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Resumo 

Este relatório tem o objetivo de partilhar as experiencias do Estágio 

Profissional, através dos objetivos, sucessos e dificuldades ao longo do 

processo do Estágio Profissional, de uma forma fundamentada e critica. 

Este Estágio Profissional que está enquadrado no 2º ano do 2º ciclo de 

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

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, visa, a formação de um 

docente profissional, reflexivo e criador de um ensino de qualidade. 

O objeto de reflexão, é a prática supervisionada que se desenrolou no 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, de Santo Tirso, no ano letivo 2013/2014, 

com a orientação da professora cooperante e da professora orientadora da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O Estágio Profissional foi 

realizado num núcleo composto por 4 elementos, acompanhado por outro 

núcleo de 2 elementos. A prática letiva decorreu numa turma do 11º ano do 

Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. 

Este relatório é dividido em 6 partes: 

1ª- Introdução- apresentação do relatório; 

2ª- Dimensão pessoal- Apresentação do meu percurso pessoal e das 

expetativas neste Estágio Profissional;  

3ª- Enquadramento da prática- Apresentação do enquadramento legal e 

institucional, enquadramento concetual e caraterização da escola, turma e meio 

envolvente;  

4ª- Realização da prática profissional- Exposição de todo o processo de 

ensino-aprendizagem (organização e gestão) e da participação na escola e 

relações com a comunidade;  

5ª- Desenvolvimento profissional- Apresenta-se através de um estudo de 

investigação/ação desenvolvido ao longo do estágio; 

6ª- Conclusão- Realce do sucesso e da importância do estágio na minha 

formação pessoal e profissional. 

 

.  
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Abstract 

This report’s goal is to share the experiences of the professional internship 

through goals, achievements and difficulties throughout this long phase, in a 

well fundamented and critic way. 

This teaching practicum is framed on the Professional Internship in the 2nd 

year, the 2nd cycle of Teaching Physical Education in Primary and Secondary 

Education, in the Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, it aims to 

the formation of a professional docent, reflexive and producer of quality 

teaching. 

The target point of discussion, is the supervised practice which took place in the 

Agrupamento de Escolas D. Dinis, de Santo Tirso, in the school year 

2013/2014, with the orientation of the cooperative teacher and the guidance 

teacher of the Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. This 

professional internship was accomplished within a group of 4 elements, 

accompanied by another group of 2 elements. This internship was put into 

practice with a class of the 11th year attending the Professional course in 

technical support sports management. 

This report has been divided into 6 parts: 

1- Introduction – Report Presentation 

2- Personal dimension – Presentation of my personal record and my 

expectations to this internship. 

3- Practice framing – Presentation of the legal, institutional and conceptual 

parameters. School, surroundings and class characterization 

4- Professional practice performance – Presentation of the whole teach and 

learn process (Organization and management) and participation in 

school activities and cumunity interaction. 

5- Professional development – Presented through a continuous study of 

investigation/action, developed throughout the internship. 

6- Conclusion – Pointing out the success and importance of this internship 

in my personal and professional formation.  

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL INTERSHIP; 

REFLETION; BE A TEACHER; PEDAGOGICAL COMPETENCE. 
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1.Introdução 
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A elaboração de um relatório de estágio desta envergadura traduz-se 

num relato reflexivo de tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo deste ano de 

estágio, último ano da minha formação académica. Este documento, com a sua 

dimensão e complexidade, torna-se essencial, na realização da unidade 

curricular do Estágio Profissional conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

O relatório de estágio é produzido na primeira pessoa, e refere-se aos 

sucessos, falhas e insucessos durante o Estágio Profissional, seja nas tarefas 

individuais como nas tarefas coletivas. 

A familiarização com a realização deste documento, iniciou-se com a 

elaboração do Projeto de Formação Individual (PFI), documento essencial 

porque contribuiu para uma reflexão e auto-avaliação das reais capacidades, 

dificuldades e lacunas sentidas na fase inicial do processo de Estágio 

Profissional, isto é, no confronto com as exigências profissionais e 

regulamentares, revelando as expetativas e os objetivos do mesmo. O Projeto 

de formação inicial, foi um dos pontos de partida deste relatório de estágio, 

nomeadamente pelo contrapondo da fase inicial, através da verificação do 

cumprimento de todos os objetivos e expetativas. 

