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RESUMO 

 

A elaboração do presente documento foi efetuada no âmbito do Estágio 

Profissional (EP), que está inserido no plano de estudos da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), no ciclo de estudos 

conducentes ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário. O objetivo fundamental é analisar criticamente os 

momentos mais marcantes que ocorreram ao longo do Estágio Profissional. 

O EP decorreu na Escola Secundária das Laranjeiras, na ilha de S. Miguel – 

Açores, com um núcleo de estágio constituído por três elementos sob o 

acompanhamento e supervisão de um Professor Cooperante da escola e uma 

Professora Orientadora da instituição.  

Este documento está organizado em cinco capítulos: o primeiro refere-se à 

“Introdução”; o segundo ao “Enquadramento Biográfico”, contém uma breve 

história da minha vida e expectativas em relação ao estágio; o terceiro 

concerne ao “Enquadramento da prática profissional”; no quarto capítulo 

“Realização da Prática Profissional” relato todo o processo do EP tendo em 

conta as três/quatro áreas de desempenho docente, baseando-me nas 

reflexões elaboradas ao longo do ano letivo; por fim, o quinto capítulo é 

referente às “Conclusões e Perspetivas para o Futuro”. De destacar ainda, a 

realização de um Estudo Comparativo – Motivos que levam os alunos a não 

realizar aulas de natação. 
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ABSTRACT 

 

The elaboration of the current document was done regarding the practicum, 

which is part of the study plan of the Faculty of Sports of the University of Porto 

(FADEUP), in the study cycle leading to the degree of Master in Physical 

Education Teacher Education in the third and secondary cycles of school. The 

main goal is to analyze, in a critical approach, the key moments which occurred 

throughout the practicum. 

The practicum took place in the Escola Secundária das Laranjeiras, in S.Miguel 

island-azores, with an internship group composed of three members. For the 

fulfillment of this practicum, the FADEUP assigned a guiding teacher and the 

school in question assigned a cooperative teacher (CT). 

This document is organized in five chapters: the first one refers to the 

"Introduction".; the second to the "Biographical Context", containing a reflection 

about my life history and the expectations regarding the internship; the third 

chapter is about the "Professional Activity Context"; in the fourth chapter, 

"Fulfillment of the Professional Activity", I go through all the steps of the 

practicum having in consideration the three/four areas of teaching performance, 

supported by the reflections done throughout the school year; finally, in the fifth 

chapter referes to the "Conclusions and Future Perspectives". To highlight the 

achievement of a Comparative Study - Reasons that lead the students to not 

perform swimming lessons. 
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O presente documento corresponde ao Relatório de Estágio (RE) e foi 

realizado no âmbito do Estágio Profissional (EP) inserido no segundo ano do 

Mestrado em Ensino de Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e 

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

O meu estágio profissional decorreu na Escola Secundária das Laranjeiras 

(ESL) na Região Autónoma dos Açores em que o núcleo de estágio (NE) era 

constituído, também, pelos estudantes estagiários Delfim Vieira e Leandro 

Pereira. Foi orientado pelo Professor Cooperante (PC) e pela Orientadora da 

FADEUP Professora Doutora Paula Queirós. 

 O EP é momento determinante na formação de professores pois permite 

aos estagiários desenvolver, entre outras, competências de conceção, 

planeamento, realização e avaliação, tendo como base os conhecimentos 

adquiridos ao longo da sua formação. É um momento único, pois permite ao 

estagiário incorporar-se na realidade da escola para exercitar o olhar 

investigativo, visando a formação do profissional reflexivo, crítico e capaz de 

elaborar e desenvolver propostas de ação. A construção do presente 

documento insere-se numa das quatro áreas de desempenho do EP, 

nomeadamente na Área IV – Desenvolvimento Profissional. 

 O EP tem como objetivo a integração do estudante – estagiário, no 

exercício da vida profissional de uma forma progressiva e orientada através da 

prática de ensino supervisionada (PES) 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.  

 Durante este ano letivo, fui responsável por todo o processo de ensino 

aprendizagem da turma B do 12.º ano de escolaridade, dividida em B1 e B2 

dos cursos Científico – Humanístico de Artes Visuais e Científico – Humanístico 

de Ciências e Tecnologias. Todos os fundamentos referentes à conceção, 

planeamento, realização e avaliação foram realizados por mim sob a constante 

orientação do e da professora orientadora. O RE é o colmatar de todo este 

processo, onde estão patentes as minhas experiências vividas, aprendizagens, 
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dificuldades, momentos marcantes e repletos de emoções, que até, se tornam 

difíceis de passar para o papel.  

O presente relatório encontra-se organizado em seis capítulos, sendo o 

primeiro correspondente à Introdução onde são apresentados todas as 

intenções deste relatório e expostas breves considerações. Um segundo 

capítulo referente ao Enquadramento Biográfico onde é apresentado o meu 

percurso de vida, experiências desportivas, académicas e também as 

expetativas em relação ao EP. O terceiro capítulo designado Enquadramento 

da Prática Profissional consiste numa explanação de todo o contexto e 

intervenientes onde decorreu a minha prática profissional. No quarto capítulo, 

Realização da Prática Profissional, exponho todo o processo e 

maioritariamente todas as experiências mais significativas que decorreram no 

âmbito das quatro áreas de desempenho consideradas no EP: Área I – 

Organização e Gestão do Processo de Ensino e Aprendizagem; Áreas II e III – 

Participação na Escola e Relação com a comunidade e Área IV – 

Desenvolvimento Profissional.  

  Ainda na área IV encontra-se o Estudo Comparativo – Motivos que 

levam os alunos a não realizar aulas de Natação, onde é efetuada uma revisão 

de literatura e onde são apresentados/comparados os resultados com os 

obtidos no trabalho realizado no ano letivo 2001/2002 pelo então estagiário 

Luís Sousa.  

 Por fim, quinto capítulo marcado como Conclusões e Perspetivas 

Futuras, em que efetuo um balanço das experiências mais significativas e 

momentos marcantes que vivi durante o EP, e que foram fundamentais para o 

meu crescimento a nível da dimensão pessoal e profissional, e termino, com 

perspetivas em relação ao meu futuro. 

 

1.1 - Enquadramento concetual do estágio no contexto da formação inicial 

 

O EP carateriza-se como sendo um projeto de formação do estudante 

com a integração do conhecimento proposicional prático essencial ao 

professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando 
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o conhecimento no espaço escolar. O projeto de formação 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 as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação. 

De acordo com Garcia (1999) a transição entre aluno - professor implica 

um período de dúvidas e tensões, designada muitas vezes como “choque com 

a realidade”. Esta fase é marcada por aprendizagens em contextos geralmente 

desconhecidos, dificultando principalmente o seu período de adaptação.  

 

1.2 - Caraterização geral do estágio e objetivos 

 

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

progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real. Pretende-se principalmente que o estudante estagiário adquira 

um leque alargado de competências profissionais que o tornem capaz de 

desenvolver a sua capacidade reflexiva e crítica tornando-o apto a responder a 

todas as exigências, dificuldades e desafios da profissão de ser professor.   

As competências profissionais, associadas a um ensino da Educação 

Física e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho 

do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de Agosto) e estão 

organizadas em quatro diferentes áreas de desempenho: 

I – Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem que engloba a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino; 

II e III – Participação na Escola e Relações com a Comunidade que 

englobam todas as atividades não letivas realizadas tendo em vista a 

integração na comunidade e um conhecimento do meio regional e local; 

IV – Desenvolvimento Profissional que abrange as atividades e vivências 

importantes na construção da competência profissional. 

Particularizando, para a área I surgem como tarefas: 

- Lecionar as aulas da turma atribuída pelo PC; 
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- Elaborar documentos para os três níveis de planeamento (anual, 

unidade temática e aula); 

- Elaborar os planos de observação sistemática e realizar as 

respetivas observações; 

- Elaborar uma reflexão final escrita de cada aula e da unidade 

didática, do plano anual e das observações realizadas; 

- Participar nos conselhos de turma em que realiza a PES, nas 

reuniões do departamento curricular e do grupo disciplinar; 

 

Nas áreas II e III surgem como tarefas:  

- Participar nas atividades contempladas no plano educativo do 

departamento curricular e do núcleo de estágio; 

- Promover pelo menos uma ação, no âmbito das atividades 

desportivas, que facilite não só a integração e a sociabilização 

dos alunos, como também, promova sinergias com a 

comunidade; 

- Recolher e organizar a informação relativa à função de diretor de 

turma; 

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

- Colaborar nas atividades de DE da escola e elaborar o relatório 

desenvolvido no acompanhamento do DE. 

 

E por fim, na área IV, as tarefas a cumprir são: 

- Elaborar o projeto de formação individual, evidenciando uma 

escrita adequada e uma articulação coerente de ideias; 

- Recorrer à investigação como forma de entender e informar a 

prática que está a ser objeto de investigação; 

- Elaborar o Relatório de Estágio, no cumprimento das exigências 

plasmadas no Regulamento de Estágio; 

- Elaborar atas e outros documentos advindos da participação na 

escola, como forma de adquirir competências necessárias ao 

exercício profissional; 
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- Elaborar a construção do Relatório de Estágio no cumprimento 

das exigências indicadas no Regulamento de Estágio.  
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2.1- Identificação - Quem sou eu 

 

      Chamo-me Raquel Pavão Furtado, nasci a 1 de Outubro de 1988, em 

Ponta Delgada na ilha de S. Miguel, no Arquipélago dos Açores. 

 Desde muito cedo que a minha vida está “ligada” ao Desporto, por 

influência dos meus pais, amigos e pelo meu gosto inato pela prática 

desportiva. Porém, o meu pai que também praticou durante muito tempo 

futebol, num clube da ilha e posteriormente foi treinador e dirigente desse 

mesmo clube, teve um papel importante no meu percurso desportivo. Assim 

lembro-me que em criança ia, por vezes, com o meu pai ver o treino e gostava 

imenso. Acredito que este foi um fator determinante para o “bichinho do 

desporto” crescer. 

Queria estar sempre em movimento, com muita dinâmica, a correr e 

jogar futebol, andar de skate, patins, bicicleta. Na minha freguesia, existiam os 

chamados “torneio de jogos infantis”, participei sempre nestes torneios, dos 

quais saí sempre vencedora. Na escola participei, também, nos jogos 

desportivos, que consistem em competições formais com outras escolas. 

De salientar, que a minha vida desportiva passou fundamentalmente 

pelo Voleibol. Comecei a jogar aos 8/9 anos, desde o escalão minis até ao 

escalão sénior. No entanto, por motivos de saúde, por volta dos 12/13 anos tive 

de fazer uma paragem no desporto (fundamentalmente no voleibol), pois nessa 

altura não se sabia bem o que tinha (andava sempre de médico em médico), 

descurando assim a minha prática. 

Posteriormente, ultrapassados os problemas de saúde, voltei à prática, 

regressando assim ao Voleibol, onde participei em campeonatos regionais, 

num campeonato nacional e fiz parte da seleção dos Açores. 

 Entretanto também tinha outra paixão, os cavalos, e por volta dos meus 

14/15 anos inscrevi-me na equitação, nunca deixando a prática do voleibol, 

tendo assim os meus dias todos preenchidos com a escola, equitação e 

voleibol. Chegava a ter aulas de equitação e voleibol no mesmo dia, a minha 

mãe ia buscar-me à equitação e lembro-me que ia mudando de roupa no carro, 
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para poder chegar a tempo ao treino de voleibol. Mas valia sempre a pena, 

como já diz o ditado, quem corre por gosto não cansa! 

 Passado alguns anos, já não consegui conciliar tudo, infelizmente, e 

com muita pena minha tive de optar e então renunciei a equitação e continuei 

somente com o Voleibol. 

 

     2.2- O meu percurso 
 

 Durante o meu percurso académico, na escola secundária que frequentei 

não optei por desporto, pois nesse ano não abriu a opção de Desporto por falta 

de alunos, tendo-me decidido pela vertente de ciências e tecnologia. 

 Chegado o momento de ingressar no ensino superior tinha algumas dúvidas 

se haveria de ingressar na área do Desporto ou na área da saúde 

(enfermagem), uma vez que por um lado não queria sair dos Açores e o curso 

de enfermagem existia cá na Universidade dos Açores, mas por outro lado a 

minha vida sempre estivera ligada ao desporto, estando assim numa 

dicotomia... Com quem falava e pedia conselhos, pais, professores, amigos, 

todos diziam que me viam muito mais em desporto. Concorri assim para 

Desporto, ficando na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

apelidada de melhor faculdade. Foi difícil ter de sair da minha ilha e ir sozinha 

para um lugar novo com pessoas novas, enfim, com tudo novo, mas sinto que 

foi muito estimulante e enriquecedor, pois aprendi e cresci muito também.  

 No 2º ano de licenciatura nesta faculdade, foi-me exigido uma nova escolha 

na minha formação, em que optei pelo ramo de Desporto para Populações 

Especiais. Esta experiência demonstrou-se muito valiosa e permitiu ainda 

compreender com maior pormenor os benefícios da Atividade Física nos 

indivíduos portadores de deficiência.  

     Atualmente, frequentei o 2º ano de Estágio Profissional/Mestrado de Ensino 

da Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto, e realizei o estágio na 

Escola Secundária das Laranjeiras. De volta à ilha, regressei novamente a 

praticar Voleibol. 
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 Como verdadeira entusiasta do Desporto, motivou-me a hipótese de 

poder aliar o ensino à prática desportiva. 

 

     2.3- Entrada no estágio 

 

Confesso que todo este tempo passou num ápice, e quando olho para 

trás faço-o com orgulho desde a entrada na faculdade, até chegar a um 

patamar importante da minha vida académica, o Estágio. 

De acordo com Matos (2012) através do documento orientador de 

estágio da FADEUP, o EP tem por objetivo proporcionar o exercício da vida 

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

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

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

da profissão. 

Assim o ponto fulcral do estágio concentra-se na transferência da 

formação para a profissão, ou seja na consolidação de toda a teoria, 

conhecimentos e ferramentas que nos foram fornecidas. É certo que esta é 

uma experiência crucial na nossa formação como professores, pois colocam-se 

à prova todas as nossas competências, recorremos aos nossos conhecimentos 

adquiridos anteriormente, transmitindo-os e transferindo-os para a nossa 

prática. 

Assim, este estágio surge como um processo crucial na transição de 

aluno-professor. 

 

2.4- As minhas expetativas em relação ao estágio 

 

      O EP funciona como um colmatar de um patamar da minha formação 

académica. Perspetivei que este ano de estágio seria um ano de muito trabalho 

e de muita aprendizagem. 

  Inicialmente eram muitos os anseios e nervosismo acerca deste 

processo, principalmente nas tarefas de planeamento, realização e avaliação, 
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adequação da matéria de ensino, motivação e interesse pela matéria 

lecionada. Contudo ser professor não se resume somente às aulas de EF, 

envolve o contato social com os alunos fora de aula, a relação com a 

comunidade escolar, a resolução de situações na direção de turma e não só. 

 Assim, ao redigir o meu PFI, as minhas expetativas eram muitas e foram-

se concretizando ao longo deste ano letivo. No início do 1º Período, segundo o 

PFI: “ Acredito que nesta etapa vou aprender muito, na medida em que irei 

enfrentar realidades que até agora, durante o curso não foram encaradas. O 

facto de vivenciar novas experiências, aprendendo com professores 

experientes, estando assim numa fase mais real da profissão docente….” 

   “Com toda a certeza que nesta fase importantíssima da minha formação, 

irei adquirir novos conhecimentos e experiência, a vários níveis, elevando 

assim as minhas competências. Tenciono ultrapassar possíveis 

limitações/dificuldades (tarefas de planear, realizar e avaliar), que poderão 

surgir, e julgo que ao longo do tempo se irão dissipar e aos poucos irei alcançar 

determinados objetivos”. 

   Na realidade, com o meu estágio consegui mostrar as minhas 

potencialidades ao longo do ano e ser competente nas minhas funções 

enquanto professora.  

    Relativamente à turma que lecionei, esta foi empenhada, calma, bem-

disposta e com sentido de responsabilidade. As aulas foram sempre 

caraterizadas por um excelente clima, os alunos realizaram sempre o que lhes 

foi pedido com comprometimento e neste sentido sinto que tive sorte na 

medida em que foram miúdos excecionais com quem trabalhei. 

  Sem dúvida, que estas expetativas vieram ao encontro do que estava à 

espera, foi um ano extremamente gratificante e enriquecedor, na medida em 

que foi um processo fulcral na obtenção de uma maior confiança e segurança 

para a profissão de professor. 
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3.1- Contexto legal e institucional 

 

A Iniciação à Prática Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP) integra o Estágio Profissional (EP) – Prática 

de Ensino Supervisionada (PES) e o correspondente Relatório (RE), rege-se 

pelas normas da instituição universitária e pela legislação específica acerca da 

Habilitação Profissional para a Docência. A estrutura e funcionamento do 

Estágio Profissional (EP) consideram os princípios decorrentes das orientações 

legais designadamente as constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de 

março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e têm em conta o 

Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento geral dos 

segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado em 

Ensino de Educação Física.  

O EP é uma unidade curricular superiormente enquadrada pela 

Comissão Científica do Curso de Segundo Ciclo de Estudos tendente ao grau 

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

presidida pelo Diretor do Curso. 

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

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física da FADEUP e decorre nos 

terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos. 

A organização da unidade curricular EP é da responsabilidade do 

professor regente, em estreita relação com a Comissão Científica e a 

Comissão de Acompanhamento do Curso de Mestrado em Ensino. 

A orientação da prática de Ensino Supervisionada é realizada por um 

docente da FADEUP, tendo como função orientador, nomeado pelo órgão 

competente, também, pelo professor cooperante escolhido pela comissão 

científica, ouvido o professor regente da unidade curricular Estágio Profissional.  

O EP é destinado à prática pedagógica supervisionada e ao 

desempenho do estudante-estagiário exercendo o papel de professor. 

Remetendo a um sentido mais operacional, o estagiário neste ano letivo, 

tem a seu cargo diversas funções, não só a parte de lecionação das aulas 
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durante o ano, como também funções de diretor de turma, participação em 

todas as reuniões. 

 As atividades iniciam-se no dia 1 de setembro e prolongam-se até ao 

final do ano letivo das escolas básicas e secundárias onde se realiza o 

Estágio.1  

 

3.2- Onde decorreu o meu estágio 

 

O EP decorreu na Escola Secundária das Laranjeiras. A Escola 

Secundária das Laranjeiras (ESL) situa-se na freguesia de São Pedro, no 

concelho de Ponta Delgada, com 2,81 km² de área e 7 742 habitantes. Esta é 

uma das três freguesias citadinas de Ponta Delgada, na ilha de S.Miguel no 

Arquipélago dos Açores. É uma escola que acolhe alunos do 3ºciclo e do 

ensino secundário (7º- 12ºano). 

A Escola Secundária das Laranjeiras distingue-se pela beleza do edifício 

e espaço envolvente, atualmente enriquecido pelo Parque Século XXI. Trata- 

se de um edifício construído especificamente para funcionar como escola, com 

um design moderno e atrativo da autoria do arquiteto Farelo Pinto, provido de 

um complexo desportivo de grande qualidade e potencialidade, rodeado de 

magníficos jardins e zonas de lazer para os alunos. 

