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RESUMO 

A realização do relatório de estágio constitui uma das últimas fases deste meu processo 

de crescimento pessoal e académico, sendo por isso, uma das mais importantes. Trata-se 

de um relato, de uma história contada, cheia de momentos de dúvidas, angústias, alegri-

as, desafios, descrições recheadas de reflexões momentâneas com absoluta seriedade 

no topo. O estágio desenvolveu-se na escola EB 2/3 De Gondomar com um núcleo de 

trabalho constituído por cinco elementos: Daniel Castro, Ricardo Leal e eu, os “ estagiá-

rios”, o Professor Cooperante Marco Bastos, e a nossa  Orientadora de Estágio Profissio-

nal, Professora Doutora Olga Vasconcelos. O relatório divide-se em dez partes. Primeiro, 

a “Introdução”, expõe o propósito do estágio e da realização do relatório do mesmo. Se-

gundo, o “Enquadramento Pessoal” remete para a minha autobiografia, experiências vivi-

das, formação pessoal, social e académica e expectativas em relação ao estágio. Tercei-

ro, o “Enquadramento da Prática Profissional”, fala do meu entendimento sobre o estágio 

profissional. Quarto, “Enquadramento Institucional”, descreve o contexto escolar onde o 

estágio ocorreu, assim como a turma que lecionei. Quinto, “ Enquadramento Operacional”, 

reflete o processo da minha passagem consciencializada do mundo do aluno para o mun-

do do professor, de uma primordial “aprendizagem” para uma primordial “instrução”. Sex-

to, “Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, é o capítulo onde re-

flito sobre todo o trabalho realizado no ano de estágio. No sétimo, “Áreas 2 e 3 – Partici-

pação na Escola e Relações com a Comunidade”, remete para todas as atividades e 

eventos realizados na escola e pela escola, onde tive papeis de participante e/ou de coo-

perante na sua organização. Dentro deste capítulo reflito também um pouco sobre as ati-

vidades onde não participei, e sobre a minha perceção do ambiente escolar e suas rela-

ções com a comunidade. No oitavo capítulo descrevo e analiso um estudo que nos foi 

proposto realizar, referente aos níveis de coordenação motora da turma e estendendo a 

análise às influências que a prática e a não prática desportiva fora da escola exerce nes-

ses mesmos níveis. No nono capítulo concluo sobre o que de mais importante retirei des-

te processo de formação. No décimo e último capitulo falo dos meus desejos e prespecti-

vas para o futuro, explicando como o estágio profissional se constituiu como uma valiosa 

ferramenta para as grandes aventuras que ainda me esperam. 
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ABSTRACT 

This professional internship is one of the final and most important stages of my personal 

journey of academic and personal growth. It’s like a description, a story full of moments of 

doubt, anxiety, challenges and happiness, stuffed with sudden moments of pure rational-

ized thoughts with an absolute seriousness at the top. The stage was developed in the 

school EB 2/3 Gondomar working with a core consisting of five elements: Daniel Castro, 

Ricardo Leal and I, the "trainees", the cooperative Teacher Marco Bastos, and our dear 

University Coordinator PhD Olga Vasconcelos. The report is divided into ten parts. First, 

the "Introduction", explains the purpose of the internship and the completion of the report 

of the same. Second, the "Personal Background" refers to my autobiography, lived experi-

ences, personal, academic and social training and expectations for the internship. Third, 

the "Framework for Professional Practice", speaks of my personal understanding of the 

professional internship. Fourth, "Institutional Framework", describes the school context 

where the stage was, as well as the class that I taught. Fifth, "Operational Framework", 

reflects the process of my conscious passage from the world of the student to the world of 

the teacher, a primary "learning" for a primary "education". Sixth, "Area 1 - Organization 

and Management of Teaching and Learning," is the chapter where I reflect on all the work 

done in the internship year. In the seventh, "Areas 2 and 3 - Participation in School and 

Community Relations," refers to all the activities and events held at the school and the 

school where I had roles of participant and / or cooperating in their organization. Within 

this chapter I reflect also a little on the activities where I participated, and on my perception 

of their school environment and community relations. In the eighth chapter I describe and 

analyze a study in which we proposed to do, referring the levels of coordination class and 

extending the analysis to the influence of the practice and no practice of sports outside 

school has these same levels. At the ninth chapter is the conclusion on what was the most 

important withdrew in this training process. In the tenth and final chapter I speak of my de-

sires and perspectives for the future, explaining how the internship was set up as a valua-

ble tool for the great adventures that still await me. 

KEYWORDS: PROFESSIONAL STAGE, STAGE REPORT, PHYSICAL EDUCATION, RE-

FLECTIVE TEACHER, MOTOR COORDINATION, SPORTS PRACTICE.
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1. Introdução 

Este documento é elaborado no âmbito do Estágio Profissional do 2º Ciclo de Es-

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

e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O estágio caracterizou-se fundamentalmente pelo trabalho realizado em volta do 

ano letivo de 2012/2013 onde me foi atribuída a turma do 9º A para seccionar aulas de 

Educação Física. Dentro desse contexto, competiu-me adquirir toda a informação e fer-

ramentas necessárias para que o meu processo final de formação nesta área fosse o 

mais completo possível. 

Para tal, e acompanhado pela cooperação do professor cooperante Marco Bastos, 

supervisionado pela orientadora de estágio, Professora Doutora Olga Vasconcelos e 

apoiado pelos meus colegas de estágio Daniel Castro e Ricardo Leal, realizei inúmeros 

trabalhos de conceção, planeamento, realização, avaliação e reflexão para esse efeito. 

Segundo as Normas Orientadoras do Estágio Profissional, este entende-se como 

um “projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática contex-

tualizando 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 sobres-

saem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de cooperação” (Matos, 

2012,pag. 3). 
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1 Identificação 

Chamo – me André Figueiredo da Silva, tenho 26 anos e estou a realizar o relatório 

de estágio que sucede ao estágio profissional de Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, este, realizado na Escola EB 2/3 de Gondomar. Realizei o meu per-

curso escolar e académico começando a estudar, a nível do ensino primário, na escola 

nº61 na Travessa dos Campos, depois no 1º ciclo frequentei a escola Augusto Gil, no 2º 

ciclo a escola Aurélia de Sousa, terminando o secundário na escola António Nobre. 

Mais tarde fiz a licenciatura em ciências do desporto especificando – me em alto 

rendimento de basquetebol no 3º ano. Após ter ultrapassado essa fase entrei para o mes-

trado em ensino de Educação Física nos ensinos básico e Secundário, cumprindo o pri-

meiro ano e também a primeira fase do segundo ano conducente á realização do estágio 

profissional. 

Lidei desde sempre com atividade física e desporto, tomei-lhe o gosto desde cedo, 

quando jogava futebol com os meus familiares e amigos ou corria sempre que havia o 

mínimo de espaço para tal, mesmo quando mal conseguia pôr-me de pé. Via sempre o 

meu irmão jogar basquetebol no Académico Futebol Clube, no mítico pavilhão centenário 

do Lima no Porto, e aí a minha paixão pelo basquetebol nasceu. Joguei durante 15 anos e 

treinei uma equipa de iniciados durante 1 ano. 

Ambas as situações me deram imenso prazer, embora os 15 anos como atleta te-

nham um grande peso e me tenham proporcionado alegrias sem fim, foi naquele ano co-

mo treinador que percebi como gostava de treinar, preparar, ensinar e conduzir jovens 

com um gosto comum, neste caso o basquetebol. 

Embora esta modalidade tenha feito parte de mim durante uma grande período da 

minha vida, e continue a fazer ainda nos dias que correm, as minhas paixões não se 

prenderam apenas em volta do basquetebol e do seu treino e prática. A extensa rotina de 

treinos, jogos, convívio com os amigos dentro e fora dos balneários, embora bastante in-
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tensa e memorável nunca apagaram uma outra paixão que estava claramente guardada e 

confinada às paredes do meu quarto, a dança. 

Muito antes de descobrir o meu amor pelo desporto, fosse ele qual fosse, um certo 

entertainer da musica pop cativou-me pela sua voz fina e rouca, pelo seus movimentos 

ritmados que não só continham um ritmo e sintonia alucinante, mas também uma verdade 

e amor do mais puro que alguma vez tinha visto. Falo do rei da música Pop, Michael 

Jackson. Toda a vontade que ele me ia transmitindo para dançar ficou durante 15 anos, 

mais guardada do que exposta, no entanto, ao entrar no primeiro ano da faculdade, per-

cebi que havia muitos outros jovens que tinham uma história parecida com a minha. 

Após perceber que muitos e muitas outras colegas amavam dançar e tinham tido 

percursos ligados a ela, semelhantes ao meu percurso com o basquetebol, libertei-me de 

tal maneira que, em três anos, passei de um jovem que dançava secretamente no seu 

quarto para alguém que passou a dançar na rua, em centros comerciais, em ações de 

formação no estrangeiro e até em programas de televisão. 

Tendo vivido e respirado música e dança de forma intensa durante 4 anos, dei mais 

uma vaga a uma das minhas paixões, o mundo do fitness. Embora este termo seja um 

pouco mais abstrato, tudo o que tinha vivido até essa altura, basquetebol, treino, dança, 

se interligava num pequeno conjunto de palavras que puxavam pela minha atenção, pela 

minha curiosidade e admiração, essas palavras eram aquelas que inúmeras vezes eu ou-

vi, mencionei e escrevi durante anos de experiências como atleta, aluno, treinador e baila-

rino. 

Essas palavras eram: exercício físico, atividade física, preparação física, educação 

física, treino, ritmo. Agora que realizo o meu relatório de estágio, posso afirmar que vejo 

no movimento humano, seja a corre, a saltar, a chutar, a lançar, a dançar ou a levantar um 

enorme peso com enorme sacrifício, um dos meus maiores fascínios e paixões. A questão 

mecânica e biológica do movimento, o propósito, a motivação, o contexto, a finalidade, os 

ganhos, as perdas, a saúde a estética e a paixão que consegue não só mover um corpo, 

uma alma, mas também o mundo. 

Depois de um amontoado de conceitos e expressões que puxam constantemente 

pela minha atenção, concluo esta lista de paixões e gostos mencionando uma das ex-

pressões, ou se quisermos, conceito, que tem vindo a despertar a minha curiosidade e 

devoção nestes últimos meses, a arte de ensinar. 
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Desde o meu nascimento até ao tempo presente o meu processo de crescimento 

em diversas áreas e contextos passou pelas inúmeras instruções que me foram dadas 

pelos meus pais, pelos meus professores e treinadores. E desde que entrei pela primeira 

vez numa aula de educação física, a certeza de que esta era a minha aula preferida nun-

ca me saiu da mente. 

As minhas experiências como aluno, nas aulas de Educação Física, foram sempre 

gratificantes e libertadoras. Sentia sempre uma enorme necessidade de ter aqueles mo-

mentos que considerava livres, onde poderia expressar-me através da corrida, do salto, 

do empenho, e alegria pelo que estava a fazer. Era claramente um adepto destas aulas. 

Apenas após ter exercido a função de professor nos diversos momentos de forma-

ção do mestrado, culminando no estágio profissional, me apercebi de como era gratifican-

te lidar com jovens e tentar incutir noções de atividade física, gosto pelo desporto, pelo 

fair-play, pelo empenho e pela motivação. Claro que apenas estes conceitos não chegam 

para definir educação física e muito menos a arte de ensinar, mas estou certo que o meu 

gosto pela arte da docência, pelo ambiente escolar, pela procura da talvez impossível de-

finição real do que é ser professor, continuará durante muitos anos, apesar desta nobre 

ação ser muitas vezes incompreendida e desvalorizada pelo mundo atual. 

2.2 Expectativas 

 

As minhas expectativas sobre a passagem pelo Estágio Profissional foram sem dú-

vida bastante boas, embora com alguns receios, próprios de quem se encontrava, e ainda 

encontra na reta final de um longo percurso. Esses receios foram não conseguir comple-

tar o estágio, ou sentir que não dera o meu melhor e que não disfrutei ao máximo desta 

experiencia que, apesar de difícil, foi certamente enriquecedora. 

Em relação ao grupo de trabalho do Núcleo de Estágio da escola, tive grandes ex-

pectativas, não só na relação que se tinha vindo a estabelecer desde o início do ano letivo 

com o professor Marco Bastos (professor cooperante), mas também nas positivas intera-

ções entre mim, os meus colegas estagiários e toda a comunidade escolar. 

