir o objetivo do jogo, finalizar. Contrariamente a esta modalidade, o mesmo 

não se observou no ensino do andebol, pois o programa foi todo cumprido. 

Relativamente às modalidades individuais, a ginástica de solo e de 

aparelhos são a que merecem maior destaque. A comunidade escolar com que 

nos deparamos, espelho da sociedade atual, está cada vez mais entregue à 

preguiça e dominada pelo sedentarismo. Fruto disto, observam-se alunos 

menos aptos e motivados para a prática da atividade física regular e 

consequentemente alunos com diversas dificuldades para as aulas de EF. 

Desta forma, penso que o programa de ginástica não está de acordo com o 

contexto geral das escolas, pois é demasiado complexo e exigente para o tipo 

de alunos que temos, alunos com nível de condição física baixo e 

consequentemente com défice acrescido de força muscular que influencia a 

execução das habilidades motoras. Vasconcelos (1993) reflete acerca desta 

temática, afirmando que a capacidade motora está especificamente 

relacionada com a execução de uma habilidade e influência a forma como o 

individuo adquire e realiza determinado movimento. 

Sinto que deveria haver uma preocupação dirigida para os alunos e não 

para o currículo, para que os conteúdos sejam introduzidos de acordo com o 

tempo de aprendizagem dos alunos e não haja uma corrida contra o tempo 

para a lecionação de matérias.  
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4.1.3. Planeamento 
 

“Uma melhor qualidade do ensino pressupõe um nível mais elevado do seu 

planeamento e preparação” (Bento, J., 2000, p.16). 

 

Pereira (2005) refere que a sustentabilidade e implantação de uma 

organização desportiva é uma consequência lógica do seu regime de 

orientação, no que ao planeamento estratégico diz respeito. Desta forma, é 

fundamental a existência de um quadro orientador, que defina claramente 

objetivos, intenções realistas, estratégias e resultados. 

Segundo Bento (2006) todo o projeto de planeamento deve encontrar o 

seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos programas, tendo em conta 

o papel da atividade dos alunos no seu próprio desenvolvimento assim como a 

dialética de condução pedagógica (professor – ensino) e de atividade 

autónoma (alunos – aprendizagem). Desta forma, o professor quando planeia o 

ano letivo, a unidade didática ou mesmo a sessão de ensino-aprendizagem, 

deverá focar todas as suas atenções para os alunos e para o processo ensino-

aprendizagem. O mesmo autor acrescenta que o objetivo da planificação de 

processos de ensino e aprendizagem não reside exclusivamente no 

desenvolvimento de meios para a racionalização do processo de ensino, mas 

também, em medida crescente, na descoberta de determinados contextos 

reguláveis deste processo. 

Como treinadora e atualmente como estudante estagiária, sempre senti 

necessidade de planear todos os meus passos de forma a conseguir estruturar 

o conhecimento e aplicá-lo de forma mais segura. O mesmo se projeta para a 

minha vida pessoal. Caraterizo-me como uma pessoa objetiva e metódica e 

todo o meu dia é planeado para que nada seja esquecido e que todos os meus 

afazeres sejam realizados a tempo e horas. É uma necessidade que possuo 

para que o dia ocorra tal e qual como seria esperado. Assim realço a 

necessidade do planeamento e análise no ensino, pois são momentos 

desencadeadores de reflexão acerca da teoria e prática de ensino, “que 

proporcionam o aumento da competência didática e metodológica e geram 

segurança na ação” (Bento, 2000, p.10), libertando o professor de 

determinadas preocupações, ficando disponível para a vivência de cada aula. 
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Bento (2003) remete para a existência de um elo de ligação entre as 

exigências inerentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas 

disciplinas, e a realização prática. Define, deste modo, planeamento como uma 

“atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada na realização do 

ensino” (Bento, 2003, p.16), que sugere a elaboração de uma ideia, a sua 

realização e consequentemente a sua confirmação ou alteração conforme o 

ocorrido na prática. 

No início do ano letivo foi realizado o planeamento anual de forma a 

procurar situar e concretizar o programa de ensino no contexto do EP. Desta 

forma Bento (2003) carateriza o planeamento anual como um plano sem 

pormenores da atuação ao longo do ano, requerendo, no entanto, trabalhos 

preparatórios de análise, assim como reflexões a longo prazo. 

Desde o início foi sentida a necessidade de conhecer quais as 

modalidades a abordar durante todo o ano letivo, como de prepará-las 

cuidadosamente intercalando-as de forma eficaz e harmoniosa de acordo com 

o espaço de aula disponível e seus recursos materiais. Torna-se importante 

planear, na medida em que há uma necessidade de estruturar as ações 

pedagógicas, de forma a não quebrar processos de ensino das capacidades e 

habilidades, processos de aquisição de conhecimentos e de desenvolvimento 

integral dos alunos. 

Começo por referir que a seleção e integração dos conteúdos a lecionar 

foi uma decisão estipulada pelo departamento de educação física da escola. 

Assim, os planeamentos anuais das diferentes turmas encontram-se em função 

da respetiva planificação para o presente ano letivo.  

O planeamento anual foi elaborado tendo em conta o plano anual de 

atividades da área disciplinar, que possui uma panóplia de eventos. Foi 

realizada uma articulação com o intuito de respeitar as diferentes semanas em 

que cada conteúdo era visado, planeando-se as avaliações nesses dias. 

Também, houve uma consulta pormenorizada e atenta, ao programa de 

EF da ESOD e ao roulement dos espaços e, a partir destas informações, 

construiu-se o planeamento anual no qual definimos os objetivos gerais da 

disciplina e específicos das diversas modalidades, as sequências de áreas de 

matérias e unidades temáticas e o tempo destinado a cada abordagem. Esta 

tarefa inicial proposta exigiu elevados índices de concentração, empenho e 
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seriedade e, principalmente, troca de informações e trabalho em grupo entre os 

elementos do núcleo de estágio. 

Em ambas as turmas, sempre que o espaço disponível era o G1 (1/3 do 

pavilhão), abordei as diferentes disciplinas da ginástica (artística, de aparelhos 

e acrobática), visto que não seria necessário mais espaço para a lecionação 

destes conteúdos e porque todo o material necessário estava disponível nesta 

parcela do pavilhão. O mesmo aconteceu com o badminton, pois seria a 

modalidade a selecionar para o preenchimento deste espaço de aula, pois a 

abordagem de um desporto coletivo não seria a opção mais acertada para 

abordar neste espaço. 

Como na unidade didática de atletismo as disciplinas a abordar foram a 

corrida de estafetas e o lançamento do peso, o ideal seria abordar no espaço 

exterior. Assim, esta modalidade fora abordada no primeiro período quando 

houve a rotação de espaços de aula, 

O espaço G2 (2/3 do pavilhão) e o exterior ficaram reservados para as 

modalidades coletivas – basquetebol, futebol, andebol (9º ano de escolaridade) 

e voleibol (7º ano de escolaridade) – para que o espaço não fosse uma 

condicionante do processo ensino aprendizagem. Na minha opinião, este foi o 

melhor método e estratégia para a distribuição das modalidades ao longo do 

ano letivo. 

Ainda relativamente à ginástica, esta foi dividida pelos três períodos 

visto que é a modalidade que os alunos menos gostam. Ao intercalar esta 

modalidade com outras mais aliciantes a turma estaria mais motivada para a 

EF e não perderia o interesse pela disciplina.  

O mesmo aconteceu com a unidade didática de futebol. Esta 

modalidade foi lecionada no último período, pois é a que apresenta índices 

motivacionais mais elevados por parte dos alunos. Assim, poderíamos fazer um 

acordo com os alunos, jogando com as emoções destes, ou seja, se estes 

apresentassem um comportamento exemplar durante o ano letivo 

abordaríamos o futebol no terceiro e último período. 

Relativamente ao tempo de prática dedicado a cada modalidade, este 

variou de acordo com a implementação do Modelo de Educação Desportiva 

(MED). Todas as modalidades que utilizei um modelo de instrução distinto 

tinham unidades temáticas compostas por 5/6 sessões. Por si só, os dois 
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desportos coletivos (basquetebol e futebol) onde fora implementado o MED, 

tinham unidades temáticas que abrangiam 11 sessões cada. Isto observou-se 

devido à exigência de planeamento que o modelo implica, na preparação de 

pré-época, época desportiva e competição. 

No que respeita ao desenvolvimento da condição física, a sua 

exercitação foi ao longo de todo o ano letivo. Inicialmente tentava desenvolver 

as capacidades condicionais através das modalidades em questão e referentes 

aos grandes e principais grupos musculares. Contudo, achei que este tipo de 

trabalho era insuficiente e que o domínio da condição física exigia especial 

atenção. Assim, o método de exercitação das capacidades condicionais foi 

alterado, dando espaço a um programa de desenvolvimento individual das 

capacidades condicionais do aluno que será apresentado mais adiante, ao 

abrigo do projeto de investigação/ação desenvolvido no decorrer da minha 

prática pedagógica. 

Outra tarefa fundamental para a elaboração do planeamento reside no 

conhecimento inicial dos alunos. Assim, torna-se indispensável para o 

professor conhecer os seus interesses e hábitos, ou seja, conhecer o 

verdadeiro “eu” do aluno e como este lida com o mundo que o rodeia. Esta 

informação permitirá ao professor ajustar o seu modo de ensino e atividades a 

planear, ao escalão etário com que se depara, proporcionando um correto 

desenvolvimento do processo da formação do aluno. 

 

“Seguiram-se o preenchimento das fichas de caraterização individual do 

aluno. Pessoalmente penso que estas são importantes na medida de 

possibilitar um melhor conhecimento da turma em geral e dos casos mais 

individuais, fornecendo informações fundamentais para o professor” 

(Reflexão da Aula número 1 e 2). 

 

A caraterização inicial da turma foi essencial para o desenrolar de todo 

o planeamento. Não só me foi fornecido este tipo de informações através da 

entrega dos questionários, como também fui conhecendo a turma no confronto 

e análise de dados provindos da diretora de turma. Logo percebi que a minha 

turma seria exemplar, trabalhadora e muito motivada para a escola, como em 

obter sucesso escolar. É importante o estudante-estagiário sentir esta 
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segurança e tranquilidade no início do EP, de forma a conseguir desenvolver o 

seu trabalho de forma satisfatória, sem lidar inicialmente com uma série de 

frustrações. Contudo, esta minha experiência abrangeu também duas turmas 

do 7º ano de escolaridade, todas muito distintas, permitindo o confronto direto 

com variadíssimas situações, com alunos de meios e hábitos distintos. 

 

Turma 1 – “A aula foi realizada no exterior e como é habitual os alunos 

chegaram atempadamente” (Reflexão da Aula número 39). 

 

Turma 2 – “…alunos com fraca aptidão física e com muitas dificuldades 

para realizar as tarefas das aulas conduzindo assim a comportamentos 

fora da tarefa” (Reflexão da Aula número 5 e 6). 

 

Turma 3 – “Tive especial cuidado no planeamento da aula, visto que a 

turma é complicada e mal comportada” (Reflexão da Aula número 68 e 

69). 

 

Apesar desta variedade e discrepâncias de comportamentos, não posso 

deixar de referir que encontrei em cada aluno, um modo particular de estar na 

vida face áquilo que lhes é transmitido no seio familiar. Como poderia eu exigir 

determinados comportamentos e observar valores que não lhes eram 

familiares? Hoje que reflito sobre cada um deles e acompanhei mais de perto 

os problemas de alguns, começo a acreditar que vivemos numa sociedade que 

assiste a uma crise de valores tremenda e que nada faz para a combater. 

 Pessoalmente, e sem ofender ninguém, pois esta não é a minha 

intenção, as escolas, os alunos precisam de professores que saibam ser, que 

se preocupem e que não sejam meros transmissores de conhecimento. 

 Precisam de tempo para aprender a viver em sociedade, para 

desenvolver personalidades fortes e determinadas para que mais tarde não 

sigam o caminho indesejado. Porquê colocar como objetivos principais, realizar 

equações de segundo grau, identificar variados tipos de minérios, interpretar o 

poema de Fernando Pessoa se estes ainda não sabem viver em sociedade, 

estar numa sala de aula, respeitar o próximo, reconhecer o papel do professor? 

Não será isto a base da pirâmide? Ou estaremos perante uma pirâmide 
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invertida, na qual temos que começar pelo topo para aumentar estatisticamente 

o número de indivíduos qualificados do país? As escolas não precisam de 

professores cansados de ensinar, precisam de formadores novos e com 

vontade de ocupar um pouco mais do seu tempo com a comunidade para além 

das horas letivas estabelecidas. A escola necessita de mais estudantes-

estagiários, com a força e a intenção de mudar o aluno, o contexto escolar e o 

Mundo. 

 

Sempre nos fora transmitida a ideia de que o plano poderia estar, 

constantemente, sujeito a alterações, porque as decisões iniciais após 

confrontadas com a realidade podem e devem ser modificadas, reformuladas e 

concretizadas caso se sinta necessidade para tal. Tal facto veio-se a 

comprovar mais tarde com a alteração da data do corta-mato e a motivação e 

nível dos alunos para o ensino do futebol. De acordo com Bento (2003), para 

um ensino ser eficiente são necessárias reflexões estratégicas, balizadoras da 

ação durante todo o ano escolar. 

Desta forma, a elaboração do plano anual foi a primeira etapa de 

planeamento e preparação do ensino do ano letivo, no qual, para além da 

definição de objetivos, das sequências de áreas de matérias e unidades 

temáticas, o tempo disponível foi o principal ponto levado em consideração, na 

medida em que se observa uma necessidade acrescida de incluir no 

planeamento anual as datas para a abordagem das modalidades, avaliações, 

competições, eventos e convívios desportivos. 

Partes integrantes do programa de uma disciplina são as unidades 

temáticas que, “constituem unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino, e aprendizagem” (Bento, 2003, p.75). 

No momento do planeamento da unidade didática foquei-me sempre no 

essencial. Inicialmente observava a turma, e consequentemente avaliava 

diagnosticamente, de forma a criar uma unidade de acordo com os meus 

alunos e que caraterizasse a turma. Após o confronto com a realidade, 

selecionava os conteúdos que iria abordar, ordenando-os seguindo a lógica da 

progressão pedagógica. 
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Para Bento (2003) é necessário que o professor se interrogue sobre o 

tipo de componentes da competência motora surge como ponto central, se a 

preferência recai também na transmissão e apropriação de conhecimentos e 

quais são eles, quais as atitudes, comportamentos, interesses, valores e 

convicções que deve privilegiar e qual o tipo de relações e conjugações entre 

aquisição de conhecimentos, desenvolvimento da competência motora e 

formação de atitudes e convicções. 

Estes itens deverão ser levados em conta, pois esta reflexão facilita a 

fixação de pontos nucleares e a sua distribuição pelas diferentes aulas. A partir 

daqui será mais fácil a tomada de qualquer decisão respeitante à organização 

didático-metodológica do ensino. Também tornar-se-á possível atribuir a cada 

aula os seus objetivos específicos, o seu perfil pessoal, caminhando todas 

numa única direção. Desta forma, cada aula não surgirá isolada na sua função 

e estrutura. 

Na minha opinião, e seguindo a lógica de Bento (2003), há um 

contributo perfeitamente claro e significativo no planeamento de uma unidade 

temática para a formação e desenvolvimento de habilidades, capacidades e 

conhecimentos sólidos e fundamentais. 

Seguindo a lógica de planeamento, afunilemos para a aula de educação 

física. Esta “é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento e 

da ação do professor”, exigindo uma boa preparação, de forma a estimular os 

alunos no seu desenvolvimento (Bento, 2003, p.101). 

 

4.1.3.1. Modelo de Estrutura do Conhecimento 

 

Partes integrantes do programa de uma disciplina são as unidades 

temáticas que, “constituem unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino, e aprendizagem” (Bento, 2000, p.75). 

Atualmente, os profissionais de ensino tendem a defender a formação de 

alunos reflexivos e autónomos. Pretendem-se alunos construtivistas, que 

processem informações, que tomem decisões, que gerem conhecimento, que 

desenvolvam crenças e rotinas que influenciam a sua atividade. Não deverá 
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ser-lhes oferecida a crítica já feita e a decisão já prescrita, ao invés, de uma 

reflexão critica construída pelo próprio e tomadas de decisão realizadas pela 

sua autoria. Há assim uma necessidade de potenciar atividades 

enriquecedoras onde os alunos desenvolvam a vontade de aprender. Assim, o 

processo de ensino deverá ser levado em consideração, sendo visto como algo 

que valoriza o conhecimento. 

Posto isto, foi utilizado o Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) 

proposto por Vickers (1990). Segundo a autora, o modelo traz ao ensino da EF 

uma perspetiva baseada no conhecimento sem nunca esquecer o programa 

que deverá ser utilizado no processo do modelo educativo, ou seja, pressupõe 

que o curriculum seja construído em torno do ensino de atividades específicas. 

Este conhecimento exalta a sua caraterística transdisciplinar, o que 

pressupõem a interação e análise do desporto e das atividades a partir do 

conhecimento adquirido e de técnicas de execução. 

Apresenta princípios da instrução comuns a todos os desportos e 

atividades, assentando a sua base no conhecimento e não no processo, não 

sendo este desvalorizado. Sendo assim, o MEC, pretende ligar o conhecimento 

acerca de uma matéria com a metodologia e as estratégias para o ensino. Este 

conhecimento pode ser declarativo ou processual. Declarativo quando 

procuramos uma visão global da estrutura da modalidade, no qual vigora o 

modulo 1 (demonstração das técnicas, estratégias e conceitos). Processual 

identifica-se mais com a forma de como o conhecimento pode influenciar as 

aprendizagens.  

Assim, o MEC apresenta como uma matéria é estruturada servindo-se 

dela como guião para o ensino. 

Este modelo é composto por três fases, a fase de Análise, a fase das 

Tomadas de Decisões e a fase da Aplicação. 

A Fase de Análise é composta por 3 módulos, a análise de um desporto 

através de um conhecimento estrutural hierarquizado, a análise dos estudantes 

e do ambiente de ensino.  

A Fase de Tomada de Decisão contém 4 módulos. Nestes determina-se 

a extensão e sequência da matéria, definem-se objetivos, há uma configuração 

da avaliação e criam-se progressões de aprendizagem.  
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Por fim, a Fase de Aplicação. Neste modelo temos que retirar dele o 

ensinamento para planear. Devemos analisar o Plano Nacional, adaptando-o á 

nossa realidade, retirando o que precisamos para os nossos planeamentos. 

Desta forma, o currículo foi construído à volta do ensino de atividades 

porque estas seriam os meios naturais onde iria ser posto em prática todo o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Este modelo abrangeu não só as unidades temáticas de todas as 

modalidades abordadas ao longo do ano (isto só foi possível devido à 

transdisciplinaridade que apresenta), como também foi utilizado no 

planeamento anual. 

Apesar de este modelo abranger todas as áreas essenciais para a 

prática do ensino, este não é sinónimo de quantidade de informação. Deverá 

sim, ser um documento pessoal e simplificado o mais possível de forma a 

funcionar eficazmente como um guião. Desta forma, desde a elaboração do 

MEC de Ginástica Artística – primeiro MEC desenvolvido – o professor 

orientador apelou para a criação de MEC’s mais simples e úteis que 

orientassem a prática de ensino eficazmente.  

A sua elaboração também aumentou o meu nível de segurança na 

instrução enquanto professora. Por ter estudado bem os conteúdos sentia-me 

segura para instruir sem medo do erro. Mesmo com professores experientes 

penso que será uma ferramenta útil, visto que há uma necessidade de 

pesquisa que os vai mantendo atualizados. 

Neste momento e futuramente, continuarei a utilizar este modelo de 

estrutura de conhecimentos, com o intuito de me orientar no processo de 

ensino, sem que nenhum objetivo seja esquecido e nenhum conteúdo fique por 

abordar. Para que seja de fácil leitura, estes serão realizados sinteticamente, 

facilitando o acesso à informação. 

A elaboração da unidade temática foi o ponto de partida para a 

elaboração de um documento mais específico do planeamento: o plano de 

aula. 

O plano de aula é o último nível de planeamento entre a planificação e a 

realização e segue a lógica dos níveis de planeamento anteriores (unidade 

temática e plano anual).  
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Este deverá ser de caráter pessoal, servindo de guia condutor da aula, 

ao professor de EF. A sua divisão deverá ser objetiva, seguindo uma lógica 

racional da aula em partes. Desta forma, Bento (2003) defende que uma boa 

divisão e ordenamento permitem que os alunos avancem continuamente de um 

objetivo para outro, encaminha para os pontos fulcrais da aprendizagem e 

exercitação, possibilita ao professor uma direção consciente do processo 

ensino e aprendizagem. 

A aula de EF estrutura-se, normalmente, em três partes: parte inicial, 

parte fundamental e parte final.  