Foi criada pelo Decreto Regulamentar Regional n° 6A/86/A, de 31 de 

Março, e foi inaugurada em 17 de Dezembro de 1986, embora tenha iniciado a 

sua atividade em 6 de Outubro. Foi considerada, naquela época, uma das 

duzentas melhores escolas dos países da OCDE. 

   Ao lado da escola fica situado o Complexo Desportivo das Laranjeiras 

que integra distintos espaços e equipamentos desportivos cuja gestão é 

autónoma. Em tempo letivo, as instalações são preferencialmente cedidas para 

as aulas de Educação Física, mas, em tempo extracurricular, servem também a 

comunidade.  

                                                           
1 Texto realizado a partir do documento Regulamento da unidade curricular do estágio 
profissional, 2012/2013. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Delgada


   - 20 - 

      Dadas as condições técnico-funcionais, bem como as suas 

características arquitetónicas, foi galardoada com o prémio Excelência pela 

OCDE, em 2000.  

Relativamente às instalações para a prática de Educação Física, esta 

escola está muito bem dotada, pois a nível de instalações exteriores tem uma 

pista sintética de Atletismo e Polidesportivo; a nível interior tem uma Sala de 

Ginástica (ginástica de solo, aparelhos e trampolins), Sala de Judo, Pavilhão, 

Sala de treino físico e Piscina de 25m. 

Por conhecer as potencialidades da ESL e por pretender regressar à 

minha zona de residência, optei por realizar o estágio nesta escola. 

De salientar que o EP decorrido na ESL contou com dois núcleos de 

estágio, sendo o meu núcleo constituído por mim, Delfim Vieira e Leandro 

Pereira. Apesar de não nos conhecermos, antes do inicio desta longa etapa, 

demo-nos logo muito bem, existindo desde cedo uma empatia entre nós. Ao 

longo do ano, funcionámos como uma verdadeira equipa, pois sempre existiu 

muita cooperação e entreajuda entre os três, o que foi fundamental para 

ultrapassarmos com sucesso os vários problemas e dúvidas com os quais nos 

fomos deparando.  

Por fim, toda a orientação deste processo crucial da minha formação, foi 

assegurado pela orientadora da FADEUP, Professora Doutora Paula Queirós e 

pelo professor cooperante, da ESL, estas duas orientações foram 

extremamente importantes neste processo, ajudando-me sempre a crescer 

através das suas sugestões, críticas e ensinamentos. 

 De acordo com Silva (2009), o professor cooperante deverá ser então o 

líder natural do núcleo de estágio, desenvolvendo as condições necessárias ao 

sucesso dos seus discípulos. Ao longo do ano, a convivência diária com o PC 

na escola, as reuniões semanais, todas as atividades escolares e outros 

momentos informais, foram sempre ocasiões para aprender mais, para alargar 

o meu conhecimento enquanto professora, todo o questionamento do PC 

ajudou-me também a desenvolver as minhas ideias sobre como ensinar e estar 

na aula, e a boa relação permitiu a abordagem a qualquer assunto. 
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3.3- Os meus Alunos 

 

Este ano letivo esteve à minha responsabilidade lecionar as aulas do 12º 

ano. A turma do 12º ano era dividida em duas B1 e B2, sendo que a B1 era 

referente ao curso de Científico - Humanístico de Artes Visuais, constituída por 

7 alunos (do sexo feminino), com média de idade de 17,7 anos. Relativamente 

a B2 frequentava o curso Cientifico - Humanístico de Ciências e Tecnologias, 

constituída por 9 alunos (4 do sexo masculino e 5 do sexo feminino), com 

média de idade de 17,3 anos. Perfazendo assim um total de 16 alunos, estes 

apresentaram um bom comportamento, empenho, dedicação e interesse, 

sendo que foi meu intuito fomentar a aprendizagem diária consistindo a minha 

prática em aulas motivadoras e com um clima positivo. 

De uma forma geral, era uma turma homogénea que se apresentou no nível 

elementar, mas como já referi, demonstrou estar sempre muito disponível para 

trabalhar. 

As caraterísticas da turma foram evidentes desde o primeiro contacto, na 

medida em que houve uma mútua empatia.  

 Uma das minhas prioridades iniciais foi estabelecer uma boa relação, 

interagindo com eles para tentar perceber as suas histórias, personalidades e 

desejos. Sendo uma turma de 12º ano, considerei essencial promover-lhes o 

melhor que a EF pode dar para que ficassem com boas recordações desta 

disciplina, e para que no futuro tivessem um estilo de vida ativo, em que a 

prática desportiva fosse um dado presente no dia-a-dia. 

Para Bento (1986), um aspeto fundamental para o êxito na condução de 

todo o processo de ensino assenta no facto de que o professor deverá 

conhecer pressupostos relacionados com os alunos, entre os quais os fatores 

psíquicos, físicos, sociais, económicos, hábitos quotidianos. 

Dos vários elementos que dão forma ao processo de ensino-aprendizagem, 

destaco o papel do professor e do aluno, e particularmente a relação que o 

professor estabelece com os seus alunos. Sendo esta relação uma das 

valências de todo o processo, o conhecimento por parte do professor das 

características (físicas, sócio-afetivas, psíquicas, económicas, hábitos, 
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saúde…) do aluno, vai influenciar e de certo modo facilitar, desde o primeiro 

momento todas as tarefas do professor.   

 

3.3.1- Relação professor-aluno 

 

Ensinar envolve uma interação inter-pessoal, e o modo de interação entre o 

professor e o aluno comanda o processo educativo. 

O modo como o professor se relaciona com o seu aluno, o tipo de relação 

que ambos estabelecem, quer dentro quer fora da sala de aula, poderão ser 

indiciadores do sucesso ou insucesso escolar desse mesmo aluno 

Um ambiente de aprendizagem optimizado impõe a consideração do 

sistema de relações entre o professor e o aluno, sendo um ambiente caloroso e 

vivencial, de consideração e cuidado, numa orientação clara para o aluno, que 

os níveis mais elevados de participação podem ser conseguidos (Rosado & 

Ferreira, 2011 cit. Mesquita & Rosado,2011). Os autores destacam ainda que é 

imprescindível compreender e encarar o ambiente relacional, na sala de aula, 

como determinado por diversas variáveis, entre as quais sobressai a 

afetividade e, em particular a perceção do ambiente afetivo existente. Esta 

perceção representa uma razão que pode afetar o processo de ensino, 

influenciando variáveis como a motivação, o ambiente humano e relacional, 

participação, empenhamento e até mesmo para o desenvolvimento pessoal e 

social. 

A relação professor-aluno deve basear-se no respeito mútuo, amizade e na 

troca de experiências que determinam uma boa relação, tendo em vista o 

melhor aproveitamento no processo ensino-aprendizagem (Nassar, 1993). 

Deste modo, importa ter a consciência que a boa relação não significa que 

o professor permita tudo e que seja “espetacular”, mas sim que encontre a 

harmonia e equilíbrio entre a ordem e compreensão. 

3.4- Ser professor 

As conceções sobre ser professor variam em função de diferentes 

paradigmas e orientações. 
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São muitas as imagens de professor a ter em conta, o professor não é 

um técnico. Assim como ser jornalista não é ser técnico. É ser antes de tudo 

um sujeito integrado com o mundo e sabedor de seu papel social. 

Ser professor significa, antes de tudo, ser um sujeito capaz de utilizar o 

seu conhecimento e a sua experiência para desenvolver-se em contextos 

pedagógicos práticos preexistentes, significa ainda, tomar decisões pessoais e 

individuais constantes, porém sempre reguladas por normas coletivas, as quais 

são elaboradas por outros profissionais ou regulamentos institucionais. 

O conceito de Profissão está associado a um saber específico. 

De acordo com Caixeirinho (2009), é importante esclarecer o sentido de 

“eu pessoal” e “eu profissional”, ou seja, a identidade pessoal e identidade 

profissional. A identidade pessoal baseia-se na construção de si mesmo, 

resultado da socialização, da origem, das experiências, dos valores, culturas e 

contextos de cada um, neste caso do Professor. A identidade profissional, para 

além da formação por que todos os professores são sujeitos, resulta do 

caminho percorrido sob a orientação do que Nóvoa (1992) denominou de “três 

AAA” (Adesão, Ação e Autoconsciência). Denota isto que, a construção de um 

Professor solicita “princípios e valores”, e capacitação para trabalhar com e 

para o aluno. Para tal, é preciso agir. E a decisão de qual a maneira e o modelo 

a adoptar está relacionado com o lado “pessoal” do Professor. Cada 

profissional percorre o seu caminho, por estradas ou atalhos, do modo em que 

encara ser a forma mais adequada sem nunca deixar de consultar uma “guia” 

(regras e métodos da docência). Na verdade, o professor deverá ser capaz de 

se questionar e refletir sobre os caminhos trilhados foram os mais acertados a 

seguir. Esta é considerada pelo autor uma dimensão decisiva da profissão 

docente, uma vez em que a mudança e a inovação pedagógica estão 

intimamente dependentes deste pensamento reflexivo. 

Como afirma Nóvoa (1992), não se pode deixar de construir no interior 

de uma pessoalidade profissional sem: 

- Conhecimento, pois é crucial conhecer e saber bem aquilo que se 

ensina; conhecimentos relativos à sua disciplina, conhecimento curricular do 

conteúdo; conhecimentos de normas; 
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- Cultura profissional, visando a integração na profissão, compreender os 

sentidos da instituição, aprender com os colegas mais experientes, refletir 

sobre o trabalho;  

- Tato Pedagógico, capacidade relação e comunicação sem a qual não 

se cumpre o ato de educar; 

- Trabalho em equipa; capacidade de inter-ajuda; 

- Compromisso social, dirigindo à diversidade cultural, inclusão social, 

princípios, valores. 

Durante este estágio profissional, muitas foram as vezes que ouvimos 

que o professor assume um papel de ator. 

Na verdade, a atuação do professor na sala de aula, cenário central, e a 

relação que estabelece com os seus alunos não é, forçosamente, a mesma 

fora dela.  

O Professor pode assumir muitas vezes o papel de ator. As analogias 

entre o professor e o ator são imensas. No teatro, assim como na educação, é 

de extrema importância a relação que se estabelece entre os participantes da 

situação - professor e aluno/ator e plateia (Nassar, 1993). 

Do mesmo modo, Nassar (1993) ainda destaca o facto de que tanto um 

como outro profissional tem a sua atuação afetada pela reação da audiência a 

que se dirigem. Assim, não é possível descurar o facto de que o professor não 

é um simples técnico de ensino. É, acima de tudo, uma pessoa que entra em 

sala de aula, às vezes, cansado, irritado, doente, mas também com alegria, 

com muita vontade, com amor. Trabalhando estes fatores, em sentido análogo 

ao do ator, o professor deve distanciar-se de sua vida pessoal e, ao mesmo 

tempo, utilizar-se de vivências para a construção de sua personagem. Desta 

forma, se possível assegurar melhor o objetivo de promover a aprendizagem 

no educando. 

Sem dúvida que a profissão de docente perdura como uma das mais 

estruturantes e importantes na vida de todos nós. Por esse motivo, e por 

considerar que há pessoas que nos marcam e nos moldam para toda a vida. 
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3.4.1- Ser professor de Educação Física 

 

Como afirma Ferreira (2010) torna-se necessário fomentar aos alunos 

uma cultura e uma competência desportivo corporal adequada, beneficiando o 

desenvolvimento da personalidade, incitando valores, razões, saberes que 

ajudam a organizar as suas vidas. Pela importância formativa que a EF 

celebra, pela corporização de atividades físicas com significados culturais, pelo 

contributo único para o desenvolvimento de crianças e jovens e pelo 

alargamento de saberes de outras áreas de intervenção, parece ser evidente e 

consensual a legitimação da Educação Física como ponto integrante do 

currículo escolar. 

É indiscutível que a aula de Educação Física é extremamente relevante, 

na medida em que esta aula é o único local de aprendizagem 

pedagogicamente orientado e supervisionado de desporto para muitos alunos.   

A Educação Física é muito importante e essencial na vida de todos nós, 

principalmente na vida de crianças e jovens no sentido de incrementar os 

hábitos e estilos de vida saudável ao longo da vida. Neste âmbito, Loureiro, 

Matos e Diniz (2009) referem que o professor de E.F. é um agente socializador 

fundamental. 

De acordo com Bento (1998a), a Educação Física é a disciplina escolar 

que tem o desporto como matéria, sendo a única disciplina que visa 

essencialmente a corporalidade. Como refere Caldas (2006), a disciplina de 

Educação Física pressupõe uma continuação de convivências e experiências, 

a nível motor, cultural, social e corporal.  

De acordo com o estudo efetuado por Filus, et al. (2004), as aulas de 

Educação Física demonstram também que a inclusão acontece de forma 

natural entre as crianças, uma vez que elas concordam realizar as atividades 

sem qualquer discriminação aos alunos incluídos, mesmo quando estes se 

apresentam diferentes em relação à idade e estatura. Deste modo, as aulas de 

Educação Física promovem um ambiente favorável para o desenvolvimento 

dos aspetos afetivo, lúdico e liderança, pois os alunos têm a oportunidade de 
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participar nas aulas, realizando novas atividades e estabelecendo 

possibilidades de inclusão. 

Assim, o papel do professor é hoje muito abrangente e complexo. A sua 

capacidade profissional terá que ir para além das tarefas didáticas de planear, 

realizar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.4.2- Ser professor estagiário 

 

O professor principiante passa pelo “choque” da realidade, do qual 

advém muitos dilemas, os quais resultam do desvincular das suas 

aprendizagens com a realidade em que se encontra. O professor iniciante foi 

aprendendo e adquirindo conhecimentos e maneiras de ser, fazer e estar de 

acordo com o que lhe era ensinado, porém quando se depara com a realidade, 

estes ensinamentos podem ou não ser adaptados à situação. 

Os primeiros tempos de trabalho na escola constituem um caminho 

marcado por muitos obstáculos, situações variadas e concretas, desafios, dar 

respostas rápidas e convincentes, são sempre momentos em que o professor 

iniciante é “posto à prova”. 

Na minha opinião as caraterísticas que mais se manifestam no início da 

atividade são a insegurança, o facto de sentir-se incapaz e inútil, não ter a 

capacidade de decidir por si mesmo. Isto muitas vezes acontece, pois o 

professor sente-se dividido entre duas identidades, a de ser aluno e de se 

assumir como professor. Tem dificuldades em administrar o tempo de aula, 

sensação de não dominar os gestos mais elementares da profissão. 

Para superar algumas dessas situações, o professor deve ter uma 

atitude optimista, criar confiança enquanto docente, traçar expectativas, 

objetivos, hipóteses, estratégias. 

Segundo Cavaco (1990), a entrada no mundo do trabalho contribui para 

uma simultânea confirmação social e promessa de acesso à autonomia 

económica bem como à possibilidade de construir um projeto de vida. Porém 

sendo esta uma situação importante, de realização e esperança, uma vez que 
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corresponde à inserção na vida ativa, manifesta-se num período de angústias, 

dúvidas, receios… 
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4.1- Área 1- Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

Esta área é constituída por quatro etapas sequenciadas: a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino. Para cumprir tais objetivos, 

tive a necessidade de construir uma estratégia de intervenção regida por 

objetivos pedagógicos que me conduzissem com sucesso a um processo de 

ensino baseado nos valores da aprendizagem na disciplina de Educação 

Física, bem como na formação do aluno-sujeito.  

Na preparação, realização, avaliação e análise do ensino o professor é 

sempre confrontado com objetivos. A função dos objetivos é a de orientar e 

ordenar o ensino. Colocamos o ensino em movimento a partir deles. Bento 

(1995, p.136) refere que “sem objetivos o ensino não passaria muito 

provavelmente de uma coletânea caótica e arbitrária de ações e situações”.   

 É neste momento que colocamos em prática todo o conhecimento e 

experiências adquiridas até então, principalmente pela faculdade, e a partir daí 

fazemos todos os ajustamentos necessários em função do contexto onde nos 

inserimos. 

 

 

4.1.2 - Processo Ensino-Aprendizagem 

 

É neste processo que se estabelece a base de toda a nossa profissão. 

Nesta etapa senti necessidade de ter mais cuidados, exigências e sobretudo 

refletir. Torna-se crucial, utilizar os saberes próprios da Educação Física e os 

saberes transversais em Educação, necessários aos vários níveis de 

planeamento. Assim é fundamental, analisar o Programa de Educação Física, 

neste caso referente ao 12º ano, o Projeto Educativo da Escola, o Plano Anual 

de Atividades, bem como o documento que rege o departamento de EF da 

ESL, sendo também essencial conhecer a turma e os alunos que a constituem. 

Segundo Moreira citado por Santos (2001), o processo de ensino-

aprendizagem é organizado por um conjunto de quatro elementos – o 

professor, o aluno, o conteúdo e as variáveis ambientais (características da 
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escola) -, cada um exerce uma maior ou menor influência no processo, 

dependendo da forma pela qual se relaciona, num determinado contexto. 

De acordo com Santos (2001), analisando cada um desses quatros 

elementos, pode-se identificar as principais variáveis de influência do processo 

ensino – aprendizagem: 

Aluno: capacidade (inteligência, velocidade de aprendizagem); 

experiência anterior (conhecimentos prévios); disposição e boa vontade; 

interesse; estrutura socioeconómica; saúde. 

Conteúdo: adequação às dimensões do aluno; significado/ valor; 

aplicabilidade prática. 

Escola: sistema de crenças dos dirigentes; entendimento da essência do 

processo educacional; liderança. 

Professor: dimensão do relacionamento (relação professor-aluno); 

dimensão cognitiva (aspetos intelectuais e técnico-didáticos); atitude do 

educador; capacidade inovadora; comprometimento com o processo de ensino-

aprendizagem. 

 Posto isto, é essencial também a elaboração de uma caraterização geral 

e inicial da turma, conhecer certos aspetos fulcrais acerca dos alunos terá um 

peso vital na conduta do processo de ensino-aprendizagem. É importante 

perceber que a informação possuída acerca dos alunos vai influenciar a 

seleção, a administração e a organização dos conteúdos ao longo do ano, das 

unidades didáticas e das próprias aulas. As exigências que são definidas no 

que se refere a objetivos terão de ser passíveis de serem cumpridas e 

superadas pela turma mediante as suas capacidades e condições. Assim, 

selecionei os itens que considerei como informações relevantes para o 

planeamento e execução das matérias ao longo deste ano letivo. Na 

concretização do planeamento das matérias, para além de ter por base esta 

análise geral dos alunos, este também será alicerçado nas várias avaliações 

diagnósticas. 
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4.1.3- Planeamento 

 

O planeamento é uma ação fundamental da nossa prática profissional. É 

necessário planificar o ensino nos três níveis, anual, unidade didática e aula, 

tendo em conta a turma e os alunos a constituem.  

Para Bento (2003) o planeamento é caraterizado como sendo a esfera de 

decisão na qual o professor define quais os efeitos alcançar no ensino e para 

quê são despendidos tempo e energias.  

Para proceder a esta etapa, é fundamental ter um conhecimento geral 

acerca das capacidades dos alunos nas modalidades a abordar, para isso foi 

importante realizar avaliação diagnóstica, para um melhor ajustamento nas 

atividades fomentando assim um correto desenvolvimento na formação do 

aluno.  