Após uma ótima receção aos professores estagiários por parte do professor Marco 

e do núcleo escolar, pressenti para aquele ano letivo, um grande sentimento de entreaju-

da, empatia, trabalho e dedicação por parte do núcleo de estágio, já que, desde os primei-
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ros momentos, o professor Marco demonstrou ter um conjunto ótimo de características 

que nos ajudaria a crescer e a aprender, durante esta nossa viagem pela realidade do 

ensino escolar. 

As expectativas em relação à orientadora de estágio Professora Dra. Olga Vascon-

celos foram claramente altas, desde o primeiro momento que tive conhecimento da sua 

participação neste meu percurso. 

Tendo já sido minha professora na licenciatura, e proporcionado grandes e diverti-

das experiências de aprendizagem, posso afirmar que me senti, e ainda sinto bastante 

feliz e seguro por tê-la como orientadora, não apenas por ser uma grande profissional em 

tudo o que faz, mas pelo contacto amigável e carinhoso que mantinha e ainda hoje man-

tem comigo e também com todos os seus alunos, dentro e fora das aulas. Tenho pela pro-

fessora Olga, muita admiração, consideração e respeito. 

As expectativas em relação à turma foram muito boas, e mesmo tendo consciência 

de que as aulas não correriam todas da forma ideal, senti que o primeiro contacto que tive 

com eles na aula de apresentação, ajudou ambos os lados a ter uma primeira boa im-

pressão e o tempo que passarei com eles mostrou-se gratificante, divertido, enriquecedor 

e sem dúvida um grande desafio. 

Como referente nas normas orientadoras do estágio profissional, (Matos, 2012, 

pag.2): “A competência profissional assenta no desenvolvimento de competências peda-

gógicas, didáticas e científicas, associadas a um desempenho profissional crítico e refle-

xivo que se apoia igualmente numa ética profissional em que se destaca a capacidade 

para o trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, 

a apresentação e a conduta adequadas na Escola. Os determinantes do exercício da 

competência, tais como os valores, a motivação e a atitude positiva face à profissão per-

correm todas as áreas de desempenho e em todas têm de ser trabalhados de forma sis-

temática.” 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1 Entendimento do Estágio Profissional 

Segundo as normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos con-

ducentes ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e secundá-

rio da FADEUP: “a estrutura e funcionamento do Estágio Profissional consideram os prin-

cípios decorrentes das orientações legais constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de 

Março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro.” 

(Matos, 2012, pág. 3) refere: “O Estágio Profissional entende-se como um projeto 

de formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático ne-

cessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e contextuali-

zando 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 sobres-

saem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de cooperação. A plurali-

dade e a natureza das funções docentes remetem para a noção de polivalência e alter-

nância que permita um vaivém epistémico entre a teoria e a prática. Esta compreensão 

servirá de linha orientadora para a elaboração do Relatório de Estágio em que a investi-

gação/reflexão/ação se assume como um caminho adequado.” 

Sempre encarei o estágio e o seu ideal como um processo importante para a minha 

formação como docente, mas também como ser humano que integra uma comunidade 

própria e única. 

No entanto, as minhas perceções rondavam o medo, ou melhor dizendo, o receio 

de que tudo fosse demasiado duro, complicado e extremista. Sempre tive a noção de que 

o trabalho de um professor, nomeadamente de Educação Física, era bastante complica-

do, estando o destaque da disciplina a diminuir, ano após ano, perante a sociedade. 

Uma outra questão que considero importante e pertinente é, a dificuldade em deci-

dir e atuar de forma correta e eficaz, em situações de maus comportamentos e situações 

mais graves de alunos ou das turmas onde estes se inserem, já que, na minha opinião, 
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nem todos aqueles que integram este tipo de estágio possuem características ideias para 

a resolução desse tipo de problemas. 

O Estágio Profissional tem 4 áreas de desempenho, estando a área 2 e 3 expostas 

em conjunto numa só. A Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

“englobam a conceção, planeamento, a realização e a avaliação do ensino” (Matos, 2012, 

pag.3). As Áreas 2 e 3 – “Participação na escola e Relações com a comunidade” “englo-

bam todas as atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a 

sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para um co-

nhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das condi-

ções locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio” (Ma-

tos, 2012, pag.6). A Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” “engloba atividades e vivên-

cias importantes na construção da competência profissional, numa perspetiva do seu de-

senvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identi-

dade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação” (Matos, 2012, pag.7). 

Após a conclusão do primeiro passo que remete para a primeira fase de formação 

do mestrado, segue-se o período de formação no contexto real, ou seja, numa escola se-

lecionada pelas entidades competentes da faculdade para esse efeito. Neste período final 

é atribuída a cada aluno que se compromete solenemente com as normas reguladoras do 

estágio, uma turma que este terá de lecionar durante um ano letivo completo. 

Cada aluno tem para o assistir, um professor cooperante que está incluído no qua-

dro de professores da instituição reservada para a realização do seu estágio, assim como 

um/uma orientadora da FADEUP. 

Entendo ser da máxima importância, a consciencialização por parte do professor-

estagiário, dos direitos e deveres impostos pelo plano de estudos do Mestrado de Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, pois só assim poderá realizar este 

ultimo passo da sua jornada rumo à docência, com uma panóplia de instrumentos fulcrais 

para o seu desempenho. 
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4. Enquadramento institucional 

4.1 A escola como instituição 

A escola, em todo o seu processo educativo, tem de promover e colaborar na 

consciencialização do indivíduo como pessoa e membro integrante da sociedade. Ela ex-

plicita a convivência da realidade objetiva e subjetiva, onde a primeira: “Conhece-se o 

homem mediante o produto de sua própria produção: A sociedade é um produto humano. 

A sociedade é uma realidade objetiva. O homem é um produto social.” (Berger; Luck-

mann, 2007). A escola é uma instituição de conhecimento que desempenha função vital 

na dialética fundamental da sociedade. Como referem (Berger; Luckmann, 2007), “Toda 

conduta institucionalizada envolve certo número de papéis. Assim, os papéis participam 

do caráter controlador da institucionalização.” 

 

4.2 A escola onde realizo o Estágio Profissional 

Escolhi a escola EB 2/3 de Gondomar como 4ª opção para a realização do meu es-

tágio, tendo as escolas mais próximas da minha zona de residência (Porto, Paranhos) 

ficado nos três primeiros lugares. 

O meu primeiro critério para a escolha das escolas e sua disposição numa deter-

minada ordem foi o da proximidade de casa, mas ao verificar que o protocolo se estendia 

também à Escola EB 2/3 de Gondomar, de onde já tinha excelentes referências por parte 

de uma pessoa conhecida que lá trabalhava como docente, a escolha tornou-se mais fá-

cil. 

Sobre o ponto de vista educativo, ou mesmo até, do ponto de vista desportivo a es-

cola possui alguns protocolos e parcerias firmados que pode fazer com que a missão da 

escola - educar - transvaze os portões da mesma. Por exemplo, a escola possui protocolo 
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com a Escola Profissional de Gondomar que pode ser um ponto de saída para centenas 

de jovens que atualmente frequentam a escola e ambicionam concluir a sua escolaridade 

sobre a forma de um curso de cariz mais técnico. 

Entre outro tipo de protocolos, a escola, possui um acordo com a Ala Nun’Álvares 

de Gondomar que além de ser uma instituição de grande valor cultural tem grande valor 

desportivo ao nível do Ténis de Mesa e do Voleibol. Porém, ainda sobre a consulta do 

documento proveniente da escola verifico que a lista é ainda longa, e como habitante do 

concelho sei que mais instituições existem e a possibilidade de levar o desporto para além 

do pavilhão polidesportivo da escola é uma ambição bastante alcançável. 

Finalmente, e antes de fazer referência ao contexto interno da escola, tomando 

como princípio orientador o mesmo documento consultado, devo afirmar que as habilita-

ções académicas dos encarregados de educação alunos que compõem este quadro esco-

lar vai refletir, de facto, no grau de educação, cultura, disponibilidade financeira, e no que 

diz respeito 3º ciclo do ensino básico posso referir que a mancha literária dos encarrega-

dos de educação se encontra situada no 2º ciclo do ensino básico. No que diz respeito, 

então, ao contexto educativo específico da escola, ou Agrupamento de Escolas de Gon-

domar da qual a escola EB 2/3 de Gondomar é a escola sede, também constituem este 

grupo sete escolas do primeiro ciclo de educação e 3 jardim-de-infância. 

A escola sede, que recentemente passou por alterações na fisionomia dos seus 

edifícios mediante o projeto de reformas do parque escolar, ainda não possui um docu-

mento próprio onde possamos descrever com clareza quais os novos espaços, bem como 

os serviços que possui, entre outros aspetos de interesse relevante. 

Considero que, internamente, a escola possui um grande valor estético e estrutural, 

com estruturas numerosas e essenciais para cada âmbito de ensino e do lazer, embora 

no que concerne ao espaço puramente ligado á educação física (pavilhão), as mudanças 

talvez não tenham sido tao grandes, ou ate mesmo nenhumas, o que me leva a crer que a 

percentagem de atenção dada ao chão, teto, paredes e balneários, não tenha sido tao 

alta como no resto das estruturas da escola. 

Ainda assim, não posso dizer que o material constituinte não seja razoável ou ate 

bom para o ambiente de aprendizagem motora. 
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4.2.1 A minha turma 

 

Antes de proceder à descrição da turma que lecionei, irei falar sobre a faixa etária que a 

caracteriza nos campos, motor, social e psicológico. 

Desenvolvimento motor: 

Nesta faixa etária o aparecimento do fenómeno da puberdade é responsável por 

inúmeras alterações morfológicas e funcionais que interferem diretamente no envolvimen-

to e na capacidade de desempenho desportivo. Um dos principais acontecimentos pro-

movidos pela puberdade é o pico de crescimento na estatura juntamente com a matura-

ção biológica dos órgãos sexuais, funções musculares e alterações na composição corpo-

ral que se constituem como importantes diferenças entre géneros (Ré, 2011). 

De acordo com este autor, os rapazes tem por volta dos 14 anos de idade tem um 

aumento significativo na estatura (pico de crescimento), e na força muscular, predominan-

temente provocado pelo aumento da produção da hormona de crescimento (testosterona). 

Como tal, os níveis de força, velocidade e resistência tendem a aumentar principalmente 

se submetidos a estímulos motores adequados (Ré, 2011). 

No caso das raparigas, o pico de altura surge por volta dos 12 anos de idade, mais 

cedo do que nos rapazes, levando a que, posteriormente, se dê uma elevada produção da 

hormona feminina (estradiol) em contraste á produção acentuada de testosterona nos ra-

pazes. Esse facto não promove ganhos significativos de massa muscular e conjugado 

com um aumento de percentagem de gordura leva a que a execução das habilidades mo-

toras não esteja favorecida (Ré, 2011). 

Desenvolvimento social e psicológico: 

Segundo Frank (1949), citado na Aldeia.net no artigo “ Características psicológicas 

dos 13 aos 16 anos”, o típico adolescente demonstra uma certa rebelião perante as exi-

gências e proibições da família. O processo de rebeldia a que os jovens se submetem 

caracteriza-se por um período de insegurança, indecisão, ansiedade e a necessidade de 



 

12 

 

procurar uma segurança específica, encontrada no seio do grupo de indivíduos da mesma 

idade, mostrando até mesmo um certo “snobismo” e excluindo os membros não perten-

centes ao seu grupo. 

Frank (1949) afirma também, segundo a citação na Aldeia.net, que esta fase carac-

teriza-se por uma necessidade de sentir a aprovação dos adultos e onde os receios, per-

turbações e preocupações sobre tudo o que se refere ao desempenho do papel “masculi-

no” e “feminino” se instalam. 

Para este autor “As mudanças que têm lugar na pré-adolescência e no período ini-

cial da adolescência são maiores do que aquelas que ocorrem mais tarde e acompanham 

as rápidas modificações físicas que acontecem no referido período.” 

A minha turma era constituída por 27 alunos, com idades compreendidas entre os 

13 e os 14 anos. Nos documentos acima referi as características nos diferentes âmbitos 

destas idades, que se encontram padronizadas e como tal, referem uma descrição geral 

do panorama comportamental da turma, podendo eu, aprofundar, ou especificar, algumas 

informações inerentes á turma em geral e aos seus alunos em particular. 