A parte inicial não deverá ser atendida apenas como uma ativação geral, 

mas sim deverá desempenhar funções inerentes à preocupação de criar uma 

situação pedagógica, psicológica e fisiológica, favorável à realização da função 

principal da aula. Bento (2003), traça diferentes objetivos que deverão ser 

levados em conta nesta fase da aula, são eles: criar um clima pedagógico 

favorável, despertar a disponibilidade de exercitação e preparar funcionalmente 

o organismo para as cargas seguintes (ativação geral). Este último objetivo 

exigiu particular atenção da minha parte, pois nem sempre seguiu a mesma 

organização nem foi orientado da mesma forma em virtude de vários fatores, 

como por exemplo, a modalidade a abordar, os fatores climatéricos, o tempo 

útil da aula e, por vezes, as funções didáticas da sessão. Contudo, em todos os 

momentos, esta importante tarefa que integra a aula seguiu sempre indicações 

gerais na sua organização, isto é, tive sempre atenção no fornecimento de 

instruções curtas, procedendo a correções durante a exercitação para que não 

houvesse quebras; modifiquei as formas espaciais de exercitação, como por 

exemplo, a corrida em círculo, em círculos com sentidos opostos de corrida, em 

coluna e em linha. Também sempre demonstrei particular atenção na escolha 

de exercícios que evitassem a monotonia, exercícios já conhecidos e simples, 

sem índices elevados de carga e que para além de preparar fisiologicamente 

os alunos para a parte fundamental da aula também os prepare 

psicologicamente. 

Na parte fundamental da aula, os objetivos, os conteúdos e organização 

didático-metodológica são determinados pelo trabalho de planeamento e de 

preparação, sempre em relação com a função desempenhada pela aula numa 

determinada unidade didática. Tentei sempre criar aulas estruturalmente 
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simples que facilitassem o transfere de tarefa para tarefa, conteúdo para 

conteúdo. O tempo dedicado a cada exercício dependeu sempre do seu grau 

de dificuldade e das condições em que decorria o ensino, para que o aluno não 

executasse apenas duas ou três vezes as tarefas principais. 

A parte final da aula também merece especial destaque. Foi sempre 

organizada tanto sob o ponto de vista fisiológico (retorno do organismo à 

calma), como para a criação de determinadas condições favoráveis às aulas 

seguintes de outras disciplinas. 

 

“No final da aula dediquei um momento ao relaxamento dos alunos 

colocando música de meditação” (Reflexão da aula número 68 e 69). 

 

Do ponto de vista estrutural, o meu plano de aula sofreu algumas 

alterações ao longo dos dois primeiros meses do 1º período, com o intuito de o 

simplificar ao máximo. Inicialmente era composto por 7 categorias didáticas 

(conteúdos, objetivos comportamentais, matéria de exercitação, procedimentos 

metodológicos, formas de organização, critérios de êxito e palavras-chave), 

ficando resumido apenas a 3, como podemos observar na tabela abaixo. Esta 

forma de organização, na minha opinião, traz mais benefícios quando vemos o 

plano de aula como um guia cuja função será uma consulta rápida da aula. 

As colunas do meu plano de aula seguem uma lógica e interrelacionam-

se. Nos objetivos comportamentais escrevo o que pretendo que os alunos 

consigam realizar no final de cada tarefa relativamente aos conteúdos 

abordados ou exercitados naquele momento. Na organização didático-

metodológica / situação de aprendizagem descrevo os exercícios destinados 

aos conteúdos referidos nos objetivos comportamentais e quais as suas 

condições de funcionamento (por exemplo, distribuição do material, disposição 

dos alunos, entre outros aspetos). Não separei estas duas categorias porque, 

na minha opinião, podem facilmente ser referidas conjuntamente e ambas se 

complementam. As palavras-chave vão de encontro ao tipo de exercício e são 

referentes ao conteúdo abordado. Estas relacionam-se com os objetivos 

comportamentais, na medida que incidem acerca dos comportamentos para os 

melhorar; por exemplo, se estamos a abordar o basquetebol e na tarefa pré-

definida queremos que o aluno no final consiga realizar o lançamento apenas 
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com uma mão, vamos incidir sobre este aspeto e não com a sequência dos 

apoios. Não quer dizer que nos preocupemos apenas com o lançamento a uma 

mão, ou seja, podemos e devemos corrigir o aluno sobre determinantes 

técnicas abordadas anteriormente, no entanto devemo-nos focar num aspeto 

essencial, aquele que queremos que o aluno consiga realizar no final da tarefa. 

 

Tabela 1 – Exemplo da estrutura de um plano de aula, referente à UT de Basquetebol. 

 
 

Objetivos 

Comportamentais 

Organização didático-

metodológica / Situação de 

Aprendizagem 

Palavras – Chave 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
 

10’ 

(5’+5’) 

O aluno realiza passe de 

peito, em grupos de três 

elementos, fazendo a 

extensão completa dos 

MI. 

A trios realizar os diferentes tipos de 

passe. O quarto elemento do grupo 

deverá corrigir os colegas através da 

transmissão das determinantes técnicas 

fornecidas pelo professor. 

“Coloca os cotovelos junto 

ao corpo” 

 “Estende os braços” 

“Roda os pulsos para fora” 

 

Para finalizar, destaca-se o facto de o plano de aula se constituir um 

documento flexível, podendo sofrer alterações sempre que necessário. Muitas 

foram as aulas que, por observar alunos desmotivados, assistir a uma turma 

malcomportada, não ter os recursos materiais disponíveis nem o espaço que 

desejaria ter, que o plano de aula não fora concretizado e consequentemente 

alterado. 

“A aula iniciou à hora prevista, no entanto, a entrega de questionários 

para o estudo do núcleo de estágio do ISMAI atrasou a minha aula. (…) 

Deste modo, o jogo 1x1 foi realizado somente no final da aula durante 15 

minutos.” (Reflexão da Aula número 33 e 34). 

 

Na linha de pensamento de Bento (2003), no planeamento e na 

preparação do ensino, o professor deve orientar-se pelo princípio do respeito 

pelas particularidades locais e territoriais e da especificidade de condições de 

ensino, mobilizando-as e empenhando-as na prossecução das metas 

essenciais estipuladas no programa ou normas programáticas. 

Assim, é fundamental ficar com a ideia de que o plano de aula poderá 

estar sujeito a qualquer alteração consoante as particularidades do meio 

envolvente. 
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4.1.4. Realização 

 

4.1.4.1. Diferenciação Pedagógica - Diferenças que fazem a diferença 

 

 “A educação é um direito humano com uma imensa potencialidade de 

produzir mudança. Na sua base residem as pedras angulares da liberdade, 

democracia e desenvolvimento sustentável... Não existe maior prior idade, 

missão mais importante, do que a Educação para Todos” (Kofi Annan, 1998). 

 

Após o confronto com a minha realidade, deparei-me que no interior da 

turma manifestam-se desempenhos diversos em diferentes situações. Deste 

modo, não poderia tratar a aprendizagem escolar tomando a parte pelo todo e 

ignorando a dimensão do ato de aprender em contexto escolar. 

Roldão (2003) retrata não só aquilo que o aluno aprende, mas também o 

modo como este aprende face ao contexto de aprendizagem, em vez de 

agarrar o ensino e o currículo como os únicos instrumentos do ato de aprender. 

Desta forma, a autora atribui especial importância ao conhecimento íntimo da 

turma ou do jovem por parte do professor, adaptando o seu ensino de acordo 

com as características dos seus alunos. 

Após a análise prévia e pormenorizada da turma, realizada antes do 

confronto inicial com esta, não pude deixar de reparar que esta comportava 

dois alunos que careciam de necessidades educativas especiais. Desta forma, 

o meu ensino teria de ser adaptado às necessidades destes dois jovens. 

Lembro-me que a minha principal preocupação foi realizar uma pesquisa sobre 

a escola inclusiva, uma escola para todos, mas uma pesquisa mais 

pormenorizada sobre a necessidade de saber ensinar a este tipo de alunos. 

Soube numa primeira instância que ambos apresentavam dificuldades 

cognitivas mas que, contudo, estavam aptos, a nível motor, para realizar 

qualquer tipo de atividade e habilidade nas aulas de educação física; então, a 

minha pesquisa centrou-se somente neste tipo de deficiência, de modo 

entender da melhor forma os meus alunos, que mais tarde não viriam a ser. 

Esta insuficiência funcional poderia apresentar dificuldades na memória do 

individuo, na dificuldade que este apresentava perante a resolução de 
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problemas, a sua atenção frente a informação apresentada, ao nível da 

compreensão verbal, de leitura e linguística, como ao nível da matemática, e 

por último, dificuldades em transformar a informação visual, ou seja, estão 

perante um objeto mas não sabem qual a sua função nem utilidade. 

Chegado o momento de confronto direto com a turma, não pude deixar 

de querer conhecer melhor todos os elementos que a compunham, cujos 

nomes já os conseguia associar às caras de tanto “estudar” a relação da turma 

do ano anterior. Após a entrega dos questionários, a minha presença foi mais 

abrupta nos dois alunos com necessidades educativas especiais de forma a 

poder dar auxilio sempre que precisassem. 

 

“Nesta parte aula, senti que o aluno A (aluno com necessidades 

educativas especiais) apresentava inúmeras dificuldades relativas ao 

preenchimento da ficha, exigindo mais atenção da minha parte. Acredito 

que foi importante acompanhar este aluno pois ajudou-me a entender de 

forma mais clara quais as suas dificuldades e limitações.” (Reflexão da 

aula número 1 e 2) 

 

Contudo, esta fora a primeira e última aula que estes presenciaram, na 

medida que começaram a integrar as aulas no Centro de Reabilitação da 

Granja. Penso que este tipo de acompanhamento seja mais favorável, para o 

aluno, pois permite-lhe a aquisição de conhecimentos práticos e direcionados 

para uma determinada área do seu interesse, fornecendo-lhe formação 

profissional que poderá ser a sua independência para o futuro. Após o contacto 

com estes alunos, apercebi-me de que, com alguma supervisão, poderiam 

trabalhar normalmente em algumas áreas, por exemplo ajudante de mecânico. 

Desta forma, Mesquita e Rosado (2011) elevam a importância desta educação 

para a cidadania que cria alunos-pessoa, com autonomia na aprendizagem dos 

saberes, do saber-fazer, do saber-pensar e do saber-ser, capazes de formar 

indivíduos que se integrem plenamente na sociedade. 

Com a transferência destes alunos, a turma ficou reduzida e mais 

homogénea, no entanto, tive uma aluna que mereceu particular atenção. Esta 

aluna nasceu prematura e consequentemente, por não ter atingido a 

maturidade funcional e estrutural dos órgãos e tecidos, uma vez que não 
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completou o desenvolvimento intrauterino, apresenta alguns desvios no padrão 

de desenvolvimento motor, quando comparada a crianças nascidas no tempo 

esperado. Desta forma, o crescimento dos pés não acompanha o 

desenvolvimento do osso da aluna, causando dores no seu dia-a-dia e 

agravando com atividade física vigorosa. 

Indo ao encontro da ideia de Mesquita (2003), as necessidades desta 

aluna teriam de ser contempladas, na medida em que a única forma de atender 

verdadeiramente à igualdade de oportunidades entre alunos, seria equacionar 

as diferenças de cada um. Perante esta situação, informei-me com o 

encarregado de educação e com um fisioterapeuta quais os movimentos e 

atividades que a aluna poderia desenvolver nas aulas; esta podia realizar as 

aulas normalmente, contudo, tarefas que exigissem maior esforço e carga 

sobre os membros inferiores poderiam causar dor, tendo que interromper a 

prática. Deste modo, os desportos coletivos como o basquetebol e o futebol 

exigiram particular atenção, visto que é necessário correr continuamente para 

entrar no jogo. Importa referir que as aulas de futebol não foram realizadas pela 

aluna, pois foi a modalidade mais exigente para ela. Enquanto isso, esta 

desempenhou tarefas de organização de aula e não interrompeu a sua 

atividade física, realizando atividades que desenvolvessem as capacidades 

condicionais, à exceção da resistência, e coordenativas.  

Posto isto, e segundo Mesquita e Rosado (2011), torna-se necessário 

trabalhar no sentido de desenvolver todos os alunos de modo que estes se 

sintam valorizados e que, efetivamente desenvolvam as competências 

pretendidas pelo sistema formativo. 

 

4.1.4.2. Relembrando todas as unidades temáticas que compuseram a 

minha prática efetiva 

 

Antes de avançar para os temas nos quais fui avaliada e se centrou a 

minha formação enquanto estudante estagiária, sinto a necessidade de 

apresentar e esclarecer ao leitor acerca de como abordei cada modalidade. 

Comecei por tomar conhecimento das modalidades selecionadas pelo 

grupo de EF para abordar tanto às turmas do 7º como do 9º ano de 

escolaridade. No 7º ano de escolaridade ficou estipulado serem abordadas três 
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modalidades coletivas (futebol, voleibol e basquetebol) e duas individuais 

(ginástica artística e acrobática e badminton). Relativamente ao 9º ano de 

escolaridade foram abordadas três modalidades coletivas (o andebol, 

basquetebol e futebol) e três individuais (ginástica artística, de aparelhos e 

acrobática, atletismo e badminton). 

Após a identificação das modalidades procedi à elaboração do 

planeamento anual como fora descrito no capítulo anterior. Este foi importante, 

pois logo numa primeira estância foram identificados os conteúdos de cada 

modalidade. 

No que respeita ao ensino das modalidades individuais, esta foram 

planeadas de forma cuidada no que respeita à seleção e realização de tarefas 

que motivassem os alunos para a modalidade e evitasse assim a 

desmotivação. Ou seja, enquanto nas modalidades coletivas para além da 

preocupação da abordagem das habilidades técnicas, também houve especial 

atenção em contextualiza-las através de situações de jogo reduzido, nos 

desportos individuais apenas fora necessário abordar habilidades motoras 

fechadas. No entanto, o seu planeamento exigiu outros cuidados, 

principalmente na abordagem da ginástica, tais como: a seleção e criação de 

tarefas mais dinâmicas que promovesse um clima de aula mais motivador e 

interessante para os alunos, a criação cuidada de grupos de trabalho, a 

organização espacial da aula para que as sessões decorressem de forma fluida 

e a criação de estratégias com o intuito de evitar comportamentos fora da 

tarefa ou inapropriados à sala de aula. 

 

Unidade Didática de Ginástica Artística, de Aparelhos e Acrobática 

 

A primeira modalidade abordada tanto no 7º como no 9º ano de 

escolaridade foi a ginástica artística. A sua organização didático-metodológica 

estendeu-se para as outras disciplinas da ginástica, aparelhos e acrobática, 

assim como para o ensino do atletismo (lançamento do peso). 

No início de cada aula, e antes do começo da prática, apresentei aos 

alunos quais os conteúdos que iriamos abordar nessa sessão, com o intuito de 

preparar a turma psicologicamente para a parte fundamental da aula. As 
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minhas sessões eram organizadas através de estações. Inicialmente dedicava 

à volta de três estações por conteúdo, seguindo uma sequência lógica através 

da existência de uma progressão pedagógica, por exemplo, na abordagem do 

rolamento à frente os alunos realizavam numa estação a posição engrupada, 

rolando apenas pelo colchão gimnodesportivo, na estação seguinte realizavam 

o rolamento com o auxílio de um plano inclinado e na estação três realizavam o 

rolamento à frente no colchão. À medida que as sessões da unidade didática 

iam avançando, os conteúdos aumentavam exigindo tempo de exercitação 

suficiente para um desempenho favorável no momento da realização da 

avaliação sumativa. Desta forma, as estações passaram a integrar cada uma, 

um conteúdo de modo a conseguir responder a todas as habilidades motoras. 

Penso que este tipo de organização de aula trouxe vários benefícios, 

principalmente ao nível do aproveitamento do tempo útil de aula na exercitação 

de um número elevado de conteúdos. 

No que respeita à organização dos alunos, estes foram divididos em 

grupos com 3 a 4 elementos, evitando quer momentos caraterizados por 

tempos de espera elevados para a realização da habilidade, quer situações de 

conflito ou confraternização duradoira entre colegas. Assim, a divisão de 

grupos não foi realizada de forma aleatória, mas sim através de uma reflexão 

fundamentada através de uma observação atenta. Como as três turmas 

apresentam características distintas, os critérios de divisão não foram os 

mesmos. A turma do 7º ano de escolaridade como era composta por alunos 

bem comportados mas com variadíssimos níveis de aprendizagem, foi dividida 

em grupos homogéneos, ou seja, os mais aptos ficavam com os mais aptos e 

os alunos com mais dificuldades formavam grupo com outros situados no 

mesmo nível. Esta divisão permitiu-me apoiar mais os alunos com dificuldades. 

No entanto, esta divisão era conjugada com a organização espacial da aula, ou 

seja, nunca colocava, simultaneamente, grupos menos aptos nas estações 

com níveis de dificuldade e complexidade superiores. Se tal acontecesse, 

haveria um grupo que não teria tanta atenção e consequentemente não iria 

realizar a tarefa ou poderia tentar e devido às dificuldades acrescidas, não 

seria capaz de desenvolver determinados comportamentos de forma segura. 

Inicialmente procurei agrupar os alunos em grupos heterógenos com o intuito 

dos mais aptos prestarem auxílio aos mais novos, contudo, estes ainda não 
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desenvolveram responsabilidade e autonomia suficiente para desempenhar 

determinada tarefa. O que observava era a divisão de alunos muito motivados 

por saber fazer e consequentemente o seu tempo de atividade motora era 

muito elevado, e alunos desmotivados para a prática da ginástica por ser uma 

modalidade muito exigente na qual não seriam capazes de realizar, muitas 

vezes devido ao sentimento de inferioridade sentido perante os outros colegas. 

Desta forma, penso que a formação de grupos homogéneos foi a melhor 

opção. 

Relativamente à outra turma do 7º ano de escolaridade, turma que 

apresenta um comportamento totalmente oposto ao referenciado no parágrafo 

anterior, a divisão de grupos homogéneos não era uma boa estratégia a ser 

aplicada. Tentava ao máximo variar personalidades e alunos de oriundos de 

contextos diferentes de forma a encontrar um equilíbrio. Sempre soube que 

este tipo de divisão não iria de encontro ao objetivo de aprendizagem do 

conteúdo, mas não seria mais importante primeiro transmitir aos alunos a 

atitude certa para estar num espaço de aula e de como se deveriam 

comportar? Nesta turma, penso que a distribuição em grupos heterogéneos 

pelas variadas estações caraterizados não pelo nível de aprendizagem mas 

pelas atitudes e comportamentos dos alunos foi a divisão mais assertada. 

No que concerne à turma na qual o EP atribuiu maior enfoque, a turma 

do 9º ano de escolaridade, a divisão também foi de acordo com o tipo de aluno 

caraterizado como pessoa, uma divisão em grupos heterogéneos. 

Rapidamente apercebi-me que estava perante alunos autónomos e 

responsáveis, cientes das suas capacidades e daquilo que conseguiam ou não 

realizar. Contudo, alguns elementos da turma teriam de estar constantemente 

sobe controlo para que a aula seguisse o rumo pretendido, sem grandes 

desassossegos, como o rio que Lídia via passar silenciosamente no poema de 

Fernando Pessoa. Mais tarde, vim a desejar não ser como Lídia, que via o rio 

passar sossegadamente, eu queria ser o oposto. Queria poder intervir, queria 

ter voz para transmitir a minha ideia, para mudar os meus alunos, criando 

inquietações entre eles, para que estes se tornassem também indivíduos 

ansiosos e com opiniões formadas por marcar uma posição desejada. 
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Unidade Didática de Atletismo 

 

O ensino do atletismo, modalidade apenas abordada no 9º ano de 

escolaridade, não se afastou do tipo de organização aplicada na abordagem às 

diferentes disciplinas da ginástica. Os grupos voltaram a ser divididos através 

do princípio da heterogeneidade e o trabalho por estações foi levado a cabo. 

Contudo, este tipo de organização do sistema de aula foi somente utilizado na 

abordagem do lançamento do peso, enquanto na corrida de estafetas todos os 

grupos trabalhavam em equipa no mesmo tipo de tarefa. Esta modalidade 

mereceu especial atenção devido à inserção de materiais autoconstruídos para 

um desenrolar satisfatório desta unidade didática, criando mais condições de 

prática efetiva referente à abordagem e realização do lançamento do peso. 

 

Unidade Didática de Badminton 

 

O badminton foi a modalidade na qual precisei de atribuir maior atenção, 

na medida em que não me sentia preparada para a sua abordagem na escola. 

Primeiro porque nunca foi uma modalidade que me despertasse interesse e 

segundo porque senti que a didática referente a este desporto individual, não 

foi direcionada para o ensino nas escolas, mas sim para a nossa vivência como 

praticantes de badminton. 

Abordei o badminton seguindo uma lógica estrutural da base para o 

topo, uma vez que me sentia mais segura em estudar as habilidades motoras 

através de documentos específicos da disciplina de educação física e aplicar 

os conceitos retidos nas aulas. Foi muito fácil estudar as determinantes 

técnicas de cada habilidade e transmiti-las perante as turmas. Sei que os 

alunos aprenderam os conteúdos programados (através da realização da 

avaliação sumativa) no entanto, se fosse a abordar esta modalidade 

novamente teria agido de forma diferente. 

Introduziria a modalidade através de uma pirâmide invertida, ou seja do 

topo para a base. Com isto quero dizer que iniciaria este desporto através do 

jogo e, á medida que os alunos iriam exigindo a aprendizagem de habilidades 

técnicas para conseguir jogar de forma mais fluida e complexa, introduziria o 
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conteúdo de forma contextualizada. Ou seja, o ensino da modalidade estaria 

dependente das necessidades dos alunos, assim e, na minha opinião, seria 

uma aprendizagem mais completa e harmoniosa despertando, sem dúvida, 

maior interesse nos alunos. Talvez esta abordagem do ensino do jogo 

contribuiria para o aumento de praticantes de badminton no desporto escolar 

da escola. 

Sei que esta minha nova postura perante a modalidade se deve ao 

trabalho em equipa do meu núcleo de estágio. Ambos os meus colegas de 

estágio demonstravam especial interesse por este desporto, despertando em 

mim vontade para aprender mais. 