O Diário de Bordo, foi outra ferramenta utilizada, que como 

“companheiro” ao longo de toda a minha caminhada, onde registei todas as 

minhas dificuldades, preocupações, sucessos e insucessos, partilhas, 

aprendizagens, sobre a forma de reflexões de todas as aulas e das reuniões na 

escola e fora dela. 

A construção do relatório de estágio contou ainda com referências a 

outros que, de acordo com a especialidade dos assuntos abordados, podem 

ajudar a enquadrar e a compreender as questões de forma sustentada.  

Ao longo deste estágio, felizmente, pude sempre contar com a 

presença e ajuda de algumas pessoas que nos momentos mais difíceis 

estiveram presentes. Sendo elas, a família, os amigos, os colegas de estágio, a 

professora cooperante, a orientadora da faculdade e todos os que vivenciaram 

e partilharam comigo as experiências vividas no Agrupamento de Escolas D. 

Dinis- Santo Tirso. 



4 
 

Como o Estágio Profissional representava a possibilidade de alcançar 

os objetivos importantes na vida, abracei-o com o maior empenho e sentido de 

responsabilidade, de modo a que fosse mais um passo seguro da minha 

formação, para ser futuro protagonista do Ensino de Educação Física, 

evoluindo positivamente na minha condição de “frágil” docente de Educação 

Física, que ainda sou. 

Tendo por base uma estrutura coerente e lógica de organização, o 

relatório de estágio foi dividido em diversas partes, por forma a poder colocar, 

devidamente, toda a partilha e experiência que considerei importante para 

tornar este documento mais completo e pessoal possível. 

 Introdução 

 Dimensão Pessoal; 

 Enquadramento da Prática; 

 Realização da prática profissional, subdividida pelas 4 áreas de 

desempenho; 

 Estudo; 

 Conclusão. 
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2.Dimensão Pessoal   
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2.1- Reflexão Autobiográfica 
 

Como forma de conhecer a minha habilitação para ser professor, é 

essencial antes de tudo perceber todo o meu percurso e formação, ou seja a 

minha pessoa e as ligações ao desporto, que me permitiram atingir este ciclo. 

Eu Sérgio Gonçalves Oliveira, nasci na Alemanha, mais propriamente 

na cidade de Kaiserslautern em 1989. Permaneci, na Alemanha, até aos 9 

anos de idade, não podendo, por isso de forma clara comparar o seu sistema 

de ensino, com o de Portugal. Licenciei-me em Educação Física e Desporto no 

Instituto Superior da Maia (ISMAI), entre 2009 e 2012.  

Desde sempre o gosto pela prática de exercício físico esteve presente 

na minha vida. Inicialmente de uma forma mais informal, ou seja, pela prática 

nas ruas com os colegas, passando mais tarde a praticar de forma mais formal, 

na Alemanha na equipa de futebol do Morlautern. Após regressar a Portugal, 

continuei a prática do futebol no C.D.Aves, prática essa que continua, só que 

no União Nogueirense F.C, a nível sénior.  

No ano de 2012/2013 realizei um estágio, como treinador adjunto do 

União Nogueirense F.C., sendo o mesmo bastante enriquecedor, pois além de 

me permitir ter um primeiro contacto com o treino, permitiu-me colocar em 

prática algumas das aprendizagens aprendidas ao longo do meu trajeto 

académico e pessoal na prática da respetiva modalidade (Futebol). 

No primeiro momento de escolha de uma área de estudo para 

prosseguir a minha formação, ou seja da passagem do ensino básico para o 

secundário, na Escola Secundária D. Dinis, escola onde realizei o presente 

estágio, ainda me encontrava um pouco indeciso. A decisão foi ingressar no 

curso científico-tecnológico, pois este permitia-me, mais tarde, um maior leque 

de escolha, deixando sempre uma porta aberta para ingressar no ensino 

superior, num curso de desporto, o que, terminado o ensino secundário, 

acabou por acontecer. Realizados os pré-requisitos, necessários para ingressar 

num curso de desporto, no Instituto Politécnico do Porto, e após o 

conhecimento dos resultados do concurso a nível nacional, não fiquei colocado 

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

Mas esta contrariedade não me fez desistir, candidatando-me e ingressando, 
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de seguida, no curso de Educação Física e Desporto do Instituo Superior da 

Maia. 