Procedi à elaboração dos respetivos planeamentos de acordo com as 4 

categorias transdisciplinares (Cultura desportiva, condição física, aspetos 

psicossociais e habilidades motoras) protagonizadas por Vickers (1989). Deste 

modo, pretendeu-se abordar sempre no sentido de uma sequência lógica de 

conteúdos ajustados e adaptados às dificuldades e potencialidades dos alunos, 

bem como ao número de aulas. 

O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) para além de evidenciar a 

qualidade das tarefas pretende destacar também como estruturar e condensar 

toda a matéria num guião para o ensino podendo ser utilizado com todos os 

desportos. O MEC é constituído por 8 módulos, dividindo-se em análise, 

módulos 1, 2 e 3, decisões, com os módulos 4,5,6 e 7 e aplicação com o 

módulo 8. 

Ao primeiro nível, o planeamento inicial estabeleceu-se com a elaboração 

do plano Anual e com a elaboração do MEC geral, apresentando como uma 

inicial previsão Anual. Podendo sofrer alterações e ser reajustado 

posteriormente. Para a construção deste documento foi necessária uma 

pesquisa e reflexão prévia sobre a disciplina de EF, uma análise aprofundada e 

crítica do Programa Nacional de EF, uma análise do contexto (material, 

instalações da escola), e dos alunos (informações recolhidas através de um 
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inquérito). Atendendo ao Programa de Desenvolvimento da EF e do Desporto 

Escolar do Departamento de EF da ESL (2011-2012) para o 12.º ano todas as 

turmas deverão abordar duas das matérias das categorias A (Desportos 

Coletivos) B (Ginástica) C (Atletismo) e D (Natação); na categoria C 

(Atletismo), todas as turmas deverão abordar uma corrida de velocidade, uma 

de resistência, um salto e um lançamento à escolha da turma; e todas as 

turmas deverão abordar pelo menos uma matéria da categoria E (Outras: 

Badminton, Escalada, Danças Sociais, Judo, Golfe, Corfebol, Beisebol). 

Por conseguinte, elaborei o planeamento das Unidades Didáticas (UD) 

tendo em conta o plano anual, bem como o mapa de espaços. O conteúdo e a 

estrutura do plano de cada unidade foram determinados pelos objetivos, pelas 

indicações acerca da matéria e pelas linhas metodológicas do programa e do 

plano anual. O planeamento das UD pretende garantir a sequência lógica e 

metodológica da matéria, e organizar as atividades sob uma orientação da 

ação pedagógica, remetendo às diferentes aulas um contributo visível e 

sensível para o desenvolvimento dos alunos (Bento, 2003). 

Relativamente ao último nível de planeamento (plano de aula) consideram-

se tarefas mais específicas e pormenorizadas a ter em conta aquando da sua 

elaboração. 

Numa fase inicial, a construção do plano de aula era uma tarefa trabalhosa 

em que despendia algum tempo, no sentido em que necessitava refletir e criar 

situações de aprendizagem que fossem de encontro com o nível dos alunos, 

bem como existir uma sequência lógica de abordagem à matéria de ensino. 

A organização do tempo de aula/dos exercícios também foi um factor 

relevante a ter em conta na elaboração do PA, para que existisse um equilíbrio 

no tempo dedicado a cada exercício e que igualmente não se tornasse 

monótono e entediante. 

Do mesmo modo, o espaço e sua rentabilização foram tidos em conta, a 

maior parte das vezes tive de efetuar um desenho mental do espaço e, assim, 

mentalmente visualizar a sua ocupação, distribuição dos alunos e formação de 

grupos, de forma a que o tempo potencial de aprendizagem fosse o pretendido. 
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Porém com o passar do tempo e da experiência, a construção deste 

planeamento foi-se tornando cada vez mais acessível, rápida e aperfeiçoada. 

 

4.1.4- Realização  

 

Esta etapa passa por conduzir com eficácia a realização da aula, 

atuando de acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes 

dimensões da intervenção pedagógica. 

Embora consciente da “diferença” que existe entre o planeamento e a 

prática, penso que as aulas se forem bem planeadas, a realização destas está 

à partida facilitada. Todas as aulas possuíram uma estrutura tripartida 

(princípio, meio e fim), na parte inicial da aula informava os alunos dos 

objetivos a alcançar e era realizado o aquecimento,- Como afirma Bento 

(1998b, p. 154) “uma das tarefas mais importantes do professor, no início da 

aula, é a comunicação aos alunos dos objetivos e atividades que nela se vão 

desenvolver”; na parte fundamental eram abordados os conteúdos principais da 

aula e no final de cada aula realizava o balanço da mesma e fazia ponte para 

aula seguinte, neste âmbito Bento (1998b, p. 160) refere que “no final da aula o 

professor procede ao seu balanço, avalia a disciplina, os resultados e 

deficiências gerais, destaca aspetos relevantes e faz ligação com as próximas 

aulas”. 

Caso fosse necessário, agrupava os alunos por níveis de capacidade. 

Com efeito, pretendia por em prática a individualização do ensino, 

diferenciando tarefas de acordo com os vários níveis de aprendizagem, 

respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem. 

Nas aulas utilizei uma terminologia específica da nossa disciplina e 

adaptada às situações e à idade dos alunos, tentando utilizar nas diferentes 

situações o tipo de feedback mais adequado. Estabeleci com os alunos uma 

relação assente na responsabilidade, confiança, amizade e sobretudo no 

respeito, procurando deste modo um bom clima de aula. Incentivei a 

participação ativa de todos os alunos no processo de ensino, sendo esta uma 

das minhas pretensões, não fazendo dos alunos meros recetores de 
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informação, mas procurar que todos expressassem, na medida do possível, as 

suas ideias. Porque encaro o ensino “como processo destinado a dar ao 

educando voz, instrumentos e ferramentas de fala, de comunicação, de diálogo 

e convivialidade com tudo e com todos” (Bento, 1995; p. 140). E porque, como 

refere o mesmo autor (1995, p. 95), “há,.... que fazer da escola mais do que 

apenas oficina de ensino e rendimento. Urge recriá-la como um local de 

encontro e convívio, capaz de corresponder às necessidades e pressupostos 

dos adolescentes, de os ajudar a descobrir o caminho cada vez mais difícil da 

identidade e de lhes dar uma sensação de bem-estar, de segurança e 

tranquilidade”. Para tal é fundamental a criação e diversificação de canais de 

comunicação no seio da turma. 

De acordo com Mesquita e Rosado (2011), a comunicação constitui um 

dos fatores fundamentais da eficácia pedagógica no contexto do ensino das 

atividades físicas e desportivas. Uma vez que abrange a transmissão de 

componentes informativas mas, também, um efeito persuasivo, abrangendo 

processamento consciente e inconsciente. A influência sobre os praticantes, 

das comunicações dos professores depende destas dimensões. 

Deve assim, ser dada a devida atenção à paralinguagem (volume da 

voz, tom, ritmo, entoação), bem como a outros aspetos não-verbais da 

comunicação (expressões faciais, contato visual, entusiasmo do professor). 

Na realização da prática, de facto experienciei estas dimensões e 

melhoraram sem dúvida o meu modo de atuação. Achei principalmente que o 

tom de voz e entoação foram melhorando ao longo do ano letivo e esta 

melhoria contribuiu para um desempenho mais eficaz e para um maior e 

melhor clima da aula. 

Deste modo, a influência das comunicações dos professores sobre os 

alunos são importantíssimas, pois não importa somente que o aluno receba a 

informação, é necessário que este seja persuadido e que adira afetivamente às 

atividades propostas (Mesquita e Rosado, 2011). 

Na linha da comunicação, surge o termo instrução, referindo-se a 

comportamentos do ensino que fazem parte do reportório do professor para 
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transmitir informação diretamente relacionada com os objetivos e os conteúdos 

do ensino, no sentido de garantir a aprendizagem (Mesquita e Rosado, 2011). 

Nas aulas, a instrução era referenciada antes da prática no sentido de 

explicar as tarefas e demonstrações, se necessárias, de forma clara e precisa; 

durante as tarefas, emitindo feedbacks e corrigindo; e após a tarefa, no sentido 

de realizar uma, possível, pequena análise e reorganização. Claramente que 

todas estas etapas foram-se melhorando e evidenciando com o passar do 

tempo. 

Como refere Mesquita e Rosado (2011, p.75), “… importa reconhecer a 

existência de três etapas básicas para garantir a qualidade da informação: uma 

fase de instrução propriamente dita, uma fase de controlo da qualidade dessa 

informação e uma fase, eventual, de reformulação dessa informação.” 

Deste modo, é importante a instrução seja efetuada com qualidade, na 

medida de proporcionar um maior tempo de potencial de aprendizagem, 

maximizando, assim, o tempo útil de aula. 

 

4.1.5 - Avaliação 

 

 “Conjuntamente com a planificação e realização do ensino, a análise e 

avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor”. 

Bento (2003, p. 174) 

 

Esta última etapa consiste na avaliação de todo o processo de ensino-

aprendizagem e tem como objetivo utilizar as diferentes modalidades de 

avaliação como elemento regulador e promotor da qualidade do ensino, da 

aprendizagem e da avaliação do aluno. 

Avaliar é uma das tarefas cruciais da actividade do professor. O ponto 

fulcral das nossas responsabilidades incide na necessidade de avaliar os 

alunos e a nossa intervenção ao longo de todo o processo. É a partir da 

avaliação que podemos recolher dados e consequentemente decidir em função 

das capacidades dos alunos, de modo a estruturar e organizar todo o processo 

de ensino-aprendizagem de forma lógica e coerente, para que os objetivos 
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possam ser atingidos. Importa não esquecer que avaliar o aluno implica ser 

capaz de acompanhar e regular a aprendizagem pretendida que incorpore a 

verificação nas quatro Categorias Transdisciplinares.  

Para uma avaliação promotora e reguladora da qualidade de ensino e da 

aprendizagem dos alunos, recorremos a diferentes modalidades da avaliação 

contínua: Avaliação Inicial, Formativa e Sumativa.  

A avaliação diagnóstica (AD) assume-se como um pressuposto 

indispensável para o correto planeamento e posterior condução do processo 

ensino-aprendizagem, pois é através dela que o professor vai tomar 

conhecimento do ponto de partida dos alunos, isto é, quais os seus 

conhecimentos, as suas capacidades… este conhecimento, vai permitir ao 

professor determinar o que é necessário fazer e escolher como o vai fazer. 

Conhecendo o ponto de partida dos alunos, o professor vai selecionar os 

conteúdos do processo e estabelecer objetivos. Como refere Bento (1995, 

p.136) “ sem objetivos o ensino não passaria muito provavelmente de uma 

coletânea caótica e arbitrária de ações e situações.”  

Numa fase inicial, construía grelhas com demasiados pormenores e 

caraterísticas, o que muitas vezes dificultava-me na observação de todos os 

parâmetros e a todos os alunos, assim com o tempo e com as sugestões do 

PC, realizei grelhas muito mais simples de registar a avaliação o que me 

ajudou imenso. 

Após este tempo de EP, entendo que a AD é um pressuposto 

fundamental na nossa atividade, pois ficamos a conhecer o nosso ponto de 

partida e podemos estabelecer um ponto de chegada (objetivos), orientando 

assim a nossa atuação. Esta tarefa ganha ainda mais importância quando nos 

vem ao pensamento a questão de diferenciação de ensino, pois sabemos que 

todos os alunos partem de níveis diferentes, têm experiências e expetativas 

diferentes. Por conseguinte, partindo de uma AD o professor pode constituir 

grupos de alunos mais homogéneos, combatendo assim, na medida do 

possível, a heterogeneidade que carateriza as turmas. 

No entanto, a AD não deverá conhecer todos os aspetos inerentes ao 

desempenho do aluno, ou seja, a AD não deverá ser pormenorizada mas 
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centrar-se no essencial. Pois, caso contrário o professor não tem tempo 

suficiente para avaliar toda a turma e por conseguinte vai ter muitas 

dificuldades em planear e estruturar o processo de ensino - aprendizagem, 

assim é fulcral que esta avaliação seja simples e viável. 

Recorri muitas vezes também à avaliação formativa, no sentido de 

avaliar constantemente os alunos ao longo do ano, com um carácter informal. 

Este tipo de avaliação foi utilizado fundamentalmente para ajustar as 

estratégias para a evolução do aluno, bem como para analisar a minha 

intervenção. 

A avaliação sumativa ocorria aquando do final de uma UD por período, 

ou finalização de ano letivo. Esta etapa ocorria sob a forma de jogo (formal ou 

adaptados, de acordo com o nível da turma) nos jogos desportivos coletivos e 

uma avaliação de cariz mais formal nas modalidades individuais. 

O principal objetivo desta avaliação centra-se na classificação dos 

alunos de forma a confirmar o estado final dos seus conhecimentos, 

competências, capacidades e atitudes. 

É importante definir objetivos e formas de avaliação. Sem dúvida que 

esta etapa revelou ser difícil, entre muitas incertezas e algumas certezas, foi 

sempre um processo de imensa reflexão. Numa primeira fase surgiram muitas 

questões, tais como: que critério definir? O que avaliar? Como? Estarei a ser 

justa? 

Embora possa parecer fácil criteriar ou atribuir um nível de classificação 

referente ao desempenho do aluno, temos de analisar vários parâmetros e de 

uma forma justa. 

A criação de grelhas adequadas foi uma ajuda imensa, contudo a 

reflexão foi indispensável neste processo. 

Como afirma Bento (1998b), sem um trabalho de reflexão razoavelmente 

aprofundado não é fácil a avaliação dos alunos e da atividade pedagógica do 

professor. Assim, tornou-se indispensável refletir sobre a minha intervenção, 

bem como sobre o desenvolvimento dos alunos. 
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As avaliações finais de cada período e do ano letivo requereram imensa 

reflexão, rigor, sentido de justiça (que sempre tentei impor durante toda esta 

etapa difícil) e “humanização da nota”. 

Este conceito de “humanização da nota” foi-nos dado pelo PC, no 

sentido de ponderarmos sempre com muita calma, atendendo a todos os 

aspetos a considerar, bem como atitudes dos alunos (motivação, esforço, 

interesse, empenho…). 

Esta tarefa de avaliação não serve somente para avaliar o desempenho 

dos alunos, mas também para avaliar a nossa intervenção e atuação como 

professores. 

 

4.1.6 - Dificuldades 

Ginástica… 

 

A par da avaliação, a UD de ginástica também revelou ser uma 

dificuldade, na medida em que durante a minha formação académica esta foi 

um pouco escassa, digo isto no sentido em que quando o processo de Bolonha 

foi implementado estava na transição do 1º para o 2º ano de faculdade e nesta 

altura houve uma modificação nas disciplinas. Deste modo, não recebi 

formação dos aparelhos (barra fixa, paralelas assimétricas e simétricas). 

Assim ao iniciar a minha lecionação prática com a UD de ginástica, 

realmente senti algumas dificuldades nesta modalidade. 

 

“…na parte fundamental da aula fui tentado sempre dar feedbacks, 

contudo não me sinto muito à vontade na barra fixa, uma vez que na minha 

formação existe uma lacuna neste sentido, visto nunca ter contatado com este 

aparelho, assim terei de estudar sobre as ajudas deste aparelho e outros. 

Porém de uma forma geral não acho que a aula tenha corrido de todo mal, são 

experiências que temos de passar para conseguir depois refletir e alterar.” – 

Reflexão 7 
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Era notório o meu pouco à vontade, deste modo tive de estudar bastante 

acerca da matéria e ajudas, sendo que o livro de ajudas do professor Carlos 

Araújo (Araújo, 2002) foi a minha “bíblia” e deste modo e com toda a ajuda do 

PC, que sempre se disponibilizou, consegui aos poucos colmatar este meu 

calcanhar de Aquiles. 

De facto, ao não me sentir tão à vontade sabia que estava demasiado 

inibida, até mesmo em possíveis feedbacks, porém ao passar do tempo e com 

toda a ajuda e estudo progredi, o que me deixou mais confiante na lecionação 

e postura. 

 

“Uma situação que me deixou satisfeita nesta aula, foi o facto de ajudar 

um aluno que não conseguia executar o rolamento na barra fixa. Assim realizei 

uma progressão em que expliquei e pedi ao aluno que realizasse no banzo 

inferior das paralelas assimétricas, realizando com sucesso, de seguida fui com 

ele para a barra fixa e disse-lhe para fazer exatamente o mesmo, ele consegui 

realizar com sucesso, saindo assim mais motivado e eu fiquei satisfeita por 

conseguir que o aluno evoluísse, bem como na eficiência dos meus feedbacks. 

Apesar de ser avaliação, acho sempre pertinente emitir feedbacks a fim de 

ajudar os alunos no seu processo de aprendizagem.” - Reflexão 12 

Deste modo, sinto que a minha postura foi sendo melhorada ao longo do 

ano nesta modalidade. 

4.1.7 - Momentos Marcantes 

 

Ao longo deste ano letivo foram muitos os momentos que me marcaram 

e que levo guardado com carinho e, principalmente como fonte de 

aprendizagem deste EP. 

Não é possível enumerá-los todos, mas vou redigir alguns que foram 

momentos de alegria, confraternização, convívio, e que em muito contribuíram, 

não só para a minha formação como professora, mas também o meu 

crescimento como pessoa.  
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4.1.7.1- 1ª Aula 

 

O primeiro momento com a minha turma, de certo que será díficil de 

esquecer. 

“Acordei hoje muito ansiosa e com um certo nervosismo, pois hoje iria 

conhecer a minha turma, os alunos com quem iria trabalhar neste ano letivo. 

Interroguei-me muitas vezes de como seria a turma, os alunos, suas 

personalidades, teria muitas dificuldades em trabalhar com eles, iria gostar de 

trabalhar com eles e vice-versa...” –(reflexão da aula 1) 

 Estes sentimentos e dúvidas foram aos poucos esvanecendo à medida 

que contactava e comunicava com eles, transparecendo ser motivados e 

interessados pela prática de EF. 

 

4.1.7.2 - Aula teórica 

 

“Uma vez que estava a chover e o pavilhão está em remodelação, a 

solução foi a de a aula ser transferida para uma sala, onde foi dada uma aula 

teórica sobre Futebol, no sentido de dar continuidade à mesma matéria. 

Assim, apresentei aos alunos um conjunto de slides, onde debatemos a 

matéria, essencialmente foi transmitido aos alunos a estrutura e organização 

do jogo de futebol.  

Foi sem dúvida uma experiência diferente e enriquecedora, onde estava 

colocada num ambiente e sítio diferente e pude testar a minha improvisação. 

Assim, tentei dar uma aula interessante e motivadora para os alunos, 

apresentando também, então um quizz e um jogo de palavras referentes à 

matéria exposta. 

No geral, a aula correu bem gerou-se um clima positivo dentro da sala 

de aula e os alunos participaram ativamente.  

Fiz por me deslocar sempre pelo espaço, mas como utilizei o powerpoint 

na primeira parte da aula cingi-me pelo espaço perto do computador para 

poder passar os slides.” – Reflexão 16 
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Esta aula contribui muito para o meu sentido de improviso e criatividade, 

tentando que os alunos não se desinteressassem e ficassem indiferentes à 

aula, e além disso que participassem ativamente. 

 

4.1.7.3 - Projeto de Formação Individual – Apresentação 

 

  Uma das tarefas deste ano de estágio foi a realização do projeto de 

formação individual e, por conseguinte, a apresentação deste. 