A turma, sendo muito grande, tinha apenas 9 raparigas em 27 alunos, sendo os 

restantes 18 alunos rapazes, dos quais dois estavam incluídos no grupo de educação es-

pecial. Através de um questionário feito aos alunos na aula de apresentação, e também 

de alguns momentos de conversa com eles, pude concluir que, todos eles têm gosto e 

interesse por atividade física, apesar de realizarem outras atividades, normais nestas ida-

des, como ver televisão, ir ao cinema e jogar os tao conhecidos vídeo – jogos. 

Percebi que, apesar das grandes alterações e evoluções a nível das tecnologias na 

nossa sociedade, a turma caracterizava-se, quase acima dos 50%, numa turma de atletas 

federados, competindo nas mais diversas modalidades, sendo elas: futebol, andebol, vo-

leibol, ténis de mesa, futsal e natação. Este facto permitiu-me escolher a variável da práti-

ca e não prática de desporto federado fora da escola, como uma das componentes a ana-

lisar durante o estudo que irei falar mais adiante. 

Independentemente do número de alunos praticantes de modalidades de alta com-

petição, todos eles realizam algum tipo de atividade física, pelo menos 3h por semana 

inerentes das aulas de educação física, sendo que, todos eles tem algum desporto como 
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preferido, para ocupação dos tempos livres, nomeadamente o voleibol, futebol e basque-

tebol. No entanto, a maioria adiciona também os gostos mais usuais característicos dos 

jovens destas idades, como ir ao facebook, dormir, ver televisão, mandar mensagens e 

até mesmo estudar. 

Penso que é importante mencionar o facto de que, apenas 5 alunos escolheram a 

disciplina de educação física como sua preferida, sendo que os restantes tiveram respos-

tas muito variadas dentro das diversas disciplinas, mostrando claramente aqui, a necessi-

dade de analisar a situação da educação física na sociedade, pois nem sempre uma tur-

ma de atletas se direciona de forma preferencial para este tipo de ensino. 

A nível das projeções, ou dos gostos dos alunos em relação a profissões no futuro, 

mais de 50% respondeu que não sabia, mas os que responderam, nomearam diversas 

áreas de bastante interesse como arquitetura, biologia marinha, ciências informáticas, 

campo militar e medicina. 

Até aqui falei um pouco das informações mais gerais sobre a turma, que recolhi 

através de um questionário, mas penso que é fundamental expor o sentimento que nutri 

por estes jovens durante estes meses de experiencia como professor. 

Independentemente de me ter sido atribuída uma turma com características favorá-

veis para o ensino da educação física, tomei como um grande desafio, desde o primeiro 

dia, o de tentar implementar no grupo, a motivação, o empenho e até mesmo a curiosida-

de, pela prática de qualquer desporto, fosse durante o período de aula, fosse fora dela, 

em situações de conversa ou diversão e convívio. 

Deixei bem claro aos meus colegas e professor cooperante que, não era por ter 

uma turma “bem comportada”, de excelentes notas, de bons ambientes familiares e de 

backgrounds desportivos ricos, que iria deixar de tentar leva-los a um nível superior, que 

ultrapassava o simples facto de terem um comportamento propício para o ensino em boas 

condições. 

Quis entende-los, quis tentar desenvolver os seus níveis motivacionais e de per-

formance em cada exercício, em cada momento teórico, em cada feedback, em cada 

chamada de atenção. Todos estes momentos foram muito ou pouco correspondidos por 

parte deles, mas foram de facto correspondidos. Como tal, este grupo de jovens proporci-
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onou-me um desafio como nunca antes tinha tido, uma alegria e vontade de me levantar 

da cama para os ver que nunca se dissipou ou diminui durante momento algum. 

Sei que a componente teórica, as reflexões, os planeamentos, as pesquisas, as re-

uniões e avaliações constituem uma parte importantíssima do processo de ensino-

aprendizagem, mas assim como durante o período em que realizava o estágio como ago-

ra que escrevo este texto, posso afirmar que, a componente social, de interação e genuí-

na preocupação pelo jovem/pessoa, e não só pelo jovem/aluno, está claramente desvalo-

rizada, pelo menos no que concerne a uma maior e melhor ferramenta de ensino. 

Senti pois, uma forte ligação entre mim e a maioria destes jovens, uma vontade 

mutua de conviver, que fez, na minha opinião, mais pelo processo de ensino-

aprendizagem do que todos os conhecimentos de estruturação e planeamento das aulas, 

do que qualquer tipo de personalidade mais ou menos afetuosa que me decidisse a utili-

zar para lidar com eles. 

Ter um aluno a vir ter comigo e dizer-me que tinha sido o professor que ele mais ti-

nha gostado, não pelas aulas que dei, não pelas piadas que disse, mas pelo genuíno inte-

resse e preocupação que demonstrei por ele em âmbitos que não tocavam a penas o de-

sempenho motor e intelectual, mas principalmente o emocional. Esse momento valeu cla-

ramente cada minuto passado a planear, refletir e avaliar. 
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5.  Enquadramento Operacional 

Da aprendizagem à instrução 

Um dos momentos mais marcantes do estágio para mim, surgiu quando, pela pri-

meira vez, se dirigiram a mim tratando-me por “professor”. Estava na secretaria a dar os 

meus dados pessoais, e naquele momento não consegui disfarçar a estranheza, entusi-

asmo e nervosismo ao ouvir aquela palavra. 

Não só naquele momento, mas em outras inúmeras situações aquele nomes que 

me chamavam, que variava entre “professor”, “senhor professor” e “s'tor”, dava-me um frio 

na barriga, talvez pela alegria e orgulho que sentia, ou a estranheza inicial misturada com 

um nervosismo e sentido de responsabilidade enorme. Não escondo que, no decorrer do 

processo de formação criado pela FADEUP onde passamos por experiências semelhan-

tes de lecionar aulas, a sensação de estranheza não surgisse, mas nunca daquela forma, 

pois naquele momento eu encontrava-me verdadeiramente no contexto real de uma insti-

tuição escolar. 

Consigo refletir abertamente sobre todo o meu percurso académico, desde que en-

trei para a faculdade até terminar o estágio, e afirmo com toda a certeza que, o fio condu-

tor criado pela instituição que me abrigou durante 6 anos, foi muito bem pensada e reali-

zada. Falo da progressão que incutiram na nossa formação, desde experienciar realisti-

camente as diferentes modalidades, colocarem-nos em situações de instrução aos cole-

gas de turma, posteriormente em diversas escolas com tempos de instrução reduzidos e 

com o trabalho de grupo, e finalmente, “atirados aos leões”, como muitas vezes era men-

cionado. 

Esta passagem para o lado oposto é e verificou-se logo nos primeiros dias bem 

mais complexo e intrínseco do que eu esperava, não só pelas inúmeras ferramentas pas-

síveis de serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, mas porque ainda tinha 

muito retido na minha memória de curto, médio e longo prazo, o que era ser aluno e ter 

alguém a instruir-me num determinado contexto, e ter de despir essa personagem para 

encarar uma outra do lado oposto do espectro foi no mínimo um alucinante. 
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Com passar de cada dia de aulas, de cada interação, de cada sumário e assinatura 

expostas no livro de ponto, (algo que sempre me imaginei a transportar pela escola), de 

cada reunião e contacto com cada membro da instituição escolar, fui-me sentido mais 

confiante, mais sereno, mais consciente do que me rodeava, e certamente ajudou-me a 

“transportar” esta nova personagem da minha vida durante todo o processo. 
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6. Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

Como descrito nas normas orientadoras do estágio 2012/2013, esta área concebe 

a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino através da construção 

de uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o 

conhecimento válido no ensino da Física e conduza com eficácia pedagógica o processo 

de educação e formação do aluno na aula de educação física. 

Quadro 1 – Ações gerais focadas pelas normas orientadoras do estágio 2012/2013. 

Áre
a 

Objetivos Dificuldades Recursos Estratégias Controlo Data 

C
o
n
c
e
ç
ã
o 

Análise dos 
planos curricu-
lares e progra-

mas de EF. 

Adaptar os progra-
mas às característi-

cas da escola e 
turma. 

Programa nacional 
de EF, Projeto 

curricular da esco-
la, Projeto educati-

vo da escola. 

Autonomia de 
estudo, Reflexão 
com colegas de 
estágio e prof. 
Cooperante. 

Reflexão sobre a 
análise dos pro-

gramas. 
1º 

Perí-
odo. 

Análise do contex-
to social e cultu-

ral/Conhecimento 
das turmas e dos 

alunos. 

Conhecimento da 
turma em geral e 

alunos em particular. 

Prática pedagógi-
ca/Avaliações di-

agnósticas. 

Inquéri-
tos/Conversas 
formais e infor-

mais. 

Reflexão sobre 
as conver-

sas/Análise das 
respostas. 

1º 
Perí-
odo. 

P
l
a
n
e
a
m
e
n
t
o 

Planificação do 
ensino a nível 
anual, unidade 

temática e plano 
de aula. 

Adequação de exer-
cícios aos níveis 
heterogéneos de 

performance. 

Bibliogra-
fia/Reunião com o 
prof. Cooperante. 

Autonomia de 
estudo/Reuniões 

de está-
gio/Conferências 

pedagógicas. 

Verificação e 
remodelação dos 

três níveis de 
planeamento/ 
análise da ne-
cessidade em 

distinguir os três 
níveis de plane-

amento. 

1º 
Perí-
odo. 

R
e
a
li
z

Promoção de 
aprendizagens 
significativas. 

Adequação dos 
feedbacks a nível 
global e particular. 

Postura fir-
me/Movimentação 

no espa-
ço/Controlo da 

aula. 

Reflexões/ Ob-
servações peda-

gógicas. 

Controlo pe-
riódico. Ano 

leti-
vo. 
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a
ç
ã
o 

Uso adequado da 
terminologia es-

pecífica das disci-
plinas nas diferen-

tes situações. 

Vícios de lingua-
gem. 

 Observação pe-
dagógica. 

  

Ano 
leti-
vo. 

 

Rentabilização do 
TPA nos vários 

domí-
nios/Qualidade de 

instru-
ção/feedback pe-
dagógico/orient. 
Activa dos alu-

nos/clima/gestão e 
disciplina. 

Rentabilizar o TPA 
em situações de 

circuitos/pouco es-
paço/material insufi-
ciente/turma nume-

rosa. 

Exercícios parce-
lados por grupos e 

momen-
tos/reuniões de 

estágio/criação de 
rotinas. 

Observação pe-
dagógica. 

Controlos perió-
dicos/reflexões. 

Ano 
leti-
vo. 

A
v
a
li
a
ç
ã
o 

Reflexão sobre a 
prática/Análise do 
estado dos alunos 

Determinação de 
critérios de êxito 

numa turma muito 
heterogé-

nea/observação de 
várias componentes 
ao mesmo tempo. 

Reuniões de está-
gio. 

Conferências 
pedagógicas. 

Reflexão sobre a 
prática. 

Mo-
men-
tos 
de 

Ava-
lia-
ção. 

Realização das 
diferentes modali-
dades de avalia-

ção. 

Seleccio-
nar/construir instru-
mentos de avaliação 

adequados. 

Bibliogra-
fia/reuniões de 

estágio. 

Estu-
do/conferências 
pedagógicas. 

Reflexão sobre a 
aplicação dos 

instrumentos de 
avaliação. 

Mo-
men-
to de 
ava-
lia-
ção. 

O quadro 1 constitui a generalidade das ações dentro das diversas áreas focadas 

pelas normas orientadoras do estágio. 

Para cada uma destas áreas realizei um conjunto de ações essenciais para a orga-

nização e estruturação do meu percurso como professor, contemplando por isso objetivos, 

identificando as minhas dificuldades, utilizando os meus recursos e estratégias e realizan-

do as tão necessárias reflexões sobre tudo o que ia fazendo. 

6.1 Planeamento (plano de aula, plano anual e unidade 

didática). 

O planeamento é um dos momentos mais importantes do processo de formação de 

um professor estagiário, pois confere o desenvolvimento de um ritmo de organização, 
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análise pensada e consciencialização da situação em que a ligação turma-matéria se en-

contra. 

Confere um momento que projeta a prática que deve acontecer nos momentos de 

aula, (quando realizado conscientemente), através de uma teoria analisada e refletida. “É 

a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia letivo. (...) É a sistematização 

de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o 

aluno interagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem.” (Piletti, 2001). 