Assim, licenciei-me no ISMAI em 3 anos, durante uma fase difícil da 

minha vida, em que tinha de conciliar "o estudo" com futebol, e que se revelou 

extremamente exigente.  

Após o término da licenciatura no ISMAI, decidi integrar-me no 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, (FADEUP), ingressando na 

faculdade que tinha sido a minha primeira opção para a licenciatura. 

Interessante verificar que o que me impediu de entrar na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, média insuficiente, agora, para o curso de 

mestrado em ensino, não se verificou. Embora, a minha ligação ao desporto 

venha de ser praticante, ser professor de Educação Física, sempre foi uma 

ideia que se enquadrou numa grande admiração e empatia pelos professores 

de Educação Física, sendo os professores que me marcaram ao longo de toda 

escolaridade, professores de Educação Física, contribuindo assim para a 

escolha do mestrado em ensino de Educação Física e Desporto. Com uma 

satisfação imensa consegui ingressar na FADEUP, onde fiz novas amizades, 

conheci novos métodos de trabalho e formas pensar diferentes das do ISMAI. 

A questão financeira e o interesse de conhecer duas realidades diferentes de 

ensino levaram-me a essa troca, tornando a minha bagagem de conhecimento 

mais ampla e podendo este ser mais valorizada no futuro. 
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2.2- Expetativas em relação ao Estágio Profissional 
 

O objetivo de cada estudante-estagiário passa por chegar ao Estágio 

Profissional, uma vez que é sinal de todo um trajeto realizado e o culminar de 

todo um ciclo de aprendizagens, sendo este o atingir do patamar chave da 

minha formação, que me permitiu adquirir capacidades, conhecimentos e 

competências que são intrínsecas à docência. 

O atingir do estágio é o realizar de um sonho, para o qual trabalhei 

todos estes anos, daí as expetativas serem grandes. Este ano será o primeiro 

contato com a realidade, ou seja com uma turma concreta, em relação à qual 

temos responsabilidades, mesmo que a supervisão e responsabilidade máxima 

seja do professor cooperante. Os verdadeiros problemas, os problemas 

concretos inerentes da prática vão surgir, e é neste contexto que irei ser posto 

à prova. Serei um dos responsáveis pela evolução dos meus alunos, pelo que 

necessitarei de utilizar diferentes estratégias, com o objetivo de ultrapassar 

todas as suas dificuldades, colhendo o melhor de cada um e refletindo 

posteriormente sobre os seus resultados, no processo de interação com a 

turma e com cada aluno. 

Outra das tarefas é envolver-me na comunidade escolar, participando e 

interagindo com professores das outras áreas curriculares na realização de 

atividades. 

A experiência, é importante, e o estágio além de me providenciar uma 

primeira experiência, possibilita que a minha formação seja acompanhada e 

supervisionada por duas professoras que me auxiliam quer ao nível da 

lecionação quer ao nível de supervisão dos estudantes-estagiários, o que é 

sem dúvida uma mais-valia para mim como futuro professor. 

A notícia de que iria estagiar no Agrupamento de Escolas D. Dinis foi 

recebida com muito agrado pois frequentei a mesma, o que por um lado é 

vantajoso pois já tenho um conhecimento prévio em relação à mesma, mas por 

outro, a visão enquanto aluno diferencia-se da visão enquanto professor. Desta 

minha vivência sabia que esta escola era muito dedicada à Educação Física e 

Desporto, estando agora, mais do que nunca com o melhoramento das 

instalações nas melhores condições para a minha formação.  
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Em suma, as minhas expectativas são as seguintes: 

 Aprender na prática e com a prática. 

 Integrar e gerir os recursos formativos disponíveis no Estágio 

Profissional. 

 Detetar e resolver problemas concretos da prática pedagógica. 