 Assim no dia 6 de fevereiro, todos os professores do departamento de 

Educação Física e Desporto foram convocados para esta apresentação sendo 

esta também aberta à comunidade escolar. 

  Como acordado pelos dois professores cooperantes e orientadora, esta 

apresentação seria de cariz formal. Deste modo a apresentação foi no 

anfiteatro da ESL. Decidimos apresentar por ordem alfabética, por assim ser de 

uma forma justa e rápida de se decidir a ordem de apresentação.  

 Os estudantes- estagiários (núcleo 1 e 2) realizaram a sua apresentação 

do PFI, referindo todos os pontos deste projeto, contudo, todas as opiniões e 

dificuldades sentidas e histórias de vida foram, obviamente diferentes. 

 Fui a última a apresentar, uma vez que foi por ordem alfabética. A 

ansiedade e nervosismo foram aumentando, porém chegada a altura da minha 

apresentação esse nervosismo foi-se dissipando. Ao falar para a plateia, tentei 

também dar um exemplo aos alunos que foram assistir, referindo que por vezes 

o caminho mais fácil nem sempre é o melhor e mais acertado, dando-lhes o 

meu exemplo, que apesar de não ser fácil, saí da ilha para mais tarde retornar 

e poder exercer aquilo que gosto. 

 Por fim, acho que correu muito bem a todos nós apesar da apreensão e 

nervosismo que eram bem visíveis na cara de todos os estagiários. No final da 

apresentação, todos os professores do Departamento nos felicitaram. 

 Esta nova experiência, foi de facto muito enriquecedora e de certa forma 

colocou-nos à prova. 
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4.1.7.4 - PTI- (Semana de) Professor a Tempo Inteiro 

 

A experiência de professor a tempo inteiro, surgiu por parte do professor 

cooperante, Luís Paulo Vieira sendo na minha opinião muito enriquecedora e 

de certa forma ajudando no meu desenvolvimento como professora de 

Educação Física. Uma vez que ia encarar novos desafios, uma verdadeira 

realidade que um professor no seu dia-a-dia se depara, iria ter um horário 

completo, vários níveis de trabalho, novas matérias a lecionar, vários alunos, 

várias faixas etárias, tempos de aula (blocos e segmentos), etc … 

Assim, fiz um horário compatível com as minhas aulas, lecionando aulas 

de outros professores da escola. Na semana anterior, às minhas funções de 

PTI, falei com os professores titulares das turmas, a fim de estar a par da 

matéria e conteúdos que iria transmitir aos alunos e das caraterísticas da 

turma. 

Na semana de 18 a 22 de Fevereiro iniciei as minhas funções de PTI. 

Desde modo, planeei as aulas de acordo com as intenções dos 

professores titulares de cada turma. As disciplinas abordadas nesta semana 

foram: Atletismo, Andebol, Basquetebol, Dança, Natação e Ginástica 

Acrobática. 

A primeira aula que lecionei foi ao 3ºciclo, nomeadamente ao 8º ano. 

Estava um pouco nervosa, pois era uma turma nova e uma outra realidade. Na 

verdade, foi um primeiro “choque” com uma realidade totalmente diferente, uma 

vez que a turma a meu cargo neste ano letivo era do 12ºano e existem 

bastantes pontos que diferenciam o 3ºciclo do secundário. 

Um dos pontos referidos, foi o facto de na turma existir um elevado 

número de alunos (23 alunos), logo aí a organização foi bem diferente. Senti 

neste primeiro impacto alguma dificuldade na organização e na gestão da aula. 

Ao refletir no final percebi que teria de adotar novas estratégias nas outras 

turmas do 3º ciclo, principalmente no momento de instrução, pois nestas 

idades, os alunos tendem a distrair-se com mais facilidade.  

Ainda, nesta primeira aula, a minha postura foi a habitual das minhas 

aulas, e até acho que este estilo funcionou bem, apesar de por vezes ter de 
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demonstrar um estilo mais autoritário. Assim, foi este o estilo que se perpetuou 

nas seguintes aulas, sendo talvez uma caraterística da minha pessoa, aliando 

deste modo, o meu eu pessoal ao meu eu profissional. 

Ao longo da semana senti-me cada vez mais à vontade ao lecionar as 

diferentes turmas, o que se refletiu numa diferente aprendizagem em cada dia, 

melhorando sempre as minhas aulas, adotando estratégias de aspetos a 

aperfeiçoar, e assim ao longo da semana senti uma melhoria nas aulas. 

Como referi anteriormente, deparei-me com muitas novas experiências, 

tais como: ter de lecionar diferentes matérias que até então não tinha lecionado 

no 12ºano; ter a verdadeira noção de trabalhar em horário completo; trabalhar 

com vários níveis de ensino (7º, 8º, 9º, 11º, 12º anos), saber adaptar os 

diferentes exercícios aos diferentes níveis; trabalhar com muitos alunos de 

faixas etárias distintas, o que nesta semana de PTI se revelou ser bem 

diferente do que estava habituada no 12ºano, uma vez que se tornou muito 

mais cansativo lecionar ao 3ºciclo. Uma vez que, são muitos mais alunos e nas 

idades mais baixas tendem a distrair-se e a conversarem mais, o que resultou 

num maior desgaste, por estar constantemente a chamar a atenção, o que não 

acontece com muita frequência no ensino secundário; e por fim, os tempos de 

aula (blocos de 90´e segmentos de 45´), principalmente os segmentos de 45 

min, não saberia como poderiam decorrer, de facto é um tempo muito curto 

para trabalhar, contudo as aulas que lecionei, achei que estas foram 

produtivas, na medida em que os alunos estavam a maior parte do tempo em 

exercitação, na minha opinião o facto de as aulas terem sido planeadas 

facilitou.  

De salientar, que todos estes pontos que acabei de focar foram 

experiências positivas e que são na realidade o dia-a-dia de um professor.  

Na verdade, este PTI foi um momento marcante neste meu estágio 

profissional, uma vez que senti que aprendi muito com esta experiência, pois 

enfrentei realidades que nunca foram encaradas, adquiri novos conhecimentos, 

elevando assim as minhas competências. 

Apesar se ter sido somente uma semana, ficou patente a relação 

professor - aluno nas aulas, onde conheci e convivi com vários alunos de 
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diferentes níveis de ensino. Após a minha semana de PTI, passava nos 

corredores e cumprimentavam-me, apesar de já não me lembrar de muitos 

alunos, pois as turmas eram muitas, tornou-se recompensadora esta situação, 

pois até me perguntavam “quando é que a professora vai dar mais aulas à 

turma?” e isto é um sinal que gostaram das minhas aulas. 

 Foi sem dúvida, uma experiência muito gratificante e enriquecedora 

neste meu processo de aprendizagem, pois remete-nos para uma verdadeira 

realidade. 

 

4.1.8 - Modelos de Ensino 

 

O Modelo de Instrução Direta (MID) é recorrentemente utilizado no 

contexto do ensino da Educação Física e no Treino Desportivo, evidenciando 

eficácia no ensino de habilidades em contextos de baixa interferência 

contextual, apanágio das etapas iniciais de prática. A ênfase é colocada no 

modo como o professor estrutura o ensino, com particular destaque das 

estratégias instrucionais que elege e do padrão de envolvimento dos alunos 

nas tarefas de aprendizagem. Neste modelo são privilegiadas estratégias 

instrucionais de caráter explícito e formal, em que a monitorização e o controlo 

estreito das atividades dos alunos são a nota dominante. 

O Modelo Desenvolvimental (MD) de Rink (1993) situa o enfoque no 

tratamento didático dos conteúdos, dá um contributo inestimável à planificação 

e estruturação da matéria de ensino no contexto das atividades físicas e 

desportivas. A relação que a autora estabelece entre a didática e a matéria 

confere relevância ecológica ao processo de instrução, porquanto a sua 

estruturação reflete a adequação dos princípios didáticos à especificidade da 

matéria de ensino. Este entendimento supõe que a matéria de ensino não é 

interpretada como portadora de esquemas ou sequências de acção rígidas a 

aplicar em todos os casos isolados, elucidando, bem pelo contrário, acerca da 

forma como o ensino é planificado, preparado, realizado, analisado e avaliado, 

no sentido de ofertar ao conteúdo a viabilização da sua aprendizagem. 
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O Modelo de Educação Desportiva (MED), ao filiar-se nas ideias 

construtivistas e por sustentar-se no Modelo de Aprendizagem Cooperativa, 

afasta-se claramente do MID, privilegiando a adoção de estratégias mais 

implícitas e menos formais no processo de ensino-aprendizagem. 

Este modelo surge da necessidade percebida por Siedentop de colocar 

a educação lúdica (Play Education) num lugar de destaque nas orientações 

curriculares da Educação Física. A implementação de ambientes de prática, 

propiciadores de experiencias desportivas autênticas coloca a competição na 

charneira do processo de ensino-aprendizagem, resolvendo o autor de uma 

assentada equívocos e mal entendidos na relação da escola com o desporto 

(Graça e Mesquita, 2007). De facto, o autor tomou consciência de que a falta 

de contextualização da atividade das abordagens tradicionais é o elemento que 

‘corrói’ o significado das aprendizagens. O MED ganha relevância e particular 

interesse pedagógico ao salientar as componentes afetivas e sociais na 

formação dos alunos, porquanto inerente à competição há a preocupação em 

diminuir os fatores de exclusão, lutando por harmonizar a competição com a 

inclusão. Como referem Corbin (2002) e Siedentop (1996), quando as 

componentes afetivas e sociais são acauteladas, os níveis de motivação das 

crianças para as aprendizagens são incrementados, assim como o 

desenvolvimento do gosto por uma vida ativa que passe, inequivocamente, 

pela prática desportiva. 

 

4.1.8.1- Aplicabilidade do MED ao 12º ano 

 

Em momento algum foi me proposto ou imposto lecionar através de um 

modelo de ensino específico. Assim sendo, como este foi um ano de 

experiências para o meu futuro decidi implementar o MED, nas modalidades 

coletivas de Futebol e Voleibol no 2º e 3º períodos (sendo que no 1º e 2º 

período respetivamente, utilizei o MID). 

A ideia central deste modelo vai ao encontro da necessidade de conferir 

um cunho afetivo e social às aprendizagens (Siedentop, 1987), recriando um 
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ambiente desportivo real, implementando uma época desportiva, com equipas 

e gestão de papéis como capitães/treinadores, árbitros, estatísticos, jornalistas, 

entre outros. Siedentop (1994), apontou seis características que distinguem o 

MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, 

a festividade e os eventos culminantes. 

Este modelo comporta 3 eixos fundamentais com o propósito de formar 

a pessoa desportivamente competente, culta e entusiasta, sendo estes: 

competência desportiva, literacia desportiva e entusiasmo pelo desporto. 

Sendo o 12º B uma turma empenhada, bem-disposta e motivada pensei 

que o MED “assentaria como uma luva”… 

Com efeito, apliquei o MED primeiramente nas unidades didáticas de 

Futebol e posteriormente em Voleibol. Na UD de Futebol, o que muitas vezes 

pôs em causa a funcionalidade do modelo foi o facto de quase sempre algum 

aluno faltar à aula. 

 “A refletir nesta aula foi essencialmente o facto de alguns alunos 

faltarem, o que alterou logo a execução e a funcionalidade do MED… Uma vez 

que inicialmente tinha planeado 3 equipas de 5 elementos, ao faltar sempre 

algum aluno as equipas ficam comprometidas, deste modo, realizei apenas 

jogo 4x4, e até em alguns casos tive de jogar para o desenrolar dos jogos.” - 
Reflexão nº 48 

Apesar das dificuldades em algumas vezes manter as equipas, no 

cômputo geral as aulas em que foram aplicadas o MED correu razoavelmente 

bem e os alunos demonstraram estar estimulados ao vivenciarem experiências 

de funções diferentes, contudo a nível de festejos estavam um pouco 

acanhados, tive de reforçar muitas vezes para festejarem, pois quando 

marcavam golo não o faziam. 

No que concerne à UD de Voleibol, a experiência do MED não foi muito 

positiva, apesar de terem o manual de capitão a turma em geral revelou pouca 

autonomia na aula, pouca motivação e raras as vezes em que estavam 

entusiasmados, acho que o cerne da questão poderá advir do fraco nível que a 

turma tinha nesta modalidade. Outro dos pontos menos bons foi o facto de os 
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alunos poderem controlar o esforço da carga, quer isto dizer que controlavam 

sempre por baixo o ritmo e intensidade. 

 “ Hoje saí da aula um pouco desapontada, uma vez que o clima da aula 

não foi em nada o habitual, os alunos estavam apáticos e serenos…” - Reflexão 

nº 58 

Após alguma reflexão em relação à aplicação do MED, na unidade 

didática de voleibol, conversei com o PC acerca desta mesma reflexão, em que 

o professor aceitou de forma positiva esta minha decisão. Deste modo, pensei 

ser melhor adaptar o modelo, ou seja, o MED iria estar presente na aula mas 

com menor relevância. Sendo que a parte principal da aula iria ser aplicado o 

MID e só no final desta o MED estaria presente, nos jogos, existindo assim a 

competição que Modelo propõe. 

Ponderei ser a melhor atitude a tomar, uma vez que a aula poderia ficar 

novamente condicionada com a pouca autonomia e entusiasmo dos alunos. 

Assim, para não tomar uma atitude mais drástica, adaptei as aulas posteriores 

segundo a realidade da turma, sendo que estas correram muito melhor, a 

turma parecia outra, muito mais pré-disposta para a modalidade do Voleibol e 

mais animada na competição. 

Outra reflexão que obtive deste modelo, foi a participação no Evento 

culminante da turma do 10º ano lecionada pela estagiária Mariana Teixeira, 

completamente diferente, em que todos os alunos estavam extremamente 

motivados e entusiasmados com o jogo apesar de o nível ser um pouco fraco, 

festejavam sempre que marcavam golo e realizavam sempre o grito. Ao sair 

daquela aula refleti sobre o que poderia ter falhado na minha turma, e até em 

conversa com os meus colegas de núcleo que também sentiram o mesmo, 

visto que na turma deles o entusiamo e motivação não era em nada 

semelhante ao que presenciamos, assim juntos refletimos e debatemos ideias 

e uma das conclusões que chegamos foi o facto da faixa etária da turma ser 

um dos principais pontos para que funcionasse tão bem o MED, sendo que os 

alunos mais novos realizam mais festejos e viviam mais intensamente a 

festividade que o MED propõe. 
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4.1.9 - O Papel da Reflexão 

 

No sentido de melhorar a minha qualidade de ensino, no final de cada 

aula tentei sempre refletir sobre o modo como decorreu. Pois como refere 

Bento (1998b, p.174), “a reflexão posterior à aula, o controlo e análise do 

processo de ensino e do rendimento dos alunos, constituem um domínio no 

qual se passa em revista a sua planificação e realização”.   

Neste âmbito, Alarcão (1996) afirma que a reflexão posterior sobre a 

aula constitui a base para um reajustamento na planificação das próximas 

aulas, uma vez que proporciona uma definição mais exata do nível de partida e 

procede a balanços que devem ser tomados em conta na futura planificação e 

organização do ensino. Simultaneamente afirma-se como condição decisiva 

para a qualificação da atividade do professor e, assim, para uma maior eficácia 

do ensino.  

Dewey citado por Alarcão (1996) define por pensamento reflexivo a 

melhor maneira de pensar e descreve como uma espécie de pensamento que 

consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e 

consequente. 

Para Jacinto (2003), a prática profissional, para ser reflexiva, deve ter 

por propósito a desconstrução e a reconstrução de novos saberes e conceções 

por parte dos professores. Por conseguinte, na organização do pensamento 

reflexivo uma observação ou perceção dá origem a uma sucessão de ideias 

que permanecem ligadas em cadeia e em movimento continuado com vista a 

um determinado fim. A observação, feita por quem reflete ou a partir de 

observações feitas noutras por outras pessoas, está intimamente presente no 

processo reflexivo (Alarcão, 1996). 

Sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é 

possível a atividade pedagógica do professor, nem posterior avaliação dos 

alunos. E sem controlo permanente da qualidade do ensino nenhum professor 

consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua prática. 
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Torna-se fundamental refletir antes, durante e após a ação. Com o 

decorrer do ano letivo, a minha capacidade de reflexão foi melhorando, 

tornando-me mais perspicaz e atenda aos pormenores. 

A reflexão antes da prática é muito importante, uma vez que é crucial a 

reflexão sobre a planificação e modo de posterior realização. Porém, a reflexão 

durante a ação depreende-se com o facto de ter de reformular o plano de aula 

de acordo com as situações que tenham surgido momentaneamente e ter a 

capacidade de readaptar perante tais acontecimentos. 

A reflexão após a ação, também é extremamente importante, uma vez 

que é a retrospeção mental do que se passou na aula, o que poderia ser 

alterado para um possível melhoramento, o que falhou, que alternativas 

poderia escolher, etc…Desta forma sou “obrigada” a pensar em todos os 

pormenores. 

Desde modo, sem reflexão posterior acerca das aulas sem uma 

avaliação crítica do próprio trabalho, denota-se um recuo dos resultados em 

todos os aspetos do ensino da aprendizagem da docência, da sua planificação, 

preparação e realização (Alarcão, 1996). Ainda Jacinto (2003, p. 56) afirma que 

“a competência da reflexividade sobre a prática desenvolve-se com a 

experiência e a reflexão, com a capacidade de aprender com a prática. Desde 

modo, o desenvolvimento gradual da competência profissional passa pela 

capacidade dos estagiários refletirem na e sobre a ação, analisando de forma 

crítica as ações, as possíveis alternativas e as suas consequências.  

Porém ninguém nasce ensinado, e, por mais rica e completa que possa 

ser a nossa preparação para o estágio profissional, é necessário viver essa 

experiência, cometer erros, refletir e aprender com os mesmos. Como afirma 

Dewey citado por Alarcão (1996, p.58) “ninguém é capaz de pensar em alguma 

coisa sem experiência e informação sobre ela”. 

Desde modo, inicialmente, em algumas situações não apreendia o que 

tinha corrido de forma menos bem ou maneiras possíveis para melhorar, assim 

a ajuda e informações que o PC fornecia foram fundamentais, criando assim 

uma maior disposição para a reflexão sob variados momentos ou perspetivas. 

“Constitui dever do formador orientar na conceção e implementação de 
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situações experimentais, capazes de fornecerem material para reflexão.” 

(Alarcão,1996, p. 58). 

Sem dúvida que o pensamento reflexivo contribui, indubitavelmente, 

para o sucesso do nosso progresso. Outro fator que também contribuiu muito 

para o meu progresso foram as observações, na medida em que as minhas 

aulas observadas pelos meus colegas eram sempre uma mais-valia, uma vez 

que muitos pormenores a quem estava de fora eram mais visíveis e sempre 

depois das aulas observadas, reuníamo-nos para discutir acerca das aulas e 

indiscutivelmente este fator tornou-se crucial. 

 

4.2- Área 2 e 3 – Participação e Relação com a Comunidade escolar 

 

Esta área, conforme exposto nas normas orientadoras do EP da 

FADEUP, engloba todas as atividades não letivas a realizar pelo estudante-

estagiário, tendo em vista a integração na comunidade escolar e a perceção do 

meio no qual está inserido, tentando explorar uma ligação entre a escola e o 

meio. 