Talvez este tipo de abordagem não resultasse nas diferentes turmas, por 

ser um tipo de ensino que exige mais atenção e controlo permanente de forma 

a conseguir responder às necessidades de cada aluno, pois cada um tem o seu 

ritmo próprio de aprendizagem. 

Pelas turmas do 7º ano de escolaridade serem compostas por 30 

alunos, este tipo de abordagem poderia não trazer tantos benefícios para a 

aprendizagem da turma no seu global, pois muitos alunos poderiam ficar 

esquecidos. 

Se num futuro próximo, ou mesmo longínquo, tiver a oportunidade de 

voltar a ter uma turma, este tipo de abordagem ao badminton será tido em 

conta. 

 

Unidade Didática de Andebol 

 

O ensino do andebol foi orientado pelo modelo desenvolvimental 

proposto por Rink (1993), na medida que todas as habilidades técnicas foram 

abordadas através do contexto de situações de jogo ou de jogo reduzido. Este 

tipo de orientação da modalidade trouxe contributos visíveis relativamente à 

realização de jogo formal. 

As tarefas selecionadas para a abordagem dos conteúdos seguiram uma 

sequência lógica, respeitando a realização de progressões pedagógicas 

contribuindo para uma aprendizagem mais pormenorizada e autêntica. Estas 

como eram de carater competitivo apelavam á participação ativa dos alunos de 
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forma entusiástica, e consequentemente ao clima de aprendizagem positivo da 

aula. 

Se o número de alunos que compõem a turma do 9º ano de 

escolaridade (única turma na qual abordei o andebol) fosse mais abrangente, 

teria dividido a turma por níveis. Esta limitação obrigou-me a compilar o ensino 

por níveis através da formação de grupos homogéneos, aquando da realização 

de jogos reduzidos, e a formação de grupos heterogéneos no momento de jogo 

formal na medida que não tinha alunos suficientes. Penso que esta foi a melhor 

estratégia utilizada tendo em conta a aprendizagem da turma no seu global, no 

entanto, alguns alunos mais aptos ficaram limitados relativamente às suas 

aprendizagens individuais que contribuiriam para o seu desenvolvimento nesta 

modalidade. Para que esta situação fosse amenizada, criei algumas variantes 

nos exercícios que correspondessem às necessidades dos diferentes níveis 

identificados na turma. 

Para além da existência de uma preocupação técnica individual de cada 

aluno, foquei a importância destes se organizarem pelo espaço do jogo e do 

conhecimento tático tanto ofensivo como defensivo. Como cada vez mais os 

alunos nas escolas apresentam um défice preocupante no que respeita à 

cultura desportiva, através de material audiovisual disponibilizei alguns jogos 

de competições federadas para os alunos entenderem como os jogadores se 

organizam em campo e se movimentam, tentado projetar esta referência visual 

para a aula de educação física. 

No final conseguimos observar uma turma diferente, que começa a 

pensar no andebol como um jogo tático e estratégico que utiliza as habilidades 

técnicas em prol do objetivo do jogo, marcar ponto. 

 

Unidade Didática de Voleibol 

 

Esta modalidade integra apenas o programa curricular de educação 

física da ESOD, do 7º ano de escolaridade. 

Após realizada a avaliação diagnóstica com o intuito de identificar qual o 

nível em que ambas as turmas se encontram, conclui que estas apresentavam 

graves dificuldades na prática desta modalidade, situando-se na fase inicial do 

nível básico. Após este confronto com a realidade e após uma troca de ideias 
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com o professor cooperante, decidi reduzir os conteúdos que integravam o 

programa, introduzindo apenas o passe, o serviço por baixo e a manchete 

através do jogo 1x1. Este fora o modelo de jogo selecionado, uma vez que é a 

situação de jogo mais básica e que permite que o aluno desenvolva 

competências individuais técnicas que lhe permitam evoluir para a forma de 

jogo reduzida 2x2. 

  

Unidade Didática de Basquetebol 

 

No meu entender, esta foi a modalidade que mais assistiu a uma maior 

evolução da turma no seu geral. Talvez por estar por dentro desta área através 

do treino e conseguir responder mais facilmente às necessidades dos alunos. 

Como não consigo entender a necessidade de introduzir habilidades 

técnicas em contextos fechados, estas foram abordadas de forma 

contextualizada, ou seja, através de situações de jogo. 

Para a orientação desta unidade didática, realizei uma mistura de três 

modelos: modelo de instrução direta, modelo desenvolvimental e 

principalmente o modelo de educação desportiva. Este último criou maior 

dinamismo nesta modalidade, criando algo autêntico e especial. Formei grupos 

heterogéneos e equilibrados porque o modelo juntamente com o reduzido 

número de elementos que compunha a turma me obrigava a isso, de forma a 

conseguir criar aulas competitivas e entusiásticas. Segundo Siedentop (1991) o 

estabelecimento de grupos heterogéneos que se mantêm juntos por um longo 

período de tempo é muito importante para promover e facilitar a aprendizagem 

cooperativa. 

A turma era composta por quatro equipas. Cada equipa tinha o seu local 

de exercitação no interior do pavilhão, correspondendo a meio campo com uma 

tabela disponível. Segundo Graça, Ricardo e Pinto (2006) é conveniente que 

cada grupo tenha à sua disposição meio campo com tabela de basquetebol, 

uma bola pelo menos para cada dois alunos, coletes numerados para todos os 

seus elementos, um banco sueco, dois apitos, cones de sinalização. 

Em conformidade com a extensão da época, a duração das aulas e o 

número de equipas, conseguiu-se realizar um número variável de jogos por 

aula e prever um ou mais jogos a decorrer em simultâneo. Durante a realização 



63 

dos jogos todos os alunos tiveram funções a desempenhar. Por exemplo, como 

as equipas eram compostas por 4 elementos, um elemento teria de arbitrar o 

jogo que a sua equipa não competia. As duas alunas que não realizavam as 

aulas tinham o papel de oficiais de mesa e estavam responsáveis pela 

organização do espaço e do material para os seus colegas usufruírem. 

O evento culminante foi o ponto mais alto e festivo da época desportiva. 

Não foi exclusivamente preparado por mim, implicando ativamente os alunos 

na sua conceção e gestão. Este momento envolveu não só jogos, como 

também diversos concursos. No final houve distribuição de prémios do melhor 

jogador do torneio, o melhor marcador, a equipa com mais fairplay e a equipa 

vencedora. Na decisão dos dois primeiros prémios acima numerados, recorreu-

se a registos de observação do desempenho dos jogos. 

 Um aspeto que importa salientar foi a importância de abordar esta 

modalidade no início do segundo período, indo ao encontro da atividade 

extracurricular: compal air 3x3. Como a minha turma ia participar, esta foi uma 

forma deles poderem jogar juntos e preparem-se para esta competição. No 

final, conseguiram ser apuradas à fase distrital e posteriormente ao regional. 

 

Unidade Didática de Futebol 

 

O futebol foi abordado seguindo uma lógica da base para o topo, uma 

vez que não me sentia confiante o suficiente para introduzir habilidades através 

do jogo e porque a minha turma apresentava várias dificuldades que indicavam 

a existência de um nível muito básico de jogo. Durante a avaliação diagnóstica, 

realizada através do jogo, notava-se um rudimentar relacionamento com a bola, 

problemas no envolvimento e participação no jogo, organização posicional e 

funcional inexistente, problemas no cumprimento e no entendimento do objetivo 

do jogo. No entanto, o aspeto mais observado fora a aglomeração em torno do 

objeto de jogo, um jogo individual e desorganizado. 

Como o grupo masculino estava mais apto para a prática desta 

modalidade, criei grupos homogéneos que separavam as meninas dos 

meninos. Contudo, em muitos momentos, devido ao número reduzido de 

alunos que compunham a turma, tive de criar grupos heterogéneos de forma a 
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possibilitar a criação de tarefas mais complexas ou mesmo a realização de jogo 

no final da aula. 

No entanto, nas turmas do 7º ano de escolaridade realizei um ensino por 

níveis, implementando a mesma organização de aula acima descrita. Uma 

grande diferença entre estes dois anos de escolaridade foi o avanço nos 

conteúdos que consegui abordar. Enquanto no 7º ano de escolaridade apenas 

abordei aspetos técnicos e a ocupação racional do espaço, no 9º ano consegui 

transmitir aos alunos os princípios, tanto ofensivos como defensivos, do jogo. 

O ensino desta modalidade marcou o meu ano de EP, pois inicialmente 

foi sentido receio na abordagem desta modalidade, mas no final consegui 

transmitir conteúdos táticos do jogo mais elaborados e complexos. 

 

Domínio da Aptidão Física 

 

Este domínio foi tema de estudo a ser desenvolvido no projeto de 

investigação-ação. 

Sempre demonstrei particular interesse na área da preparação física. 

Este valor atribuído ganhou mais enfase no momento de observação das 

dificuldades dos meus alunos na realização de uma determinada habilidade 

motora, fruto de uma fraca condição física. Cada vez mais, são raros os alunos 

que apresentam um porte atlético e que apresentam capacidades condicionais 

desenvolvidas, trabalhadas e sólidas. Desta forma, este domínio que suporta 

10% da avaliação final foi desenvolvido desde o início do ano letivo de forma 

estruturada e refletida. 

Inicialmente integrava nas minhas aulas estações que desenvolviam a 

força muscular superior, média e inferior. A resistência era desenvolvida no 

final da aula em modalidades que não recorriam a este tipo de capacidades, 

por exemplo, a ginástica artística, de aparelhos e acrobática. 

Quando iniciei a primeira modalidade coletiva, este tipo de trabalho era 

desenvolvido na parte final da aula através de um conjunto de exercícios 

devidamente pensados e programados, que desenvolviam todas as 

capacidades condicionais seguindo os diferentes princípios do treino. 

Com o avançar desta temática, surgiu a ideia de criar algo mais 

complexo e que tentasse responder às necessidades individuais de cada 
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sujeito; e assim surgiu a ideia da construção de um programa individualizado e 

íntimo a cada aluno que apelasse ao desenvolvimento da sua condição física, 

ao ritmo e através de cargas adequadas à pessoa. Este programa foi aplicado 

durante o segundo e o terceiro período em todas as aulas de 90 minutos. 

Na minha opinião este tipo de trabalho foi interessante e poderia ser 

aplicado nas aulas de educação física, pois para além de demonstrar uma 

preocupação acrescida com o desenvolvimento das capacidades motoras, o 

aluno sente apoio individualizado, atenção e o esforço que o professor dedica 

ao aluno para o seu desenvolvimento individual. Com este programa surgiu 

uma maior intimidade entre professor e aluno, pois o sujeito sentiu que naquele 

momento a tarefa estava a ser descrita somente para ele e de acordo com as 

características individuais dele. 

  

Cultura Desportiva: um ponto comum a todas as unidades temáticas

  

A sua avaliação foi realizada através de minifichas formativas com o 

intuito de sintetizar matérias. Não avaliei através de trabalhos, uma vez que os 

alunos se limitavam a copiar a informação da internet. Os alunos que não 

realizavam aula, pelas múltiplas razões apresentadas ao longo da aula 

realizavam fichas formativas adicionais e por vezes teriam de responder a 

questões de caráter oral. As minifichas tinham a duração de 20 minutos, sendo 

compostas pro três grupos: um grupo de escolha múltipla, outro de verdadeiro 

e falso e o último de respostas rápidas. 
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4.1.4.3. Modelos instrucionais no ensino dos desportos em Educação 

Física  

 

Existe uma grande variedade de modelos instrucionais que poderia ter 

aplicado durante o meu ano de EP. Há modelos mais centrados na direção do 

professor e modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa 

dos alunos. No entanto, e na minha opinião, não há nenhum modelo que esteja 

adequado a todas e quaisquer situações de aprendizagem, então, durante este 

ano de aplicação de conhecimentos teóricos desenvolvidos aos longo da minha 

formação enquanto profissional de desporto, selecionei apenas três modelos 

que forneceram uma estrutura global e coerente para o ensino das diversas 

modalidades: modelo de instrução direta (MID), modelo de educação 

desportiva (MED) e o modelo desenvolvimental (MD). 

 

4.1.4.3.1. Modelo de Instrução Direta 

 

Segundo Mesquita e Graça (2011), o Modelo de Instrução Direta (MID) 

centra no professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do 

processo de ensino e aprendizagem. Neste modelo o professor realiza o 

controlo administrativo da aula, determinando as regras e as rotinas de gestão 

e ação dos alunos. Para o efeito, as atividades são realizadas em segmentos 

temporais, pois há uma necessidade de utilizar o tempo de aula de forma 

eficaz, expressa num tempo de prática motora elevado. 

Este modelo foi utilizado ao serviço do ensino das modalidades 

individuais: ginástica artística, de aparelhos e acrobática, atletismo e 

badminton.  

Como refere Rosenshine (cit. por Mesquita e Graça, 2011) durante as 

aulas de Educação Física, existem algumas tarefas que o professor tem de 

realizar obrigatoriamente, são elas: revisão da matéria previamente aprendida, 

apresentação de nova habilidade ou conteúdo em geral, monitorização elevada 

da atividade motora dos alunos e avaliação e correções sistemáticas em 

referência aos objetivos traçados. 
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Tive sempre por hábito, em todas as aulas, rever matérias abordadas 

anteriormente focando, essencialmente, conceitos, conteúdos e habilidades da 

aula anterior. Este tipo de ação ajudava a aceder ao que os alunos retiveram e 

compreenderam da aula anterior, questionando-os e caso necessário 

completar ou corrigir eventuais respostas para que estes compreendessem 

claramente a matéria de ensino, que mais tarde seria avaliada através da 

realização de testes teóricos; permitia ao aluno recordar a matéria previamente 

abordada, no sentido de ser capaz de relacionar aquilo que aprendeu com 

aquilo que irá aprender de novo; estabelecer no imediato um clima propício 

para a aprendizagem, motivando os alunos para a prossecução das tarefas. 

Aquando o momento de introduzir uma nova habilidade, esta foi sempre 

explicada e demonstrada aos alunos antes da prática motora, tendo em vista a 

reprodução de um modelo correto de execução. Nestes momentos tive sempre 

em atenção utilizar alunos aptos para executar a habilidade, auxiliando-o. 

Sentia-me mais segura, pois permitia-me controlar a turma, prestando atenção 

caso houvesse algum comportamento inadequado, e focar aspetos importantes 

durante a execução, por exemplo, no rolamento à retaguarda com passagem 

para apoio facial invertido, auxiliava o aluno executor na passagem para a 

posição vertical invertida podendo referir a importância da extensão completa 

dos membros superiores após a fase engrupada do rolamento, ou no apoio 

facial invertido, enquanto o aluno executava o movimento, eu alertava para a 

importância da realização de determinantes técnicas, assim proporcionava aos 

alunos observadores uma descrição visual e verbal. Algumas vezes, para 

fornecer ou complementar informações verbais ou visuais das habilidades ou 

tarefas de aprendizagem, utilizei material audiovisual, nomeadamente, quando 

me apercebi que os alunos desconheciam a barra fixa como disciplina da 

ginástica de aparelhos. Desta forma, através de material audiovisual apresentei 

diversas provas deste aparelho. Também utilizei este tipo de materiais para dar 

exemplos aos alunos acerca da construção de uma coreografia de ginástica 

acrobática. Os alunos, com o meu auxílio, entenderam a importância da 

ocupação espacial, a coordenação dos movimentos com os tempos musicais e 

a utilização de elementos de ligação entre figuras. Penso que este tipo de 

informação, transmitida através de vídeos, foi a chave para a apresentação de 

coreografias criativas e agradáveis. 
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Transmitida a nova habilidade, segue-se a prática da mesma. Esta foi 

sempre estruturada partindo do simples para o complexo, do menos para o 

mais difícil, durante a qual os alunos davam os seus passos e movimentos 

iniciais na busca da proficiência desejada. No início da prática, assegurava-me 

de que os alunos possuíam competências básicas, monitorizando 

constantemente a atividade dos mesmos, criando progressões de ensino 

adequadas ao aluno e emitindo feedbacks corretivos. Assim, controlava a 

atividade motora da turma, decidindo o tempo de prática necessária.    

Mesquita e Graça (2011) referem que o professor faz planos explícitos 

para uma série de eventos na aula, de forma a conduzir os alunos ao 

desempenho desejado, preparando e organizando, para o efeito, atividades 

promotoras de elevados níveis de empenhamento motor, suportadas por 

elevadas taxas de avaliação. As aulas foram sempre planeadas 

cuidadosamente de forma a conduzir os meus alunos ao desempenho final 

desejado. Neste contexto, procurava emitir um elevado número de feedbacks e 

correções aos alunos durante a prática ou entre cada exercício. O feedback 

positivo e corretivo assumiu extrema importância nas minhas aulas. Na minha 

opinião, é fundamental um aluno sentir-se concretizado e motivado para voltar 

a tentar e para querer sempre mais. Assim, para além de traçar objetivos 

alcançáveis e realistas, tentei sempre acompanhar as minhas aulas com o 

reforço positivo.  

Acerca desta temática, Mesquita e Graça (2011), afirmam que a 

avaliação positiva serve de um duplo propósito de reforçar as respostas 

motoras corretas e motivar o aluno no compromisso assumido para a 

consecução efetiva da tarefa. Na minha opinião, um aluno motivado tem 

metade do caminho alcançado para uma aprendizagem de sucesso, pois “o 

reforço é particularmente valorizado com o intuito de motivar o aluno para 

desempenhos superiores e promover o incremento da atenção, do esforço e da 

persistência na tarefa” (Mesquita e Graça, 2011, p.50). 

De um modo geral, e para além do que foi apresentado anteriormente, 

senti que a utilização deste modelo seria vantajosa, na medida que me permitia 

uma abordagem passo a passo, importantíssima para a aprendizagem de 

habilidades motoras em contextos fechados, como é o caso da ginástica 

artística, de aparelhos e acrobática. Contudo, este modelo foi utilizado em 
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todas as modalidades, tanto coletivas (futebol, voleibol e basquetebol) como 

individuais (ginástica artística e acrobática e badminton), nas turmas do 7º ano 

de escolaridade, uma vez que eram alunos mais novos e com ritmos de 

aprendizagem mais lentos. Também sentia-me mais segura na utilização deste 

modelo, uma vez que quase todas as interações eram iniciadas por mim e, era 

apenas eu, que dirigia e monitorizava as tarefas e movimentos dos alunos. 

 

4.1.4.3.2. Modelo de Educação Desportiva: planear e atuar segundo este 

modelo 

 

Segundo Mesquita e Graça (2011) o Modelo de Educação Desportiva 

(MED) define-se como uma forma de educação lúdica e critica as abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos.  

Segundo Siedentop (1991) este modelo expõe aos alunos experiências 

mais enriquecedoras e autênticas do que a tradicional educação física. Não se 

foca, apenas, na aprendizagem dos conteúdos e habilidades motoras de forma 

isolada, como também lhes possibilita vivenciar diversas experiências 

desportivas, desenvolvendo conceitos psicossociais importantes como a 

responsabilidade individual e o sentido de pertença a um grupo. 

O modelo procura educar os alunos como jogadores, ajudando a 

desenvolver a competência desportiva, a literacia desportiva e o entusiasmo 

pelo desporto. 

Incluí este modelo tanto na unidade didática de basquetebol como na 

unidade didática de futebol, sendo utilizado mais pormenorizadamente na 

primeira, tendo como ideia principal a contextualização da modalidade 

desportiva. Escolhi inicialmente a unidade didática de basquetebol, pois é a 

modalidade na qual me sinto mais preparada e familiarizada. Contudo, o que 

me conduziu a implementar de novo este modelo, foi o sucesso do mesmo e o 

entusiasmo que observei nos alunos durante a prática e participação das aulas. 

Desde cedo lhes foi apresentada a unidade didática como uma época 
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desportiva, no qual estaria sempre presente a competição e consequentemente 

o resultado e o recorde. 

Siedentop (1994) integrou seis características do desporto 

institucionalizado no MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, 

o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

O desporto é composto por épocas desportivas, e estas “são longas o 

suficiente permitindo o aparecimento de experiências significativas”, 

englobando tanto a prática, mas tendo como base a competição. (Siedentop, 

1994, p.9).  

 

”Idealizei as próximas sessões como uma época desportiva, onde existirá 

festividade, competitividade, alegria, fairplay, entre outros conceitos 

psicossociais…” (Reflexão da Aula número 40 e 41). 

 

Mesquita e Graça (2011) fazem referência a outra característica do 

MED, a filiação. Esta promove a integração, no imediato, dos alunos em 

equipas e, consequentemente, o desenvolvimento do sentimento de pertença 

ao grupo. 

 

“… alguns alunos apresentaram hoje as suas t-shirts personalizadas…” 

(Reflexão da Aula número 43 e 44). 

 

No MED, há uma preocupação prévia no planeamento da competição 

formal, obrigando a tomada de decisões entre elementos da equipa acerca da 

otimização da performance do grupo nas mais variadas competições. A 

existência da época desportiva permite uma prática mais rigorosa para o 

desenvolvimento individual dos membros das equipas e a criação de 

estratégias conjuntas. À medida que a época desportiva vai avançando, 

observa-se menos tempo de prática e mais tempo dedicado à competição. 

(Siedentop, 1994, p.11). 