A minha ideia pessoal do ato de planear mudou bastante ao longo do ano letivo, 

não só por ter adquirido pouco a pouco a confiança e segurança para tentar criar de forma 

original, momentos agradáveis de aprendizagem para os meus alunos, sendo que, os 

tempos de exercitação nunca se mantinham exatamente como o delimitado no plano, pois 

a realidade dos momentos de aula muitas vezes não coincide com o que previamente foi 

visualizado 

Com toda a honestidade, nunca senti verdadeiramente uma grande dificuldade em 

planear uma aula, mas carecia constantemente confiança naquilo que pensava e punha 

no papel, pois achava sempre que poderia fazer melhor, melhorar um exercício, uma pro-

gressão, um aspeto crítico, mas como rapidamente aprendi, a flexibilidade de um profes-

sor em qualquer momento da aula e das armas mais fortes que este pode possuir. 

O conceito de planear um ano inteiro provocou-me bastantes dúvidas e confusões, 

e foi claramente um dos momentos mais difíceis e questionáveis para mim. Uma das pri-

meiras questões que coloquei ao professor Marco e aos meus colegas foi, o porque da 

necessidade de planear e definir um conjuntos de acontecimentos e atividades num espa-

ço de tempo tão grande, já que haveria sempre uma forte possibilidade de termos de alte-

rar esses mesmos acontecimentos. 

No entanto, compreendi que possuir as noções básicas mas concretas daquilo que 

se pretende realizar durante um ano letivo, e guardando-as como um apoio de referência 

é também uma poderosa arma que transmite segurança ao professor, não devendo cons-

tituir-se como a única solução para qualquer situação. A necessidade para mudar algo e a 

flexibilidade para o fazer de forma consciente são noções que devem estar conjugadas na 

mente do docente. 
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“(...) um mínimo de intimidade com a realidade concreta das escolas é necessário à for-

mação do educador. Sem isso, abre-se a possibilidade de improvisação ou, o que é pior, 

de experimentação para ver se “dá certo” em termos do encaminhamento do ensino. Até 

que o professor se situe criticamente no contexto de sala de aula, os alunos passam a ser 

cobaias desse profissional.” (Silva, Ezequiel,1991, in Castro, 2008) 

Juntamente com os planos de aula, as unidades didáticas constituíram um momen-

to em que pude dar largas á minha imaginação, e á minha criatividade, para construir o 

melhor conjunto de exercícios, progressões e situações que promovessem a aprendiza-

gem, o empenho, a motivação e a alegria. 

Claro que esse feito está longe de fazer parte da minha lista de proezas, principal-

mente porque por mais que a tendência seja de me afastar da realidade das escolas 

mencionada anteriormente, não é possível fugir inteiramente dela. 

Ironicamente, 90% dos planos de estudo previamente determinados pelo Ministério 

da Educação, não coincidiam com a realidade onde iriam atuar, neste caso, no contexto 

de aula do 9º ano e nem foi preciso realizar uma avaliação diagnóstica para ter essa no-

ção. 

6.2 Realização e Realidade pós Realização 

O momento em que se dá início á aula implica, na minha opinião, que os níveis de 

concentração e empenho estejam ao máximo, e nunca é de mais se juntarmos algum tipo 

de motivação e empenho. 

Falo desta forma porque durante muitos momentos, quando não me sentia comple-

tamente seguro de mim mesmo e das minhas capacidades, ou do que estava prestes a 

lecionar, quando não me sentia bem psicologicamente e até mesmo quando não conse-

guia encontrar uma boa explicação ou demonstração para um determinado momento, o 

ambiente da aula mudava rapidamente, a fluidez dos comportamentos da turma, a sua 

concentração e também motivação. 

“No entanto, ainda apresentam dificuldades no sentido de saber quais conteúdos abordar 

e quais metodologias de ensino utilizar. Em alguns casos, tal fato acabou por se transfor-
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mar em aulas assistemáticas, nas quais o aluno escolhe o que quer fazer. Esse modelo é 

algumas vezes chamado de "recreacionista", embora o nome não seja o mais apropriado” 

(Darido. 1997). 

Ao ser confrontado com a realidade dos diversos momentos de uma aula, percebi 

rapidamente quais as minhas maiores dificuldades e potencialidades, e concilia-las duran-

te aquele período foi bastante difícil, pois muitas vezes não conseguia decidir e selecionar 

os melhores momentos para dar enfase a uma ou a outra em prol da situação em que me 

encontrava. 

A organização de uma aula e das suas componentes e essencial para o processo 

de ensino-aprendizagem. Muitas vezes dei por mim a querer resolver rapidamente e eufo-

ricamente as perdas de tempo, os erros estruturais e de organização dos exercícios, das 

transições, do comportamento dos alunos, etc. 

Esse nervosismo levou-me muitas vezes a reter em demasia o tempo em que os 

alunos se encontravam parados ou fora da tarefa, mas as palavras sábias do meu profes-

sor cooperante levaram-me a refletir vezes sem conta que “uma aula não são aulas... 

Uma situação não são situações” e que com o passar de cada aula eu me iria aperceber 

de que a reflexão da mesma teria um lugar próprio no planeamento e decorrer das se-

guintes. 

Decorrente deste pensamento, o tema da realidade pós-planeamento e pós reali-

zação transfere-me para uma outra dificuldade que mais rapidamente passou para uma 

potencialidade, e que levou a uma grande melhoria nas minhas aulas. 

Falo então dos constantes momentos em que aquilo que é planeado é confrontado 

com uma realidade alternativa que nós não contamos. Tal pode provocar situações de 

quebra de ritmo da aula, dos alunos, desmotivação e espaço para outras atividades que 

deturpam o processo de ensino-aprendizagem assim como a linha de pensamento do pro-

fessor. 

Um exercício que é alterado no momento devido à falta de alunos, o material em 

falta, a falta de espaço ou quando este nos é proporcionado e não possuímos a capaci-

dade de rapidamente reagir para benefício do processo de ensino-aprendizagem, todos 
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estes momentos me aconteceram, e todos eles foram superados a uma determinada altu-

ra. 

Esse facto permitiu-me adquirir uma confiança e flexibilidade de pensamento e 

ação que aumentou substancialmente o tempo de aprendizagem motora dos alunos, pro-

porcionou a criação de rotinas nomeadas e sinalizadas por mim, que a turma assimilou 

muito bem, levando muitas vezes a que, os aquecimentos e os exercícios de trabalho físi-

co fossem preparados e realizados autonomamente pelos alunos, com pequenos estímu-

los visuais e auditivos da minha parte. 

6.3 Condição Física 

Não é novidade que uma das maiores epidemias do séc. XXI se chama sedenta-

rismo. A falta de vontade para realizar movimentos que ultrapassem a perda de calorias 

equivalente a enviar uma mensagem do telemóvel ou jogar um jogo de computador é 

mais que muita. 

Se consideramos que a população jovem é das mais afetadas, e que a disciplina 

de educação física está cada vez mais nas ruas da amargura, constitui-se aqui um sério 

problema e um autêntico wake up call para os professores de educação física. 

Sendo eu um apaixonado pelo trabalho físico, e sendo a minha turma, na sua maio-

ria, federada nos mais variados desportos, planear trabalhos de força, resistência e velo-

cidade com coordenação foi de facto a cereja no topo do bolo. 

Implementei este tipo de trabalho com uma intensão de progressão, pois fora reali-

zado em pelo menos 90% das aulas, e juntamente com os testes físicos Fitnessgram 

(realizados um por cada período), os testes de peso, altura, IMC, a motivação, o empenho 

e a evolução dos alunos, posso concluir que esta área de trabalho foi muito bem-

sucedida. 
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6.4 Feedback Pedagógico 

Marteniuk (1986) define o feedback como sendo “uma resposta produzida pelo mo-

vimento realizado, obtendo informações cinéticas e cinemáticas do mesmo.” 

O feedback é um dos momentos mais importantes no processo de ensino-

aprendizagem, direi mesmo, essencial. A meu ver, a grande dificuldade na utilização deste 

instrumento valioso está, obviamente, no seu timing, tempo de utilização e conteúdo. 

“O feedback verbalizado pode exprimir muitos tipos diferentes de informação simul-

taneamente, cada uma delas envolvendo muitos processos diferentes de aprendizagem. 

No entanto, a principal função da informação de feedback é a de permitir ao executante 

avaliar a resposta dada, criando uma estrutura de referência para que o atleta ou aluno 

possa detetar erros e tentar corrigi-los”, (Cunha, 2003). 

A minha maior dificuldade nesta área esteve principalmente no seu tempo de utili-

zação, pois combinava uma componente boa (na minha opinião), e uma má. A boa com-

ponente seria talvez, o nível de entusiamo que demonstrava ao efetuar o feedback, jun-

tamente com um bom timing e uma forma mais informal e divertida de me comunicar. A 

má componente estava no tempo da sua duração, pois muitas vezes envolvia-me dema-

siado em exemplos e demostrações, o que retirava aos alunos tempo de exercitação. 

As facilidades e dificuldades foram reveladas e registadas por mim, nas diversas 

modalidades, podendo afirmar que, as que mais facilidade me traziam eram a de basque-

tebol, andebol e atletismo, e as maiores dificuldades eram encontradas no futebol e 

unihockey. 

“De qualquer forma, a possibilidade de dirigir e influenciar a atividade do aluno nu-

ma determinada direção faz, do chamado feedback, um fator decisivo na atividade peda-

gógica, caracterizando-se neste sentido como uma variável importante na determinação 

da eficácia e qualidade do ensino”, (Cunha, 2003). 
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6.5 Avaliação (diagnóstica e sumativa) 

De acordo com (Luckesi 1998), “a avaliação tende a acolher e integrar o aluno ao 

seu meio e o julgamento tende a excluí-lo. Poderá a liberdade de um corpo ser quantifica-

da ou classificada? Como avaliar domínio afetivo, domínio cognitivo, sociabilidade, des-

treza.” 

O processo de avaliação deve conter um grande ato de consciência, seriedade e 

serenidade. Se não pelos alunos, pais, professores e sociedade, que não se importa com 

a quantificação ou qualificação destes jovens, então que seja um momento de análise e 

reflexão por parte do professor, de todo o seu processo de trabalho que incutiu certamen-

te a tentativa de fazer valorizar o desempenho, o empenho, o comportamento e a evolu-

ção do aluno. 

A avaliação diagnóstica foi para mim uma ferramenta valiosíssima. Serviu para me 

mostrar que o nível dos alunos que não praticavam a modalidade em questão num ambi-

ente federado, possuíam graves atrasos no entendimento teórico e motor das mesmas. 

Valorizei este facto no momento em que inicialmente avaliei o estado da turma na 

modalidade de basquetebol, em situações de 3x3. 

Compreendi que, com 13, 14 e 15 anos, o nível de instrução, empenhamento ou 

vontade de evoluir estava num momento de “pause”. 

Em muitas outras modalidades verifiquei o mesmo, mas essa mesma verificação 

permitiu-me estruturar e organizar a melhor forma de incutir nos alunos, acima de tudo, o 

entendimento e o gosto pela prática das modalidades. 

Usei o mesmo método de avaliação diagnostica para todas as modalidades, com 

um sistema de qualificação de “realiza/não realiza” determinada habilidade, e nesta parti-

cular situação, foi-me bem mais fácil a analise na modalidade de basquetebol. 

Nas modalidades em que o estado de desempenho estava muito mau, concentrei-

me em selecionar as habilidades que considerava essenciais para um maior aproveita-

mento do tempo de exercitação durante o jogo sendo que a realização deste teria de ter 
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as bases essenciais para que pudesse claramente ser chamado de “jogo de basquete-

bol... Jogo de andebol...etc.” 

A avaliação sumativa é um momento bem mais sério, onde as componentes moto-

ras, cognitivas, comportamentais e de interação grupal vêm ao de cima, e a sua sábia 

conjugação no momento de avaliar é bastante pertinente, pois só assim se pode caminhar 

para o “ser justo”. Segundo (Faria Jr., 1986), “não existe uma separação entre as áreas 

afetiva, cognitiva e psicomotora, pois no decorrer da aprendizagem elas se fundem, estão 

direta ou indiretamente ligadas. “ 

O grupo de educação física da escola construíra um sistema em Excel, onde esta-

vam determinados os parâmetros a ser avaliados a nível comportamental, cognitivo e mo-

tor, assim como as respetivas construções das médias de cada categoria, para cada alu-

no. Foi um elemento bastante facilitador, mas não retirou algumas dificuldades no mo-

mento de qualificar o valor do trabalho dos alunos. 