A atividade do professor não pode coligir-se à relação com os alunos na 

sala de aula, no nosso caso, no pavilhão desportivo. Esta tem de ser ampliada 

a toda a comunidade escolar. 

O Professor de Educação Física tem um papel importante na escola e 

na comunidade local, através da intervenção para a promoção do sucesso 

educativo, tal como Oliveira (2002, p.69), afirma “ele deverá estar sempre 

atento aos problemas da comunidade em que se insere, orientando o seu 

trabalho pelas necessidades e aspirações dessa mesma comunidade, numa 

perspetiva de transformação positiva, orientado, assim, por uma reflexão crítica 

da realidade social educativa”. 

Sendo a Escola das Laranjeiras uma escola com um enorme dinamismo 

no Desporto, com variadas atividades desportivas, tornou-se fundamental que 

o núcleo de estágio participasse ativamente nestas. O departamento de 

Educação Física é um grupo muito dinâmico com muitas atividades, 
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nomeadamente: corta-mato (1ºperíodo); Mega-sprint (1ºperíodo); Romaria 

Escolar (2º período); Mega-salto (2º período); Super-taça (3º período). No que 

concerne às atividades de desporto escolar, a principal atividade foi a Taça 3D, 

que consiste na prática de 3 modalidades, voleibol, futebol e badminton, 

existindo também uma equipa de professores. As atividades com maior 

participação do núcleo de estágio foram corta-mato, Mega-salto; Mega-sprint; 

taça 3D e super-taça. 

É também relevante tentar compreender o papel do Diretor de Turma na 

escola e do seu papel de interação entre a escola e a família, sob o ponto de 

vista administrativo e de gestão de relações humanas. 

Este ano foi-nos proporcionada a oportunidade de participar em vários tipos 

de reuniões escolares, nomeadamente de Departamento, de Conselho de 

Turma, entre outros. Estas atividades contribuíram para um melhor 

entendimento da dinâmica, funcionamento e estrutura da nossa escola, 

ajudando a nossa compreensão acerca da sua organização, dos processos e 

normas.  

A minha função no que respeita à relação com a comunidade também 

passou por abrir um núcleo de atividades de ar livre no clube da Escola, o 

Laranjeiras Clube, o qual me prontifiquei a dirigir este ano, onde lecionei dois 

treinos semanais e no qual realizamos nove atividades no exterior, tais como: 

passeios pedestres, orientação, paintball, escalada, rappel, canoagem, BTT….  

 

4.2.1- Direção de turma 

 

De acordo com as normas da unidade curricular do EP, o estudante 

estagiário deverá assessorar os trabalhos de direção de turma, de 

coordenação de grupo, de departamento de modo a percorrer os diferentes 

cargos e funções do professor de Educação Física. 

Já tinha uma pequena noção das tarefas de Diretor de Turma (DT), 

resultado da minha vivência enquanto aluna na escola, contudo não tinha a 

imagem total deste cargo. 



   - 53 - 

De acordo com Roldão (1995), o DT é um professor coordenador de 

professores e, conjuntamente, um agente do sistema de gestão da escola, com 

responsabilidades na gestão global do conselho de turma a que preside. 

As principais tarefas do DT passam essencialmente por informar os 

alunos sobre as suas tarefas; informar os alunos das orientações relativas ao 

funcionamento da escola; procurar detetar as necessidades e interesses dos 

alunos; desenvolver a consciência cívica dos alunos; eleger o delegado e o 

subdelegado de turma e orientá-los para uma atuação correta; informar os 

alunos sobre possíveis saídas profissionais e acompanhar de forma muito 

estreita o percurso de cada aluno ao longo do ano letivo. 

No que diz respeito ao DT as tarefas de maior relevância são: 

proporcionar aos Encarregados de Educação, no início do ano letivo, o 

conhecimento global da escola; implicar os EE na colaboração com a Escola, 

tendo em vista uma ação conjunta em busca de soluções que melhorem a 

integração, bem como o aproveitamento do aluno na Escola; informar os EE 

sobre a função do DT, horário de atendimento, as atividades a realizar na 

escola e o aproveitamento, comportamento e assiduidade dos alunos. 

Assim, o DT exerce não só a função de coordenação do processo de 

aprendizagem dos alunos, através do contato que tem com todos os 

professores da turma, como também a obrigação de funcionar como mediador 

entre alunos, EE e professores. 

Torna-se fundamental ao DT manter uma estreita relação com os 

restantes professores do conselho de turma uma vez que estes também 

participam ativamente na gestão curricular da turma, fator essencial para um 

processo de ensino-aprendizagem mais eficaz. Deste modo, o DT desenvolve 

o seu trabalho em colaboração com todos os atores diretamente implicados no 

projeto educativo e na vida escolar do aluno, criando um ambiente propício ao 

seu desenvolvimento e formação integral (Torres, 2007). Ainda na perspectiva 

de Torres (2007), o DT é um facilitador da integração escolar dos alunos 

ajudando também na promoção do seu sucesso educativo e na participação 

dos EE no processo educativo. 
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 O DT com quem trabalhei, ajudou-me bastante e sempre me explicou 

todos os procedimentos a realizar e até me dava liberdade de os realizar de 

forma autónoma. Reunia-me semanalmente com DT, no horário de 

atendimento, a fim de realizar todas as tarefas tais como: justificação de faltas, 

comunicação a EE, problemáticas a resolver com alunos, entre outras, 

aquando das entregas de notas de avaliação ou qualquer outra reunião com os 

EE e reuniões de Direção de Turma estive sempre presente, como o intuito de 

aprender mais e enriquecer a minha formação ao longo deste ano. 

 Entre muitas das tarefas que exerci, outra grandiosa experiência que 

vivenciei deste cargo foi no final do 2º e 3ºperíodos, o DT deu-me total 

autonomia para conduzir as reuniões de avaliação. Preparamos previamente 

juntos a primeira reunião, elucidando-me para o modo de preparação e 

condução e principais temas a abordar. 

Foi sem dúvida uma experiência enriquecedora, esta de desempenhar as 

funções de DT, em parceria com o professor que acompanhei, pois contribuiu 

bastante para a minha formação e compreensão deste papel que é 

importantíssimo no dia-a-dia das escolas. 

 

4.2.2 - Atividades organizadas pelo núcleo de estágio 

 

4.2.2.1- Ação de Formação: “Quebrar as rotinas nas aulas de Educação 
Física”  
 

O Núcleo 2 de Estágio, constituído por mim, Delfim Vieira e Leandro 

Pereira, pensamos em organizar uma ação de formação. Assim, discutimos e 

entendemos que o tema “ Quebrar as rotinas nas aulas de Educação Física”, 

seria uma interessante temática, uma vez, que face às caraterísticas que, cada 

vez mais, os nossos alunos revelam, a lecionação da Educação Física 

necessita de se centrar em mais e melhor formação contínua, inovação e 

procura incessante de soluções que poderão ajudar a criar aulas diversificadas 

e motivantes. Por conseguinte, e com o intuito de dar resposta e sugerir 
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alternativas a este problema, entendemos por bem levar a cabo esta iniciativa 

nos dias 15 e 22 de maio. Assim, primeiramente conversámos com o nosso PC 

e expusemos a nossa ideia. O professor cooperante autorizou e foi levado a 

departamento esta iniciativa sujeita a aprovação. 

Por conseguinte, a nossa iniciativa foi aprovada, esta acção de formação 

foi dirigida a todos os professores do Departamento de Educação Física e 

Deporto da Escola Secundária das Laranjeiras, tendo como conteúdos 

programáticos na primeira sessão, a introdução ao tema, a apresentação das 

regras e características das matérias alternativas (Ringo, Badmínton e Softball) 

e a autoconstrução dos materiais didáticos para as respetivas modalidades. 

Estes objetos foram construídos a partir de materiais quotidianos, tais como, 

collants de senhora, cabides de metal, rolos de fita isoladora, sacos de plástico, 

jornais e papelão. 

A segunda sessão foi o culminar da ação, uma vez que foi possível 

verificar e experimentar na prática a utilidade dos materiais construídos, 

havendo ainda tempo para encerrar com um agradável coffee-break.  

O sucesso desta ação de formação foi visível pela adesão, interesse e 

dedicação de todos os participantes e uma vez mais sentimo-nos muito 

integrados no grupo de Educação Física da ESL. 

 

4.2.2.2- Flash Desportivo 

 

Esta atividade foi realizada em conjunto com o núcleo 1, Hugo 

Mendonça, Mariana Teixeira e Raquel Sousa. 

Idealizamos realizar uma atividade através de um concurso de fotografia 

“Flash Desportivo”, e que este fosse aberto a toda a comunidade escolar, 

integrando-se no âmbito das iniciativas constantes do respetivo Plano Anual de 

Atividades. 

Com este concurso, pretendeu-se levar os participantes a: identificar 

momentos e/ou situações representativas do que é o desporto; registar 

fotograficamente manifestações significativas da atividade desportiva, 
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conscientes de que “uma imagem vale mais do que mil palavras”; produzir uma 

legenda, visando transmitir o que se pretende comunicar com a imagem. 

Foi nosso intuito proporcionar aos estudantes e restante comunidade 

escolar a possibilidade de se relacionarem com novas formas de aprendizagem 

utilizando meios técnicos diferentes e incentivar a criatividade estética 

desportiva. 

Por conseguinte, esta iniciativa de aliar o desporto à fotografia envolveu 

na decisão final dos trabalhos a participação do presidente do conselho 

executivo, a coordenadora do departamento de EF e Desporto e o presidente 

da associação de estudantes. 

Apesar do esforço de promoção através de cartazes, blog do 

departamento de EF e Desporto e pelos professores nas aulas, esta foi uma 

atividade que teve pouca adesão face ao número reduzido de alunos, bem 

como pelo número reduzido de membros da comunidade escolar. Contudo, a 

nível da organização e realização foi uma atividade interessante, que decorreu 

de forma bastante positiva. Foram apresentados trabalhos de muita qualidade. 

 

4.2.3 - ADE´S 

 

De acordo com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura, o 

Desporto Escolar é designado por um conjunto de práticas lúdico-desportivas e 

de formação com objeto desportivo quando desenvolvidas como complemento 

curricular e ocupação dos tempos livres dos alunos, de forma de participação 

voluntária, integrados no plano de atividades da unidade orgânica e 

coordenadas no âmbito do sistema educativo em articulação com o sistema 

desportivo.  

As atividades do Desporto Escolar destinam-se a todos os alunos de 

todos os ciclos, níveis e modalidades de ensino das escolas da Região.  

O Desporto Escolar desenvolve-se em quatro níveis de participação: 

1. No primeiro nível, nas Atividades Desportivas Escolares (ADE); 

2. No segundo nível, nos Jogos Desportivos Escolares (JDE); 

3. No terceiro nível, em atividades físicas e desportivas com ou sem 
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enquadramento federado, através dos Clubes Desportivos Escolares 

(CDE); 

4. No quarto nível a participação nas atividades de Desporto Escolar 

Nacional e Internacional (DEN). 2 

A participação dos alunos efetua-se de forma voluntária e sob a direta 

supervisão técnico-pedagógica de docentes para tal habilitados, nos diversos 

estabelecimentos de ensino da Região. As formas de participação e as 

atividades a desenvolver devem ser adequadas ao nível etário, às 

competências físicas e desportivas e às caraterísticas dos participantes.  

Ao longo deste ano letivo, a nossa contribuição nas ADE´S foi bastante 

positiva, comparecemos em todas as reuniões e de forma muito participativa, 

onde transmitimos muitas ideias e contributos, para a realização das 

atividades. A atividade proposta pelo núcleo das ADE´S foi a realização da 

Taça 3D, em que consistia numa prova inter-turmas, com o intuito de fomentar 

o espírito de união da turma, enquanto célula base de acolhimento e interação 

na escola, sendo este torneio composto por 3 modalidades (Futebol, Voleibol e 

Badminton), e no qual a classificação final agregava os 3 torneios. 

Os alunos inscreveram-se nas atividades propostas através da equipa 

representativa da turma, utilizando as fichas criadas para o efeito. De realçar, 

que decidimos criar uma equipa de professores, no sentido de os alunos 

sentirem-se mais próximos, interessados e motivados. 

Todo este processo foi planeado antecipadamente, para posterior 

desenvolvimento do quadro competitivo, realizado todas as tardes de quarta-

feira. 

Os professores escalonados nas ADE´S, exerciam funções de 

arbitragem nestes torneios, contudo o auxílio dos alunos do curso tecnológico 

de desporto também foi fundamental para uma possível arbitragem nos jogos 

de professores. 

De referir que apesar de ser uma estagiária, a envolvência nestes jogos 

e o espírito de grupo foram maravilhosos. 

                                                           
2
  

- 
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sreccdrd/textoImagem/Desporto+Escolar+Texto.htm 
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4.2.3.1 - Mega – sprinter, Corta-mato, Mega – Salto 

 

Desde o início do ano letivo ficou designado pelo departamento de 

Educação Física da ESL, que nós estagiários, teríamos sempre um papel ativo 

em todas as atividades. 

Assim, os eventos do Mega - Sprinter, Corta - mato e Mega –Salto 

contaram sempre com a nossa presença e colaboração em toda a organização, 

ficando sempre dois estagiários responsáveis por cada evento. 

A par da minha colaboração no Mega-Sprinter e Corta-mato, fui 

responsável pela organização do Mega-Salto, em parceria com Hugo 

Mendonça, apostando numa boa divulgação do evento, sendo promovida 

através de cartazes, faixas, realizados por nós, bem como o logótipo original 

que ficará a prevalecer nos anos seguintes. 

Houve uma preparação antecipada de tudo o que fosse necessário para 

a sua realização, tendo também havido uma envolvência de quase todos os 

professores do Departamento de Educação Física e Desporto, 

desempenhando variadas funções designadas por mim e pelo Hugo.  

De referir que a participação dos alunos foi um número bastante positivo, 

sendo também importante realçar a sua participação na fase de ilha da mesma 

atividade. 

O desenvolvimento destes eventos desportivos proporcionou-me uma 

maior proximidade com toda a comunidade escolar, sobretudo com os alunos.  

 

4.2.3.2 - Super-taça 

 

A super-taça é um evento do desporto escolar que envolve os alunos do 

ensino secundário das principais escolas de Ponta Delgada, este tem um 

impacto desportivo muito elevado, já tendo tradição na cidade. Sendo esta uma 

competição que envolve muitos intervenientes e patrocínios.  

Para além da Escola organizadora, participaram também as Escolas 

Secundárias Domingos Rebelo e Antero de Quental. 
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Esta atividade foi dirigida apenas às três Escolas Secundárias da Cidade 

de Ponta Delgada e incluiu modalidades que fazem parte do programa de 

Educação Física, nomeadamente Basquetebol, Futebol e Voleibol 

(modalidades colectivas) e Ginástica e Atletismo (modalidades individuais). 

Tratando-se do único evento do desporto escolar que envolve o ensino 

secundário atualmente a realizar-se em Ponta Delgada, o impacto desportivo é, 

a este nível, muitíssimo elevado. Apesar de o nível competitivo não ser o 

reflexo direto da educação física curricular de cada escola mas sim do número 

de alunos federados nas suas modalidades, o certo é que todos têm um 

sentimento de pertença que os faz defender as cores da sua escola com total 

entrega. Em algumas modalidades foi possível verificar níveis competitivos 

muito elevados. 

A escola organizadora e de acolhimento, habituada que está a este 

evento, apresenta sempre e em todas as competições, um colorido exemplar e 

um número elevado de assistência.  

A participação do meu núcleo (2), nesta atividade sempre foi muito 

presente e positiva, acompanhando continuamente a nível organizativo, desde 

ir à Câmara Municipal de Ponta Delgada com o nosso PC, a fim de assinar o 

protocolo, bem como ir à empresa que fez as t-shirts, entre outras… 

Esta atividade requereu muita planificação, tendo envolvido todos os 

professores de departamento, através do desempenho de várias funções e 

simultaneamente, a de treinadores. 

Desempenhei a função de treinadora da equipa masculina de Voleibol, 

realizando vários treinos antes da competição. Foi de facto um evento que 

contribuiu para o entendimento da envolvência, dinâmica, organização e gestão 

que um evento dessa natureza exige. 

4.2.3.3 - Jornadas da Adolescência 

 

As Jornadas da Adolescência são uma atividade do gabinete de 

Educação para a Saúde. 

Como vem sendo habitual, o Departamento de Educação Física e 

Desporto da Escola Secundária das Laranjeiras deu o seu contributo a estas 
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VII Jornadas da Adolescência. Pretendeu-se, mais uma vez, apelar ao estilo de 

vida saudável estimulando atividades de caráter lúdico desportivo. Assim, foi-

nos logo proposto que nós estagiários ficaríamos à frente do projeto no que 

concerne à parte desportiva. 

 O programa apresentado incluiu atividades como: Insufláveis, Tiro ao 

Arco, Concurso Força Máxima, Grande Penalidade, Lançamento Vendado, 

Exposição de Fotografias, Masterclass (Aula de zumba), Circuito de jogos, 

Exposição de vídeos e Golf. Estas atividades decorreram durante todo o evento 

e estiveram abertas a toda a comunidade escolar, pais, encarregados de 

educação e restantes familiares.  

Este evento foi realizado de 9 a 11 de Abril, o Departamento contou com 

uma elevada adesão fomentando a participação de todos os alunos. 

Inicialmente, estavam estipulados aproximadamente cerca de 500 alunos com 

presença obrigatória no evento, contudo durante os tempos não letivos 

compareceram espontaneamente um número acrescido de outros alunos. 

No cômputo geral, a atividade correu de forma bastante positiva, com 

forte adesão da comunidade escolar sob uma orientação exemplar do 

departamento de EF e Desporto. 

Foi sem dúvida, outra das atividades que estivemos envolvidos que 

correu muito bem e, apesar do trabalho, foi bastante gratificante estar envolvida 

nas VII jornadas da adolescência. 

4.2.3.4 - Mexe-te Professor 

- “Aguênta-te c´as laranjas”- 

 

A atividade do Mexe-te Professor, é um evento desportivo organizado 

pelo Serviço de Desporto de S. Miguel que decorreu no complexo desportivo 

das Laranjeiras no dia 24 de Abril.  

Esta atividade consiste em colocar professores e funcionários de todas 

as escolas da ilha de S. Miguel a “mexerem-se”, estando duas modalidades em 

competição (Futebol e Voleibol).  

A Escola Secundária das Laranjeiras (ESL) esteve representada por 

duas equipas. Na modalidade de voleibol a ESL participou com uma equipa 
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mista e conseguiu um honroso 3º lugar. Na modalidade de futebol de 5 a ESL 

marcou presença com uma equipa masculina e foi a brilhante vencedora.  

Este foi mais um dos muitos eventos em que participei e que revelou ser 

uma atividade extremamente agradável e positiva, onde existiu um verdadeiro 

sentido de pertença ao grupo de professores da Escola Secundária das 

Laranjeiras. 

Foi uma tarde de imensa alegria, convivência, confraternização, 

festividade e acima de tudo um espírito de grupo incrível. 

  

4.2.4 - Núcleo do Laranjeiras Clube 

 

 O Laranjeiras clube, é um clube desportivo escolar sedeado na Escola 

Secundária das Laranjeiras.  

Outro dos desafios deste ano de estágio profissional foi dirigir o do 

núcleo de atividades de exploração da natureza. 