 

“Notou-se também um espirito muito competitivo tanto entre os rapazes 

como entre as raparigas, provocando alguns desentendimentos entre 

equipas e elementos da mesma equipa” (Reflexão da Aula número 45). 
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Siedentop (1994, p.9) afirma que os registos facultam feedbacks 

individuais e da equipa. Estes aparecem com vista a valorizar a competição, 

informando os alunos acerca da sua prestação. 

 

“O aluno B foi o repórter filmando os jogos, tirando fotografias e 

recolhendo os logotipos das equipas, enquanto que a Catarina Agostinho 

ajudou na organização da aula, ou seja, recolha de sinalizadores, 

distribuição dos materiais e função de árbitro” (Reflexão da Aula número 

42). 

 

Para Siedentop (1994) a festividade aumenta o significado da prática 

desportiva para os participantes e adiciona um elemento social importante para 

a experiência. Nas aulas de educação física tradicionais, as unidades didáticas 

são muitas vezes desprovidas de qualquer elemento festivo. 

 

“Dado início ao torneio, todas as equipas participaram alegremente e num 

clima agradável de aula nos jogos (…), sentindo-se um clima de 

harmonia, alegria e diversão entre todos” (Reflexão da Aula número 48). 

 

O evento culminante é um fator de motivação, uma vez que todas as 

equipas querem ficar na melhor posição possível quando se aproxima o final da 

época. Este momento pretende identificar que alunos ou que equipas 

demonstraram melhor desempenho durante a época desportiva.  

 

“A atividade (Evento Culminante) foi preparada com a colaboração de 

todos os alunos da turma, sendo que todos eles tinham diferentes tarefas 

a cumprir: uns prepararam o material para a aula, outros construíram a 

mesa de prémios e organizaram a mesa de oficiais de mesa” (Reflexão 

da Aula número 52 e 53) 

 

Conhecido o modelo, apliquei-o nas minhas aulas de basquetebol e 

posteriormente de futebol, como havia referido anteriormente. Estas aulas 

tiveram particular atenção no processo de planeamento, uma vez que, como 
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refere Graça (2002), uma má preparação do modelo deixará os alunos sem 

apoio e poderá transformar a aula num recreio supervisionado. 

 

 

4.1.4.3.3. Modelo Desenvolvimental 

 

Segundo Mesquita e Graça (2011), o Modelo Desenvolvimental de Rink 

(MD) decorre da assunção de que a matéria de ensino exige um tratamento 

didático, materializado na manipulação e complexidade das situações de 

aprendizagem e na estruturação do desenvolvimento do trabalho do aluno. 

Rink (cit. por Mesquita e Graça, 2011) inspira este modelo no MID e 

subentende que a prática por si só, não proporciona aprendizagens 

consistentes. Na mesma linha de discussão, McGown (cit. por Mesquita e 

Graça, 2011) defende que a prática deve referenciar-se às aquisições finais 

desejadas, integrando os ingredientes necessários para a ocorrência do 

sucesso, em função da capacidade de resposta dos alunos.  

Desta forma, o MD torna-se num modelo coerente e lógico, pois reflete 

sobre os resultados finais pretendidos, tentando contextualizar matérias de 

ensino, para que o aluno entenda a importância das mesmas, e entrelaçando-

as com os princípios didáticos para que haja uma estruturação eficaz do 

processo de instrução. 

Como afirma Famose (cit. por Mesquita e Rink, 2011), o ajustamento da 

dificuldade das tarefas ao nível de desempenho dos praticantes pressupõe a 

capacidade de considerar as particularidades de cada sujeito, sem deixar de ter 

em linha de conta o nível de aprendizagem em que se encontra. Neste 

contexto, a ajustabilidade das condições da prática é conseguida mais pela 

modificação das características da tarefa do que, propriamente, dos 

comportamentos manifestados, ou seja, o confronto com um problema por 

resolver é fundamental, contudo o aluno tem que ter a solução ao seu alcance 

estabelecendo uma relação entre a zona de desenvolvimento em que o aluno 

se encontra e a zona que pretendemos que o aluno atinja (Bento, 1987). A 

passagem de um zona de desenvolvimento para a outra exige a utilizações de 

tarefas com exigências crescentes, mas passiveis de concretização, pois a 

prática de atividades descontextualizadas das capacidades do alunos, 
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demasiado fáceis ou demasiado difíceis, não facilita a progressão da 

aprendizagem. 

O MD assenta numa tríade de conceitos - progressão-refinamento-

aplicação – devido à necessidade de sequenciar o desenvolvimento do 

conteúdo e estruturar as tarefas de aprendizagem. Assim, o professor pode 

facilitar a aprendizagem do seu publico alvo se: estabelecer prioridades nos 

conteúdos de aprendizagem e os estruturar, conferindo-lhes determinada 

lógica, e os sequenciar criteriosamente (progressão); visar o seu 

aperfeiçoamento através da sua exercitação e consolidação (refinamento); 

proporcionar oportunidades para a sua utilização em condições inabituais 

(aplicação) (Rink, 1993).  

Rink (1993) no conceito de progressão, apela à necessidade do ensino 

ser estruturado de forma progressiva, na medida em que facilite ao aluno a 

passagem do nível de desempenho atual para outro mais avançado. Desta 

forma, terá de haver uma manipulação cuidada das tarefas de aprendizagem, 

baseada no princípio do mais simples para o mais complexo, do mais fácil para 

o mais difícil. 

De acordo com Famose (cit. por Mesquita e Graça, 2011), o conceito de 

progressão no contexto das atividades desportivas representa a programação 

de um conjunto de tarefas ou exercícios que se aproximam da tarefa final. No 

entanto, o domínio de uma determinada habilidade numa fase inicial de 

exercitação é essencial, antes de ser praticada em situações mais exigentes. 

Desta maneira, torna-se fundamental a criação de uma sequência de tarefas 

motoras, tendo em linha de conta as relações entre conteúdo, objetivos e nível 

de desempenho dos praticantes (Mesquita e Graça, 2011). 

Este tipo de organização do conteúdo segue uma articulação vertical (da 

base para o topo), na qual se vão adicionando elementos, no sentido de 

alcançar o resultado desejado, como também uma articulação horizontal (as 

tarefas selecionadas integram variantes com níveis de dificuldade semelhante). 

Por exemplo, no andebol a passagem do remate em apoio para o remate em 

suspensão segue uma articulação vertical, uma vez que as tarefas integram 

variantes de nível de dificuldade distinto. Agora se nós quisermos desenvolver 

a bilateralidade do aluno nos membros superiores passando do remate em 

apoio com a mão direita, para o mesmo tipo de remate com a outra mão 
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esquerda, observa-se uma articulação horizontal, pois para a mesma tarefa 

integramos uma variante com níveis de dificuldades semelhantes. Da 

conjugação destas duas articulações, a progressão adquire um efeito em 

hélice, sendo esta uma analogia ao dinamismo que deve caraterizar a 

progressão. 

Rink (1993) acrescenta que requisitos importantes na determinação da 

progressão destacam-se a extensão (dimensão do conteúdo), a profundidade 

(grau de especificidade dos conteúdos), a sequência (elo de ligação entre 

conteúdos) e a ênfase (realçar aquilo que é importante num dado momento, em 

relação a um conteúdo da aula). 

Mesquita (1997) apela à cuidadosa e atenta elaboração das 

progressões, apresentando premissas que devem ser respeitadas e que 

orientam a estruturação das tarefas, sendo que as progressões não devem ser 

extensas, devem formar unidades de matéria e devem ser construídas de 

acordo com o contexto de aplicação. 

Após adquiridos os conceitos e competências básicos para a realização 

da habilidade em causa, pretende-se um refinamento, ou seja, o 

aprimoramento do movimento. 

Segundo Rink (1993) o refinamento é um movimento fulcral do processo 

de estruturação e condução do ensino, centra-se na definição dos elementos 

de execução motora e do seu uso estratégico. Centra-se nas observações e 

correções para aspetos determinantes da performance, o que 

consequentemente pode influenciar a qualidade das aprendizagens. 

A aplicação constitui o terceiro e ultimo conceito a considerar, 

referenciando-se, segundo a autora do modelo (1993), à realização de tarefas 

de competição e de autoavaliação criteriosamente selecionadas. Esta fase 

permite a contextualização dos conteúdos e habilidades que têm vindo a ser 

exercitados e refinados nas situações de aplicação que lhes conferem 

significado e auxiliam o praticante na regulação da própria aprendizagem. 

Segundo Mesquita e Graça (2011), a estabilização do objetivo da tarefa 

é alcançada pelo confronto entre o objetivo apontado e a interpretação pessoal 

do praticante, e a responsabilização é incrementada pela indicação de critérios 

de êxito que, sem deixaram de conferir espaço e autonomia ao aluno, 

especificam as componentes críticas de realização. 
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Rink (1993) subentende a utilização de situações de competição 

promotoras de autoavaliação, em que o foco predominante da atividade deixa 

de estar centrado na execução para se situar no resultado da ação, por 

exemplo, quantos golos em marquei ao realizar o remate em suspensão. 

Assim, através da criação de situações de aplicação, é proporcionada ao aluno 

a realização contextualizada do movimento. 

 

Em jeito de conclusão, aprendi que não há um modelo único e mais 

completo ou mais importante que os restantes. Há uma diversidade de modelos 

que podem e devem ser utilizados consoante o contexto da prática do ensino. 

Isto é, não há modelos estanques, a sua adaptabilidade depende fortemente de 

variáveis de ensino e de aprendizagem a que é necessário atender no 

momento da sua escolha. 

Os três modelos apresentados oferecem contributos distintos e 

complementares no âmbito do ensino das modalidades. 

 

4.1.4.4. Promover aprendizagens que desenvolvam o aluno 

 

4.1.4.4.1. Controlo da turma 

 

As intervenções positivas que o professor realiza na sua prática de 

ensino provoca efeitos mais eficazes do que as intervenções negativas (Rink, 

1993). Este deverá despender mais tempo com a sua turma, fortalecendo boas 

relações de forma a ganhar respeito e consideração, facilitando a 

implementação de regras e rotinas que ajudem a controlar a turma criando um 

clima de aprendizagem favorável ao desenvolvimento dos alunos. O mesmo 

autor, defende que se o professor apresentar as suas expetativas, transmitir as 

regras tendo em conta os alunos, cooperando e respeitando, conseguirá 

desenvolver um clima e ambiente de aula mais agradável e positivo. De um 

modo geral, um professor deverá criar desde o início um bom relacionamento 

com os alunos sem nunca esquecer qual o seu papel e a sua função. 

Rink (1993) afirma que o professor deverá, inicialmente de estabilizar um 

bom clima de aprendizagem caraterizado pelo controlo. Este controlo poderá 
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ser conseguido através de rotinas criadas sem que estas sejam implementadas 

forçosamente mas sim discutidas e ciadas com a interação dos alunos. Desta 

forma, durante o ano letivo fui criando algumas destas rotinas como por 

exemplo, a distribuição das equipas através de cores de forma a facilitar a 

comunicação com uma especificamente; a delimitação de espaços de trabalho 

para cada grupo (MED); a utilização de sinais para que os alunos chegassem 

rapidamente a mim após o sinal; e a definição de um local e modo como os 

alunos deveriam se reunir após o meu sinal para prosseguir à instrução. 

Estes tipos de estratégias são fundamentais e tornam-se imprescindíveis 

para que o professor consiga controlar a turma, pois foi através da 

implementação destas e da amizade e respeito ganho que consegui ter turmas 

controladas. 

 

4.1.4.4.2. Gestão e controlo do tempo, do espaço, dos materiais e dos 

alunos 

 

Rosado e Ferreira (2009) associam o plano de ação do professor ao 

sistema de gestão de aula – do tempo, dos espaços, dos materiais e dos 

alunos – visando a obtenção de elevados índices de envolvimento, através da 

redução de indisciplina e aumento do tempo de tarefa. Este tipo de gestão 

relaciona-se com a capacidade que o professor tem para criar uma estrutura 

que permita organizar o ambiente da aula, prever determinados 

comportamentos e manter um comportamento adequado (Rink, 1993; 

Siedentop, 1991). 

Esta ideia do professor como um gestor, por si só, e na minha opinião, 

não torna um professor eficaz. Contudo, se este favorecer de métodos de 

ensino e motivação para os implementar consistentemente torna-se uma mais-

valia. A inadequada gestão do tempo de aula pode potenciar comportamentos 

de indisciplina e reduzir o tempo que pode ser utilizado para a prática e 

aprendizagem. 

 

Gestão do tempo 
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Segundo Carreiro de Costa (1995) é de esperar que a maximização das 

oportunidades de aprendizagem proporcionadas aos alunos esteja dependente 

da forma como o professor reparte o tempo de aula pelas diferentes funções de 

ensino. 

Piéron e Piron (cit. por Carreiro da Costa, 1995) na medida do estudo 

realizado afirmam que as classes com níveis de progresso superior passaram 

menos tempo em transição. Assim, houve uma preocupação acrescida de 

diminuir ao máximo os tempos de transição entre tarefas nas minhas aulas. 

Para isto houve uma preparação prévia das sessões através: da seleção 

cuidada de exercícios que não alterassem bruscamente a sua organização 

espacial para que o tempo de gestão de espaço não interferisse no tempo de 

aula que os alunos não estariam em empenhamento motor; de uma instrução 

cuidada e objetiva, inicialmente coletiva, relacionada com o conteúdo de 

ensino, para que rapidamente os alunos voltassem à atividade da aula e assim 

aumentasse o tempo da tarefa. Na mesma linha de pensamento acrescenta-se 

que “do ponto de vista da gestão do tempo a agenda do professor orienta-se no 

sentido de aumentar o tempo de atividade motora específica, garantindo tempo 

disponível para a prática” (Rosado e Ferreira, 2011, p.189). 

Fruto do planeamento cuidado e da reflexão na ação, a gestão do tempo 

de aula não foi o aspeto que mais senti dificuldade. No entanto, houve 

momentos que o cumprimento das tarefas não fora conseguido, nuns dados 

momentos fruto do comportamento inadequado ao espaço da aula por parte 

dos alunos, e noutros relativo á adaptabilidade que o planeamento exige face 

às exigências da aula. 

 

“O próximo exercício demorou mais do que o esperado não pela sua 

complexidade mas sim pela demorada instrução. (…) os alunos estavam 

muito faladores e distraídos (…). Tive de pedir atenção diversas vezes e 

quando terminei a explicação a maior parte não sabia o que era para 

fazer.” (Reflexão da Aula número 71 e 72) 

 

 

 

 



78 

Gestão do espaço e dos materiais 

 

A organização da minha aula foi sempre pensada e planeada 

formalmente, através do plano de aula, como também de um modo mais 

descontraído e informal através de desenhos e esquemas em folhas de papel 

de rascunho. Nestes colocava o desenho de cada exercício, o material 

disponível e o número de praticantes da tarefa. No plano de aula utilizava o 

cabeçalho para enumerar o material (por exemplo, “15 bolas de futebol, 30 

sinalizadores, 6 cones grandes, 10 coletes e 4 balizas”) e figuras para perceber 

qual o desenho da tarefa. 

O material estava sempre junto e organizado no local da prática, antes 

do começo da aula para que fosse mais fácil o seu acesso. 

 

Gestão dos alunos (regras e rotinas) 

 

Uma boa gestão dos aspetos disciplinares envolve a explicação e a 

justificação das regras, a sua negociação e a implementação de procedimentos 

justos e razoáveis, num ambiente simultaneamente exigente e tolerante 

(Rosado e Ferreira, 2009). Assim, a criação e apresentação de regras e rotinas 

foi desde logo implementada na primeira aula. 

Não senti grandes dificuldades na implementação de regras, pois desde 

o início os alunos cumpriram e entenderam a sua importância.  

Há uma necessidade de transmitir ao aluno a importância da existência 

de regras para que este aprenda a saber estar e a viver em comunidade de 

uma forma tranquila, plena e harmoniosa. Assim, no início do ano letivo foi 

entregue o regulamento da disciplina onde estariam explicitas todas as normas 

de entrada no pavilhão, comportamentos no balneário, entrada, saída e 

comportamentos no espaço de aula. Contudo, há uma necessidade de ir para 

além destas regras predefinidas e criar novas normas de forma a poder criar 

um clima de aprendizagem consensual, lógico e justo para todos. Estas normas 

transformaram-se em rotinas de aula, rotinas que são criadas tendo em conta o 

tipo de alunos, o contexto do ensino, a unidade didática e a organização 

espacial. 
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Apenas numa turma do 7º ano de escolaridade é que não consegui que 

as rotinas fossem aceites com facilidade, visto que só lecionei esta turma no 

último período deste ano letivo e este trabalho não fora desenvolvido 

anteriormente. Nas restantes turmas este método estratégico funcionou sendo 

vantajoso nos tempos de transição de tarefas e de instrução. 

A divisão da turma por níveis de desempenho e a criação refletida de 

grupos também foi favorável na otimização da gestão da aula, facilitando a 

minha intervenção perante os alunos. 

 

4.1.4.4.3. Saber comunicar 

  

Na minha opinião a capacidade de comunicar é um dos fatores 

determinantes da eficácia pedagógica, tornando-se inquestionável “o papel 

exercido pela comunicação na orientação do processo de ensino-

aprendizagem” (Rosado e Mesquita, 2011). Desta forma a transmissão de 

informação deverá ser uma das competências principais do professor, devendo 

este, conseguir ser compreendido pelos alunos e fazer passar a sua ideia de 

forma clara e simplificada. 

 

“Penso que falei de forma clara e precisa” (Reflexão da Aula número 1 e 

2). 

 

Deste modo, Rosado e Mesquita (2011) relatam a existência de 

barreiras que deverão ser conhecidas e consequentemente combatidas no 

processo de comunicação, de forma a tornar a informação menos ruidosa 

possível aos ouvintes. Entre essas barreiras, são referenciadas a perceção 

seletiva – o aluno vê e escuta de acordo com as suas necessidades -, a 

sobrecarga de informação – esta deverá ser breve, pois os alunos têm 

capacidade limitada de processar a informação -, a linguagem – deverá ser 

apropriada aos ouvintes – e o receio de comunicar – por exemplo, devido á 

ansiedade dos alunos. 

 

“Outro problema confrontado durante as aulas é a dificuldade que 

algumas alunas apresentam em entender a informação fornecida. Desta 
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forma, preocupo-me inicialmente em colocar a turma em atividade e 

depois em selecionar palavras-chave que as ajude a entrar na tarefa e a 

compreendê-la.” (Reflexão da Aula número 27 e 28). 

 

Senti várias vezes dificuldade em perceber o que afetava o 

processamento de informação, pois não sabia exatamente “que informação 

seria mais fácil de ser retida e compreendida, mais facilmente esquecida, ou 

não adequadamente interpretada, e quais os fatores que determinam essa 

retenção” (Mesquita et al., 2008; cit. por Rosado e Mesquita, 2011).  

Segundo Mesquita e Rosado (2011), um dos aspetos que o professor 

deve ter em consideração na otimização da comunicação é o nível de atenção 

que o aluno apresenta. Quando me dirigia a alunos com índices de 

concentração reduzidos, tentava ao máximo “selecionar apenas a informação 

mais relevante”, de forma a confrontar esses alunos com estímulos 

excessivos.” 

Sempre tive em atenção o tipo de terminologia a utilizar, mas 

principalmente em fazer passar a mensagem de forma eficaz para que os meus 

ouvintes entendessem e dirigissem esta informação para a realização da 

prática. Rink (1993) foca a importância de haver uma necessidade de 

questionar os alunos sobre aquilo que lhes fora transmitido, de forma a 

percebermos se a nossa comunicação está a seguir um rumo correto ou 

necessita de ser adaptada. Torna-se importante relembrar que o aluno adapta-

se facilmente às situações mais concretas do que à instrução verbal fornecida 

pelo professor. Portanto, sente-se uma necessidade de utilizar a demonstração 

paralelamente com a exposição. 

 

“Quando os exercícios são novos utilizo a instrução verbal paralelamente 

com a demonstração de forma a economizar o tempo de aula.” (Reflexão 

da Aula número 71 e 72). 

 

Demonstração 

 

Segundo Mendes (2004), uma imagem vale por mil palavras, e no 

âmbito da aprendizagem, nós aprendizes, apelamos à observação como 
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elemento fundamental para esta ocorrer. O mesmo autor afirma que nas fases 

iniciais de aprendizagem, a instrução verbal pode ter maior influência que a 

demonstração. Vou de encontro a esta informação, pois o individuo pode sentir 

dificuldade em selecionar aquilo que é essencial da ação; contudo, esta 

afirmação já não se adequa à organização da tarefa e às rotações que 

pretendemos que os alunos realizem, pois torna-se mais fácil estes adquirirem 

uma imagem visual das movimentações a serem realizadas, do que estas lhes 

serem descritas através de palavras. 

Mendes (2004) entende a demonstração como um mecanismo de 

imitação a partir do qual ocorre a aprendizagem. O processo entre a 

observação e a imitação, ou seja, entre o ver e o fazer, não é mediado por 

operações cognitivas que relacionem as sensações da observação e a 

resultante motora. 

Rink (1993) enaltece a importância da comunicação visual na educação 

física. Esta em junção com as explicações verbais providencia ao aluno duas 

fontes de informação. Mendes (2004) concorda com Rink ao afirmar que a 

demonstração e instrução têm funções complementares e são particularmente 

relevantes nas fases iniciais de aprendizagem na condução do sujeito para 

níveis de desempenho superiores. Desta forma, durante o estágio pedagógico 

senti que demonstração, acompanhada ou não da instrução sobre a ação a 

realizar, traduziu-se em benefícios evidentes para os alunos 

Rink (1993) foca a importância de se utilizar o mesmo formato 

organizacional que será utilizado na prática, ou seja, muitos professores 

transmitem corretamente as habilidades mas esquecem-se de as contextualizar 

na prática onde estas serão inseridas. Desta forma, preocupei-me sempre em 

introduzir qualquer habilidade no contexto na qual esta iria ser utilizada. 