 Contribuir para a dignificação da Educação Física na escola, 

reforçando o seu papel com um ensino de qualidade 

envolvimento na comunidade escolar. 
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3. Enquadramento da 
Prática 
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3.1- Enquadramento Legal e Institucional do Estágio 
Profissional 

 

Com a implementação do processo de Bolonha, foram apuradas várias 

alterações/modificações no plano de estudos dos cursos superiores. A 

obtenção do grau de Mestre permite-nos a qualificação para a docência, ou 

seja a lecionação ao 2º, 3º ciclo e ensino secundário 

A estrutura e funcionamento do Estágio Profissional tem em 

consideração os princípios decorrentes das orientações legais nomeadamente 

as constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro e têm em conta o Regulamento Geral dos segundos 

Ciclos da UP, o Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

O Estágio Profissional funciona como uma unidade curricular que está 

inserida no plano de estudos do Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

ensinos Básico e Secundário, no 3 e 4 semestres deste mesmo curso. Estes 

dois semestres referidos são destinados essencialmente para a prática de 

ensino supervisionado, onde cada estagiário tem uma turma pela qual é 

responsável ao longo de um ano letivo, sendo o mesmo orientado e 

supervisionado por uma professora cooperante responsável. 

O Estágio Profissional visa a integração de todo o conhecimento tanto 

prático como teórico, no contexto escolar. O estágio ajuda a formar o docente, 

dotando-o de capacidades de promoção de um enino de qualidade através de 

reflexões, justificações e defesa das suas decisões tomadas de acordo com os 

critérios profissionais. Ao longo de todo estágio existe um confronto entre a 

teoria e a prática, fazendo o professor assumir uma pluralidade de papéis e 

funções.  

Estas competências profissionais, associadas a um ensino da Educação 

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

do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e Decreto 

-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro) e organizam-se nas seguintes áreas de 

desempenho:  

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II e III. Participação na Escola e Relações com a comunidade 
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IV. Desenvolvimento profissional 

             

Em relação aos cursos profissionais o que importa assegurar é o 

regular funcionamento dos ciclos de formação dos cursos profissionais após 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que revoga o 

Decreto-Lei n.º 74/2004 de 26 de março, tornando-se necessário estabelecer 

normas relativas à organização dos cursos e respetiva gestão do currículo, 

avaliação e certificação, a observar até à consecução da revisão das 

modalidades de ensino profissionalizante. Tendo presente tais circunstâncias, 

bem assim como a especificidade curricular e da avaliação do ensino 

profissional, impõe-se, por um lado, que o regime de classificação para efeitos 

de prosseguimento de estudos no ensino superior reflita essa especificidade, 

por outro, que se garanta equidade na sua aplicação no ano letivo 2013-2014 

face a outras ofertas formativas.  

Tendo em conta, o que, os Ministérios da economia e do emprego e da 

educação e ciência do diário da república, portaria n.º 74-A/2013 de 15 de 

Fevereiro nos informam, foi decidido focar as principais leis tidas em conta ao 

longo do estágio, numa turma do curso profissional. A formação de contexto de 

trabalho foi deixada de lado pois não teve grande preponderância ao longo do 

meu percurso, sendo apesar disso importante conhece-la.  

A coordenação pedagógica é assegurada pelo diretor de curso e pelo 

diretor de turma ou orientador educativo. 

A carga horária global prevista na matriz dos cursos profissionais é 

distribuída e gerida, pela escola no âmbito da sua autonomia, de forma flexível 

e otimizada ao longo dos três anos do ciclo de formação, acautelando o 

necessário equilíbrio anual, semanal e diário, nos termos estabelecidos nos 

números seguintes. A distribuição ao longo deste três anos do ciclo de 

formação, de modo a que não exceda, caso algum, as mil e cem, as trinta e 

cinco e as sete horas por ano, semana e dia, respetivamente. Da distribuição 

da carga horária global pelos diferentes anos do ciclo de formação não pode 

resultar, no conjunto dos três anos, um número de horas inferior ao previsto 

na matriz para as diferentes disciplinas ou para a FCT. 
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A assiduidade do aluno no cumprimento do plano de estudos, para 