Logo no início do ano letivo o PC referiu a possibilidade de abrir um 

núcleo referente ao Laranjeiras clube. Achei uma ideia super interessante, na 

medida em que me iria possibilitar uma maior lecionação bem como uma maior 

interação com os alunos que não só os alunos da minha turma. 

Deste modo, decidi aceitar dirigir o núcleo de exploração da natureza.  

Ao longo do ano realizamos duas sessões semanais de treino que foram 

orientadas no sentido de preparar e esclarecer para as atividades de promoção 

a realizar no exterior. Planeamos realizar atividades de promoção no exterior 

nas interrupções letivas do Natal, Carnaval e Páscoa, como forma de contrariar 

a inatividade resultante das interrupções letivas. 

O desenvolvimento das atividades fora programado no sentido de 

promover o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno, através das 

atividades de ar livre e de exploração da natureza. Das variadas atividades 

realizadas destaco: Peddypaper- zona histórica de PDL, Canoagem, Passeio 

Pedestre à Lagoa do Fogo, Percurso de BTT, Prova de Orientação no Jardim 
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António Borges, Viagem ao centro dos Açores - S. Jorge, Tiro ao Arco e 

Atividades de praia - Caminhada, Corrida, Frisbee, Volei.    

Todas estas atividades tiveram como objetivos desenvolver as 

dimensões técnicas, organizativas, ecológicas e éticas de cada um; promover o 

gosto pela natureza, pela sua preservação e pelo seu correto usufruto; 

aproveitar a riqueza natural da ilha de S. Miguel; contactar com a bela natureza 

de mais uma ilha do arquipélago dos Açores - S. Jorge, de uma forma segura e 

consciente; promover um saudável exercício físico; conhecer e saber utilizar os 

movimentos e as técnicas mais adequadas a cada uma das modalidades 

praticadas; conseguir superar os obstáculos com eficácia, segurança e esforço, 

tendo assim todos concretizados com sucesso. 

De salientar que, paralelamente a este núcleo também dirigi o núcleo de 

Voleibol, que inicialmente demonstrou uma forte adesão de alunos, contudo 

com o tempo tornou-se bastante fraca, deste modo fomos obrigados a encerrar 

com este núcleo. De referir também a co-participação do meu colega de 

estágio, Leandro, nestes dois núcleos. 

Foram núcleos muito desafiantes, dou especial ênfase ao núcleo de 

exploração da natureza, uma vez que para mim foi extremamente gratificante e 

prazeroso, porém trabalhoso na planificação das atividades e relatórios 

elaborados. Foram momentos de muita alegria e convívio, quer nos treinos, 

quer principalmente nas atividades.  

De modo geral, todas as atividades que participei foram muito 

enriquecedoras, uma vez que tive a oportunidade de trabalhar a minha 

capacidade comunicativa e cooperativa. Serviram, igualmente, para integrar-

me com maior afinco na comunidade escolar, contribuindo para um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação entre a escola e o meio. 

 

4.3- Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

       Esta área, conforme exposto nas normas orientadoras do EP da 

FADEUP, engloba atividades e vivências importantes na construção da 
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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. 

       Dentro desta área insere-se a realização do Projeto de Formação 

Individual, onde expus inicialmente as minhas expetativas, dificuldades, 

estratégias para este ano letivo, a realização de um portfólio digital foi outra das 

tarefas e, finalmente nesta última caminhada, a realização do Relatório Final de 

Estágio, onde reflito de uma forma geral sobre todo este processo. 

Outra das tarefas que tivemos de efetuar foi um trabalho de 

investigação. No que diz respeito a este, achei que seria pertinente realizar um 

estudo comparativo sobre as razões dos alunos não realizarem as aulas de 

natação, na Escola em que estagiei, atendendo a que esta era uma unidade 

didática que fazia parte do planeamento da escola e já existia um estudo 

anterior elaborado por Luís Sousa. 

Por outro lado, também foi extremamente importante para o meu 

desenvolvimento profissional, toda a realização de planos de aula, 

observações, planificações, reflexões, em que me ajudaram a entender e a 

superar algumas dificuldades, erros, aprendendo sempre com estes. Outros 

aspetos que me auxiliaram, certamente, neste processo foram os meus treinos 

de Voleibol, onde pude aplicar vários exercícios nos treinos, primeiramente 

experienciados nas aulas. As aulas de aeróbica e localizada que também 

administro a senhoras com idades compreendidas entre os 45-65 anos, 

ajudaram-me muito na minha postura e dinâmica de aula; a ação de formação: 

“ Como quebrar rotinas nas aulas de E.F.”, dada pelo meu núcleo de estágio 

aos professores da ESL, contribuiu também, de igual forma neste meu 

processo uma vez que, o nosso conhecimento ficou bem mais enriquecido ao 

pesquisarmos e estudarmos modalidades não muito usuais como Ringo, 

Softball, bem como trabalhar com materiais auto-construídos. 
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4.4- Estudo Comparativo – Motivos que levam os alunos a não realizar 

aulas de Natação 

 

4.4.1.- Resumo 

A Escola Secundária das Laranjeiras é das poucas do país onde os alunos 

podem usufruir dos benefícios das aulas de natação. No entanto, os alunos 

parecem não aderir muito a este tipo de aula. 

O objetivo deste estudo foi compreender e conhecer os motivos que estão na 

base da não realização de aulas de natação por parte dos alunos; comparar os 

resultados com os obtidos no trabalho realizado no ano letivo 2001/2002 

(Sousa, 2002). 

A amostra foi constituída por 91 alunos (44 raparigas e 47 rapazes) do ensino 

secundário, com idades compreendidas entre os 16 e 20 anos, sendo a média 

de idades de 17.0 anos. Como instrumento de pesquisa foi utilizado um 

questionário adaptado de Luís Sousa (2002) e o tratamento de dados foi 

realizado através do programa Microsoft Excel Office 2007. 

 Relativamente ao estudo realizado em 2002, verificou-se um acentuado 

decréscimo no número de alunos que nunca realizam as aulas: em 2002 eram 

38, atualmente apenas 15 nunca realizam. Pelo contrário, o número de alunos 

que efetua às vezes as aulas subiu de 23 para 43 alunos. Nos dois estudos, os 

principais motivos para a não realização das aulas foram muito semelhantes, 

nomeadamente “por estar com o período menstrual”, “por não trazer 

equipamento” e “por ser alérgico ao cloro”. A proporção de alunos que 

apresenta atestado médico foi muito similar nos dois estudos, nomeadamente, 

19% em 2002 e 18% em 2013, sendo a principal razão a alergia ao cloro. 

Curiosamente, em ambos os estudos, 70% dos alunos gosta das aulas de 

natação.  

Em comparação com o estudo de 2002, verificámos uma redução do número 

de alunos que nunca realizam as aulas e os principais motivos para a não 

realização das aulas são idênticos aos encontrados no estudo anterior.  

 

PALAVRAS - CHAVE: NATAÇÃO, AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, MOTIVOS. 
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4.4.1. – Abstract 
Background: The secondary school of Laranjeiras is one of the few schools in 

the country where the students can enjoy the benefits of the swimming classes. 

However, students seem to do not like this type of classe.  

Objectives: to determine and understand the motives that takes the students to 

do not participate in the swimming classes. Also to compare our results with the 

results obtained in the study made in school year, 2001-2002, by the teacher 

Luis Sousa.  

Methods: the sample consisted of 91 students (44 females and 47 males), with 

an average age of 17.0 (range 16-20) years, belonging to the secondary level. 

We used the questionnaire adapted from Luis Sousa (2002) and all the data 

were processed using Excel (Windows 7).  

Results: we found a decrease in the number of students that “never” do the 

classes, in 2002 the number was 38, actually only 15 pupils never to the 

swimming classes. But, in the other side, the number of students that make 

“sometimes” the classes increase from 23 to 43 students. In both studies, the 

main motives to do not the classes were very similar, in particular “to be with 

menstruation”, “do not bring equipment” and alergic to clorophyl.  The 

proportion of students that has medical certificate, was very similar in both 

studies, 19% in 2002 and 18% in 2013, and the mean reason is because they 

are alergic to clorophyl. Curiously, in both studies was found the same 

proportion of students that say to like swimming classes.  

Conclusion: the present study showed a decrease in the number of students 

that never do the swimming classes in comparison in the 2002 study. Also 

showed that the mains motives to do not the classes were very similar to that 

found in the previously study.   

 

KEY-WORDS: SWIMMING, PHYSICAL EDUCATION CLASSES AND 

MOTIVES. 
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4.4.2 - Introdução 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, s.d.), o 

sedentarismo está a aumentar em muitos países. Em 2008 cerca de 31% dos 

adultos com mais de 15 anos eram insuficientemente ativos (homens 28% e 

mulheres 34%). Aproximadamente 3.2 milhões de mortes por ano são 

atribuídas a um estilo de vida sedentário. De acordo com a OMS (2009), o 

sedentarismo tem consequências e implicações na saúde das sociedades, 

sendo atualmente, o quarto fator de risco de mortalidade. Nas crianças e 

jovens, para além das implicações na capacidade física, tem profundas 

implicações no desenvolvimento fisiológico, cognitivo e psicossocial.  

Um estilo de vida sedentário acelera o envelhecimento das pessoas. Por 

outro lado, o exercício físico regular, atrasa e/ou previne o aparecimento de 

patologias relacionadas com o envelhecimento e não só, tais como: atrofia 

muscular, a diabetes, hipertensão, cancro, depressão, doenças 

cardiovasculares e osteoporose (Harmon, 2009;  Archer, Paluch, Shook & Blair, 

2013). Os benefícios da atividade física são tão evidentes que cada vez mais 

as entidades e as sociedades tentam fazer com que os cidadãos têm um estilo 

de vida ativo. Por exemplo, segundo Karch (2010), muitas empresas nos 

Estados Unidos da América têm implementado programas de exercício físico 

para os seus trabalhadores, não só com o objetivo de melhorar a saúde dos 

mesmos, mas também evitar a perda de dinheiro através da redução das taxas 

de absentismo e reduzir os gastos com a saúde, pois naquele país os seguros 

são extremamente caros.  

Consciente dos inúmeros benefícios do exercício físico, a OMS (2008) 

através do documento “Global Recommendations on Physical Activity for 

Health” indica as características das atividades físicas para os seguintes 

intervalos etários: 5-17 anos; 18-64 e com mais de 65 anos de idade.  

A natação enquadra-se perfeitamente nas caraterísticas apontadas pela 

OMS. É um dos desportos mais praticados a nível mundial, possui 

características totalmente diferentes dos restantes, sendo um dos mais 

completos, com muitos benefícios para a saúde das pessoas, a saber: qualquer 

pessoa, independentemente da idade, pode fazer natação sem problemas uma 

http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/-edward-archer
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/-amanda-e-paluch
http://journals.humankinetics.com/journal-authors/journal-authors/RobinPShook
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vez que a água é um meio muito benéfico para o corpo, relaxante, sem efeitos 

agressivos, sem impactos o que não é prejudicial para as articulações e ossos; 

importante no controle de peso, uma vez que em todas as atividades aquáticas 

“queima-se” muitas calorias; melhora o colesterol, diversos estudos têm 

demonstrado que o treino aeróbico, como é o caso da natação, reduz o 

colesterol “mau” – Low-density lipoprotein (LDL) e aumenta o colesterol “bom” – 

High-density lipoprotein (HDL) (Wilmore & Costill, 1999); aumento da 

flexibilidade, ao contrário de muitos desportos, na natação os principais grupos 

musculares são solicitados (Laughlin, 2001); aumento da longevidade, num 

estudo longitudinal, no qual investigadores seguiram durante 32 anos, 40.547 

homens com idades compreendidas entre os 20 e 90 anos e concluíram que a 

taxa de mortalidade é menor entre os homens praticantes de natação em 

comparação com sedentários e corredores (Chase, Sui & Blair, 2008); 

benefícios psicológicos, alivia o stress (Wilmore & Costill, 1999), aumento da 

autoestima, prevenção das depressões, etc… e uma outra vantagem e  

benefício é por ser confortável, podendo ser praticado ao longo do ano inteiro, 

independentemente das condições climatéricas (Laughlin, 2001).  

 Por tudo o que foi exposto podemos concluir que a natação é um 

desporto muito recomendável para as pessoas de todas as idades. De facto, as 

pessoas que pratiquem regularmente natação têm maiores possibilidades de 

ter um melhor nível de saúde (Erickson & Guthrie, 2012). 

A atividade física pode beneficiar os jovens de duas maneiras: no 

presente pois permite um desenvolvimento saudável, e no futuro, tendo em 

conta os efeitos a longo prazo que o exercício realizado nesta etapa da vida 

tem para a saúde (Loureiro, Matos & Diniz, 2009). Acrescenta-se ainda que as 

evidências científicas têm demonstrado que as crianças que são fisicamente 

ativas, possuem melhor atenção, têm procedimentos cognitivos mais rápidos e 

melhores performances em testes académicos estandardizados (Instituto de 

Medicina dos Estados Unidos da América, 2013).  

Contudo, e tal com já foi referido, ao longo dos tempos tem-se verificado 

uma diminuição na quantidade de atividade física praticada pelas populações e 

em particular pelos jovens e crianças. Segundo Vasconcelos & Maia (2001), 
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um dos fatores que contribui para a sedentarização das crianças e jovens é a 

redução dos esforços físicos na deslocação para a escola e nos passatempos, 

nomeadamente no visionamento da televisão, nos jogos eletrónicos e de 

computador. Num estudo com 754 adolescentes brasileiros, verificou-se que os 

adolescentes passavam a maior parte do seu tempo, em atividades com nível 

de esforço leve, nas posições sentada e deitada (Pires et. al., 2004).  

Como os jovens passam a maior parte do seu tempo na escola, logo 

esta é o espaço privilegiado para se implementar e encorajar oportunidades 

para os jovens serem ativos. Neste campo, surge com papel de destaque a 

disciplina de educação física, cujo objetivo é envolver crianças e jovens no laço 

educativo do desporto, e educa-los para a aquisição e manutenção de estilos 

de vida ativos e saudáveis, repletos de comportamentos gratificantes, a que se 

associam cuidados nutricionais (Maia et.al., 2007). Para além dos objetivos já 

expostos, na Educação Física, tal como consta no programa nacional da 

disciplina para o ensino secundário, pretende-se, entre outros objetivos, que os 

alunos analisem e interpretem a realização das atividades físicas abordadas 

nas aulas, aperfeiçoem-se nas diferentes atividades físicas, nas suas 

dimensões tática, técnica, regulamentar e organizativa. No caso específico da 

natação, o objetivo é fazer com que os alunos se desloquem com segurança no 

meio aquático, coordenando a respiração com as ações propulsivas 

específicas das técnicas abordadas nas aulas. Consoante o nível dos alunos, 

podemos ter os seguintes objetivos para os três níveis de competência: nível 

introdutório (familiarização com a água, flutuação e exploração do meio 

aquático); nível elementar (as técnicas alternadas - crawl e costas) e no nível 

avançado (o aperfeiçoamento das técnicas alternadas e respetivas viragens e 

as técnicas simultâneas - bruços e mariposa) (Romão & Pais, 2013).  

Na Escola Secundária das Laranjeiras, e ao contrário da maioria das 

escolas do nosso país, os alunos têm a possibilidade de participar em aulas de 

natação, pois esta é uma das matérias que todos os professores de Educação 

Física têm que abordar nas suas aulas, tal como consta no documento 

orientador do departamento. No entanto, apesar do privilégio de terem uma 

piscina como espaço de aula e poderem usufruir dos inúmeros benefícios da 
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natação, os alunos parecem não aderir muito a este tipo de aula, pois tivemos 

conhecimento através de vários colegas que nas suas aulas tinham uma baixa 

taxa de alunos a realizarem a aula de natação. Conscientes de que o 

conhecimento das razões porque os jovens decidem participar, ou não, nas 

atividades desportivas assume um papel fundamental no processo de 

intervenção pedagógica dos professores junto dos alunos (Neves & Matos, 

2001), tornou-se pertinente compreender e conhecer os motivos que estão na 

base da não realização de aulas de natação por parte dos alunos.  

 

4.4.3 – Objetivos específicos 

- Averiguar a frequência com que os alunos efetuam as aulas de 

natação; 

- Identificar os motivos que levam os alunos a não efetuar as aulas de 

natação; 

- Determinar as razões para a apresentação de atestados médicos; 

- Comparar os resultados com os obtidos no trabalho realizado no ano 

letivo 2001/2002 pelo estagiário Luís Sousa – “aulas de natação – realidade ou 

(des) abstração, motivos que levam os alunos da Escola 3/ Secundária das 

Laranjeiras a não participar nas aulas de natação”. 

 

4.4.4 - Metodologia 

 

4.4.4.1 - Amostra 

A amostra foi constituída por 91 alunos (44 raparigas e 47 rapazes) da 

Escola Secundária das Laranjeiras, do ensino secundário, de ambos os sexos, 

com idades compreendidas entre os 16 e 20 anos, sendo a média de idades de 

17.0 anos, sendo uma turma composta por alunos do curso de Desporto.  
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Gráfico 1: Caraterização da amostra por anos de escolaridade, idades e sexo. 

 

Quadro 1: Caraterização da amostra por anos de escolaridade, idades e sexo. 

Ciclo de Ensino Secundário 
Ano de escolaridade 10º 11º 12º 

Média de Idades 15.6 17.2 18.2 
N (Feminino) 12 12 20 
N (Masculino) 9 22 16 

N 21 34 36 
Total 91 

 

4.4.4.2 - Instrumentos de pesquisa 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário adaptado de 

Luís Sousa (2002) (anexo I), com vista a identificar o número de alunos que 

não realizam aulas de natação, tentando simultaneamente perceber e conhecer 

quais as suas razões. 

 

4.4.4.3 - Tratamento Estatístico 

O tratamento de dados foi realizado através do programa Microsoft Excel 

Office 2007, tratamento utilizado no estudo realizado por Luís Sousa, de modo 

a poder comparar os dados.  

Assim, foi efetuado um tratamento descritivo, onde foi utilizada a 

distribuição de frequências, em percentagem (%) e valores absolutos (n).  

 

4.4.5 - Apresentação dos Resultados 

Os resultados agora apresentados são referentes ao estudo atual. 

 

 

48% 

52% 

Masculino Feminino
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4.4.5.1 – Frequência de realização das aulas 

Pela análise do quadro 2 podemos verificar que, cerca de metade da 

amostra (47%) participa às vezes nas aulas de Natação, enquanto 16% nunca 

participam nas aulas.  

 

Quadro 2 : Participação nas aulas de natação 

 N % 
Sempre 27 30% 

Às vezes 43 47% 
Poucas vezes 6 7% 

Nunca 15 16% 
Total 91 100% 

 

4.4.5.2 – Participação por ano de escolaridade 

Ao verificar a participação por ano de escolaridade (quadro 3), é possível 

observar que a percentagem de alunos que nunca realizam aula é superior no 

12º ano de escolaridade - (22%), existindo um aumento de 3% e de 13% em 

relação ao 10º ano e 11º ano de escolaridade, respetivamente. No entanto, a 

proporção de alunos que às vezes realiza aula é superior no 10º ano (76%), 

existindo um acréscimo de 29% e de 45% em relação ao 11º e 12º ano, 

respetivamente. De salientar que é no 12º ano que encontramos uma maior 

percentagem de alunos (47%) que realiza sempre as aulas. Esta percentagem 

pode dever-se ao facto de umas das turmas do 12º ano, ser do curso 

tecnológico de desporto, na qual os alunos estão muito motivados para a 

prática desportiva.  
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Quadro 3: participação nas aulas de Natação por ano de escolaridade. 