 

“Sinto que este tipo de exercício é essencial para desenvolver a 

condução de bola, pois os alunos estão constantemente a receber 

estímulos que os obriga a reagir de forma a não perderem a posse de 

bola. Se realizasse um exercício analítico, como por exemplo contornar 

sinalizadores, estes iriam estar a realizar a habilidade de forma isolada 

sem se preocuparam com o meio envolvente.” (Reflexão da Aula número 

70). 
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Instrução 

 

Contudo, a demonstração não foi, somente, o meu fator chave. Antes da 

aula tive sempre a preocupação de cuidar a minha instrução de forma a ser 

breve e clara, para que todos compreendessem. Para Rink (1993) um dos 

fatores que ajuda a melhorar a atenção e a comunicação entre os agentes de 

ensino e os praticantes é a clareza de apresentação. A forma clara como o 

professor transmite a informação deve apoiar-se nas seguintes linhas-mestras: 

(1) orientar o praticante para o objetivo da tarefa, (2) dispor a informação numa 

sequencia lógica, (3) apresentar exemplos corretos e errados, (4) personalizar 

a apresentação, (5) repetir assuntos difíceis de compreender, (6) recorrer às 

experiencias pessoais dos atletas, (7) utilizar o questionamento e (8) 

apresentar a tarefa de forma dinâmica. 

 

(1) ”Contudo, e para a abordagem da técnica, os exercícios não poderão 

ser de caráter lúdico, pois os alunos vão procurar o resultado ao invés da 

qualidade do processo. Para tentar evitar esta interpretação errónea dos 

alunos foquei a importância da técnica para a realização da tarefa, pois 

sinto que a turma não identifica qual o objetivo principal do exercício.” 

(Reflexão da Aula número 13 e 14). 

 

(2) ”Antes da entrega do teste foram explícitas, aos alunos, as regras que 

deverão ser cumpridas durante e no término da avaliação.” (Reflexão da 

Aula número 35) 

 

(3) “Observei o Simão e notei que era o aluno que mais se destacava na 

realização do exercício, e como os restantes elementos da turma não 

estavam a realizar a tarefa da forma desejada, interrompi por breves 

momentos a prática dando como exemplo o Simão.” (Reflexão da Aula 

número 52 e 53) 

 

(4) “Tive em atenção o tipo de apresentação do programa de forma a 

cativar os alunos para a realização deste com seriedade e motivação.” 

(Reflexão da Aula número 46 e 47). 
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(5) “Tenho repetido em todas as sessões destinadas a esta unidade 

didática (futebol) os princípios do jogo, pois são os conteúdos nos quais 

os alunos manifestam mais dificuldades em compreender.” (Reflexão da 

Aula número 82 e 83). 

 

(6) “Selecionei o Júlio para orientar os alongamentos finais da aula, visto 

que este orienta este tipo de tarefas no clube.” (Reflexão da Aula número 

76 e 77). 

 

(7) “Questionei os alunos de forma a perceber se a mensagem foi ou não 

entendida.” (Reflexão da Aula número 79 e 80) 

 

Segundo Ruthven (cit. por Graça e Mesquita, 2011) a explicação diz 

respeito às ações intencionais do professor que têm por objetivo levar o aluno a 

compreender novos conceitos ou procedimentos, ou a reformular conceitos e 

procedimentos inadequados ou ineficientes, fazendo usos de exposições e 

interações verbais, demonstrações e exemplificações. 

Leinhardt et al. (cit por Rosado e Mesquita, 20011) apresentam cinco 

ingredientes fundamentais diferentes de Rink (1993) mas que seguem a 

mesma linha orientadora, são eles: identificar o novo através do conhecido, 

antecipando as noções e habilidades que são pré-requisitos para a 

compreensão da explicação; incidir no problema; especificar as condições em 

que se aplica; realçar a importância dos princípios adjacentes; e completar a 

explicação através do estabelecimento de ligações entre os diferentes 

elementos que fazem parte da explicação. No entanto, o desenvolvimento da 

explicação depende mais do que um curso basicamente predefinido, há ima 

necessidade de conhecer os alunos e o contexto em que estes se inserem de 

forma a nos adaptarmos a eles. 

Desta forma, é inquestionável o papel exercido pela comunicação na 

orientação do processo de ensino-aprendizagem, pois da interação da 

informação recebida com a interpretação que o aluno faz do exercício resulta a 

resposta motora (Graça e Mesquita, 2006).  
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Palavras-chave 

  

O suporte verbal que integra a instrução e acompanha a demonstração, 

com a capacidade de fazer articular um conjunto de elementos percetivos e 

motores relevantes para a execução de uma ação, são as palavras-chave. 

Rink (1993) afirma que a determinação de palavras-chave assume 

particular importância ao nível do desempenho do praticante, na medida que o 

conteúdo informativo tem de ser adequado à sua capacidade de compreensão 

e execução. 

Nas minhas aulas o uso de palavras-chave era frequente na medida de 

auxílio ao praticante de “reconhecer e elaborar um conhecimento declarativo 

(centrado no esclarecimento do que fazer) para que, com base nele, construa 

um conhecimento processual” (Graça e Mesquita, 2006). No início das 

unidades didáticas, ou seja nas fases iniciais de aprendizagem, o uso de 

palavras-chave era mais frequente e incidiam acerca do movimento que 

pretendia que o aluno realizasse. Nos jogos desportivos coletivos, quando 

seguia uma estrutura da base para o topo, após o momento inicial de 

aprendizagem das habilidades técnicas, começava a selecionar as minhas 

palavras-chave de forma a associar o conteúdo informativo com as 

características das tarefas, ou seja, havia uma contextualização das 

habilidades motoras no jogo. 

 

Feedback Pedagógico 

 

Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno 

acompanhada coma receção de palavras-chave, para que o seu desempenho 

seja melhorado, o sujeito deve receber um conjunto de informações acerca da 

forma como realizou a ação. 

Segundo Fishman e Tobey (cit. por Graça e Mesquita, 2006), o feedback 

pedagógico é definido como o comportamento do professor em reação à 

resposta motora de um aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta, no 

sentido da aquisição ou realização de uma habilidade. 

Arnold (cit. por Mesquita e Graça, 2011) apresenta dois tipos de 

feedback: conhecimento da performance e conhecimento do resultado. A 
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primeira, a mais utilizada nas minhas aulas, remete-nos para a informação 

centrada na execução dos movimentos, a segunda é relativa ao resultado 

pretendido através da execução da habilidade. Contudo, o feedback 

pedagógico referente ao resultado, também foi utilizado numa fase mais 

avançada das diferentes unidades didáticas, seguindo a lógica acima 

apresentada referente às palavras-chave. Na minha opinião, numa fase inicial 

de aprendizagem, os alunos necessitam de mais referências da forma como 

executam o movimento. 

Estas áreas foram-se desenvolvendo ao longo da minha formação 

inicial. O controlo da turma, a gestão do tempo e espaço da aula e a instrução 

são componentes que poderão ser trabalhadas individualmente. No entanto, há 

uma forte ligação entre elas, pois será mais fácil gerir tempos e espaços de 

aula e otimizar a instrução se a turma estiver completamente controlada. 

São linhas mestras que deverão ser investigadas, analisadas e 

aprofundadas durante a formação inicial como ao longo da carreira docente. 

 

4.1.4.5. Envolver alunos motivados 

 

A problemática dos comportamentos dos alunos e professores no 

decorrer das aulas é uma questão pertinente e que levanta algumas questões 

de resposta obrigatória (Ferraz, Portela e Carvalho, 2013). Os mesmos autores 

referem que o comportamento do professor irá influenciar os comportamentos 

dos alunos e o seu consequente desenvolvimento. Desta forma devemos 

identificar e esclarecer quais os comportamentos e tentá-los reduzir 

positivamente através da dinâmica das aulas e do envolvimento que 

proporcionamos ao aluno nas tarefas. Torna-se fundamental, então criar 

estratégias e dinâmicas que envolvam positivamente os participantes nas 

tarefas e os motive de forma a influenciar o tipo de respostas que estes 

exprimem nas aulas de educação física. 

Este foi um ponto que me causou particular interesse, pois em todas as 

aulas precisava de observar a minha turma motivada, feliz e a realizar 

exercícios de forma satisfatória, para que no final, no momento de reflexão da 

aula, sentisse que tinha conseguido chegar aos meus alunos proporcionando-

lhes momentos positivos. Assim, senti a necessidade de criar estratégias que 
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fossem de encontro a este objetivo. Com o tempo conclui que não existe 

apenas um método que resolvesse a atitude dos alunos e que esta vai para 

além da teoria exigindo a emersão da nossa personalidade, da nossa 

existência não só como professores mas também como ser humano. Há uma 

necessidade de compreender o aluno e saber como manipulá-lo para que 

corresponda às nossas exigências sem que se aperceba de que este 

manuseamento seja em prol das nossas exigências. 

A estratégia mais utilizada nas aulas correspondia á desmotivação e 

consequente desistência dos alunos face à dificuldade de conseguir o contacto 

com o objeto do jogo nas modalidades coletivas. Então, criava regras no jogo 

ou geria os diferentes grupos de forma a proporcionar a participação de todos. 

 

”Senti que a aluna C começava a desistir do jogo, pois sentia-se 

desmotivada porque não estava a conseguir entrar em contacto com a 

bola. De forma a contornar este problema a bola teria de passar por todos 

os elementos da equipa antes de finalizarem” (Reflexão da Aula número 

46 e 47). 

 

Face aos alunos que apresentavam comportamentos perturbadores 

atribuía-lhes papeis que exigiam responsabilidade e seriedade para a 

realização da tarefa. 

 

”De forma a controlá-lo utilizei-o como modelo de demonstração para que 

este adotasse uma postura responsável de acordo com a importância da 

tarefa. Contudo, tenho a perfeita noção que esta estratégia não poderá 

ser sempre aplicada, pois o aluno está a ser premiado por apresentar um 

comportamento inadequado à sala de aula” (Reflexão da Aula número 62 

e 63). 

 

Por último, aqueles cuja causa da sua desmotivação surgia no âmbito 

das dificuldades sentidas, criava sempre objetivos flexíveis ao aluno e 

possíveis de ser alcançados. 

 

”Depois de criada uma tarefa adequada às dificuldades da aluna, esta 

conseguiu realizar o rolamento à frente, atingindo assim os objetivos 
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propostos. Esta conquista marcou a aluna pela positiva e, 

consequentemente a sua postura foi alterada e adequada ao espaço da 

aula.” (Reflexão da Aula número 7 e 8). 

 

Estas minhas estratégias e consequentemente a minha reflexão acerca 

da prática transformaram-se em aprendizagens. Aprendi que as pequenas 

coisas podem ter grandes consequências, sendo comprovado através das mais 

simples ações individuais de cada aluno que me permitia conhece-lo melhor e 

agir de acordo com a sua personalidade de modo a atingir o meu fim. No 

entanto, em momento algum pensei em servir-me da fragilidade do aluno em 

prol das minhas necessidades pessoais que não diziam respeito ao 

funcionamento da aula. 

  



88 

4.1.5. Avaliação 
 

Paralelamente com o planeamento e a realização do ensino, a análise e 

a avaliação são tarefas centrais de cada professor (Bento, 2003). O mesmo 

autor afirma que a análise e a avaliação implicam a posterior reprodução 

mental, podendo também ser registada através da escrita, daquilo que se 

passou durante o ensino e a avaliação da sua qualidade.  

Segundo Carrasco (1989) a avaliação educativa deve ser sistemática e 

contínua. É sistemática quando obedece a uma programação e não é realizada 

de modo ocasional ou acidental. A avaliação contínua constitui uma etapa do 

processo educativo, pelo que este deve de ser avaliado de momento a 

momento, ao longo do seu desenvolvimento e não apenas no final do mesmo. 

Qualquer tipo de avaliação deverá exigir um trabalho de reflexão, pois 

sem este tipo de trabalho “aprofundado não é possível avaliar os alunos e a 

atividade pedagógica do professor. E sem controlo permanente da qualidade 

do ensino nenhum professor consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua 

prática pessoal” (Bento, 2006, p.175). 

Carrasco (1989) garante que o principal valor da avaliação consiste em 

permitir detetar uma deficiência de aprendizagem mal ela se produza, para se 

poder remediar de imediato. Concordo plenamente com a afirmação do autor, 

uma vez que se o aluno não for alertado para o erro continuará a exerce-lo, 

sem saber qual a falha que esta a realizar e as lacunas que se irão formar. Por 

exemplo, numa aula de basquetebol cujo objetivo seria introduzir e exercitar o 

lançamento na passada se o aluno realizar 3 apoios ao invés de dois e eu não 

corrigir numa primeira instancia, o erro vai permanecer e mais tarde será difícil 

de corrigir uma vez que o sujeito desenvolveu um certo automatismo do 

movimento. Uma vez que nas aulas após identificar o erro alertava o aluno, 

este tentaria corrigir até realizar a habilidade motora corretamente. Desta 

forma, a avaliação que realizei durante o ano letivo não foi apenas de caráter 

seletivo, mas principalmente no sentido de entreajuda e orientação constante 

para o aluno. Entende-se por avaliação seletiva, aquela que o professor atribui 

um nível ao aluno nas provas efetuadas para verificar se este se encontra apto 

ou não. Este tipo de seleção será discutido mais à frente da temática da 

avaliação. 
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Pretendi com a avaliação: numa fase inicial identificar o nível em que a 

turma e os alunos se encontravam, durante a lecionação das matérias corrigir 

os alunos para que estes evoluam, orientar e reorientar o processo de ensino-

aprendizagem e no final das unidades didáticas saber se os objetivos 

previamente estabelecidos foram atingidos.    

Entendi o ato de avaliar como um processo que inicia, acompanha e 

encerra o ato de aprendizagem. Assim, existem diferentes formas de avaliação 

que, enquanto estudante estagiária adotei, as quais apresento, sucintamente, 

de seguida.  

 

Avaliação Diagnóstica  

 

A Avaliação Diagnóstica (AD) é uma forma de avaliação à qual o 

professor recorre amiúde, sendo o momento em que o professor procura 

informação acerca da turma, de modo a estabelecer prioridades entre os 

critérios a abordar, realizar um planeamento de acordo com as necessidades e 

dificuldades dos alunos da turma. Assim, esta avaliação foi fundamental para a 

fase das decisões do planeamento, podendo adequar o meu ensino aos meus 

alunos, no sentido de favorecer o aproveitamento das suas potencialidades e a 

elisão das dificuldades. Para este tipo de avaliação, considerou-se pertinente a 

utilização de uma lista de verificação. No entanto, esta tabela sofreu alterações 

ao longo do ano, após batalhar com o professor cooperante a dificuldade 

sentida em avaliar individualmente cada aluno, atribuindo uma classificação por 

conteúdo. Na minha opinião se transformar a avaliação diagnóstica num critério 

especificamente individual esta não tem grande utilidade uma vez que o que 

importa seria identificar o nível da turma para procedermos ao planeamento da 

unidade didática. Desta forma, a lista de verificação ganhou uma forma 

moldada e simplificada permitindo, numa só aula a identificação do nível ou 

níveis da turma e a introdução à matéria de ensino. A última versão da grelha 

de avaliação foi suficiente para identificar problemas iniciais existentes no seio 

da turma, planear a unidade didática em prol das necessidades dos alunos, 

criando pontos iniciais para a prática do ensino. 
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Avaliação Contínua  

 

Esta avaliação é a perceção que o professor tem, ao longo das aulas, 

sobre os seus alunos, juntamente com os registos e anotações das mesmas. A 

sensibilidade e a justiça do professor são fundamentais para este tipo de 

avaliação.  

Este tipo de avaliação foi importante, pois permitiu a deteção de 

deficiências dos movimentos dos alunos enquanto elas se produziam e permitiu 

orientar cada sujeito nas suas características particulares, favorecendo o 

desenvolvimento das suas aptidões, interesses e atitudes.  

A avaliação contínua era realizada através da observação dos 

comportamentos e atitudes dos alunos, e posteriormente registada através da 

escrita. Em muitos momentos esta mostrou-se fundamental para avaliar alunos 

que se lesionavam antes de realizaram a avaliação sumativa e decidir 

classificações nas quais me surgiam dúvidas. 

 

Avaliação Sumativa  

 

A avaliação sumativa (AS) ocorre na conclusão de uma unidade 

temática ou de um ano letivo, ou seja, resume o progresso do aluno. Um 

exemplo prático deste tipo de avaliação são as minifichas formativas, onde o 

aluno tem de aplicar todos os seus conhecimentos numa única ocasião. Esta 

avaliação deve ser entendida como uma forma de concretizar um balanço no 

final da unidade didática, do final do período ou no final do ano letivo.  

As avaliações das habilidades motoras realizaram-se através da 

observação e posteriormente do registo escrito, quantificando o aluno através 

da atribuição de um número. Contudo, a avaliação da cultura desportiva do 

aluno já se realizou através de provas escritas compostas por três grupos de 

respostas: o grupo I caraterizado por respostas de verdadeiro ou falso, o grupo 

II apelava à seleção da melhor opção (escolha múltipla) e o ultimo grupo 

dedicado perguntas de resposta curta. 

A avaliação sumativa integrou todos os domínios de ação definidos pela 

escola, são eles: o domínio psicomotor (70%), o domínio socioafetivo (20%) e o 

domínio cognitivo (10%).  
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O domínio Socioafetivo devido às suas caraterísticas, não foi um 

domínio passível de ser avaliado de forma formal. Este foi avaliado ao longo 

das aulas de forma contínua, onde procurei identificar nos alunos os conteúdos 

estabelecidos para este domínio, através de registos numa grelha de 

comportamentos.  

O domínio cognitivo (cultura desportiva) foi avaliado através de uma 

minificha formativa (avaliação sumativa), mas também através do 

conhecimento demonstrado pelos alunos ao longo das aulas (avaliação 

contínua), nomeadamente na arbitragem (utilizando a sinalética adequada), 

conhecimento e cumprimento das regras, entre outros.  

O domínio psicomotor foi avaliado de forma prática, através de uma 

escala de apreciação, onde procurei identificar o nível onde o aluno se 

encontrava em relação às componentes críticas estabelecidas, isto é, qual é o 

seu nível de desempenho. Em anexo, apresento um exemplo de uma escala de 

apreciação para a modalidade de atletismo. 

 

 Em jeito de conclusão Carrasco (1989) defende a avaliação como um 

método que nos permite conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do 

ensino e da aprendizagem e, em consequência, facilitará a sua correção e 

melhoramento. 
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4.2. Área II e III – Participação da Escola e Relações com a 

Comunidade 

 

4.2.1. Realização das atividades na escola, articuladas com os 

objetivos da educação física 

 

As atividades da escola são pontos altos da ESOD que envolvem toda a 

comunidade escolar. Estas são vistas como momentos autênticos, contando 

com a organização dos diversos professores, funcionários e alunos do curso 

tecnológico de desporto e fotografia. 

As atividades organizadas pelo grupo de EF foram o corta-mato, o 

compal air 3x3, as 12 horas de desporto inseridas na semana da ESOD e por 

último, com o intuito de festejar o final do ano, o Sarau Desportivo. Estes 

eventos foram pensados e articulados com os objetivos gerais da disciplina de 

EF, como é referenciado nos parágrafos abaixo descritos. 

O corta-mato tem vindo a ser desvalorizado de ano para ano pelos 

alunos. A participação deixou de ser de caráter obrigatório, observando-se um 

decréscimo acentuado de participantes face a este evento desportivo. Com o 

aumento de alunos com níveis de aptidão física baixos, o percurso deixou de 

estar contextualizado com a população alvo, tornando-se muito doloroso para 

quem participa e não está minimamente preparado. Cada volta é composta 

pela subida abrupta de cinco planos inclinados e consequente descida. 

Na minha opinião, o corta-mato na ESOD deveria perder esta vertente 

tradicional de corrida em contínuo esforço, utilizando um método mais autêntico 

e agradável que apelasse à participação de toda a comunidade escolar. Por 

exemplo, o colour run é um evento desportivo que vai além da competição, 

proporcionando momentos de partilha, alegria e euforia atraindo milhares de 

pessoas. Desta forma a escola tem que inovar e soltar-se de conceitos tão 

tradicionais que afastam os alunos da participação das atividades curriculares.  

 

O compal air 3x3 assumiu particular destaque no segundo período e 

contou com o meu apoio na sua organização do torneio intraescola como a 

nível distrital. A paixão pelo basquetebol despertou especial interesse por esta 
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atividade, contando com a minha ajuda a 100%. Observou-se uma grande 

adesão ao torneio por parte da comunidade escolar, e na minha opinião, este 

seria o momento ideal para criar equipa de desporto escolar desta modalidade. 

Com a qualidade de jogadores, principalmente masculinos, que a escola 

comporta, esta poderia ser uma oportunidade única para estruturar algo 

organizado que elevasse o desporto escolar na escola. 