efeitos de conclusão do curso com aproveitamento, não pode ser inferior a 90% 

da carga horária de cada módulo de cada disciplina; quando a falta de 

assiduidade do aluno for devidamente justificada, nos termos da legislação 

aplicável, as escolas devem assegurar no âmbito das disciplinas do curso o 

prolongamento das atividades até ao cumprimento do número total de horas de 

formação estabelecidas ou o desenvolvimento de mecanismos de recuperação 

tendo em vista o cumprimento dos objetivos de aprendizagem. As escolas 

asseguram a oferta integral do número de horas de formação previsto na matriz 

dos cursos profissionais, adotando, para o efeito, todos os mecanismos de 

compensação ou substituição previstos na lei e nos respetivos estatutos ou 

regulamentos internos. 

A avaliação incide sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e 

a desenvolver no âmbito das disciplinas respeitantes a cada uma das 

componentes de formação e sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes 

identificados no perfil profissional associado à respetiva qualificação. A 

avaliação assume carácter diagnóstico, formativo e sumativo, visando, 

designadamente informar o aluno e o encarregado de educação e outras 

pessoas ou entidades legalmente autorizadas, quando for o caso, sobre os 

progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem, 

esclarecendo as causas de sucesso ou insucesso; adequar e diferenciar as 

estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global do aluno nas 

áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; certificar a 

aprendizagem realizada; contribuir para a melhoria da qualidade do sistema 

educativo, possibilitando a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e 

reforço da confiança social no seu funcionamento. O conselho pedagógico ou 

equivalente, depois de ouvir os professores e as estruturas de coordenação e 

supervisão pedagógica, nomeadamente o diretor de curso e o diretor de turma 

ou orientador educativo, definem os critérios e os procedimentos de avaliação a 

aplicar tendo em conta a dimensão integradora da avaliação, incluindo, 

designadamente: as condições de desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem; a dimensão transdisciplinar das atividades a desenvolver; os 

conhecimentos, aptidões e atitudes; as estratégias de apoio educativo; a 

participação dos alunos em projetos de ligação entre a escola, a comunidade e 
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o mundo do trabalho. Os órgãos de gestão e administração da escola 

asseguram a divulgação dos critérios referidos no número anterior aos vários 

intervenientes, em especial aos alunos e aos encarregados de educação. 

A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo de uma 

disciplina, após a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em 

reunião do conselho de turma. A avaliação sumativa de cada módulo é da 

responsabilidade do professor, sendo os momentos de realização da mesma 

no final de cada módulo acordados entre o professor e o aluno ou grupo de 

alunos, tendo em conta as realizações e os ritmos de aprendizagem dos 

alunos. O aluno pode requerer, em condições a fixar pelos órgãos competentes 

da escola, a avaliação dos módulos não realizados. A avaliação sumativa 

expressa-se numa escala de 0 a 20 valores. 

A classificação na disciplina de Educação Física é considerada para 

efeitos de conclusão do curso, mas não entra no apuramento da classificação 

final do mesmo, exceto quando o aluno pretende prosseguir estudos nesta 

área. 

 

3.1.1- O que é a Escola 
 

A escola é uma instituição onde se concretiza o direito à educação, um 

espaço de desenvolvimento de diferentes aprendizagens e que se apresenta 

como garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o 

desenvolvimento global (físico, psicológico, social e cultural), mediante as 

atividades programadas e realizadas na sala de aula e fora dela. 

“A escola, enquanto instituição em que são priorizadas as atividades 

educativas formais, é caracterizada como um espaço de desenvolvimento e 

aprendizagem, pelo que todo o seu percurso deve incluir as mais diversas 

experiências. Isto significa considerar os padrões relacionais, os aspetos 

culturais, cognitivos, afetivos, sociais e históricos que estão presentes nas 

interações e relações entre os diferentes segmentos”. (Dessen & Polonia, 

2007, p. 25). 

A escola ao longo do tempo foi sofrendo algumas mudanças e 

alterações baseadas em princípios que condicionam e caraterizam as 



17 
 

sociedades da qual fazem parte, sendo a escola um reflexo da sociedade. 