10º Ano N % 
Sempre 0 0 

Às vezes 16 76 
Poucas vezes 1 5 

Nunca 4 19 
Total 21 100 

11º Ano N % 
Sempre 10 29 

Às vezes 16 47 
Poucas vezes 5 15 

Nunca 3 9 
Total 34 100 

12º Ano N % 
Sempre 17 47 

Às vezes 11 31 
Poucas vezes 0 0 

Nunca 8 22 
Total 36 100 

 

4.4.5.3 – Motivos para a não realização das aulas 

No que concerne aos principais motivos (gráfico  4), para não realizar a 

aula de natação, surgem o “Por estar com o período menstrual – M2”, “Por ser 

alérgico ao cloro – M3”, “Por ter estado/ ou estar doente” – M5 - e “Por não 

trazer o equipamento – M1” respetivamente para 30%, 19%, 19% e 17% dos 

alunos. Obviamente que o motivo 2 foi indicado pelas raparigas, seguindo-se 

com o mesmo número de registos: “por ser alérgico ao cloro” e por ter 

estado/estar doente”. Enquanto, nos rapazes o principal motivo é “não trazer 

equipamento” seguindo-se “por ser alérgico ao cloro” e só depois surge “por ter 

estado/estar doente”  

Neste item, gostaríamos de realçar que 27 alunos não referiram motivo 

nenhum, tendo em conta que realizam sempre as aulas, destes 27 alunos, 20 

são rapazes e 7 raparigas. De salientar também, que alguns alunos indicaram 

mais do que uma opção. 
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Quadro 4: Motivos para a não realização das aulas (amostra total) 

M Motivos N % 
M1 Não trazer o equipamento 14 17 
M2 Por estar com o período menstrual 24 30 
M3 Por ser alérgico ao cloro 15 19 
M4 Por ter problemas de ouvidos 3 4 
M5 Por ter estado/ estar doente 15 19 
M6 Por não apetecer fazer aula 5 6 
M7 Outro motivo 5 6 

 Total de motivos 81 100 
 

 

4.4.5.4 – Atestados médicos 

Constatámos que 16 alunos (5 rapazes e 11 raparigas) apresentaram 

atestado médico para a não realização das aulas de natação. 

Relativamente às razões para a apresentação dos atestados médicos, destaca-

se a alergia ao cloro (12 alunos), problemas de garganta e ouvidos (2 alunos), 

asma (1 aluno) e 1 aluno apesar de ter atestado médico não indicou nenhuma 

razão.  

Dos 15 alunos que nunca fazem as aulas de natação, apenas 11 

possuem atestado médico, significa que 4 alunos não cumprem uma das 

normas do departamento, mormente: “só serão dispensados da prática letiva 

os alunos que apresentarem atestado médico comprovativo da sua 

incapacidade física”. Os alunos que apresentam atestado médico, ficam 

sujeitos a uma avaliação diferente dos colegas, nomeadamente a realização de 

um trabalho (20%) e o teste teórico tem o peso de 25% na nota. Os discentes 

que não realizam as aulas sem qualquer motivo de dispensa são penalizados 

na parte da participação. Curioso que 5 alunos apesar de terem dispensa das 

aulas ao abrigo do atestado, 4 deles realizam às vezes as aulas e outro por 

vezes efetua as aulas.  

 

4.4.5.5 – Gosto pelas aulas de Natação 

Relativamente à pergunta “gostas das aulas de natação?”, 70% da 

amostra revelou ter gosto pelas aulas, enquanto 27% disse não gostar. Os 

números relativos a essa pergunta estão no gráfico seguinte.  
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Gráfico 2: Caraterização da amostra por anos de escolaridade, idades e sexo. 

 

Aspeto curioso é que dos 64 alunos que gostam das aulas de natação, 

32 alunos apenas realiza as aulas às vezes e somente 26 efetuam sempre as 

aulas. Destes 64 alunos, 33 são do sexo feminino e 31 do masculino. Quanto 

aos 24 alunos que não gostam das aulas, 10 realizam às vezes as aulas e 2 

apesar de não gostarem efetuam sempre. Outro dado relevante prende-se com 

o facto de ser mais comum entre os rapazes o não gosto pelas aulas, 16 no 

total e apenas 8 raparigas referiram não gostar.  

 

 4.4.5.5.1 – Razões do gostar das aulas de Natação 

No quadro seguinte estão expostas as razões pelas quais os alunos 

gostam das aulas de natação, destacam-se o “gostar de nadar”, seguidamente 

o facto da natação ser um desporto diferente, para aprender a nadar e exercitar 

todos os músculos do corpo.  

 

Quadro 5: Razões de gostar das aulas de natação 

Razões N % 
Gostar de nadar 22 29 
Ser um desporto diferente /aula diferente 10 13 
Aprender a nadar 9 12 
Exercitar todos os músculos do corpo 9 12 
Fazer bem à saúde 8 10 
Interação com a água 6 8 
Ser divertido / dinâmico 6 8 
Sem resposta 5 6 
Outras  2 3 
Total 77 100 
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4.4.5.5.2 – Razões do não gostar das aulas de Natação 

Quanto às razões que levam os alunos a não gostarem das aulas 

(quadro 6), 8 alunos referiram o facto de serem aulas cansativas e aborrecidas, 

enquanto 5 alunos não gostam por causa da água suja/fria.  

 

Quadro 6: Razões de não gostar das aulas de natação 

Razões N % 
Ser aborrecido / cansativo 8 23 
Água suja / Água fria 5 14 
Não saber nadar 4 11 
Não gostar de nadar 3 9 
Cloro 3 9 
Não gostar da piscina 2 6 
Usar tanga 2 6 
Outras 7 20 
Sem resposta 1 3 
Total 35 100 

 

4.5.6 – Saber nadar 

 
Gráfico 3: números relativos ao saber nadar 

A maioria dos alunos sabe nadar (83 alunos, 91%), apenas 8 alunos 

(9%) respondeu que não sabia nadar. Comparando o saber nadar com a 

realização das aulas, verificámos que dos 83 alunos que sabem nadar, apenas 

26 efetuam sempre as aulas, enquanto 41 alunos realizam as aulas às vezes. 

Dos 8 que responderam negativamente, somente 4 nunca efetuam as aulas e 2 

deles realizam sempre, apesar de não saberem nadar.  
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4.4.5.7 – Atividades desportivas extra-curriculares 

Para além de averiguarmos se os alunos faziam as aulas de natação, 

também tivemos curiosidade em saber se os alunos praticavam desporto fora 

da escola. Verificámos que apenas 16 alunos (18%) têm o hábito de praticar 

desporto fora da escola, sendo bastante preocupante que 60 alunos (66% da 

amostra) não realizam atividades desportivas extra-curriculares.  

 

 
Gráfico 4: números relativos à prática de desporto extra-curricular. 

 

No quadro seguinte estão expostos os desportos que os alunos 

praticam.  

Quadro 7: Desportos praticados fora da escola 

Razões N % 
Voleibol 4 25% 
Futebol 3 19% 
Ténis 2 13% 
Natação 2 13% 
Atletismo  1 6% 
Basquetebol 1 6% 
Dança 1 6% 
Escalada 1 6% 
Surf 1 6% 
Total 16 100 

 

4.4.6 – Comparação e discussão dos Resultados 

No estudo anterior (Sousa, 2002), a amostra era constituída por alunos 

do 3º ciclo (n=94) e por alunos do ensino secundário (n=73). No nosso estudo 

optámos apenas por utilizar alunos do ensino secundário. Vamos fazer a 

comparação com a amostra do ensino secundário do estudo de 2002, no 
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entanto em alguns tópicos a comparação terá que ser feita com a totalidade da 

amostra, uma vez que o no estudo referido não se efetuou distinção entre os 

dois níveis de ensino.  

 

Quadro 8: dados das amostras dos dois estudos 

 Sousa (2002) Estudo atual (2013) 
Ciclo de Ensino Básico Secundário Secundário 

Ano de esc. 7º 8º 9º 10º 11º 12º 10º 11º 12º 

Média de Idades 13.8 13.6 14.4 15.6 17.2 18.0 15.6 17.2 18.2 

N (Feminino) 10 19 21 16 13 15 12 12 20 

N (Masculino) 9 19 16 6 17 6 9 22 16 

N 19 38 37 22 30 21 21 34 36 

Total 94 73 91 

 

4.4.6.1 – Frequência de realização das aulas 

Neste item sentimos a necessidade de acrescentar a opção “sempre” para 

incluir os alunos que realizam a totalidade das aulas.  

 

Pela análise do quadro 9, podemos verificar uma acentuada descida no 

número de alunos que nunca realizam as aulas, em 2002 eram 38 e 

atualmente apenas 15 nunca realizam. Pelo contrário, o número de alunos que 

efetua às vezes as aulas subiu de 23 para 43 alunos. 

 

Quadro 9: Comparação dos dados relativos à participação nas aulas 

Sousa (2002) Estudo atual (2013) 
 N %  N % 
Sempre -- -- Sempre 27 30 
Às vezes 23 32 Às vezes 43 47 
Poucas vezes 12 16 Poucas vezes 6 7 
Nunca 38 52 Nunca 15 16 
Total 73 100 Total 91 100 

 

4.4.6.2 – Participação por ano de escolaridade 

Como já foi exposto anteriormente, a percentagem de alunos que nunca 

realizam aula é superior no 12º ano de escolaridade (22%), existindo um 

aumento de 3% e de 13% em relação ao 10º ano e 11º ano de escolaridade, 
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respetivamente. No estudo de 2002, não foram especificados os valores para 

os anos do ensino secundário, não sendo possível efetuar comparações. No 

entanto, verificou-se que a percentagem de alunos que nunca realiza as aulas 

foi superior no ensino secundário (52%) do que no ensino básico (26%). 

Parecendo haver um decréscimo de atividade física com a idade.  

Contrariamente, a proporção de alunos que às vezes realiza aula é 

superior no 10º ano (76%), do que no 11º ano (47%) e no 12º ano (31%). No 

estudo de 2002, também a proporção de alunos que realiza às vezes 

decresceu do ensino básico para o ensino secundário, de 64% para 32%. Os 

dados apresentados sugerem um decréscimo da atividade física com a idade, 

de facto o aumento da idade parece contribuir para a diminuição dos níveis de 

atividade física nos rapazes e raparigas (Guedes et. al., 2001 & Seabra et. al., 

2008), parece que é entre os 15–18 anos que os adolescentes, de ambos os 

sexos, correm maior risco de diminuição da atividade física (Caspersen, Pereira 

& Curran, 2000).  

 

4.4.6.3 – Motivos para a não realização das aulas 

Analisando a quadro 10 podemos constatar que, de um modo geral, as 

percentagens atribuídas aos diferentes motivos são muito semelhantes entre 

os dois estudos. Passados 10 anos, o principal motivo para a não realização 

das aulas continua a ser “por estar com o período menstrual”. Em 2002, o 

segundo motivo era “não trazer equipamento”, atualmente surgem com a 

mesma percentagem “por ser alérgico ao cloro” e “por ter estado/estar doente” 

e só depois aparece não trazer equipamento”. 
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Quadro 10: Comparação dos motivos para a não realização das aulas 

  Sousa (2002) Estudo atual 
(2013) 

M Motivos N % N % 

M1 Não trazer o equipamento -- 25 14 17 
M2 Por estar com o período 

menstrual 
-- 29 24 30 

M3 Por ser alérgico ao cloro -- 14 15 19 
M4 Por ter problemas de ouvidos -- 4 3 4 
M5 Por ter estado/ estar doente -- 15 15 19 
M6 Por não apetecer fazer aula -- 3 5 6 
M7 Outro motivo -- 10 5 6 

 Total de motivos -- 100 81 100 
 

4.4.6.4 – Atestados médicos 

No nosso estudo, 16 dos 91 alunos da amostra, perfazendo uma 

percentagem de 18%, apresentaram atestado médico para a não realização 

das aulas de natação, no estudo de Sousa (2002) o dobro dos alunos 

apresentou atestado médico, ou seja, 32 alunos num total de 167, o que 

significa uma percentagem muito similar com a nossa, sendo neste caso de 

19%. Gostaríamos de realçar que, neste tópico o autor não especificou os 

atestados nos dois níveis de ensino, sempre por isso impossível comparar com 

os números do ensino secundário. 

 

Quadro 11: Comparação dos motivos para a apresentação dos atestados médicos 

 Sousa (2002) Estudo atual 
(2013) 

Motivos N % N % 

Cloro -- 58 12 75 
Não respondeu -- 21 1 6 
 Garganta / Ouvidos -- 6 2 13 
Asma -- 3 1 6 
Patologia nos joelhos -- 3 -- 0 
Cirurgia -- 3 -- 0 
Problemas cardíacos -- 3 -- 0 
Sinusite -- 3 -- 0 
Total -- 100 16 100 

 

Relativamente às razões para a apresentação dos atestados médicos, 

em ambos os estudos o principal problema é a alergia ao cloro.  
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4.4.6.5 – Gosto pelas aulas de Natação 

Relativamente à pergunta “gostas das aulas de natação?”, verificámos 

que 70% (n=64) da amostra revelou ter gosto pelas aulas, enquanto 27% 

(n=24) disse não gostar. Valores muito semelhantes foram apresentados por 

Sousa (2002), de salientar, novamente, que não efetuou separação entre os 

dois níveis de ensino. 

 

Quadro 12: Comparação dos dados relativos ao gosto pelas aulas 

 Sousa (2002) Estudo atual 
(2013) 

Gosto pelas aulas N % N % 
Sim 117 70 64 70 
Não 50 30 24 27 
 Não respondeu 0 0 3 3 
Totais 167 100 91 100 

 

4.4.6.5.1 – Razões do gostar das aulas de Natação 

Pela análise do quadro 13, concluímos que, em ambos os estudos, o 

principal gosto pelas aulas é simplesmente o facto de os alunos gostarem de 

nadar. De destacar que, no estudo anterior não se verificaram registos para o 

facto de a natação ser um desporto diferente dos demais, bem como para a 

interação com a água, no nosso estudo estes dois aspetos tiveram uma 

percentagem de 13% e 8%, respetivamente.  

 

Quadro 13: Comparação das razões de gostar das aulas 

 Sousa (2002) Estudo atual 
(2013) 

Razões N % N % 
Gostar de nadar -- 38 22 29 
Ser um desporto diferente /aula diferente -- -- 10 13 
Aprender a nadar -- 9 9 12 
Exercitar todos os músculos do corpo -- 7 9 12 
Fazer bem à saúde -- 5 8 10 
Interação com a água -- -- 6 8 
Ser divertido / dinâmico -- 9 6 8 
Sem resposta -- 5 5 6 
Outras   15 2 3 
Total  100 77 100 
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4.4.6.5.1 – Razões do não gostar das aulas de Natação 

Comparando as razões pelas quais os alunos não gostam das aulas de 

natação, constatamos que em 2002, a principal razão é o não gostar de nadar, 

seguindo-se o facto de ser aborrecido e cansativo. Atualmente o principal 

motivo é o facto de as aulas serem aborrecidas e cansativas, seguindo-se a 

água fria/suja e o não saber nadar.  

 

Quadro 14: Comparação das razões de não gostar das aulas 

 Sousa (2002) Estudo atual 
(2013) 

Razões N % N % 
Ser aborrecido / cansativo -- 10 8 23 
Água suja / Água fria -- -- 5 14 
Não saber nadar -- 1 4 11 
Não gostar de nadar -- 12 3 9 
Cloro -- 7 3 9 
Não gostar da piscina -- 9 2 6 
Muito equipamento -- 7 -- -- 
Não se sentir bem -- 7 -- -- 
Usar tanga -- -- 2 6 
Outras -- 32 7 20 
Sem resposta -- 10 1 3 
Total  100 35 100 

 

4.4.6.6 – Saber nadar 

Pela análise do quadro 15, verificámos que em ambos os estudos a 

maioria dos alunos sabe nadar, no estudo de 2002, acontece tanto na amostra 

global como também entre os alunos do ensino secundário. 

 

Tabela 15: Comparação dos dados relativos ao saber nadar 

 Sousa (2002) – 
amostra total 

Sousa (2002) 
– secundário 

Estudo atual 
(2013) 

Saber nadar N % N % N % 

Sim 154 92 68 93 83 91 
Não 13 8 5 7 8 9 

Totais 167 100 73 100 91 100 
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4.4.6.7 – Atividades desportivas extra-curriculares 

Relativamente ao hábito de praticar desporto fora da escola, verificámos 

que a proporção de alunos que tem este hábito foi ligeiramente inferior no 

nosso estudo. Contudo, os nossos dados vão de encontro aos valores 

apresentados em 2002 para os alunos do ensino secundário. Num estudo com 

383 alunos do ensino secundário da Região Autónoma da Madeira, Ascenço 

(2007) verificou uma diminuição significativa da participação em atividades 

desportivas à medida que os alunos progridem no ensino secundário (no 10º 

ano é de 40,2%, aumentando para 58,1% no 12º ano). Noutro estudo, 

envolvendo jovens do interior norte e litoral norte de Portugal Continental, 

Costa, Fernandes & Maia (2009) concluíram que os jovens tinham um baixo 

índice de prática comparativamente ao que se verifica na Comunidade 

Europeia.  

O número reduzido de alunos do ensino secundário que pratica desporto 

fora da escola, poderá ser explicado pelas maiores exigências escolares com 

que os jovens se deparam, bem como pela maior pressão para obterem bons 

resultados, fazendo com que o horário seja cada vez mais sobrecarregado e 

que exista cada vez menos tempo para outras atividades (Loureiro, Matos & 

Diniz, 2009).  

Contudo, é preocupante a quantidade de jovens que não pratica 

desporto extra-curricular, o que torna a aula de educação física como momento 

único de prática desportiva na vida dos jovens. Deste modo, e como já foi 

exposto anterior, a disciplina de educação física é fundamental para a 

implementação de estilos de vida ativos junto dos alunos. 

 

Quadro 16: Comparação dos dados sobre o desporto extra-curricular 

 Sousa (2002) – 
amostra total 

Sousa (2002) 
– secundário 

Estudo atual 
(2013) 

Desporto extra-
curricular N % N % N % 

Sim 56 34 18 25 16 18 
Não 111 66 55 75 60 66 

Não respondeu 0 0 0 0 15 16 
Totais 167 100 73 100 91 100 

 



   - 83 - 

4.4.7 – Conclusões 

Com os resultados do nosso estudo, podemos concluir: 

- Quase metade da amostra (47%) realiza às vezes as aulas de natação; 

- A percentagem de alunos que nunca realizam aula é ligeiramente superior no 

12º ano de escolaridade. 

- Também é no 12º ano que se verifica a maior percentagem de alunos (47%) 

que realiza sempre as aulas de natação.  

- Os principais motivos para não realizar a aula são: “Por estar com o período 

menstrual ”, seguindo-se “Por ser alérgico ao cloro” e “Por ter estado/ ou estar 

doente”. 