 

As 24 horas de desporto, este ano foram reduzidas a metade, 

contemplando várias atividades que deram inicio às 12 horas encerrando às 24 

horas com o torneio de futebol. O ponto alto deste evento foi o jogo de andebol 

dos professores contra os alunos, nos quais saímos vencedores. Penso que 

esta atividade deverá ser mentida, pois também dedica alguma importância à 

disciplina de EF, visto que as 12 horas de desporto são integradas na semana 

da ESOD. 

 

Por último e talvez o evento mais esperado do ano, que encerra o longo 

ano letivo de forma festiva, o Sarau Desportivo. Este foi sofrendo várias 

alterações ao longo, pois inicialmente eram convidados grupos de outras 

escolas, por exemplo a ginástica de grupo do colégio de gaia, reduzindo 

apenas para a comunidade escolar. Hoje este pode contar com a participação 

de variados grupos da escola como de todo o agrupamento de modo a 

privilegiar a participação dos nossos alunos. Neste ano de estágio profissional 

a participação neste evento é de carater obrigatório, desta forma, participei 

nesta atividade de duas formas: na estruturação e organização do evento, e na 

formação de um grupo de dança compostos pelas meninas de todas as turmas 

do 9º ano de escolaridade que quisessem participar. Esta tarefa implicou a 

minha presença todas as segundas-feiras e quartas-feiras juntamente com as 

minhas alunas. Esta atividade foi muito importante para mim, pois para além de 

criar algo de raiz, aproximou-me das minhas alunas, estabelecendo uma 

relação positiva. 

 

Estes eventos estão articulados com a disciplina de EF, cumprindo os 

seguintes objetivos gerais: participar ativamente em todas as situações 

procurando o êxito pessoal e do grupo; analisar e interpretar a realização das 
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atividades físicas selecionadas, aplicando os conhecimentos sobre técnica, 

organização e participação e ética desportiva; interpretar crítica e corretamente 

os acontecimentos no universo das atividades físicas, interpretando a sua 

prática e respetivas condições como fatores de elevação cultural dos 

praticantes e da comunidade em geral; conhecer e aplicar diversos processos 

de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma no seu 

quotidiano, na perspetiva da saúde, qualidade de vida e bem-estar; elevar o 

nível funcional das capacidades condicionais e coordenativas gerais; e 

cooperar com os companheiros para o alcance do objetivo dos Jogos 

Desportivos Coletivos, realizando com oportunidade e correção as ações 

técnico-táticas, em todas as funções, conforme a posição em cada fase do 

jogo, aplicando as regras, não só como jogador mas também como árbitro,  

 

4.2.2. Desporto Escolar 

 

O desporto, como os restantes fenómenos socioculturais, é uma 

atividade organizada e dirigida por regras, que se desenvolvem dentro de um 

contexto da sociedade, neste caso, uma sociedade caraterizada pela 

competição; que pertence e é regulada por um poder institucional, com 

interesses defendidos por uma determinada política de atuação. Portanto, 

Fraile (2004) apela à necessidade de que devemos questionar a neutralidade 

do desporto e perguntarmos, de forma concreta, qual o papel que este 

desempenha em idades escolares; como uma atividade desportiva competitiva, 

ou como uma atividade recreativa. 

O mesmo autor defende que a atividade física e desportiva deve ser de 

caráter educativo, através da interação democrática entre professores e alunos 

e orientada por indivíduos com uma formação apropriada e fundamentada em 

valores democráticos, que possibilitem o desenvolvimento integral do aluno. 

Desta forma, torna-se fundamental criar condições que facilitem a construção 

de um sujeito capaz, autónomo, honesto, respeitado e solidário sob a 

orientação dos princípios de liberdade, igualdade e solidariedade. Esta 

atividade extracurricular “é um espaço pedagógico privilegiado que permite, 

aos alunos, a satisfação das suas necessidades de realização pessoal” (Graça, 

2004). 
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A estrutura do desporto escolar é composta por um Diretor do Gabinete 

Coordenador do Desporto Escolar (GCDE) e uma equipa de assessores 

técnicos, com o apoio dos coordenadores regionais de cada uma das cinco 

direções regionais de educação e de um coordenador local e uma equipa 

técnica por cada um dos 23 centros de área educativa. O GCDE tem como 

principais funções: a planificação, a coordenação, a dinamização e a avaliação 

do desporto escolar, que se destina aos alunos e alunos do segundo e terceiro 

ciclo do ensino básico e secundário, do sector público e privado. 

O GCDE desenvolve a sua ação através de um programa de atividades 

desportivas, um programa de planificação, avaliação e promoção do desporto 

escolar e um programa de formação e documentação que enquadra um 

conjunto diversificado de projetos e atividades. 

O programa de desporto escolar aplica-se me todas as escolas onde 

exista a disciplina de educação física, destinando-se aos alunos e alunas do 

segundo e terceiro ciclo dos ensinos básico e secundário. Compete ao GCDE e 

às direções regionais da educação coordenar, acompanhar, apoiar e avaliar o 

desenrolar do programa do desporto escolar. 

As práticas do desporto escolar que são organizadas a nível nacional, 

regional e distrital estão abertas à participação de todos, desde que se 

inscrevam no clube de desporto escolar e no respetivo centro de área 

educativa, pudendo participar no máximo em duas modalidades (Ministério da 

Educação, 2013). 

Murdoch (cit. por Graça, 2004) apresenta um conjunto de modelos que 

relacionam a educação física com o desporto escolar: o modelo de 

substituição, na qual a educação física dá lugar ao desporto escolar; o modelo 

dicotómico, no qual estamos forçados a escolher entre a excelência e a 

mediocridade; o modelo de reforço, que permite um benefício mútuo da 

educação e do desporto; o modelo sequencia, que vê a educação física como a 

preparação para a prática desportiva, e finalmente, o modelo inclusivo, que 

rompe a conceção piramidal do desenvolvimento desportivo, procurando um 

desporto para todos, um desporto plural. 

A escola segue dois modelos, o de reforço e inclusivo. Observa-se em 

todas as modalidades existentes a importância atribuída ao cumprimento das 

regras e das tarefas, ao respeito pelo próximo, á valorização das ações dos 
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participantes perante os colegas, o professor e os adversários, ou seja, para 

além da prática desportiva efetiva, enaltecesse a importância atribuída à 

educação através do desporto. Paralelamente, esta prática não escolhe 

grupos, não valoriza apenas os mais aptos, é uma prática que defende um 

desporto para todos, um desporto que tenta responder às necessidades dos 

alunos, e não a seleção de alunos que tentam cumprir requisitos das diversas 

modalidades. 

A ESOD conta com apenas quatro modalidades competitivas, entre elas: 

badminton (misto), futsal feminino, dança e voleibol que comportam ambos os 

sexos. Contudo, nenhuma conseguiu alcançar nenhum marco importante. A 

modalidade que acompanhei mais de perto foi o grupo de dança, devido ao 

meu interesse por esta disciplina. Acompanhei os treinos da equipa e algumas 

provas. Apesar de não passarem à fase seguinte, o grupo apresentou uma 

coreografia muito interessante composta por uma professora da área. Na 

minha opinião esta fez um trabalho excelente, pois os elementos do grupo não 

são dançarinos experientes, uma vez participa quem quer, sem passar por uma 

fase de seleção, uma vez que há um apelo para a participação de todos, 

combatendo a exclusão. 

Em jeito de conclusão, Constantino (1992) afirma que o desporto na 

escola, para ser considerado como um direito, tem que ser acessível a todos 

que querem praticá-lo. “A todos, e não só aqueles que em determinado 

momento apresentam um melhor rendimento desportivo, e que quase sempre 

são os mesmos que, fora da escola, têm essas oportunidades de prática 

desportiva.” (Constantino, 1992, p.74) 

 

4.2.3. Direção de Turma 
 

Na escola, a cada turma está associada um conjunto de professores, a 

quem são atribuídas as tarefas de instruir e educar, tendo em conta as 

características específicas daquele grupo de alunos: contexto familiar; 

acompanhamento familiar da vida escolar; percurso escolar; comportamento; 

ritmos de aprendizagem; dificuldades e potencialidades dos discentes, etc., 

pelo que o conselho de turma, enquanto estrutura pedagógica de gestão 

intermédia, é um órgão fundamental na organização do processo de ensino-



97 

aprendizagem. O conselho de turma é coordenado por um professor, o diretor 

de turma, a quem são atribuídas diversas competências: ”O diretor de turma 

(…) enquanto coordenador do plano de trabalho da turma, é particularmente 

responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das condições de 

aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe 

articular a intervenção dos professores da turma e dos pais e encarregados de 

educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais ou de aprendizagem” (Assembleia da Republica, 20025). 

Durante o estágio pedagógico a atividade do professor estagiário 

encontra-se relacionada com diversas áreas de intervenção, pelo que o 

conhecimento de toda a ação do professor diretor de turma assenta na área da 

participação na escola. 

Neste sentido, procurei compreender a atividade do diretor de turma 

através de uma análise de toda a legislação que regulamenta o cargo e de uma 

reflexão do acompanhamento realizado ao longo do ano das diferentes funções 

inerentes. 

As pesquisas e as reflexões elaboradas, permitiram a tomada de 

consciência da importância do papel do diretor de turma enquanto elemento de 

ligação entre os demais agentes da escola – professores, alunos e 

encarregados de educação –, quando individualmente considerados ou com as 

estruturas em que possam estar inseridos. 

O diretor de turma ocupa uma posição importante nas estruturas de 

coordenação educativa da escola, desdobrando a sua intervenção numa 

diversidade de funções. O diretor de turma representa, para professores, 

alunos, pais, presidente do conselho executivo e coordenadora dos diretores 

de turma, o professor que está no centro das relações que se estabelecem 

entre a escola e a família, o elo essencial entre as duas e instituições. Ou seja, 

consideram-no o professor que mantém uma relação de maior proximidade 

quer com alunos, quer com as famílias o que possibilita a recolha de 

informações importantes do contexto sociofamiliar e escolar da vida dos alunos 

e posterior integração nas estruturas da escola (Conselho de Turma, Conselho 

                                                           
5
 Lei referente ao Estatuto do Aluno. Ponto 2 do artigo 5º. 
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Executivo, Conselho Pedagógico, serviços de ação social escolar, entre 

outras). 

O diretor de turma tem de dar uma importância decisiva à orientação na 

relação com os seus alunos, exercendo uma orientação ativa e dinâmica, 

competindo-lhe, por outro lado, a coordenação interdisciplinar das orientações 

efetuadas por todos os professores que integram a respetiva turma. Este 

apresenta-se como um orientador cuja finalidade é facilitar ao aluno uma 

aprendizagem que o conduza ao encontro da máxima concordância possível 

entre as suas capacidades, atitudes, valores e interesses, como pessoa, e as 

atitudes exigidas pelas diversas opções que o mundo, incluindo o do trabalho, 

lhe apresenta, de modo a conseguir a sua autorrealização. 

Tendo em vista esta ampla meta educativa, o diretor de turma 

desenvolverá ainda, nos alunos, o gosto pela participação efetiva no projeto 

educativo da escola, no plano anual de atividades e no regulamento interno da 

escola. Estimulará a solidariedade e a preocupação pelo bem-estar da 

comunidade e proporcionará oportunidades para que os alunos se envolvam 

em projetos, quer individuais, quer coletivos. 

Este foi um trabalho desenvolvido pela diretora de turma, que atribuiu 

extrema importância, através das aulas de formação para a cidadania, para a 

participação nas atividades da escola, nomeadamente no concurso de 

alimentação saudável, desenvolvido pela disciplina de Ciências da Natureza. 

Este concurso consistia na elaboração de um cartaz que tinha como objetivo 

principal a promoção de uma alimentação saudável, cartaz que conseguiu o 

primeiro lugar. 

Outra atividade de caráter extracurricular que apelou a nossa insistência 

para a participação da turma foi o evento desportivo tri-esod, que consistiu na 

competição entre as escolas do agrupamento através da prática do voleibol, 

futebol e badminton. Neste convívio um aluno da turma conseguiu o primeiro 

lugar na modalidade individual. 

O diretor de turma, para além de “psicólogo” e “educador social” tem 

muitas vezes de assumir o papel de “substituto da família”, dando aos alunos 

mais carentes um pouco do afeto e do apoio que eles necessitam, ao mesmo 

tempo que deverá definir as melhores estratégias de ensino e aprendizagem 
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para estes mesmos alunos promovendo o trabalho de equipa entre os 

professores das diferentes áreas.  

Visto que no seu horário existe apenas uma redução de duas horas 

sendo uma delas ocupada para resolução de questões burocráticas inerentes 

ao cargo, restando apenas a outra hora para resolução dos problemas da 

turma. Este tempo quase nunca é suficiente, para além de que os problemas 

que surgem não têm hora nem dia marcado.  

Este parâmetro não foi exigido à diretora de turma do 9º ano 

escolaridade, pois todos os alunos tinham pais presentes e preocupados com o 

desempenho escolar do filho. Em nenhum momento, através das reuniões com 

os diferentes encarregados de educação, foi identificado algum comportamento 

estranho ou impróprio que nos alertasse para o ambiente familiar do educando. 

 As reuniões do diretor de turma com os encarregados de educação eram 

realizadas às sextas-feiras entre as 9 horas e as 9 horas e 45 minutos. Estas 

não foram muito solicitadas pelos encarregados de educação, uma vez que 

não se observavam comportamentos preocupantes de alunos que exigissem a 

presença dos pais na escola, permitindo a atualização da burocracia destinada 

às funções do diretor de turma. 

O diretor de turma, em suma, é o professor que atende aos aspetos de 

desenvolvimento, de maturação, de orientação e de aprendizagem, quer de 

cada aluno, quer de toda a turma, conhece o meio escolar; relaciona-se com os 

pais e coordena a ação dos professores da turma. 

 

4.2.3.1. Educação para a Cidadania 
 

Em conjunto com a diretora de turma elaboramos o planeamento do 

Programa de Promoção e Educação para a Saúde (PPES), pelo que ficou 

programado lecionar um tema á minha escolha: “Relações Interpessoais”, com 

o objetivo de ajudar os alunos a compreender a importância do respeito pelo 

outro, saber resolver problemas e desenvolver o espirito de liderança. 

O meu principal objetivo seria planear uma aula interessante, apelativa e 

que acima de tudo provocasse algum impacto nos alunos. Neste sentido, 

desenvolvi um peddy paper em torno destas temáticas; desenvolvendo 

indiretamente o espirito de liderança sem que os alunos se apercebessem 
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através da formação de grupos e realizações das tarefas; resolver problemas 

através dos desafios que lhes iriam sendo propostos ao longo do percurso; por 

último, transmitir a ideia do “eu e o outro” e a importância do respeito entre esta 

relação. 

Estar numa sala de aula com um quadro onde poderia escrever, ter 

alunos sentados a escutar-me provocou em mim uma sensação agradável, 

relembrando as minhas aulas no tempo que frequentava a escola. Contudo, 

neste dia desempenhava um papel diferente, pois ocupava o lugar dos meus 

professores; neste momento senti-me professora. 

Importa referir que as matérias abordadas não são apenas da 

responsabilidade desta disciplina. Todas têm como base a transmissão e 

sensibilização de temáticas do mundo atual de forma contextualizada com o 

programa referente à própria disciplina. Desta forma, não é apenas função do 

diretor de turma ensinar a ser e a estar, incutindo conceitos psicossociais como 

o respeito, a autonomia e a liberdade; todos os professores têm de possuir 

ferramentas que os aproxime dos alunos e que os ajude na transmissão de 

conteúdos, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno. 

  

4.2.4. Ateliê de Educação Física 

 

Queirós (2004) refere que os profissionais de Educação Física, 

confrontados obrigatoriamente com o corpo no desempenho das suas 

atividades, devam ter consciência da importância que ele possui, enquanto 

categoria central da sua atividade. Desta forma, deveremos identificar os 

valores da cultura física e do corpo veiculados pela sociedade, pela escola e 

especificamente pela educação física, pois esta realiza-se numa instituição que 

se insere na sociedade. 

A escola, enquanto instituição, não sobrevive isolada, e funciona de um 

modo generalizado como um espelho da sociedade; esta “caminha na procura 

de formar o tipo de homem ideal para cada época”. (Queirós, P., 2004) Desta 

forma, Bento (1999) apela há necessidade de preocupação de educar o 

homem situado, e de o posicionar no seu tempo, nos seus problemas e 

necessidades. 
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Queirós (2004) afirma que “o corpo não é só o que temos mas também o 

que somos, um instrumento um objeto de prazer que nos identifica e nos facilita 

ou dificulta a relação com os outros”. Por isso temos vindo a observar o 

reencontro do homem com o seu corpo, pois este é, “sem dúvida, um dos 

aspetos mais potenciados pelo nosso tempo”. 

Desta forma, há uma necessidade de irmos ao encontro das 

necessidades da sociedade, assim a educação física e o desporto constituem 

um conjunto de práticas especializadas, que contribuem de forma crucial para a 

construção social do corpo. 

Como refere Bento (1999), continua a ser um argumento central a favor 

da presença da educação física no currículo escolar, a ideia de ser a única 

disciplina que visa preferencialmente a corporalidade, criando possibilidades de 

movimento, e evitando consequentemente que a escola se torne mais 

intelectualizada e inimiga do corpo. A educação física é deste modo a disciplina 

na qual o corpo se constitui como objeto de tratamento pedagógico. 

Desta forma, e atribuindo especial atenção a este tema, sentimos a 

necessidade de alargar esta temática para além das aulas de educação física, 

promovendo a educação para a saúde através do “Ateliê de Educação Física”, 

integrando o Programa Promoção e Educação para a Saúde (PPES). 

Este projeto teve como principal finalidade, criar hábitos de atividade 

física em jovens com excesso de peso ou obesidade, de modo a promover um 

estilo de vida mais saudável, aumentando a sua atividade física habitual e 

mantendo uma frequência e participação elevadas no projeto para manter esta 

população ativa e facilitar-lhes as atividades do quotidiano. 

De modo a surtir efeitos benéficos nos alunos ao nível da sua aptidão 

física, incidindo sobre o sedentarismo e promovendo a saúde física e mental 

através de hábitos saudáveis e conscientes, que devem ser prioridades na 

sociedade atual, baseamo-nos fundamentalmente num conjunto de atividades 

específicas e que iriam de encontro aos nossos objetivos; promover estilos de 

vida saudáveis, formar para a sociedade do conhecimento, promover uma 

cultura de trabalho, esforço e automotivação, fomentar o reconhecimento da 

saúde como um bem precioso que todos desejamos e devemos promover, 

melhorar a aptidão física na perspetiva da qualidade de vida, da saúde e do 

bem-estar, desenvolver o gosto pela prática regular das atividades físicas e 



102 

assegurar a compreensão e a sua importância como fator de saúde, promover 

a formação de hábitos, atitudes e participação nas estruturas sociais no seio 

das quais se desenvolvem as atividades físicas e conhecer e interpretar os 

fatores de saúde e risco associados à prática das atividades físicas e aplicar as 

regras de higiene e de segurança, elevar o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas gerais, particularmente de resistência geral de 

longa e média durações, da força resistente, da força rápida, da flexibilidade, 

da velocidade de reação simples e complexa, de execução, de deslocamento e 

de resistência, e das destrezas geral e específica. 

Assim, este projeto destinou-se aos alunos identificados pelo Programa 

Promoção e Educação para a Saúde (PPES), com índice de massa corporal 

elevado e percentagem de massa gorda e perímetro de cintura abdominal 

elevados e aos alunos com classificação negativa na disciplina de educação 

física. Pretendemos assim incrementar os níveis de aptidão física no sentido de 

chegarem à Zona Saudável da Aptidão Física (ZSAF) e desenvolver 

capacidades e competências que lhes permitam alcançar uma classificação 

positiva na disciplina de Educação Física. 

O “Ateliê de Educação Física” entrou em funcionamento, a partir do 2.º 

Período, às quartas-feiras, entre as 15.10 e as 16.40 horas, no Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola. 

Os alunos identificados pelo PPES foram selecionados durante as duas 

primeiras semanas de Janeiro. Após efetuada a listagem, comunicamos aos 

respetivos professores de forma a fazer chegar aos alunos selecionados a 

informação relativa ao funcionamento do programa. Este foi o método de 

afunilamento que foi utilizado, pois os alunos teriam a autonomia de aceitar, ou 

não, participar nas sessões. 

O programa iniciou no dia 23 de Janeiro no qual tivemos presente 

apenas uma aluna. Como se observou uma escassa adesão por parte da 

população, procedemos à entrega de flyers e publicação de posters na escola. 

Assim, expandimos o nosso público-alvo de forma a integrar também os alunos 

com classificação negativa à disciplina de Educação Física. 

Após o diálogo direto com os alunos, deparamo-nos que as principais 

razões para o insucesso do funcionamento do ateliê foram a desmotivação 
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para a prática da atividade física desportiva, a integração de outros ateliês ou 

tutoria e aproveitamento do tempo para tarefas domésticas ou estudar. 

Após alargarmos o público-alvo, o problema da adesão ao programa 

ainda se observava. Nunca pensamos em cruzar os braços e lutamos para 

levar a cabo a nossa ideia. Desta forma, definimos como estratégia integrar no 

ateliê acompanhantes dos alunos de modo a passarem a palavra aos restantes 

colegas. Para que este aspeto fosse bem-sucedido planeamos sessões que 

proporcionavam aos jovens momentos de convívio, alegria e clima de festivo. 

Consequentemente, conseguimos acolher mais duas alunas assíduas ao 

programa que faziam parte da população com índice de massa corporal 

elevado e percentagem de massa gorda e perímetro de cintura abdominal 

elevados. Deste modo, passamos a ter uma turma de três alunas fiéis ao 

desenvolvimento do programa e outras duas que não eram tão assíduas. 