Segundo Dessen e Polonia (2007), “a escola caracteriza-se, pois, por um 

ambiente multicultural que abrange também a construção de laços afetivos e 

toda a preparação para inserção na sociedade”, logo a escola não deve ser 

vista como um sistema fechado, mas sim como um espaço de ensino-

aprendizagem, isto é, uma instituição de socialização, estando presente em 

todo o desenvolvimento do ser humano, sendo este fundamental na sua 

formação. “Há que promover no âmbito da prática educativa, oportunidades ou 

possibilidades que permitam que todos sejam tratados de maneira desigual de 

acordo com as necessidades, motivações, aptidões desiguais. Defendemos 

com justiça e equidade, uma igualdade diferenciada de possibilidades 

educativas” (Colomer, 1991), logo pretende-se uma distribuição equitativa na 

educação. 
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3.2- Enquadramento Concetual 
 

3.2.1- Ser Professor 
 

O Ser Professor é uma tarefa bastante complexa, não tendo apenas a 

responsabilidade de transmitir conhecimentos, mas hoje em dia também, de 

formar o alunos, ao nível dos comportamentos e atitudes, tendo em conta a 

sociedade atual, adaptando-se ás suas constantes mudanças. A formação do 

professor processa-se pela aquisição de conhecimento ou de outra forma de 

competência da ação. 

O ser Professor ultrapassa o simples conhecimento e domínio 

específico de uma área de saber, vai muito para além disso, ou seja, promove 

uma aprendizagem e estimula o desenvolvimento dos seus alunos, fomentando 

e dotando-os de um pensamento crítico, reflexivo e autónomo, em permanente 

articulação com o envolvimento social, educativo e profissional (Cunha, 2008). 

Sendo assim, Siedentop e Tannehill (2000) dizem que não se pode ensinar 

tudo aquilo que se considera ser de valor, daí que seja fundamental ensinar os 

alunos a serem autónomos, concedendo-lhes espaço para refletirem, 

questionarem e procurarem novos conhecimentos e habilidades. 

Segundo Oliveira e Oliveira (1996, p. 26), “os professores são 

elementos importantes no desenvolvimento social e pessoal dos jovens. 

Espera-se dos professores exercício das funções de formador, transmitindo 

informações e valores fundamentais, ajudando o jovem a adotar valores 

próprios e a desenvolver a capacidade de tecer juízos, de refletir sobre as 

informações alternativas, a vida e o mundo, cuja característica primeira será a 

sua mutuação constante”. O Professor pode portanto, ser considerado como 

um guia para as decisões dos alunos. 

Siedentop e Eldar (1989), (cit. Por Carreiro da Costa (1996, p.21)) 

referem que “conhecer a matéria que se ensina, não é uma condição suficiente 

para alcançar a eficácia pedagógica (…); para isso é necessário possuir um 

sólido conhecimento da matéria e dominar um vasto reportório de habilidades 

de ensino”. 
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Shulman (1986), (cit. por Costa (1996)), realça que a formação de um 

Professor deve integrar sete categorias para o conhecimento, sendo as bases 

para as competências pedagógicas:  

1. -Conhecimento pedagógico geral – é o conhecimento que excede uma 

área específica, em teorias e estratégias relacionadas com o processo 

de ensinar e aprender. Engloba todos os saberes e informações que 

refletem o modo como os Professores adequam a matéria de ensino em 

função dos seus alunos (Costa, 1996; Graça, 1997; Matos, 1989).  

2. -Conhecimento do conteúdo – é o conhecimento da matéria que o 

Professor vai ensinar, uma vez que sem o conhecimento adequado, 

nunca o ensino será eficaz (Costa, 1996; Vickers, 1990).  

3. -Conhecimento pedagógico do conteúdo – é a forma como o Professor 

fornece o conteúdo aos alunos, de maneira a que os mesmos percebam. 

No fundo é a tradução da matéria para o ensino, que consiste num 

cruzar do conhecimento da matéria de ensino, no conhecimento 

pedagógico geral e no conhecimento dos contextos educativos (Costa, 

1996; Graça, 1997).  

4. -Conhecimento curricular – é o conhecimento dos programas e matérias 

para cada ano de escolaridade (Costa, 1996).  