Não consigo afirmar se fui justo ao dar as minhas notas, embora o tivesse feito com 

a melhor das intenções e sem qualquer tipo de retaliação para algum aluno. No entanto, 

as batalhas entre qualidade/comportamento e esforço/qualidade estiveram muitas vezes 

presentes. 

Muitas vezes tive de recorrer ao aconselhamento dos meus colegas e professor 

cooperante sobre que nota dar a determinado aluno, quando este tinha uma qualidade 

fora do normal, mas um comportamento também fora do mesmo, em comparação com 

um aluno com imensas dificuldades mas com um comportamento exemplar. 

A batalha entre o aluno com uma aptidão física e técnica fora do comum que não 

se esforça contra o aluno que se empenha ao máximo para combater as imensas dificul-

dades físicas e técnicas. Apesar do aluno ser avaliado individualmente como sujeito pró-

prio, a comparação com cada um dos seus colegas não se dissocia do processo de avali-

ar. 

Como tal, tudo isso foi tido em consideração na minha avaliação, e posso dizer 

que, tendo em conta todos estes fatores, me parece difícil ter sido justo para todos os alu-

nos, mesmo tendo toda a vontade e determinação para o ser. 
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6.6 Professor Reflexivo 

..."os professores também têm teorias que podem contribuir para uma base codificada de 

conhecimentos do ensino" (Zeichner, 1993). 

Esta frase vem no seguimento de um pensamento que diz que a teoria que um pro-

fessor contém dentro de si não se deve julgar apenas como uma consequência dos tem-

pos passados numa instituição de ensino, nem mesmo, da necessidade do pensamento 

comum para a resolução de uma qualquer situação no momento da aula. 

Na minha opinião pessoal, a base de uma boa reflexão está nas corretas ligações 

entre as competências conferidas nos processos de aprendizagem nas instituições aca-

démicas, o pensamento comum ao ser humano que pode ser exponenciado ou não con-

forme as experiências vividas pelo mesmo, e a capacidade que o professor tem de arma-

zenar e processar o seu entendimento do contexto escolar e social em que se insere. 

Pessoalmente, o meu processo de reflexão sobre o ato de ensinar e tudo aquilo 

que este comporta, está longe de ser o mais correto, ou até mesmo o mais lúcido, pois 

ainda me encontro num processo precoce de aprendizagem e entendimento do contexto 

do ensino. 

Contudo, sinto que com cada reflexão, a minha capacidade foi melhorando e estou 

certo que com o decorrer dos anos, esperançosamente, irei adquirir uma maior facilidade 

em refletir sobre as minhas ações para que o meu trabalho seja cada vez melhor. 

“Com base nesta reflexão, o professor constrói uma teoria adequada à situação peculiar 

do seu contexto e elabora uma estratégia de ação adequada, podendo-se falar numa ver-

dadeira teoria da prática” (Rangel-Bettti & Betti, 1996) 

6.7 A Observação dos Meus Colegas 

Este tema tem um significado especial, pois tenho o maior orgulho nos meus “com-

panheiros de luta”, que se mantiveram ao meu lado durante todo este processo. 
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Poder observar qualquer professor que não eu, revelou-se uma incrível oportunida-

de para aprender. Aprender a observar mais do que aprender ver, aprender a analisar, 

aprender a criticar, aprender a registar e aprender a comentar abertamente. 

O processo de observações aos meus colegas, Daniel, Ricardo e professor Marco, 

foi evoluindo de uma forma clara a nível do á vontade com que nos comportávamos e dia-

logávamos sobre os mais diversos assuntos da aula, da capacidade de rapidamente iden-

tificarmos situações particulares das aulas e de rapidamente refletirmos sobre elas, e do 

quantidade astronómica de informação que obtivemos com estas observações, onde dife-

rentes realidades e sujeitos atuavam perante nós, carecidos de uma automática compara-

ção entre todos, o que nos levou um pouco mais perto do entendimento da arte de ensi-

nar. 

Perante uma determinada característica, cada turma se diferenciava, tornando a 

sua análise e modo de atuar distinta. Sem qualquer problema afirmo que, a minha turma 

era claramente a mais propícia a criar um ambiente próximo do ideal para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

A sua bagagem desportiva fora da escola, o contexto económico e familiar de onde 

vinham promovia-lhes uma boa base de atitudes, comportamentos, noções de respeito e 

educação. No entanto, não deixavam de ser jovens adolescentes e não deixavam de ser 

quase 30. 

Os maus comportamentos nunca deixaram de surgir, as insubordinações, os histe-

rismos, a desordem e confusão, no entanto, a capacidade que tinham de entender que 

quem mandava era eu, e que o meu objetivo era apenas levá-los a um momento único de 

exercitação, aprendizagem e diversão, levou a que, de um modo geral, as ações dos 

meus queridos alunos tivessem sido exemplares. 

Por outro lado, as turmas dos meus dois colegas já possuíam características dife-

rentes da minha, mas entre si, não deixavam de ter as suas semelhanças. 

A principal era o desleixo com que muitas vezes encaravam a prática desportiva, 

de um modo geral e dentro das aulas de educação física. 
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Como tal, ao observar os meus pares no seu desempenho como docentes, percebi 

que cada turma era uma turma, que o número de indivíduos ativos e não ativos dentro de 

uma aula carece de atenção, que é mais complicado levar um jovem desmotivado, de mal 

com o mundo, a realizar seja o que for, do que um jovem com muitas dificuldades que tem 

toda a vontade de se mexer e aprender. 
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7. Áreas 2 e 3 – Participação na Escola e 

relações com a Comunidade 

Estas áreas, como descritas nas normas orientadoras de estágio 2012/2013 “en-

globam todas as atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em 

vista a sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para 

um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das 

condições locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o 

meio… “, cujo objetivo será,” Contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço 

do papel do professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem como 

da disciplina de Educação Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperati-

va, responsável e inovadora.” (Matos 2012). 

7.1 Atividades do Grupo de Educação Física 

As atividades realizadas pelo grupo de educação física, embora muito agradáveis e 

cheias de motivação e companheirismo, não demonstraram o real ambiente que, segundo 

nos foi dito, se fazia sentir por todos a alguns anos atrás. 

A desmotivação dos professores para com o estatuto inferior que vem sido atribuí-

do á disciplina, juntamente com a falta de apoio por parte do meio escolar e comunidade 

fizeram com a motivação do núcleo de educação física e o número de atividades diminu-

íssem drasticamente nestes últimos anos. 

Não pode ser descorado o facto de que, o pavilhão de educação física, embora te-

nha condições razoáveis para a prática desportiva, foi a única estrutura onde não se reali-

zaram obras, e tal acontecimento fala por si. 

Contudo não deixaram de ser realizados eventos desportivos durante este ano leti-

vo. O Grupo de Educação Física decidiu realizar no 1º Período o Corta-mato escolar para 

o 2º e o 3º ciclo, e um Torneio de Futsal para os alunos do 5º ano. No 2º Período foi orga-

nizada uma Marcha de Montanha destinada apenas a alunos convidados pelos professo-
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res de Educação Física e Ciências Naturais, e umas Miniolimpíadas organizadas pelo nú-

cleo de estágio. No 3º Período foi organizado um Torneio de Futsal Feminino para o 5º, 7º 

e 8º ano, e uma Marcha de Montanha para os mesmos anos de escolaridade. 

7.1.1 Corta-Mato, Marcha de Montanha e Torneio de Futsal Feminino 

A realização do corta-mato era já um acontecimento antecedente na escola. Sendo 

o primeiro evento a ser preparado, pude ter as noções em primeira mão, de como traba-

lhava o grupo de educação física, como se reuniam e preparavam todas as tarefas, distri-

buíam funções e trabalhavam em grupo promovendo um ambiente excelente. 

Devido ao mau tempo que se instalou no dia marcado para o efeito, e no dia ante-

rior, o corta-mato foi cancelado para preservar a saúde física dos participantes. 

A marcha de montanha e o torneio de futsal feminino foram os únicos eventos em 

que não estive presente por questões de saúde. No entanto, percebi que estes eventos 

contemplavam a participação das raparigas e não só dos rapazes, no meio futebolístico, 

algo de se valorizar no caso do torneio de futsal, o promovia a atividade física ao ar livre, 

num ambiente carregado de “bom oxigénio”. 

7.1.2 Torneio de Futsal Masculino e Miniolimpíadas. 

O torneio de futsal masculino para o 5º ano foi um evento com bastante sucesso, 

não só por ter tido um número elevado de participantes, mas também um grande número 

de alunos que apoiaram os seus colegas e criaram um ambiente bastante festivo. 

Senti que a coesão e cooperação entre os colegas de educação física foi muito im-

portante para o sucesso deste evento, e o ambiente instalado entre todos nós foi de muito 

divertimento. 

Tive também uma oportunidade para observar alguns talentos nesta modalidade, 

adquirindo a noção que mesmo nestas idades, o fair-play e o trabalho coletivo está cimen-

tado em muitas crianças, sendo também promovido pela comunidade de professores da 

área. 
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As miniolimpíadas foram criadas pelo grupo de estagiários, como decretado nas 

normas do estágio profissional, e tiveram um sabor especial para todos, pois para além de 

terem tido muito sucesso, tiveram também o reconhecimento de todos os professores que 

nelas participaram assim como dos alunos. 

Este evento consistiu na participação de equipas nomeadas e formadas pelos alu-

nos do 9º ano, nas modalidades de basquetebol, futebol, atletismo e jogos tradicionais. 

Realizou-se no dia 14 de Março, tendo sido realizado o sorteio para as competições em 

pleno bar dos alunos dois dias antes do evento e quando os alunos chegaram ao pavilhão 

durante essa manhã, já tudo estava pronto para o início ao torneio. 

Cada equipa tinha 6 elementos (três rapazes e três raparigas), e cada modalidade 

tinha uma atribuição de pontos que determinaria os três primeiros lugares, e uma atribui-

ção de pontos geral que determinava as equipas com maior sucesso no conjunto de todas 

as atividades. 

O torneio de basquetebol correu sem qualquer dificuldade ou incidentes, com rápi-

das transições de uns jogos para os outros. O espaço disponível assim como o número 

de professores a ajudar nas diferentes tarefas permitiu que tal acontecesse. 

Os jogos tradicionais eram constituídos por: tração de corda, corrida com os pés 

atados, e footbowling. Todos os jogos foram apreciados pelos alunos e as suas atitudes 

competitivas estavam em alta. As transições não foram tão rápidas como no torneio de 

basquetebol devido às mudanças de materiais e sua montagem, o que levou o atletismo a 

ser anulado, permitindo aos alunos almoçarem com mais calma e prepararem-se para o 

torneio de futebol na parte da tarde. 

Á semelhança do basquetebol, o futebol teve o mesmo bom ambiente de competi-

ção e fair-play, com rápidas transições de uns jogos para os outros. Tendo em conta que 

apenas existia um campo para a realização dos jogos, a coordenação entre professores 

nas ações de arbitrar (juntamente com os alunos selecionados para tal), a preparação das 

equipas e coletes e o registo dos resultados finais teve de ser exímia, e foi exatamente 

isso que aconteceu. 

De um modo geral penso que fomos bem-sucedidos na criação deste evento, e que 

ficará certamente na memória daqueles que participaram das mais variadas formas. 
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7.2 Um Olhar Sobre a Comunidade 

Durante este processo tive a oportunidade de observar e refletir sobre as intera-

ções e ambientes criados pela comunidade escolar, seus alunos, pais e sociedade no seu 

redor. Tentei aperceber-me de cada pormenor que ia ocorrendo durante um dia letivo, fora 

do contexto exclusivo das minhas aulas. 

Classifico a escola EB 2/3 de Gondomar como uma instituição recheada de profes-

sores competentes, uma direção pronta para assistir os mesmos, e uma amabilidade bas-

tante forte. Penso que essa amabilidade é transportada para a ligação que cada profes-

sor, diretor e funcionário tem com os alunos, o que faz com que o ambiente escolar seja 

propício para a aprendizagem e a convivência. 