As sessões sempre foram divertidas e tinham como componente 

obrigatória a música. Tentamos ao máximo desviarmo-nos dos exercícios 

tradicionais que desenvolvem a aptidão física, pois não são bem aceites pelo 

público-alvo por estar presente a dor, o sacrifício e a dificuldade. Desta forma, 

conseguimos que as alunas desenvolvessem tanto as capacidades 

condicionais, como as capacidades coordenativas, através das diferentes 

modalidades que compõem o programa de educação física. Observamos uma 

maior predisposição para a prática da atividade física e consequentemente 

uma forte motivação para a melhoria da imagem corporal. 

Indo ao encontro com a opinião de Queirós (2004), se a educação se 

assume como um esforço de posicionar o ser humano no seu tempo, nos seus 

problemas e necessidades, ou seja, num determinado envolvimento, a Escola 

não pode perder de vista o referente social das suas práticas, caso contrário 

corre o risco de ficar desconectada com a sociedade onde se insere, e terá 

como consequência evidente o afastamento cada vez mais acentuado dos 

jovens que nela participam.  
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4.3. Área IV – Desenvolvimento Profissional 

 

A área de desenvolvimento profissional engloba atividades e vivências 

importantes na construção da competência profissional, promovendo o sentido 

de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação. 

 Esta área tem como principal objetivo perceber a necessidade do 

desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca da experiência, da 

investigação e de outros recursos de desenvolvimento profissional. Desta 

forma o ano de estágio profissional proporcionou-me momentos únicos para 

além da aquisição de ferramentas teóricas e práticas como auxílio do processo 

de transição para o contexto profissional. 

Neste contexto o sentido de pertença a um grupo e o desenvolvimento 

de uma identidade profissional foi fundamental para o decorrer de um ano letivo 

que nos exigiu muito trabalho e entrega para que decorresse da melhor forma. 

Assim, nos momentos mais difíceis e que necessitamos de mais apoio, o grupo 

de educação física unia-se e ajudava-nos da melhor forma. Às quartas-feiras 

de tarde, após as sessões do ateliê, esperava-nos um debate entre as mais 

variadíssimas temáticas, nomeadamente a importância da disciplina de 

educação física (EF) na atualidade, com o professor A. Este transmitia-nos a 

sua opinião com base nos seus anos de experiência e, daquela forma, a sua 

revolta com a EF atual, consoante os seus relatos de momentos passados, 

fazia algum sentido. Foi o professor com quem mais me identifiquei, pois vivia 

inconformado com o rumo que a nossa disciplina seguia e isso atormentava-o 

de alguma maneira. A sua opinião acerca da construção dos programas 

curriculares de EF faziam-me refletir e, consequentemente, mudar a minha 

ação sobre a prática, através da seleção e planeamento dos conteúdos. 

Outros momentos informais que me ajudaram a crescer foram os 

encontros com o meu núcleo de estágio. Acabamos por passar mais tempo 

juntos do que aquele que estávamos à espera. Nos momentos de 

descontração (almoços na cantina e no bar da escola, tempos livres) 

refletíamos, inconscientemente, acerca da prática uns dos outros. Ouvia com 

atenção os comentários acerca das minhas ações, dos meus comportamentos 

perante os meus alunos, tentando melhorá-los. A nossa troca de experiências 

ajudou-me a ultrapassar várias situações menos boas e a crescer como 
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professora estagiária. Esta troca de informação não se regeu apenas ao 

núcleo, como também se estendeu perante os meus colegas e amigos da 

faculdade. Todos nós partilhamos momentos, todas as segundas-feiras, de 

forma entusiasta e descontraída, alargando o nosso leque de conhecimentos 

através de relatos de experiências e de partilhas de opiniões. 

Relativamente aos momentos formais que proporcionaram o meu 

desenvolvimento profissional, a minha participação na adaptação e validação 

de um questionário para Português permitiu-me aprofundar matérias no âmbito 

da investigação. Este estudo intitulado “perceções dos estudantes estagiários 

acerca do processo formativo vivenciado em contexto de estágio e do seu 

contributo para a vida profissional” foi apresentado no Encontro de Jovens 

Investigadores – IJUP. O seu desenvolvimento proporcionou-me a vivência de 

experiências que mais tarde seriam repetidas através da apresentação do 

Relatório de Estágio. Também me permitiu adquirir e desenvolver 

conhecimentos no campo da investigação que mais tarde foram indispensáveis 

para o projeto desenvolvido com a minha turma. 

Hoje sinto-me mais capaz. Capaz de seguir em frente, de correr o 

mundo, de lutar por aquilo que quero ser, pois a partir de hoje fui lançada ao 

mundo do trabalho com as ferramentas necessárias para chegar ao sucesso. 

 Contudo, tenho perfeita noção que não posso parar, que tenho de ter 

humildade suficiente para conseguir aprender, para não esquecer que o mundo 

que me envolve está mais que apto para transmitir o seu conhecimento. Hoje 

sinto-me capaz de ser professora, no entanto sentir-me-ei estudante para 

sempre e abraçarei com toda a força as oportunidades de aprendizagem que 

forem surgindo, porque a cada dia que passa desejo ser melhor. 
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ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO: “DESENVOLVIMENTO DAS 

CAPACIDADES CONDICIONAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

CONSTRUÇÃO DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS EM CONTRACICLO” 

 

Daniela Gomes 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Douro nº1 

 

 

Resumo 

 
O presente estudo pretende criar um programa de exercitação personalizado que permita 

desenvolver as capacidades condicionais dos alunos da Escola Secundária de Oliveira do 

Douro, durante as aulas de 90 minutos, paralelamente com o ensino das modalidades previstas 

no projeto curricular de EF da escola. A amostra é constituída por 15 sujeitos com idades 

compreendidas entre os 14 e 15 anos, dos quais 9 são do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino. O instrumento utilizado neste estudo para avaliar a aptidão física foi a bateria de 

testes Fitnessgram. O programa foi apresentado aos alunos através de uma grelha individual 

que prescrevia os seis exercícios dedicados às diferentes capacidades condicionais. Para o 

tratamento de questões fundamentais relativas à temática do estudo foram utilizados os 

seguintes procedimentos estatísticos: testes comparativos de médias (testes Paired Sample t-

test) e a análise dos conteúdos, de carater mais qualitativo. A análise dos resultados indicou 

como principais conclusões: a bateria de testes do Fitnessgram, ainda com algumas limitações, 

permitiu identificar o nível de condição física dos alunos; o programa cumpriu o seu objetivo 

relativamente ao desenvolvimento das capacidades condicionais. 

 

 

Palavras-chave: Investigação-ação, educação física, condição física, capacidades 

condicionais, programa de exercícios. 
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Abstract 

 
The following study aims to create a personalized exercising program that allows the students 

from Oliveira do Douro Secondary School to develop conditional capabilities during the 90 

minute classes along with the teaching of the foreseen sports in the PE curricular project of the 

school. The sample is composed of 15 subjects with ages ranging from 14 to 15 years old from 

which 9 subjects are females and 6 are males. In order to evaluate the physical aptitudes of the 

subjects it was used a fitness assessment called Fitnessgram. The assessment was presented 

to the students in an individual grid composed of six exercises dedicated to the different 

conditional capabilities. The following statistical procedures were used in order to treat the 

fundamental questions allusive to the thematic: average comparison tests (Paired Sample t-

test) and content analysis with a more qualitative character. Data analysis revealed mainly that 

the fitness assessment (Fitnessgram) still with some limitations allowed to identify the physical 

condition of the students; the assessment met its objectives regarding the development of 

conditional capabilities. 

 

 

KeyWords: Action Research, physical education, physical condition, conditional capaabilities, 

exercising program. 
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Introdução 

 

Temos vindo a assistir a grandes mudanças sociais e ao aumento de 

hábitos sedentários da população, especialmente ao nível dos contextos de 

vida diária dos jovens, devido ao crescente envolvimento eletrónico, 

implementação de rotinas de vida excessivamente organizadas, densidade e 

tráfegos urbanos, provocando o aumento da limitação do espaço disponível 

para as atividades livres de rua e como consequência a insegurança crescente 

no meio escolar e habitacional (Neto, 1994, 1997).  

Segundo Neto (1997), a carência destas experiências por parte dos 

jovens sem capacidade de independência no seu envolvimento físico, leva à 

suspeição de que muitos deles apresentam um reportório motor empobrecido e 

uma capacidade de adaptação a novas situações muito problemática. 

Esta progressiva diminuição de estimulação coloca um desafio enorme 

quanto à valorização da educação física como disciplina curricular (Neto, 

1997). Deste modo, segundo Gomes (1997), um dos papéis fundamentais da 

educação física é o de ajudar as crianças e jovens a virem a ser adultos 

fisicamente ativos e desportivamente cultos; então, o desenvolvimento da 

aptidão física é tarefa fundamental da infância e adolescência.   

Tal como afirma Corbin (cit. por Loureiro, 2007) a aptidão física pode ser 

interpretada com diferentes significados. Expressões como performance 

motora, rendimento motor, aptidão motora, habilidade motora aptidão total, 

valor físico, condição física e aptidão relacionada com a saúde são algumas 

das designações atribuídas. 

Mazo (2008) refere que a aptidão física é um conjunto de características 

possuídas ou adquiridas por um indivíduo relacionado com a capacidade de 

realizar atividades físicas. 

Para Maia (1988), a aptidão física é a capacidade de realizar níveis 

moderados ou vigorosos de atividade física sem evidenciar sinais exagerados 

de fadiga. Esta capacidade deve ser mantida durante toda a vida. Ou seja, a 

aptidão física significa não ficar cansado na realização de esforços comuns, 

“conseguindo realizar as atividades da vida com entusiasmo, suportando 

esforços físicos exigentes e inesperados” (Romão e Pais, 2006, p. 18) 
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Barbanti (1990) refere que a aptidão física é o oposto de estar fatigado 

com esforços ordinários, de falta de energia para realizar as atividades da vida 

com entusiasmo. Por outro lado, refere que como não é fácil medir a prontidão, 

o vigor, fadiga, alegria, apreciação, é necessário identificar componentes que 

possam ser medidos e desenvolvidos uns em separado dos outros. Assim, 

segundo o autor, existem componentes da Aptidão Física mais associadas à 

saúde (resistência cardiorrespiratória, composição corporal, flexibilidade, força 

e resistência muscular localizada) e outras mais associadas às habilidades 

desportivas (agilidade, equilíbrio, velocidade, potência, tempo de reação e 

coordenação). 

É unanimemente aceite que a escola é o local ideal para a 

implementação da atividade física (Sallis, 1987). De facto, à escola está 

reservada uma grande tarefa – a da formação integral do individuo.  

Para este autor, à educação física, enquanto disciplina curricular, são-

lhe atribuídos objetivos de formação motora e corporal que contribuirão para a 

referida formação do individuo. Contudo, não pode, no entanto, ignorar a 

problemática e os desafios que a sociedade atual levanta.  

A constante evolução tecnológica tem vindo a criar profundas alterações 

no estilo de vida das pessoas, repercutindo-se negativamente no bem-estar e 

na saúde das populações. 

Neto (1997) refere que a comunidade científica parece também aceitar 

que o treino regular das capacidades motoras, pode reduzir uma série de 

fatores de risco sobretudo ao nível dos acidentes cardiovasculares. Desta 

forma, torna-se fundamental que a sociedade altere o estilo de vida, adotando 

comportamentos que permitam um modo de vida mais saudável e com mais 

qualidade, cultivando hábitos alimentares saudáveis paralelamente com a 

prática desportiva regular e ativa. 

Deste modo, compete à educação física melhorar e desenvolver as 

capacidades motoras dos jovens. 

Romão e Pais (2006) apresentam a diferença entre capacidade e 

habilidade na área de educação física e do desporto. “Capacidade” refere-se às 

qualidades inatas de uma pessoa, como um talento, um potencial; exemplos de 

capacidade seriam a força, a resistência, a flexibilidade, etc.; enquanto 

“habilidade” refere-se a coisas aprendidas, desenvolvidas, como habilidade 
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para jogar futebol, andebol, basquetebol, ténis, etc.. As capacidades são 

elementos essenciais para o rendimento motor. Deste modo, Pereira (1998) 

afirma que, para que qualquer atividade motora possa ser executada com êxito, 

necessitamos das capacidades motoras, e o desporto e desenvolvimento do 

rendimento estão intimamente ligadas ao desenvolvimento dessas 

capacidades. 

Gomes (1991) defende que as capacidades motoras são formas de 

movimento específico, bem como instrumentos básicos para o saber fazer e 

para o fazer. Este mesmo autor reforça Pereira (1998), afirmando que 

capacidades motoras são pressupostos do rendimento para a aprendizagem e 

realização das ações motoras desportivas. 

Vasconcelos (1993) segue a mesma linha dos autores acima 

supracitados, afirmando que a capacidade motora está especificamente 

relacionada com a execução de uma habilidade e influencia a forma como o 

individuo adquire e realiza determinado movimento. 

Romão e Pais (2006) entendem que as capacidades são determinadas 

geneticamente, isto é, toda a pessoa nasce com uma certa quantidade de 

força, resistência, flexibilidade, por exemplo, mas ninguém nasce com a 

habilidade de jogar futebol, andebol ou basquetebol. Isto tem que ser aprendido 

e desenvolvido. Portanto, a habilidade motora, é uma forma de movimento 

especifico, dependente da experiencia deste movimento que foi automatizado 

com a repetição.  

Os mesmos autores defendem que quando se procura desenvolver uma 

das nossas capacidades motoras, todas as outras são influenciadas, pela 

característica da sobrecarga utilizada ou pelo nível do treino físico. Nas 

pessoas com baixos níveis de preparação física, os exercícios para o 

desenvolvimento de uma capacidade especifica terão efeitos nas demais. 

Assim, é preciso considerar o facto de que o maior grau de desenvolvimento de 

uma capacidade motora especifica pode somente ser alcançado se as outras 

forem também desenvolvidas a um certo nível. Por isso, o desenvolvimento de 

todas as capacidades motoras deve ser harmonioso (Romão e Pais, 2006). 

As capacidades motoras são divididas em dois grupos de capacidades: 

as capacidades coordenativas e as capacidades condicionais. Estas últimas 

são fundamentadas na eficiência do metabolismo energético. Elas são 
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determinadas pelos processos que conduzem à obtenção e transformação de 

energia, isto é, os processos metabólicos nos músculos e sistemas orgânicos. 

Elas são basicamente quatro: a Força, a Resistência, a Velocidade e a 

Flexibilidade. 

A Força é a capacidade de reagir contra uma resistência com base nos 

processos de inervação e metabolismo muscular. É a capacidade de superar 

ou opor-se às resistências do movimento (Romão e Pais, 2006).  

Para estes autores, a resistência é a capacidade de suportar e recuperar 

da fadiga física e psíquica. Existem vários modelos de classificação da 

capacidade de resistência, dependendo das vertentes analisadas.  

A Velocidade é a capacidade de executar movimentos no mais curto 

espaço de tempo. No sentido fisiológico do termo, é a capacidade de executar 

ações motora no minino espaço de tempo e com intensidade máxima. A 

velocidade é a capacidade fundamentalmente determinada pela componente 

genética e pelo sistema nervoso (Romão e Pais, 2006). 

A Flexibilidade é a capacidade que o individuo tem para executar, ao 

longo de toda a amplitude articular, movimentos de grande amplitude por si 

mesmo ou por influência auxiliar de forças externas (Batista, Rêgo e Azevedo, 

2011). 

Desta forma, a Educação Física deverá tentar dar aos seus alunos uma 

formação desportiva de base, aumentando de forma programada as suas 

capacidades motoras e despertando alegria e prazer através do movimento 

(Botelho e Duarte, 1999). 

Torna-se fundamental o trabalho, e consequente desenvolvimento das 

capacidades condicionais nas aulas de educação física, pois estas são a base 

para a prática de qualquer modalidade, a necessidade que o corpo exige para 

a execução de qualquer movimento ou habilidade motora. O programa nacional 

cria um elo de ligação entre o desenvolvimento das capacidades condicionais e 

a aula de educação física, através da implementação do domínio da aptidão 

física que deverá ser levado em conta. No entanto, são muitos os professores 

que não se focam neste domínio, uma vez que é um trabalho desmotivante e 

exigente para os alunos e necessita de algum tempo dedicado. Este tempo de 

forma a não anular o tempo destinado à exercitação das modalidades pode ser 
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conjugado, para que haja um trabalho dinâmico e mais atrativo para as 

crianças e jovens. 

Nota-se uma desvalorização do eventual impacto da aptidão física nas 

escolas, consequência de múltiplas razões que espelham a nossa sociedade 

atual; então, nós como profissionais do desporto temos que contornar tais 

problemas contribuindo para a valorização da atividade física desportiva no 

contexto escolar. Para isto é necessário uma mudança de atitude, de 

pensamento não vendo o trabalho na escola como um elemento perturbador, 

mas sim como um facilitador do treino. Há uma necessidade de transmitir ao 

jovem a satisfação do trabalho físico e em que medida este pode ser do seu 

agrado, para isto temos que treinar as crianças e jovens “brincando”, 

eliminando os métodos tradicionais proporcionadores de mal-estar, fadiga e 

dor. Para isto tem que existir uma boa planificação de treino, que permita uma 

boa progressão na capacidade de rendimento e que seja capaz de prevenir o 

surgimento de lesões. Assim, a planificação deve prever um desenvolvimento 

harmonioso da força, velocidade e resistência (Colaço, 20136). 

Outro princípio orientador do treino, defendido pelo autor, que poderá 

combater a desmotivação face a este tipo de desenvolvimento é a criação de 

meios e exercícios diversificados utilizados para criar a adaptação gradual no 

organismo com estímulos de treino que devem variar ao longo do ano. 

Seguindo estes princípios e tendo por base, em todas as circunstâncias 

o tipo de aluno, o desenvolvimento das capacidades condicionais na escola 

será mais valorizado e enriquecido. Este pensamento poderá encaminhar a 

educação física para o caminho pretendido, desenvolvendo alunos com estilos 

de vida saudáveis e melhorando a aptidão dos mesmos para a prática das 

diversas modalidades através do desenvolvimento de um suporte base para 

todos os desportos. 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 Sebenta de Atletismo de estudos práticos é um documento interno elaborado pelo Doutor José 

Augusto para a unidade curricular de estudos práticos, ano letivo 2012-2013. 



116 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Este estudo tem como objetivo geral criar um programa de exercitação 

personalizado que permita desenvolver as capacidades condicionais dos 

alunos da Escola Secundária de Oliveira do Douro, durante as aulas de 90 

minutos, paralelamente com o ensino das modalidades previstas no projeto 

curricular de EF da escola. Esta ideia surgiu através da minha perceção inicial 

perante a realidade observada e a ideia transmitida por Colaço (2013) acima 

referida, de que existe um esquecimento ou mesmo uma desvalorização deste 

tipo de capacidades, sendo estas importantes para a prática das diversas 

modalidades. 

 

Objetivos Específicos 

Numa perspetiva mais específica pretendeu-se neste estudo: 

 Reconhecer o nível de condição física dos alunos da turma através de 

uma avaliação inicial das capacidades condicionais: força do trem superior, 

médio e inferior, resistência, velocidade e flexibilidade. 

 Operacionalizar um programa de exercícios personalizado que permita 

desenvolver as capacidades condicionais; 

 Identificar o impacto do programa no desenvolvimento das capacidades 

condicionais através da sua operacionalização durante as aulas de 

90minutos do 2º período escolar.  

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Segundo Ferrance (2000) a investigação-ação é um processo no qual os 

participantes examinam a sua própria prática educativa de forma sistemática e 

cuidadosa, utilizando técnicas de pesquisa. 

Embora existam vários tipos de investigação que podem ser utilizadas, a 

investigação-ação refere-se especificamente a uma investigação disciplinada e 
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cuidadosa, realizada por um professor, cuja informação obtida será informar e 

mudar suas práticas futuras. 

Desta forma, procedi investigação desta temática visto ser uma área de 

interesse pessoal e, principalmente, por observar nos meus alunos um défice 

preocupante ao nível do desenvolvimento das capacidades condicionais que 

influenciam negativamente a execução das habilidades motoras. 

 

Caracterização dos participantes  

 

Os participantes foram 15 alunos do Ensino Básico, da Escola 

Secundária de Oliveira do Douro. Todos frequentam regularmente as aulas de 

Educação Física, no currículo normal, e não apresentam qualquer tipo de 

deficiência física e/ou mental previamente diagnosticada. Verifica-se a 

predominância do sexo feminino (n=9) face aos 6 elementos do sexo 

masculino. As idades dos participantes estendem-se dos 14 aos 15 anos 

(média de idades). A professora de EF da turma (primeira investigadora) 

também participou no estudo porquanto foi responsável por todo o programa, 

desde a sua conceção à sua concretização, passando também pela 

monitorização do mesmo.  

 

Instrumentos de recolha de resultados 

Apresentação do programa 

 

Para que o estudo fosse realizado, construiu-se um programa de 

exercitação personalizada, que tinha como principal objetivo desenvolver, de 

forma individualizada, as diversas capacidades condicionais: resistência, 

velocidade, flexibilidade e força (superior, média e inferior). Este não teve o 

intuito de criar um impacto na saúde dos participantes, visto que não é 

dedicado tempo suficiente à exercitação para que tal se observe; nem criar 

alunos musculados e com corpos esculturais, mas sim desenvolver as 

capacidades condicionais de forma a facilitar a execução das habilidades 

motoras das diversas modalidades.  
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O programa foi composto por seis exercícios nos quais, cada um 

destinado ao desenvolvimento de uma capacidade específica (força superior, 

intermédia e inferior, resistência, velocidade e flexibilidade), os quais são 

apresentados de forma sucinta na tabela abaixo indicada. 