- 16 alunos (5 rapazes e 11 raparigas) apresentaram atestado médico para a 

não realização das aulas de natação, sendo a principal razão a alergia ao cloro. 

Através da comparação dos resultados dos dois estudos, passados 11 anos 

letivos, podemos concluir que: 

- Verificou-se uma descida no número de alunos que nunca realiza aula, bem 

como que realizam poucas vezes. 

- O principal motivo para a não realização das aulas continua a ser “por estar 

com o período menstrual” isso para as raparigas, enquanto para os rapazes é 

não trazer equipamento.  

- A proporção de alunos que apresenta atestado médico é semelhante, sendo o 

principal motivo a alergia ao cloro.  

- Curiosamente, a proporção de alunos que gosta as aulas de natação 

mantêm-se a mesma 70%, sendo a principal razão o gostar de nadar. 

- Quanto à principal razão para não gostar das aulas na piscina, em 2002 era o 

não gostar de nadar e atualmente é o facto de ser aborrecido/cansativo.  

- No ensino secundário, continua a ser preocupante o reduzido número de 

alunos que tem o hábito de praticar desporto fora da escola. 
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Na realidade foi meu apanágio ao longo do ano, esforçar-me ao máximo, 

ou seja, explorar ao máximo as minhas capacidades, de modo a realizar todas 

as atividades com a melhor qualidade possível, poder criar e fortalecer as 

bases da minha competência pedagógica visando o desempenho com êxito da 

ação futura como profissional de Educação Física. Penso que consegui cumprir 

com qualidade e eficácia todas as tarefas previstas, alcançando, deste modo, 

os objetivos relativos às diferentes áreas do EP. 

De realçar que este não foi um ano fácil, tendo sido caraterizado por 

stress, por algumas frustrações, por avanços e recuos. Contudo, olho para trás 

e chego à conclusão que, tudo valeu a pena e que, atualmente, sinto-me mais 

capaz e segura enquanto professora.  

Este ano de EP foi um verdadeiro desafio, onde tive de por em prática 

todos os conhecimentos adquiridos na minha formação e onde a intensa busca 

pelas “ilhas pedagógicas”, como conhecimento, planeamento, compromisso 

social, dedicação, inclusão, pertença, trabalho em equipa, observação e cultura 

profissional foram factores cruciais para aprender a ser professora. 

Esta foi, sem dúvida, uma etapa essencial na minha formação enquanto 

docente de Educação Física, contribuindo para um enriquecimento enquanto 

pessoa e profissional de Educação Física, sendo repleto de experiências tanto 

a nível pessoal como profissional, realizando-se a passagem de “ser aluno” 

para o de “ser professor”. 

Com o EP, adquiri bases importantíssimas para a construção da minha 

competência profissional. O que me permite encarar o futuro com certa 

confiança e também com esperança de que tudo farei para ser boa professora, 

e por conseguinte dignificar da melhor maneira possível a Educação Física e o 

Desporto na Escola, bem como a Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 
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Anexo I. Cartaz referente ao evento “Mega Salto” (Cartaz 1). 
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Anexo II. Cartaz referente ao evento “Mega Salto” (Cartaz 2). 
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Anexo III. Logótipo criado alusivo ao evento “Mega Salto”. 
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Anexo IV. Manual do capitão - treinador 

 

 

Manual do Capitão-Treinador 

Lembra-te, ser capitão é uma grande honra.  

Só um aluno muito especial pode assumir esta função. Deves ser calmo, 

explicar de forma clara e com paciência os exercícios, ajudar todos os colegas, 

incentivá-los e dar-lhes muita força e apoio. Faz o melhor que puderes e 

dignifica esse posto. 
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1. Conteúdos abordados nas aulas 

 

1º Etapa de aprendizagem 

 

Objectivo principal: Conseguir enviar a bola por cima da rede 

Objectivos específicos 

 

 Componente Táctica: 

 Noção de oposição; 

 Reenvio da bola dentro dos limites do campo adversário; 

  Escolha de alvos para atacar. 

 

Acções sem Bola: 

 Abrir espaço – ocupação do espaço oportuno para intervir; 

 Prosseguir – Segue a jogada e mantém-se disponível para jogar; 

 

Componente Técnica: 

Passe 

 Mãos abertas e acima da cabeça; 

 Cres er para a ola  

 

Serviço por baixo 

 Apoio contralateral 

avançado; 

 Passar o peso do corpo do pé de 

trás para o da frente; 

 Pulso fixo 
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2º Etapa de aprendizagem 

 

Objectivo principal: Coloca-se para receber e desloca-se para enviar 

 

Objectivos específicos 

 

 Componente Táctica: 

 Observação dos movimentos do colega e adversários; 

  Desenvolvimento da comunicação verbal; 

 Defesa: Identificação das zonas de responsabilidade; 

  Ataque: Diferenciação de papéis: recebedor/atacante e não recebedor/passador. 

 

Acções sem Bola: 

 Transição – após o contacto é consumada a estabilização de nova posição para agir. 

Permite ao jogador ocupar espaço para intervir 

 Ajustamento – adaptação da posição corporal às características da trajectória da bola  

 

Componente Técnica: 

Manchete 

 Membros Superiores juntos e 

afastados do corpo; 

 Corpo atrás da bola; 

 Membros Inferiores Flectidos. 
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2. Exercícios que poderás utilizar para a tua equipa 

 

1- Os alunos são divididos em 4 grupos, um grupo em cada lado da rede. Fazem 

deslocamento em direção à rede, saltam na rede, 

deslocamento à retaguarda e lateral. Os 

elementos do outro lado fazem o mesmo. 

 

2- Volta à Europa – Jogo de Cooperação 

- Os alunos são divididos em grupos de x elementos, um grupo em 

cada lado da rede, em fila. Um grupo inicia com bola, realiza passe 

para o colega que está do outro lado da rede e desloca-se 

imediatamente para o fim da sua fila, o colega que recebe a bola, executa 

manchete e movimenta-se da mesma forma, e assim sucessivamente. 

3- De frente, dois a dois executam as habilidades técnicas (passe, manchete, 

remate). 

4- Os alunos são divididos em grupos de 4 elementos, o jogador número 1 realiza o 

serviço por baixo/ténis para o jogador número 2, este recebe 

para o passador (jogador numero 3). Jogador número 3 realiza 

o passe alto paralelo à rede onde o jogador 2 finaliza em 

apoio. O Jogador 1 desloca-se para o local onde a bola vai cair e recebe em manchete. 

Repetindo o mesmo processo.  
 

 Deslocamentos 

- Os alunos encontram-se divididos em pares, em que um aluno realiza passe curto 

para o colega e este terá de efetuar um deslocamento posterior e de seguida terá de 

realizar um passe controlo e passe e assim sucessivamente. 

- Variante 1: o mesmo exercício realizando passe longo em que o colega terá de 

realizar um deslocamento antero-posterior. 

- Variante 2: o aluno faz passe para um dos lados e o recetor terá que se deslocar 

lateralmente para receber a bola e enviar para o colega. 



XX 

 
 

Anexo V. Contrato do capitão 
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Anexo VI. Manual de equipa 

 

 MANUAL DA EQUIPA 

 

Época Desportiva 

12/13 

Voleibol 
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MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA 

 

 

O Modelo de Educação Desportiva, tem como objetivo formar-te a três 

níveis : ao nível da competência, em que tens de dominar as habilidades para 

atingires o sucesso, ao nível da cultura, em que tens de conhecer as tradições 

associadas ao desporto e ao nível do entusiasmo, em que se pretende que 

cada um de vocês viva e sinta o desporto. 

Este modelo tem caraterísticas do Desporto: a época desportiva, a 

pertença ao grupo ( em que terão, não só de se esforçar para que todos os 

vossos colegas se sintam parte da equipa, mas também contribuírem para uma 

mesma meta : “a vitória”), a competição formal (em que terão de competir 

entre equipas) e um evento culminante( onde existirá um ambiente de festa, 

torneios, pessoas convidadas e onde todos  participarão .) 

Todos os alunos vão passar por diversos papéis dentro da sua equipa: 

capitão, jogador e árbitro. As vossas equipas vão ter nomes, símbolos e/ou 

cores e um espaço próprio para treinar.  

É importante que sejas uma pessoa ligada a atividade física e que tragas 

novas pessoas para esta festa do DESPORTO!  
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MANUAL DE EQUIPA 

 

Lê com muita atenção este manual 

 

Este manual fala-te sobre as tarefas que tens que saber desempenhar 

de acordo com a tua função na equipa. 

Como sabes, os cargos que poderás desempenhar são: Jogador, 

capitão da equipa e árbitro. 

A tua equipa terá um espaço definido em cada aula para trabalhar. Terás 

que saber os objectivos dos exercícios, e realizá-los com alegria e empenho, 

ajudando sempre os teus colegas para que todos se tornem melhores 

praticantes. 

Tens que saber muito bem as tarefas que tens que desempenhar, bem 

como, as dos teus colegas, para que nada falhe. 

Este manual de Equipa vai ajudar-te a alcançar estes objectivos com 

sucesso, pelo que deves lê-lo com muita atenção! 

 

Boa época Desportiva, o teu sucesso é o sucesso da tua equipa! 

 

 

“E lembra-te juntos seremos o que sozinhos não conseguimos ser!” 

 

 

ROTINAS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DA AULA 

 

☆ Rotina de entrada no ginásio – Cada equipa terá a sua própria 

área no ginásio. Assim, sempre que chegares à aula deves-te 

dirigir para a área correspondente á tua equipa e sentar-te. Cada 

equipa que conseguir chegar a horas à aula (que estiver 

completa) ganha um ponto. Antes da aula começar tens de fazer 

o grito com a tua equipa. 
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☆ Rotina de aula – Sempre que ouvires o apito do professor tens de 

te dirigir à zona de instrução (área da tua equipa). Terás apenas 

10segundos para o conseguir fazer, caso contrário “pagas ”.  

☆ Rotina de iniciação ao jogo – antes do jogo começar tens de 

realizar o grito da tua equipa e posteriormente cumprimentar o 

árbitro, assim como proceder à tua identificação. Deves também 

cumprimentar a equipa adversária. 

☆ Rotina de fim do jogo – deves cumprimentar a equipa adversária 

e o árbitro. Recolhes a avaliação realizada pelo árbitro e entregas 

ao professor 

☆ Rotina de final de aula – Depois da afixação da classificação no 

quadro competitivo tens de te dirigir novamente, para a tua área. 

De seguida, a equipa que perdeu fica a ajudar a arrumar o 

material. As restantes equipas saem da aula por ordem de 

classificação e de forma organizada.  

 

 

HISTÓRIA DO VOLEIBOL 

☆ O voleibol foi criado a 9 de Fevereiro de 1895 por William George 

Morgan nos Estados Unidos da América. 

☆ O objetivo de Morgan era criar um desporto constituído por equipas sem 

que houvesse contato físico entre os adversários, de maneira a não 

existirem lesões. 

☆ Inicialmente jogava-se com uma câmara de ar da bola de basquetebol e 

foi chamado Mintonette,  

☆ Em 1947 foi fundada a Federação Internacional de Voleibol (FIVB).  

☆ Dois anos mais tarde foi realizado o primeiro Campeonato Mundial de 

Voleibol. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Basquetebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Voleibol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Voleibol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Voleibol
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☆ Em 1952, o Campeonato Mundial de Voleibol também considerou 

equipas femininas  

☆  No ano de 1964 o voleibol passou a fazer parte do programa dos Jogos 

Olímpicos, tendo-se mantido até a atualidade. 

 

HISTÓRIA DO VOLEIBOL EM PORTUGAL 

☆ O Voleibol foi introduzido em Portugal pelas tropas norte-americanas 

que estiveram fixadas na Ilha dos Açores durante a 1ª Grande Guerra 

Mundial. 

☆ O Engº António Cavaco, natural de S. Miguel, teve um papel importante 

na divulgação do Voleibol quando veio para Lisboa cursar engenharia. 

Incidiu bastante na Associação de Estudantes do Instituto Superior 

Técnico, equipa que dominaria a modalidade até aos anos sessenta 

☆ A Associação de Voleibol de Lisboa foi fundada em 28 de Dezembro de 

1938, presidida por José Morgado Rosa. 

☆ O primeiro torneio oficial e o primeiro Campeonato de Lisboa foram 

organizados pela Associação de Voleibol de Lisboa em 1939/40. 

☆ A Federação Portuguesa de Voleibol nasceu no dia 7 de Abril de 

1947 em Lisboa. 

☆ A estreia da seleção portuguesa em provas internacionais deu-se 

no Campeonato da Europa de 1948 em Roma, acabando a prova 

em quarto lugar. 

☆ A participação num Mundial aconteceu em 1956, no 3º 

Campeonato do Mundo, em Paris, tendo-se classificado em 15º 

lugar, entre 24 países concorrentes. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1952
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voleibol_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voleibol_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos
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FORMAS DE JOGO 

 Neste espaço podes consultar a forma de jogo que iremos utilizar 

durante as nossas aulas. 
Lembra-te, respeita as regras, ajuda os 

teus colegas e a vitória irás alcançar! 
 

JOGO 1X1 

 

 

 

No jogo 1x1 os jogadores devem: 

☆ Cooperar para sustentar a bola. 

☆ Através do passe enviar a bola para o campo oposto, por cima da rede. 

☆ Na ação sobre a bola, avançar para a rede para enviar a bola e de 

seguida recuar para defender. 

☆ Enviar a bola para o espaço mais longe do adversário para ganharem 

ponto. 

 

REGRAS: 

☆  A bola nunca pode ser agarrada durante o jogo  

☆ Não é permitido fazer o transporte de bola 

☆ Não é permitido que a bola toque no solo 
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☆  Cada jogador só pode efetuar um toque sobre a bola antes de enviar 

para o campo adversário 

☆ Não é permitido passar para o campo adversário nem tocar na rede. 

 

HABILIDADES TÉCNICAS 

Passe  

☆ Tronco inclinado e equilibrado, 

um apoio colocado à frente do 

outro (plano diferenciado) e 

orientados para o local do 

passe; 

☆ Corpo colocado debaixo da bola com os MI fletidos; 

☆ Mãos bem acima e à frente da testa; os polegares e os indicadores 

devem formar um triângulo  

☆ Flexão da mão durante a fase propulsiva; 

☆ Contacto da bola efetuado com a extremidade dos dedos acima e à 

frente da cabeça; 

☆ No momento do contacto com a bola, realização de um movimento 

global de extensão do corpo. 

 

Serviço por baixo 

☆ Os pés são colocados em planos diferenciados e à largura dos ombros, 
direcionados para o alvo; (o pé 
mais adiantado é o contrário 
ao MS de batimento),  

☆ Flexão do tronco; 

☆ Bola colocada no prolongamento do MS de batimento, e a mão que a 
sustenta situada sensivelmente ao nível do joelho; 
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☆ Mão do MS de batimento é colocada junto à bola, executando 
posteriormente um movimento para trás e para cima de modo a preparar 
o batimento; 

☆ Manutenção do MS de batimento em extensão durante o movimento de 
trás para a frente; 

☆ Batimento da bola com a mão aberta e na sua parte inferior; 

☆ Peso do corpo transferido para o pé da frente 

 

ALGUMAS INDICAÇÕES PARA TERES SUCESSO NO JOGO 

☆ Sempre que envias a bola para o campo adversário deves 

imediatamente colocar-te numa posição defensiva; 

☆ Deves enviar a bola para locais onde não se encontra o adversário, para 

conseguires assim pontuar 

☆ Deves ter o cuidado de enviar a bola para dentro dos limites do campo. 

 

 

  

 

 

O que fazer?  

☆  Deve ser persistente e esforçado. 

☆ Respeitar as regras do jogo, as decisões do árbitro, os colegas e o 

capitão. 

☆ E avaliar o árbitro no fim de cada jogo. 

 

 

 

 

 

   Jogador 

   Capitão 
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O que fazer? 

☆ O capitão é um líder e por isso deve ser responsável e calmo. O capitão 

deve ser um  elemento a seguir. 

☆ Deve ser amigo de todos os colegas. 

☆ Dentro de campo deve ser o principal incentivador dos colegas, estando 

sempre a apoiá-los, principalmente ao colega que acabou de falhar. 

☆ Os capitães têm a obrigação e o dever de saber o que os elementos da 

equipa terão que fazer e saber no desempenho dos seus cargos.  

☆ Deve ser exemplar perante a equipa de arbitragem, e fazer com que 

todos os colegas também o sejam. 

 

 

 

 

 

 

O que fazer? 

  

Arbitragem / Regras  

Os jogos são dirigidos por 1 aluno (árbitro). 

 

Atitudes esperadas do árbitro 

Deve estar sempre muito calmo, ser claro nas explicações aos jogadores, eficiente e 

rápido nas decisões tomadas tendo em conta as regras.   

 

Funções do árbitro: 

Deve determinar: 

☆ Qual a equipa que conquista o ponto. 

☆ Qual a infração cometida se for o caso. 

☆ E a avaliação do fair-play dos jogadores 

 

Árbitro 
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Principais sinais que deves saber, para uma boa arbitragem fazer: 

 

 

 

        

 

                        Bola fora                                       Bola dentro         

 

 

 

 

 

 

 

Equipa a servir                        

Toque na rede                       Invasão do campo adversário 

 

 

 

 

Autorização para servir 
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Ficha de jogo 

Jornada:         Data: Árbitro: 

Jogo nº:  Capitão – Equipa A_______________ Equipa B _______________ 

Equipas: A e B  

 
 

 

AVALIAÇÃO DO FAIR-PLAY 

 

 

 

Equipa A   Equipa B   

Jogadores Pontos Faltas Jogadores Pontos Faltas 

      

      

      

      

      

      

      

Total   Total   
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Esforço, dedicação, devoção 

e glória, quatro ingredientes 

que deves utilizar para a 

vitória alcançar, o teu gesto 

melhorar e os teus amigos 

ajudar!! 
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Anexo VII.  Inquérito  

Inquérito 

Este inquérito tem como objetivo a realização de um estudo sobre “ Motivos que levam os 

alunos da Escola Secundária das Laranjeiras a não participar nas aulas de Natação?”. Por isso, o 

que verdadeiramente interessa é que sejas sincero, respondendo diretamente às seguintes 

questões. Assinala com um x no quadrado mais apropriado. 

 

Sexo:________________              Idade: ______            Ano:_____            Turma: ____ 

 

1- Participas nas aulas de natação: 

 

Às vezes  Poucas vezes Nunca  Sempre 

 

2- Indica o motivo de não fazeres a aula de natação: 

1- Por não trazer o equipamento  

2- Por estar com o período menstrual  

3- Por ser alérgico ao cloro  

4- Por ter problemas de ouvidos  

5- Por ter estado/ ou estar doente  

6- Por não me apetecer fazer aula  

7- Outro       Qual? __________________________________________________ 

 

3- Tens atestado médico? Sim   Não   

4- Justifica a tua resposta ou qual o motivo? 

______________________________________________________________________ 

5- Gostas das aulas de natação? Sim    Não  

6- Indica dois motivos: 1- __________________________________________________ 

        2-  ________________________________________________ 

 

7- Sabes nadar? Sim   Não  

 

8- Para além das tuas aulas curriculares de Educação Física, praticas alguma modalidade 

desportiva de modo regular e contínuo, integrada num clube? Sim      Não  

Qual a modalidade: _____________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela tua colaboração! 