Recordo-me de ver, quase todos os dias, um ou dois membros da polícia de segu-

rança pública a tomar café no bar da escola, enquanto conviviam com quem lá trabalhava. 

Tal quadro demonstrou-me que havia uma preocupação em manter a segurança destas 

centenas de crianças, e de certo modo, mexeu comigo. 

Não é possível evitar todo e qualquer episódio mais grave neste meio que incluí um 

grande número de pessoas, mas recordo-me de muitos episódios de quando andava na 

escola, em que a polícia também aparecia na mesma, quase todos os dias, mas para re-

solver casos de abusos físicos, desacatos e violência, roubos e droga. E refiro-me ao ní-

vel do básico e secundário. 

Penso que é de louvar o melhoramento das instalações escolares, a contratação 

de bons funcionários tanto no momento de trabalhar como na interação com os jovens, 

mas é também essencial que a comunidade onde esta “população” se insere esteja cons-

ciente da importância de um ambiente seguro e propício para o desenvolvimento das cri-

anças e jovens, pois elas são, afinal de contas, o nosso futuro. 

“ A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”, Séneca 
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8. Estudo: Coordenação Motora e Aptidão Física 

dos alunos 
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Efeito da prática de educação física e ou de desporto federado na coordenação 

motora e na aptidão física de adolescentes 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos das aulas de educação física, associada ou 

não ao desporto federado, em adolescentes, sobre a coordenação motora e aptidão 

física. Além disso, pretende-se verificar se o nível de atividade física habitual interfere na 

coordenação motora e aptidão física. A amostra foi constituída por 25 adolescentes de 

ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 11 aos 16 anos. Os indivíduos 

foram submetidos à análise do índice de atividade física, da destreza e coordenação 

motora, e aptidão física. Para análise da coordenação motora foi utilizado à bateria de 

testes MABC-2. Um conjunto de provas físicas foi aplicado para verificar a aptidão física e 

o questionário de atividade física habitual de Baecke, para os dados de atividade física 

habitual. A prática federada associada à educação física influenciou aumentando a 

coordenação motora geral, principalmente o equilíbrio. Além disso, a coordenação motora 

e a aptidão física são influenciadas pelo aumento da atividade física habitual. 

Palavras-chave: Destreza Motora; Aptidão Física; Atividade Motora. 
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Effect of physical education and or federate sport in motor coordination and 

physical fitness of adolescents 

The aim of this study was to investigate the effects of physical education classes, 

associated or not to federate sport in adolescents, on motor coordination and physical 

fitness. In addition, we seek to determine if the level of habitual physical activity interferes 

with motor coordination and physical fitness. The sample consisted of 25 adolescents of 

both sexes, aged between 11-16 years. The subjects were submitted to analysis of the 

physical activity index, the dexterity and motor coordination, and physical fitness. For the 

analysis of motor coordination it was used the test battery MABC-2. A set of physical 

exercises was used to verify the level of physical fitness and the questionnaire of habitual 

physical activity of Baecke was used to verify the levels of habitual physical activity. The 

federate practice associated with increasing physical education influenced the overall 

coordination, especially balance. In addition, coordination and physical fitness are 

influenced by increased physical activity. 

Key-words: Motor Skills; Physical Fitness; Motor Activity. 
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Efeito da prática de educação física e ou de desporto federado na coordenação 

motora e na aptidão física de adolescentes 

INTRODUÇÃO 

A atividade física aplicada a crianças e adolescentes durante o período escolar é um dos 

principais tópicos de discussão no cenário de saúde pública, pois os seus benefícios 

podem influenciar no comportamento, nas características biológicas e nos ambientes que 

cercam estes indivíduos (Lopes, Rodrigues, Maia, & Malina, 2011). 

O comportamento motor modifica-se ao longo da vida, podendo acentuar ou reduzir as 

habilidades motoras fundamentais, que sustentam as específicas. Estas habilidades 

motoras são adquiridas ao longo do desenvolvimento, assim é de extrema relevância 

estudar as contribuições da participação efetiva em aulas de educação física (EF) nas 

escolas e de atividades desportivas, visto que estas estimulam o ganho e aprimoramento 

das habilidades motoras (Araújo, Barela, Celestino, & Barela, 2012). Além disso, estas 

habilidades são fundamentais no contexto da prática do desporto federado, pois estes 

benefícios podem influenciar e reduzir as lesões (Emergy, Cassidy, Klassen, Rosychuk, & 

Rower, 2005). 

Dentro deste contexto, a coordenação motora e a aptidão física destes indivíduos são 

habilidades que necessitam serem estudadas. A coordenação motora é definida como a 

organização mecânica que promove um equilibrio entre os músculos, possibilitando uma 

interação harmoniosa que resulta em funções automáticas como respostas a estimulos 

neurológicos, adaptados a diversas situações (Santos, 2002). Logo, a aptidão física trata-

se de um conjunto de diferenciadas funções fisiológicas, tais como força, potência 

aeróbica máxima, flexibilidade e estrutura corporal, das quais influenciam no desempenho 

das habilidades desportivas, bem como o equilíbrio, agilidade, potência, coordenação 
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motora e velocidade (Araújo & Araújo, 2000). 

Outro aspeto importante no âmbito de coordenação motora e aptidão física é o nível de 

atividade física habitual, visto que existe uma tendência à redução de atividade física com 

o avançar da idade e propensão a desenvolver atividade em posição sentada, o que 

resulta em inúmeras consequências do sedentarismo (Guedes, Guedes, Barbosa, & 

Oliveira, 2001). A atividade física habitual é um conjunto de tarefas, como funções 

domésticas, de ocupação profissional, lazer, tempo livre, transporte e atividades no âmbito 

escolar (Guedes, Guedes, Barbosa, & Oliveira, 2002). 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar os efeitos das aulas de EF, associada ou 

não ao desporto federado, em adolescentes, sobre a coordenação motora e aptidão 

física. Além disso, buscamos verificar se o nível de atividade física habitual interfere na 

coordenação motora e aptidão física. 

MÉTODOS 

Estudo do tipo transversal realizado com 25 estudantes de uma Escola do Ensino Básico 

da rede de ensino público de Portugal, durante o ano de 2013. A média de idade dos 

indivíduos foi de 14,32 ± 0,09 anos, com 64% do sexo masculino. Foram adotados como 

critério de inclusão: serem de ambos os sexos, faixa etária entre 11-16 anos, serem 

participativos na disciplina de Educação Física (EF), durante duas vezes por semanas, 

com protocolo padronizado. Foram excluídos os indivíduos que faziam parte de programa 

de educação especial e os que possuíam distúrbios osteomusculares que pudessem 

interferir na análise. 

Os indivíduos foram submetidos à análise do índice de atividade física habitual, a 

coordenação motora, e a aptidão física, sendo distribuídos em: GN (grupo que realizava 
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apenas EF, n=13) e GF (grupo de indivíduos participativos nas aulas de EF que realizava 

prática federada, n=12); GN e GF conforme índice de massa corporal (IMC), em 

indivíduos com IMC abaixo (IMC≤22 kg/cm2) e acima (IMC>22 kg/cm2) da média; 

Indivíduos muito (IMA) e pouco ativos (IPA), conforme pontuações média obtida por meio 

do Questionário de Atividade Física Habitual (Baecke, Burema, & Frijters, 1982), 

sendo >8,5 pontos e ≤8,5 pontos, respectivamente. 

Protocolo da disciplina de Educação Física 

Os exercícios foram realizados visando estimular o trabalho neuromuscular, capacidade 

de reação, velocidade, coordenação e equilíbrio. 

Exercícios: 

1) Arranque em sprint de costas após sinal sonoro; segundo sinal sonoro após quatro 

segundos, onde o aluno teria de rodar alterando a sua corrida para frontal, continuando a 

correr. Após terceiro sinal sonoro, o aluno trava a corrida frontal e retrocede no percurso 

voltando á corrida a reta guarda, após quatro segundos surge o quarto e ultimo sinal 

sonoro onde os alunos realizam rotação para a corrida frontal e terminam o percurso. 

Os alunos realizavam três séries deste exercício. As progressões do exercício 

basearam-se na aleatoriedade da escolha, por parte do aluno, sobre que ombro 

rodar para alterar a corrida. Posteriormente, os exercícios incluíam a nomeação em 

voz alta por parte do professor, do ombro sobre o qual este queria que os alunos 

rodassem, servindo de sinal sonoro. Incluía também a progressão que consistia em 

começar o exercício com corrida frontal, seguindo o mesmo padrão do primeiro. 

Para cada alteração os alunos realizaram três séries. 

2) Corrida lateral, em formato de deslizamento defensivo (como na modalidade de 
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basquetebol), com inclinação de aproximadamente 30o do tronco e flexão dos joelhos com 

ângulo entre 45o e 90o. Os alunos iniciavam a corrida já na posição estabelecida, com o 

ombro esquerdo a definir a direção do percurso. Após três segundos, o sinal sonoro 

indicava que os alunos teriam rapidamente de rodar frontalmente, mantendo o mesmo 

percurso, mas trocando de ombro. 

Este exercício foi realizado três vezes. Como progressão, o exercício seguinte, 

também com três series de execução, consistia em fazer a rotação á reta guarda, 

onde as noções de espaço e de equilíbrio são postas em causa, devido às 

dificuldades naturalmente impostas por este tipo de rotação. 

3) Os alunos realizam corrida em velocidade por um percurso que consiste 

primeiramente em contornar quatro cones dispostos na linha de corrida com 

distanciamento entre eles de 1,50 metros. Posteriormente, a dois metros do último cone, 

encontra-se o primeiro de quatro cones colocados na horizontal, tipo barreiras, com 50 

centímetros de distância entre cada um. Os alunos teriam de realizar saltos sucessivos 

sem tocar nos cones, inicialmente a pés juntos. O exercício consistia em realizar este 

percurso na ida e na volta, havendo por isso execução de saltos sobre cones duas vezes 

e contorno dos cones duas vezes. 

3.1) As progressões deste exercício consistiam em aumentar e diminuir o 

distanciamento entre os cones na vertical e na horizontal, respetivamente, 2,50 

metros e 25 centímetros na primeira progressão e 30 centímetros e 1,50 metros na 

segunda progressão. A posição de partida dos alunos era a mais confortável para 

eles, em todas as tentativas. Tanto no primeiro, como nas progressões, os alunos 

realizaram três séries. 

3.2) Posteriormente, mantendo o percurso do cone inicial, as mudanças ocorreram 
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na forma de partir, onde os alunos realizavam duas series com a partida em 

posição sentada de frente e de costas, em decúbito ventral com visão para o 

percurso, em decúbito ventral com visão para a parede, em decúbito dorsal com a 

cabeça na direção do percurso e com os pés na direção do percurso. 

3.3) O último exercício consistia em realizar o percurso inicial, partindo de posição 

confortável, contornando o primeiro grupo de cones, transpondo o segundo grupo 

de cones apenas com um dos membros inferiores (pé-coxinho), e no percurso de 

ida, trocar para o outro membro inferior no momento do salto. 

Este programa de exercícios foi executado durante um período de três meses anterior á 

realização do estudo da coordenação motora e aptidão física. 

Estes exercícios foram realizados por toda a amostra, às quartas-feiras. Na segunda aula 

semanal, a sessão consistia em realizar jogos de variadas modalidades, sendo estas: 

Basquetebol, Voleibol, Atletismo e Uniockey. 

Instrumentos 

Questionário de Atividade Física Habitual 

Para analisar o índice de atividade física habitual foi utilizado o Questionário de Atividade 

Física Habitual (Baecke et al., 1982), originalmente padronizado para ser 

autoadministrado (Pereira et al., 1997), sendo os últimos 12 meses o período de 

referência. 

O questionário de Atividade Física Habitual de Baecke, Burema, e Frijters (1982) é de fácil 

preenchimento e compreensão, com estrutura quali-quantitativa, das quais as respostas 

são dispostas em escala de Likert, sendo sempre levado em consideração o ponto de 
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vista dos indivíduos com relação às próprias atividades físicas (Florindo, Latorre, Jaime, 

Tanaka, & Zerbini, 2004). 