 

Tabela 2 – Descrição dos exercícios que compunham o programa de exercitação personalizada. 

Exercício Descrição 
Capacidade 

Condicional 

Agility Lader, 

Sprint 

Utilização da escada de agilidade para desenvolver a velocidade e 

agilidade. Nesta atividade os alunos executam as diversas 

sequências de movimentos indicadas pelo professor e após o 

término desta tarefa realizam sprint num percurso retilíneo de 15 

metros. A recuperação deverá ser ativa através de corrida lenta. 

Velocidade 

Medicine Ball 

com flexão dos 

membros 

superiores 

Este exercício tem como principal objetivo desenvolver a força dos 

membros superiores. Existem 4 alvos posicionados em diferentes 

alturas e direções, o aluno, utilizando uma bola medicinal com peso 

adaptado à sua capacidade, deverá lançar para cada alvo e 

apanhar. Após cada lançamento deverá realizar uma flexão dos 

membros superiores. 

Força Superior 

Agachamentos, 

Salto 

Horizontal 

Utilizando a bola medicinal com peso apropriado à sua capacidade, 

o aluno deverá realizar cinco agachamentos implementados pelo 

professor seguido de salto horizontal, alcançando o solo com os 

dois pés e de forma equilibrada. O objetivo principal será 

desenvolver a força dos dois membros inferiores. 

Força do trem 

Inferior 

High Plank Alt. 

Knees 

O aluno deverá adotar a posição de prancha, colocando o plano 

posterior do tronco reto, contraindo o abdominal. Adotada esta 

posição terá de elevar o joelho lateralmente para as suas costelas, 

alternando assim os membros inferiores. Terá como objetivo 

principal desenvolver a força abdominal. 

Força 

Intermédia 

Steps, 

Percurso 

Vaivém 

Utilizando um banco sueco, o aluno, deverá realizar subir e descer 

cinco vezes com um pé de cada vez, seguindo-se a realização de 

um trajeto pré-definido pelo professor através de corrida ligeira. Os 

alunos terão de realizar a tarefa consoante as repetições sugeridas 

pelo professor através do plano individual. 

 

Resistência 

Senta e 

Alcança 10’’ 

Exercício dedicado à flexibilidade específica, na qual a mobilidade 

se limita a uma ou várias articulações em função das exigências de 

cada modalidade. A amplitude do movimento é alcançada sob a 

influência de uma força externa, neste caso um colega de turma. 

Flexibilidade 
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Desta forma, o exercício foi de carater passivo, pois a amplitude 

conseguida era por ação de uma força externa. 

O programa foi implementado na escola, onde desenvolvi o estágio 

profissional, entre o início do mês de Janeiro e início de Março de 2013 (meses 

que compõem o 2º período), nas aulas de 90 minutos. 

Consegui criar uma dinâmica engraçada entre o funcionamento do 

programa e os meus alunos. A existência de um dossier de trabalho que 

organizava a programação individual de treino de cada aluno facilitou o 

processo de iniciação das tarefas; ou seja, os alunos não necessitavam da 

minha presença para iniciarem as diferentes atividades que compunham o 

programa, pois dentro do dossier existia uma grelha com a identificação do 

aluno e as respetivas prescrições dos exercícios que eram analisadas, 

refletidas e descritas após as aulas. Desta forma, o dossier era nada mais, 

nada menos, um conjunto de documentos, em que cada documento 

correspondia a informação individual de cada aluno e o que este deveria 

realizar durante o programa.  

No momento da prescrição das tarefas tive em atenção variadíssimos 

aspetos, tais como: a observação da atividade dos alunos, os feedbacks que 

estes me transmitiam acerca de como se sentiam após a realização do 

programa e, principalmente, os princípios do treino. 

O programa operacionalizava-se do seguinte modo: nas minhas aulas a 

distribuição dos alunos era realizada através da formação de pequenos grupos 

de trabalho. No momento que achava pertinente, selecionava um grupo que se 

dirigia ao dossier onde se encontravam os planos de treino e retiravam aquele 

que tinha a sua identificação, analisando e executando-o. Enquanto este grupo 

de alunos participava no programa, os restantes não interrompiam a sua 

prática relativa à exercitação da modalidade em questão.  

Esta troca de tarefas não era realizada a qualquer momento da aula, 

pois nos momentos iniciais de aprendizagem de novos conteúdos e de 

instrução de tarefas, pretendia que todos os alunos estivessem presentes. 

Deste modo, o funcionamento do programa decorria durante o tempo dedicado 

ao jogo, ou seja, enquanto duas equipas competiam entre si, a restante 

executava o programa. À medida que os alunos iam terminando, substituíam os 

colegas que estavam em competição, havendo assim uma troca de funções. 
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Este tipo de organização, dava espaço e autonomia ao aluno para executar as 

tarefas ao seu ritmo moderando o seu esforço. 

É claro que estes estavam permanentemente sobre a minha supervisão 

para que não aproveitassem a existência do programa como um momento de 

relaxamento e descontração. 

Após terminado o treino o aluno sabia que era o seu momento para 

diminuir o ritmo cardíaco e poder beber água. Antes de retomar a aula eu pedia 

a sua opinião acerca da prescrição do seu plano de treino, com base nos 

sintomas que este fora sentindo ao longo das tarefas.    

 

Validação do programa de exercitação personalizada 

 

Estes exercícios foram apresentados a dois peritos, de forma a avaliar 

se estes iriam de encontro aos objetivos pretendidos. Torna-se importante 

referir que estes são especializados na área das ciências do desporto e 

professores de educação física há mais de 20 anos. Após lhes ser apresentado 

os diversos exercícios e observado o decorrer do programa de 

desenvolvimento das capacidades condicionais, estes concluíram que as 

tarefas seriam apropriadas para os objetivos que se pretendeu alcançar.  

 

Avaliação da condição física 

 

De forma a avaliar a aptidão física dos alunos apresentada antes e após 

a aplicação do programa, selecionou-se a bateria de testes Fitnessgram. 

O Fitnessgram (2002) é um programa de educação e avaliação da 

aptidão física relacionado com a saúde e envolve as componentes de aptidão 

aeróbia, composição corporal e aptidão muscular (flexibilidade, força e 

resistência muscular). O quadro seguinte apresenta as variáveis de aptidão 

física avaliadas neste estudo e os testes da bateria Fitnessgram (2002) 

utilizados para mensurar cada uma das variáveis. 
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Tabela 3 – Componentes da Aptidão Física avaliada versus Teste da bateria Fitnessgram  

Componente da Aptidão Física avaliada Teste 

Aptidão aeróbia (resistência) Vaivém (Shuttle Run) 

Força Superior Extensões de braços (Push Up) 

Força Média Abdominais (Curl Up) 

Força Inferior Salto Horizontal (Long Jump) 

Flexibilidade Senta e alcança (Sit and Reach) 

 

O Teste do Vaivém (Shuttle Run) consiste na realização de um percurso 

de 20 metros, numa cadência definida. O aluno parte da posição vertical até à 

linha oposta e inverter o sentido da corrida. Este teste tem como principal 

objetivo avaliar a capacidade de resistência apresentada pelo aluno.  

Por outro lado, com o objetivo de quantificar a força dos membros 

superior, realizou-se o teste das extensões de braços (Push Up). Na posição 

de prancha facial com os membros superiores estendidos e as mãos colocadas 

à largura dos ombros, o aluno deve realizar a flexão-extensão dos membros 

superiores, mantendo sempre o alinhamento entre o tronco, membros inferiores 

e cabeça.  

Outro teste que tem como objetivo a avaliação da força, mas desta vez a 

abdominal é o teste dos Abdominais (Curl Up). Os alunos posicionavam-se em 

decúbito dorsal com os membros inferiores fletidos (aproximadamente a 140º) 

e os membros superiores estendidos ao longo do tronco. Elevavam 

parcialmente o tronco, enquanto um colega colocava as mãos em concha para 

servir de repouso à cabeça do executante.  

O teste do Salto Horizontal (Long Jump) é com os apoios paralelos aos 

ombros e membros superiores ao longo do tronco, o aluno realiza a flexão e 

consequente extensão dos membros inferiores de forma a atingir a maior 

distância possível. 

Por último, mas não o menos importante, o teste do Senta e Alcança (Sit 

and Reach). Consiste em partir da posição de sentado com o membro inferior 

fletido e o outro em extensão. Fletir o tronco à frente, tentando apoiar as mãos 

sobre uma caixa, o mais longe possível, e manter a posição durante um 

segundo. O teste deve ser realizado novamente, trocando a posição dos 

membros inferiores. 
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A avaliação foi realizada em dois momentos distintos. Primeiramente 

antes da implementação do programa de forma a obter os resultados da 

aptidão física de cada aluno, e posteriormente no final das oito semanas 

dedicadas à realização do programa.  

 

Análise dos resultados 

 

Na análise exploratória dos dados dos participantes precedeu a 

realização dos testes comparativos de médias. Nos testes de comparação de 

médias foram aplicados os testes Paired Sample t-test. O nível de significância 

assumido foi de p <0.05. Todo o tratamento estatístico de dados foi realizado 

no software IBM SPSS Statistics 20®. 

Para além da análise quantitativa recorri à análise do conteúdo de 

acordo com as minhas reflexões escritas elaboradas a propósito do programa. 

Estas foram realizadas após as aulas e remetem para o modo como foi 

organizado e orientado o programa, quais as dificuldades sentidas e 

estratégias que contornassem tais problemas, reformulações e (re)adaptações. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

 

Evolução do programa de desenvolvimento das capacidades condicionais 

 

Inicialmente o programa foi apresentado aos participantes do estudo, 

após ser avaliado pelos peritos, nos quais foram definidos os seus objetivos e 

exercícios que o compunham. Após a sua apresentação foram entregues os 

planos individuais de trabalho; nestes, cada aluno teria as cargas e repetições 

adaptadas às suas capacidades avaliadas através da bateria de testes 

Fitnessgram. No entanto, senti que os resultados obtidos poderiam ter sido 

influenciados, deste modo, recorri ao feedback individual de cada aluno acerca 

de como se sentia na realização de cada tarefa, apropriando-o às suas 

capacidades de forma a poder desenvolve-las controladamente. De sessão 

para sessão os alunos iriam atribuindo os diferentes feedbacks de como se 

sentiam na realização das tarefas e consequentes cargas e repetições. 
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”No final da realização do programa, cada aluno, individualmente, deu o 

feedback (…) se poderia aumentar ou diminuir a carga conseguindo 

manter a mesma eficiência do movimento e aumentar ou diminuir as 

repetições” (Reflexão Aula nº 46 e 47) 

 

Após algumas sessões de realização do programa, quatro elementos 

participantes desenvolveram a força dos membros inferiores através de outro 

exercício, visto que este poderia ser o mais adequado e apropriado para eles.  

 

“ (…)trouxe para esta aula elásticos para a realização de exercícios que 

desenvolvem os braços, os ombros e costas. Com este tipo de material o 

aluno consegue criar a carga que lhe é devida sem realizar qualquer 

esforço prejudicial e que ponha em causa a performance do aluno.” 

(Reflexão Aula nº 54) 

 

Nas aulas da modalidade de futebol dedicadas especialmente ao jogo, 

os alunos não realizavam a tarefa que visava o desenvolvimento da resistência, 

visto que esta já era exercitada através do contexto de jogo. 

 

Em jeito de conclusão, o diálogo com os alunos e a observação destes 

na realização do programa, foi fundamental para orientar individualmente cada 

um. 

 

“Penso que a opinião pessoal do aluno é importante, pois sinto uma 

enorme dificuldade em criar cargas e repetições para jovens que não 

praticam qualquer tipo de atividade física desportiva” (Reflexão Aula nº 46 

e 47) 

 

Níveis de desempenho dos participantes 

 

Na tabela 4 que se segue podem ser observados os valores médios 

relativos à resistência, força superior, média e inferior e flexibilidade, referentes 

à avaliação do primeiro e segundo momento. 
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Tabela 4 – Resultados obtidos após a implementação do programa de exercitação personalizada. Testes com 

resultado estatístico (*). 

 N Média DP T P 

Resistência momento 1 

15 

43,60 27,396 
-1,934 ,074 

Resistência momento 2 46,07 25,494 

Força Superior 1 13,00 7,672 
-2,026 ,062 

Força Superior 2 15,27 8,058 

Força Média 1 49,13 24,570 
-2,570 ,022* 

Força Média 2 58,07 21,423 

Força Inferior 1 1,4640 ,34096 
-2,168 ,048* 

Força Inferior 2 1,4887 ,34031 

Flexibilidade 1 26,40 4,672 
,000 1,000 

Flexibilidade 2 26,40 3,869 

 
Podemos observar que a capacidade força inferior e média apresenta 

diferenças estatisticamente significativas. No entanto, embora os valores da 

resistência e da força superior não sejam estatisticamente significativas, o valor 

de p é muito próximo. Tal facto poderá estar relacionado com a limitação 

temporal imposta ao programa. No que concerne ao resultado observado na 

flexibilidade, poderá ter surgido devido a limitações de escala do próprio teste, 

ou seja, como o teste limita um valor máximo, todos os participantes que 

ultrapassavam esse valor não se referenciava quantitativamente. 

Um estudo apresentado por Lopes, Maia e Mota (2001) relativamente à 

análise dos efeitos de programas de educação física na expressão da aptidão 

física, conclui que alunos sujeitos a este tipo de programas obtêm um 

desenvolvimento superior a alunos que não realizam trabalho específico nos 

níveis de expressão de aptidão física, da capacidade de coordenação corporal 

e das habilidades motoras. 

Relativamente aos programas de desenvolvimento das capacidades 

condicionais aplicados e analisados pelos autores, o maior impacto observou-

se apenas na melhoria da força do trem superior. Contudo, as aulas não 

tiveram qualquer efeito na melhoria da prestação na prova de resistência e na 

prova de flexibilidade. 

Observa-se assim, através dos programas aplicados nas aulas de 

educação física, um efeito positivo no desenvolvimento dos níveis de 

expressão da aptidão física. 
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Conclusão 

 

Após realizada a avaliação inicial que me permitiu identificar o nível de 

condição física dos alunos, foi implementado um programa de exercitação 

personalizada. Este reconhecimento dos níveis iniciais dos alunos surgido 

através da bateria de testes do Fitnessgram, apenas foi necessário como 

instrumento de comparação de valores antes e após a aplicação do programa. 

Após a análise dos resultados obtidos concluo que o programa foi 

operacionalizado corretamente, uma vez que foi de encontro aos objetivos 

traçados. Assim, observa-se uma evolução dos alunos desde o primeiro 

momento de avaliação até ao momento da avaliação final, ao nível da condição 

física. 

Através de uma aplicação prática e refletida deste método sistematizado 

de desenvolvimento das capacidades condicionais deparei-me com resultados 

positivos relativos aos ganhos da força (inferior, média e superior) e da 

resistência. No entanto, apenas os ganhos da força inferior e média foram 

estatisticamente significativos, estando os valores da força superior e da 

resistência próximos dos valores de p. Os dados mostram que as aulas não 

tiveram qualquer efeito na melhoria da prestação na prova de flexibilidade (sit 

and reach). Contudo, este resultado pode ter surgido devido às limitações da 

própria escala do teste. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Considerações Finais 

 

Sei que sou a mesma que descrevi ser na minha dimensão enquanto 

pessoa; pessoa que existe, que vive tão intensamente, abraçando todos os 

momentos como se fossem os últimos. No entanto, hoje sinto-me diferente! 

 Sinto que alcancei mais uma etapa da minha vida, surgindo uma certa 

angústia de como cresci tão depressa; ainda ontem, a minha irmã me tirara as 

“rodinhas” laterais da bicicleta e segurara o assento dando o equilíbrio 

necessário para eu me sentir segura. 

Sei que hoje, meu coração está mais preenchido, mais sensível, mais 

quente, devido às inúmeras pessoas que conheci. Professores, funcionários, 

colegas e aos meus alunos que me tornaram uma pessoa melhor e atenta aos 

problemas dos outros, sensível às características de cada um, e que de um 

modo ou de outro me ajudaram a crescer como pessoa. 

Hoje tenho a noção de como é ser-se professor em Portugal, fruto da 

formação inicial cuidada que só a minha faculdade me soube dar com o 

contributo dos magníficos professores que fizeram parte do meu percurso 

académico, pois esses valem mais do que todos os outros. Através destes, do 

planeamento para a realização o trajeto não foi tão abrupto, pois orientaram-me 

da melhor forma, obrigando-me a refletir acerca dos meus pensamentos, 

decisões e ações, sem nunca me darem respostas exatas. Hoje sei, que o 

trajeto para o sucesso obriga a um planeamento cuidado, através do 

estabelecimento de objetivos claros, metas alcançáveis e normas orientadores 

que nunca nos permitam desviar do caminho certo. Desta forma, a avaliação 

torna-se um ponto crucial no âmbito do controlo da prática, permitindo a 

aquisição de feedbacks para que o meu desempenho fosse melhorado. Estes 

foram conceitos desenvolvidos ao longo da minha prática profissional, 

contextualizados e aplicados de acordo com o público-alvo com que me 

deparei. 

A intervenção perante as três turmas, deram-me a possibilidade de 

vivenciar um leque de situações diferenciadas agindo de forma pensada e 

situada, pois cada aluno revela uma personalidade própria que não pode ser 

generalizada aos restantes elementos da turma. Através destes aprendi a 

importância da reflexão no contexto da formação inicial do estágio profissional, 
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pois as minhas atitudes teriam de ser justas e corretas se exigisse o mesmo do 

aluno como um sujeito que vive em sociedade. Este foi sempre um aspeto que 

me sensibilizou durante todo o ano letivo. 

Outra característica com que me deparei na escola, e que havia 

despertado em mim o interesse, foi a fraca condição física que os alunos 

apresentavam e que prejudicavam a execução das habilidades motoras das 

diferentes modalidades. Como sou desconformada por natureza e não aceito 

nada sem vivenciar na primeira pessoa, decidi criar algo que atendesse às 

necessidades dos alunos. Para isto, teria de pensar num método que 

desenvolvesse as capacidades motoras condicionais dos alunos de forma 

satisfatória e entusiasta, pois de nada serviria tentar desenvolver este tipo de 

trabalho que implicaria alguma autonomia se o aluno não sentisse prazer 

naquilo que estaria a exercer. 

Surgiu então a ideia de criar um programa de exercitação personalizada 

que apelava à melhoria da condição física dos alunos, de forma a facilitar-lhes 

a execução das habilidades motoras das diversas modalidades. 

Depois destas vivências, que de um certo modo marcaram o meu ano de 

estágio profissional, senti uma certa nostalgia ao recordar tudo o que ficara 

para trás, tudo o que o tempo levara, sem que eu desse por isso. Não o julgo 

por me ter tirado algo de tão precioso, – a possibilidade de exercer a profissão 

que tanto desejei – pois em muitos momentos que o trabalho me roubava a 

vida pessoal apelei para que o tempo passasse depressa; tão depressa que no 

instante de fechar os olhos tudo poderia já ter terminado. 

Hoje tudo passou! São 4 da manhã e dou por mim sentada na cama a 

escrever, após a última aula do ano letivo, pois há algo que me inquieta. 

 

“Sinto-me angustiada, hoje não consigo dormir. A vida segue o seu rumo 

tranquilamente e nem dá conta da minha existência. Poderia sussurrar ao 

meu ouvido, em tom secreto, como seria o começo desta nova etapa que 

se avizinha. (...) Porque o amanhã tem que ser amanhã e não apenas 

ontem? O ontem que outrora acordava e ouvia o som da campainha… é 

hora de ser aquilo que eu mais gosto, ser professor” (Diário de Bordo do 

dia 14 de Junho, A Certeza da Incerteza) 

 



133 

Porque sinto esta necessidade de escrever? Já haviam terminado todas 

as reflexões? Será que algo ficou por dizer? 

Havia chegado o momento em que tudo passara … 
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Anexo I - Grelha do programa de exercitação personalizada e individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Individual Aluno 1 
CAPACIDADES Velocidade Força Superior  Força Inferior Força Média Resistência Flexibilidade 

Data / Exercícios 
Agility Lader, 
Sprint 15m 

Medicine Ball, 
flexão 

Agachamentos(5) 
Salto horizontal 

High Plank Alt. 
Knees 

Steps (5), 
Percurso vaivém 

Senta e 
Alcança 10’’ 

22 de Janeiro 3 reps 5 reps 5 reps 6 reps 6 reps 5 reps 

29 de Janeiro 4 reps 5 reps 5 reps 8 reps 6 reps 6 reps 

7 de Fevereiro 5 reps 5 reps 5 reps 8 reps 7 reps 6 reps 

19 de Fevereiro  5 reps 5 reps  10 reps 7 reps 6 reps 

26 de Fevereiro 6 reps 5 reps  12 reps 8 reps 6 reps 

5 de Março 6 reps 5 reps  12 reps 8 reps 7 reps 

OBSERVAÇÕES: 
O exercício de Flexibilidade foi alterado após a primeira aula. Com a ajuda de um colega a aluna estará na sua amplitude máxima durante 10 
segundos. 
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