Este questionário é estruturado em 16 questões, distribuídas em três seções diferentes, 

visando analisar diferentes aspetos de nível de prática habitual de atividade física. As oito 

primeiras questões são direcionadas para as atividades relacionadas na escola e/ou 

trabalho. A segunda seção é da 9ª à 12ª questão, sendo relacionadas com as atividades 

desportivas, envolvendo programas de exercício regular e de lazer. As demais questões 

estão relacionadas com atividades de locomoção e de tempo livre. Para este estudo 

realizou-se a média da somatória dos pontos atribuídos a cada dimensão de atividade 

física, visando obter o escore da atividade física habitual geral (Guedes, Lopes, Guedes, 

& Stanganelli, 2006). 

Movement Assessment Battery for Children II (MABC-2) 

Para a análise da destreza e coordenação motora foi utilizada a bateria de testes 

Movement Assessment Battery for Children II – MABC-2 (Henderson, Sugden, & Barnett, 

2007), com uma tradução e adaptação linguística, realizada por peritos, do questionário 

original da bateria. 

O MABC-2 é composto por inúmeros testes aplicados conforme a faixa etária. As faixas 

pré-determinadas são: três aos seis anos; sete aos 10 anos; e 11 aos 16 anos de idade. 

Foi adotada a bateria de teste adequada para a idade entre 11-16 anos, devido às 

características da amostra. Os domínios analisados para esta idade foram a destreza 

manual, a habilidade com a bola e o equilíbrio dos indivíduos, avaliados por meio dos 

testes: 

Destreza manual: Girar Pinos (Turning Pegs); Triângulo com Porcas e Parafusos (Triangle 
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with Nuts and Bolts); Delinear Percurso da Bicicleta 3 (Drawing Trail 3). 

Habilidade com a bola: Agarrar com uma mão (Catching with one hand); Atirar a bola para 

alvo na parede (Throwing at wall target). 

Equilíbrio: Equilibrar-se sobre uma trave (Two-Board Balance); Caminha em calcanhar-

pontas para trás (Walking toe-to-heel backwards); Saltos em ziguezague (Zig-Zag 

hopping). 

Para cada domínio analisado foi calculado o valor médio dos desempenhos relativos aos 

testes que compõem cada um desses grupos, seguido pela somatória dos resultados 

totais estandardizados de cada conjunto de tarefas motoras, o qual permitiu classificar os 

indivíduos num sistema de referência denominado Traffic Light System (Semáforo). Com 

base nos resultados referentes a idade dos sujeitos, obteve-se um resultado padrão total 

estandardizado, derivado de uma tabela de referência da bateria de testes, com 

pontuação entre <29 a 108+ pontos, estes apresentados como percentagem. 

No Semáforo, a cor vermelha indica “desordens da coordenação motora (DCM)” (ponto de 

corte: <56%), a cor amarela indica “propensão para essas desordens” (ponto de corte: 57 

a 67%), e a cor verde “ausência de desordens da coordenação motora” (ponto de 

corte: >67%) (Henderson et al., 2007). 

Aptidão Física 

Foram adotadas para avaliação da aptidão física, um conjunto de provas físicas de 

resistência aeróbia, anaeróbia, velocidade e potência muscular. Para analisar a 

resistência aeróbia foi realizada corrida de uma milha, sendo coletado o tempo (s) que o 

indivíduo realizou o percurso limitado. Logo, a resistência anaeróbia e potência muscular 

foram avaliadas por meio de corrida de 45 metros, coletando-se o tempo (s) percorrido no 
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percurso limitado. Para verificar a potência muscular foi também solicitado que os 

indivíduos realizassem três saltos horizontais, permanecendo o melhor resultado na 

distância (m) percorrida no ar. A prova do vaivém, visando analisar também a resistência 

anaeróbia e aeróbia, foi realizada num espaço de 20x10m, para determinar o número de 

percursos (20m) que os indivíduos conseguiam realizar, conforme estabelecido no 

programa de Fitnessgram (Meredith & Welk 2010). Os tempos e distâncias coletados 

foram submetidos à análise estatística, visando verificar a aptidão física geral. 

Análise Estatística 

A análise dos dados foi realizada por meio de cálculos de estatística descritiva e 

inferencial. Os resultados foram expressos em média, erro padrão (±), frequências 

absolutas e relativa. Foram utilizados os testes: Mann-Whitney para comparar os grupos 

independentes [GN e GF; GN e GF com Semáforo Vermelho; GN e GF com IMC abaixo e 

acima da média; IPA e IMA, conforme Questionário de Atividade Física Habitual, dentro do 

âmbito de coordenação motora e aptidão física]; Teste de Qui-quadrado - para analisar a 

associação entre o GN com a classificação do “Semáforo vermelho”. O nível de 

significância adotado foi p≤0,05. A análise estatística foi realizada no programa Instat 

(versão 3.0; GraphPad, Inc., San Diego, CA, USA). 

RESULTADOS 

A amostra foi constituída por 25 indivíduos com média de idade de 14,32 ±0,09 anos e 

IMC de 22 (± 0,64) kg/cm2. O questionário de Atividade Física Habitual apresentou média 

de 8,49 pontos. As características dos grupos estão expostas na tabela 1, demonstrando 

que os grupos estudados foram homogêneos. O voleibol foi o desporto mais praticado 

pelos indivíduos federados (33,4%), seguida por futebol (25%), Andebol (25%), natação 

(8,3%) e Tênis de Mesa (8,3%). Os indivíduos que realizavam EF associada à prática 
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federada apresentaram nível significativamente maior de atividade física habitual que os 

que praticaram apenas EF (Tabela 1). 

Tabela 1. Média de idade, do índice de massa corporal (IMC) e questionário de atividade 

física habitual (QAFH), dos grupos não federados (GN) e dos federados (GF). 

 GN (n=13) GF (n=12) p 

Idade (anos) 14,4 ± 0,14 14,25 ± 0,13 0,290 

IMC (kg/cm2) 20,99 ± 0,68 22,27 ± 1,11 0,410 

QAFH (pontuação) 7,64 ± 0,31 9,45 ± 0,19 0,000* 

“*” Representa diferença estatística com p<0,05, por meio do teste de Mann-Whitney. 

Comparações entre GN e GF 

Entre os grupos GN e GF foram comparadas as variáveis de atividade física habitual, 

coordenação motora e a aptidão física. A atividade física habitual esteve aumentada no 

GF em comparação ao GN (p=0,0002). A coordenação motora apresentou-se 

significativamente (p=0,007) aumentada no GF (51%) em comparação ao GN (35%). No 

que diz respeito às pontuações referentes aos domínios do teste MABC-2, apenas a 

variável equilíbrio apresentou aumento significativo no GF, conforme gráfico 1. A aptidão 

física não apresentou diferença entre os grupos em todas as provas físicas, tabela 2. 

Os indivíduos foram classificados segundo o Traffic Light System (Semáforo) em 

vermelho (<56%), amarelo (56-67%) e verde (>67%), conforme a percentagem obtida no 

teste MABC-2. A análise demonstrou que houve associação (p=0,03) entre o GN com a 

classificação vermelha (Tabela 3), por meio do teste Qui-quadrado. 
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Figura 1. Domínios avaliados por meio do teste MABC-2, visando avaliar a coordenação 

motora nos grupos não federados (GN) e dos federados (GF). “*” Representa diferença 

estatística com p<0,05, por meio do teste de Mann-Whitney. 

Tabela 2. Valores médios das provas físicas, com a finalidade de avaliar a aptidão física 

dos grupos não federados (GN) e dos federados (GF). 

 GN (n=13) GF (n=12) p 

Milhas (s) 539,40 ± 17,60 518,75 ± 32,80 0,130 

45 metros (s) 7,70 ± 0,24 7,30 ± 0,25 0,100 

Salto (m) 1,79 ± 0,09 1,98 ± 0,10 0,057 

Vaivém (voltas - 20m cada) 63,86 ± 4,48 76,83 ± 8,74 0,240 

As letras representam: “s” segundos, “m” metro. 

Tabela 3. Tabela de Contingência do Semáforo conforme a percentagem obtida no teste 

MABC-2. “EF” Educação Física. 

 Apenas EF  

 Sim Não Total 

Vermelho 13 09 22 

Outros 00 03 03 

Total 13 12 25 
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Comparações entre GN e GF- Traffic Light System “Semáforo Vermelho” 

Baseado nas características da amostra optou-se por analisar isoladamente os indivíduos 

com “Semáforo vermelho”, comparando os grupos GN (n=13) e GF (n=09) em relação à 

coordenação motora e à aptidão física. O nível de atividade física habitual foi 

significativamente superior nos indivíduos que realizavam EF e prática federada 

(p=0,0004). 

Em relação á coordenação motora, o GF (46%) apresentou percentagem 

significativamente mais elevada do que o GN (35%), p = 0,04. Nas pontuações referentes 

ao teste MABC-2, apenas a variável equilíbrio apresentou um significativo aumento no GF, 

conforme figura 2.  

 

Figura 2. Domínios avaliados por meio do teste MABC-2, visando avaliar a coordenação 

motora nos grupos não federados (GN) e dos federados (GF) com sinal vermelho. “*” 

Representa diferença estatística com p<0,05, por meio do teste de Mann-Whitney. 
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A tabela 4 demonstra que a aptidão física não apresentou diferenças entre os dois grupos 

em todas as provas físicas . Desta forma, os resultados obtidos foram indiferentes ao 

facto de os indivíduos praticarem apenas EF ou EF associado ao desporto federado. 

Tabela 4. Valores médios das provas físicas com a finalidade de avaliar a aptidão física 

dos grupos não federados (GN) e dos federados (GF) com sinal vermelho. 

 GN (n=13) GF (n=12) p 

Milhas (s) 539,40 ± 17,60 494,78 ± 26,42 0,130 

45 metros (s) 7,70 ± 0,24 7,39 ± 0,30 0,100 

Salto (m) 1,79 ± 0,09 1,99 ± 0,14 0,057 

Vaivém (voltas - 20m cada) 63,86 ± 4,48 79,40 ± 11,32 0,240 

As letras representam: “s” segundos, “m” metros. 

Comparações entre os grupos GN e GF com IMC abaixo e acima da média 

Com base na média do IMC optou-se por estudar dois subgrupos: IMC abaixo 

(≤22kg/cm2) e acima (>22kg/cm2) da média, que foram submetidos à análise dos 

parâmetros da coordenação motora e da aptidão física. A coordenação motora e a aptidão 

física não variaram em função do IMC, tanto no grupo GF (Tabela 5) quanto no GN 

(Tabela 6). Desta forma, para a amostra estudada, o IMC não foi uma variável que 

influenciou na coordenação motora e aptidão física. 

Comparações entre indivíduos pouco (IPA ≤8,5 pontos) e muito (IMA > 8,5 pontos) 

ativos, conforme o Questionário de Atividade Física Habitual 

Com base na pontuação obtida no Questionário de Atividade Física Habitual, a população 

foi classificada em pouco (≤ 8,5 pontos) e muito (> 8,5 pontos) ativos, para verificar se a 

atividade física interferia na coordenação motora e no desempenho físico. 
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Tabela 5. Valores médios dos domínios avaliados por meio do teste MABC-2, visando 

avaliar a coordenação motora, e das provas físicas, com a finalidade de avaliar a aptidão 

física, no GF com IMC abaixo (≤22kg/cm2) e acima (>22kg/cm2) da média. As letras 

representam: “s” segundos, “m” metros. 

 IMC abaixo da média (n=7) IMC acima da média (n=5) p 

Destreza Manual 9,00 ± 1,02 11,00 ± 1,30 0,160 

Habilidade com Bola 9,70 ± 0,61 9,40 ± 0,87 0,230 

Equilíbrio 10,00 ± 0,58 10,20 ± 0,20 0,400 

Percentual (%) 51 53 0,470 

Milhas (s) 514,60 ± 52,20 524,60 ± 36,90 0,260 

45 metros (s) 7,26 ± 0,41 7,69 ± 0,48 0,280 

Salto (m) 2,07 ± 0,11 1,86 ± 0,19 0,200 

Vaivém (voltas - 20m cada) 82,86 ± 10,40 68,40 ± 15,71 0,180 

Tabela 6. Valores médios dos domínios avaliados por meio do teste MABC-2, visando 

avaliar a coordenação motora, e das provas físicas, com a finalidade de avaliar a aptidão 

física, no GN com IMC abaixo (≤22kg/cm2) e acima (>22kg/cm2) da média. As letras 

representam: “s” segundos, “m” metros. 

 IMC abaixo da média (n=7) IMC acima da média (n=6) p 

Destreza Manual 9,29 ± 0,47 9,5 ± 0,50 0,830 

Habilidade com Bola 7,86 ± 0,67 8,17 ± 1,30 0,230 

Equilíbrio 8,86 ± 0,40 8,67 ± 0,49 0,410 

Percentual (%) 35,7 33,8 0,410 

Milhas (s) 541,70 ± 27,20 536,67 ± 23,90 0,470 

45 metros (s) 7,73 ± 0,32 7,66 ± 0,40 0,530 

Salto (m) 1,83 ± 0,14 1,75 ± 0,13 0,420 

Vaivém (voltas - 20m cada) 66,00 ± 4,35 61,30 ± 8,70 0,390 
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A coordenação motora teve uma percentagem significativamente (p=0,01) reduzida no 

grupo com IPA (35%) em comparação ao grupo IMA (50%). Dentre os domínios do teste, 

a habilidade com a bola e o equilíbrio estiveram aumentados no grupo IMA (Figura 3). 

 

Figura 3. Domínios avaliados por meio do teste MABC-2, visando avaliar a coordenação 

motora nos grupos de indivíduos pouco (IPA ≤8,5 pontos) e muito (IMA > 8,5 pontos)  

ativos, segundo o questionário de atividade física habitual. Os símbolos representam 

diferença estatística com: “*” p<0,05 e “**” p<0,01, por meio do teste de Mann-Whitney. 

Os indivíduos do grupo mais ativos, conforme o questionário de atividade física habitual, 

demonstraram um elevado nível de desempenho (p<0,05) nas provas físicas: Salto, 

Milhas e 45 metros (Tabela 7). Assim, o nível de atividade física influenciou a aptidão 

física e a coordenação motora dos indivíduos. 
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Tabela 7. Valores médios das provas físicas com a finalidade de avaliar a aptidão física 

nos grupos de indivíduos pouco (IPA) e muito (IMA) ativos, segundo o questionário de 

atividade física habitual. 

 IPA IMA p 

Milhas (s) 550,30 ± 17,23 510,20 ± 30,30 0,040* 

45 metros (s) 7,89 ± 0,23 7,15 ± 0,23 0,010** 

Salto (m) 1,70 ± 0,07 2,04 ± 0,10 0,005** 

Vaivém (voltas - 20m cada) 60,20 ± 4,05 79,23 ± 7,94 0,060 

Os símbolos representam diferença estatística com: “*” p<0,05 e “**” p<0,01, por meio do 

teste de Mann-Whitney. As letras representam: “s” segundos, “m” metros. 

DISCUSSÃO 

Este estudo visou analisar os efeitos das aulas de EF, associadas ou não à prática 

desportiva federada, em indivíduos com idade entre 11-16 anos, na coordenação motora 

e na aptidão física, além de examinar se o sinal do semáforo no teste MABC-2 e o IMC 

poderiam interferir nestas variáveis. Procuramos ainda verificar se o nível de atividade 

física habitual interfere na coordenação motora e na aptidão física. Os resultados 

demonstraram que a coordenação motora foi influenciada pela prática federada na 

amostra geral e apenas nos indivíduos com desordem coordenativa no desenvolvimento 

(DCD). Entretanto, quando analisamos os domínios específicos da coordenação motora, 

verificou-se que o equilíbrio foi a variável mais influenciada. A aptidão física não foi 

influenciada pela prática federada. Os níveis de atividade física habitual demonstraram 

ser uma variável determinante na expressão da coordenação motora geral, específica 

(equilíbrio e habilidade com a bola), e nos níveis de aptidão física (milhas, 45 metros e 

salto). 
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A prática federada demonstrou ser determinante para melhores níveis de coordenação 

motora, porém são escassos na literatura estudos que abordem esta temática. Sabe-se 

que em crianças com 6-10 anos, a coordenação motora é o um preditor do índice de 

atividade física (Lopes et al., 2011). Nesta pesquisa, em adolescentes com idade entre 11-

16 anos, observamos que o índice de atividade física habitual foi superior no GF, com ou 

sem DCD. Além disso, os indivíduos deste grupo (GF) também apresentaram níveis mais 

elevados de coordenação motora. Com base na literatura e confirmando os resultados de 

Lopes et al. (2011), os presentes resultados sugerem que a coordenação motora geral 

está relacionada com o nível de atividade física, dado que os atletas apresentaram neste 

parâmetro um nível um nível mais elevado. 

Quando analisados separadamente os domínios da coordenação motora (destreza 

manual, habilidade com bola e equilíbrio) nos atletas federados em comparação aos que 

fazem apenas EF, observamos que o equilíbrio foi o único parâmetro com valores 

significativamente mais elevados no primeiro grupo (GF). Butler, Southers, Gorman, 

Kiesel, e Plisku (2012) concluíram que em atletas, o equilíbrio será dependente do nível 

de competição, justificando as diferenças encontradas entre os grupos GF e GN. O ganho 

de equilíbrio é fundamental para atletas pelo fato de reduzir as lesões relacionadas com o 

desporto (Emery, Cassidy, Klassen, Rosychuk, & Rowe, 2005). Vieira e Oliveira (2006) 

sugeriram que um aumento do equilíbrio nos atletas traduz, nestes, adaptações 

fisiológicas provenientes do treino intensivo e também uma capacidade acentuada de 

resistência à fadiga, quando comparados com não atletas. 

Ao analisar estudantes de 8-14 anos, Ostojic, Stojanovi, Stojanovic, Maric, e Njaradi 

(2001) concluíram que o condicionamento aeróbio é dependente do peso e do IMC. Nesta 

pesquisa, a amostra foi homogênea com relação ao IMC, em ambos os grupos. Além 

disso, nenhuma variável analisada apresentou significância quando relacionada ao IMC. 
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Assim, hipoteticamente a prática federada não influenciou a aptidão física devido às 

características da amostra estudada, sendo os indivíduos homogéneos em relação ao 

peso e ao índice de massa corporal. 

Dentro do contexto de atividade física habitual, Guedes, Guedes, Barbosa, e Oliveira 

(2001) constataram que adolescentes, com o avançar da idade, possuem diminuição do 

tempo de participação em esforços físicos intensos, compensando com aumento em 

participação de atividades realizadas na posição sentada. Estudos observaram que 

hábitos da prática de exercício físico durante a infância e adolescência podem influenciar 

a prática de atividade física na vida adulta (Laajso & Viikari, 1997; Taylor, Blair, Cummings, 

Wun, & Malina, 1999; Barnekow-Bergkvist, Hedberg, Janlert, & Jansson, 1996) e serem 

adultos fisicamente mais ativos (Glenmark, Hedberg, & Jansson, 1994; Raitakari et al., 

1994). Assim, torna-se importante analisar a influência da disciplina de EF, associada ou 

não à prática federada, devido a esta última resultar potencialmente numa melhor 

qualidade de vida na fase adulta. 

Neste estudo podemos observar que os níveis de atividade física habitual influenciaram 

tanto a coordenação motora quanto a aptidão física, visto que quanto mais elevado foi o 

resultado do questionário de atividade física habitual, mais elevados foram os níveis de 

ambas as variáveis. 

O maior nível de atividade física habitual influenciou a coordenação motora neste estudo. 

Este fato pode ser justificado pela qualidade das atividades executadas no dia-a-dia, visto 

que a coordenação motora sofre extensa influência da experiência motora em termos de 

qualidade e não somente da quantidade de vivências a que os sujeitos estão expostos 

(Pelozin, Folle, Collet, Botti, & Nascimento, 2009). 

Em relação aos resultados demonstrando que níveis superiores de atividade física 
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habitual estão associados a uma melhor aptidão física, segundo Bouchard, Sherphard, 

Stephens, Sutton, e McPhersin (1990), a atividade física influencia a saúde e, 

consequentemente, os níveis de atividade física habitual e de aptidão física. Além disso, 

os níveis de atividade física habitual influenciam a aptidão física, por estarem 

relacionados com o aumento do nível habitual de realizar exercício. Porém, estes autores 

(Bouchard, Sherphard, Stephens, Sutton, & McPhersin, 1990) ressaltam que existem 

outras variáveis envolvidas, como a genética e as características individuais e ambientais, 

conforme figura 4. 

 

Figura 4. Relação entre atividade física, aptidão física, saúde e fatores envolvidos neste 

contexto (Araújo et al., 2000). 

Desta forma, concluí-se que a prática federada associada à educação física influencia a 

coordenação motora, aumentando-a de uma forma geral, principalmente no âmbito do 

equilíbrio. Além disso, a coordenação motora e a aptidão física são influenciadas pelo 

aumento da atividade física habitual. 

Sugere-se que sejam realizados ensaios clínicos randomizados, com amostras maiores, 

com a finalidade de analisar a influência de diferentes IMC sobre a coordenação motora, 

aptidão física, e com os níveis motivacionais entre os grupo GN e GF nas aulas de EF. 
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9. Conclusões Gerais 

A experiência do estágio profissional ficará para sempre na história da minha vida, 

como um momento de grande importância e de grande crescimento como ser humano. 

Este processo, que se estende desde que coloquei pela primeira vez os pés na 

FADEUP, levou-me a adquirir um conhecimento que vai muito para além de todas as 

matérias, todos os textos, todas as práticas que tive de vivenciar. 

Tornou-me num jovem adulto mais perspicaz, mais coerente, mais consciente de 

toda a situação educacional do nosso país, principalmente na nossa área, e também mais 

maduro. Sinto me realmente feliz, e a nota com que termino esta jornada da minha vida 

não é de todo, o mais importante. 

A minha felicidade provém dos inúmeros contactos que estabeleci com cada 

membro da faculdade, da escola onde estagiei, da turma que lecionei, e esses momentos, 

ainda que por vezes assustadores, foram também rejuvenescedores e esclarecedores, 

pois com toda a certeza irei querer um dia, entregar a minha paixão e os meus humildes 

conhecimentos, à arte de ensinar. 

“Em suma, pela mediação da escola, dá-se a passagem do saber espontâneo ao saber 

sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. Cumpre assinalar, também aqui, que 

se trata de um movimento dialético, isto é, a ação escolar permite que se acrescentem 

novas determinações que enriquecem as anteriores e estas, portanto, de forma alguma 

são excluídas. Assim, o acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas formas 

através das quais se pode expressar os próprios conteúdos do saber popular”. (Saviani, 

2000). 
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10. Perspetivas Futuras 

Como já referi nas conclusões gerais, tenho dentro mim uma enorme vontade de 

exercer a prática docente, no entanto, a estrutura educacional, da forma como está 

organizada, não mo permitirá faze-lo brevemente. 

Contudo, e como já referi no capítulo 2, o ensino não é a minha única paixão. 

Recordo-me vivamente de uma breve conversa que eu e o meu pai tivemos há algum 

tempo atrás, em que eu afirmava com toda a certeza que gostaria de poder exercer várias 

profissões ao mesmo tempo, nomeadamente a de professor de educação física, 

preparador físico e professor de dança. 

Ao interpelar-me sobre o que tinha dito, o meu pai referiu: “ – Não sei se haverá 

horas suficientes num dia para fazeres tudo isso…” 

Não me recordo do que respondi a seguir, mas em jeito de resposta afirmo com 

toda a certeza e esperança, que mesmo não havendo horas suficientes num dia, haverá 

certamente dias suficientes num mês e meses suficientes num ano, que me permitam 

realizar estes trabalhos que tanta alegria me proporciona. 

De facto, gostaria de exercer mais do que uma profissão dentro das áreas em que 

tenho formação e gosto, não só pela satisfação que me promovem mas porque nos 

tempos difíceis que correm, todo o suporte financeiro que possamos ter é essencial. 

Equilíbrio 

"Equilíbrio é a habilidade de olhar para a vida a partir de uma perspetiva clara - fazer a 

coisa certa no momento certo. Uma pessoa equilibrada será capaz de apreciar a beleza e 

o significado de cada situação seja ela adversa ou favorável. Equilíbrio é a habilidade de 

aprender com a situação e de prosseguir com sentimentos positivos. É estar sempre aler-

ta, ser totalmente focado, e ter uma visão ampla. Equilíbrio vem do entendimento, humil-

dade e tolerância. O mais elevado estado de equilíbrio é voar livre de tudo e, ainda assim, 

manter-se firmemente enraizado na realidade do mundo." 

Brahma Kumaris

http://pensador.uol.com.br/autor/brahma_kumaris/
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