5. -Conhecimento dos contextos educativos – é o conhecimento acerca do 

contexto onde vai ser aplicado o ensino, podendo ser micro, meso e 

macro (Costa, 1996).  

6. -Conhecimento dos alunos – é o conhecimento acerca das suas 

características que destacam as diferenças individuais (Costa, 1996).  

7. -Conhecimento dos objetivos educacionais – é o conhecimento acerca 

dos objetivos, finalidades, fundamentos e propósitos (Costa, 1996).  

 

É impossível definir o «bom professor», a não ser através de uma lista 

indeterminável de competências, mas apesar disso é possível esboçar alguns 

pontos simples que caraterizam o trabalho docente. Nóvoa (2008) realça cinco 

disposições que são fundamentais na definição dos professores nos dias de 

hoje.  
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- Conhecimento – segundo Alain (1986) (cit. por Nóvoa (2008)): “para 

instruir é necessário conhecer aqueles que se instruem, mas mais importante 

ainda é sem dúvida, conhecer bem aquilo que se ensina”. Ninguém pode 

ensinar aquilo que não sabe. O trabalho do professor consiste na construção 

de práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem, pois ninguém 

pensa no vazio, mas sim na aquisição e na compreensão do conhecimento. 

- A cultura profissional – Ser professor é compreender os sentidos da 

instituição escolar, integrar-se num profissão, aprender com os colegas mais 

experientes na escola e no diálogo com os mesmos. O registo das práticas a 

reflexão sobre o trabalho e o exercício de avaliação são rotinas que fazem 

aperfeiçoar e avançar a profissão. (Nóvoa 2008) 

- O tato pedagógico – É a capacidade que o professor tem de relação e 

comunicação (dando-se ao respeito), conquistando os alunos para o trabalho 

escolar (saber conduzir os alunos). (Nóvoa 2008) 

- Trabalho em equipa- Os modos de profissionalidade do docente 

implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em 

equipa e da intervenção conjunta dos projetos educativos da escola. (Nóvoa 

2008) 

- Compromisso social – Este converge no sentido dos princípios, dos 

valores, da inclusão social e da diversidade cultural. Educar é conseguir que a 

criança ultrapasse as fronteiras que lhe forma traçadas como destino pelo 

nascimento. Hoje a realidade da escola obriga-nos a ir para além da escola. 

(Nóvoa 2008) 

Além da transmissão de conhecimentos o professor deve ser capaz de 

preparar os alunos nos vários domínios e pluralidade de objetivos (estéticos, 

morais, éticos, etc.). 
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3.2.2- Professor Reflexivo 
 

Como forma de dar continuidade à importância do ser professor, que 

abrange um conjunto de responsabilidades, conhecimentos e competências, 

para se evoluir enquanto profissional da docência, existe a necessidade de 

trabalhar sobre as ações no dia-a-dia. Melhor dizendo, o professor mesmo 

tendo grandes anos de experiência nunca sabe tudo, nem como agir consoante 

certas situações, momentos e problemas, tendo para isso dia após dia refletir e 

pensar em soluções para melhorar.  

O professor além disso deve refletir acerca das metas e objetivos a 

alcançar, de forma a aumentar a eficácia e eficiência do seu trabalho, com 

soluções que permitam detetar erros, encontrar estratégias e ultrapassar 

desafios tendo em conta as necessidades dos alunos. 

A reflexão é um sentido de fazer retroceder, derivando do latim 

“reflectere”, voltar atrás, permitindo de forma consciente, realizar um olhar 

cuidado e profundo sobre o que foi realizado (capacidade de avaliar, verificar, 

analisar). Segundo Shulman (1987, p. 19), “a reflexão é o processo a partir do 

qual o profissional aprende a experiência”, é fundamental que a reflexão seja 

um processo habitual do professor para que este encontre nas suas 

experiências diárias várias estratégias, capazes de atrair os alunos e fazendo 

com que estes se sintam motivados e interessados nas suas aprendizagens 

Como referido anteriormente, o professor terá que ser necessariamente 

reflexivo, pois na perspetiva de Alarcão (1996) ”o professor reflexivo surge 

como forma deste aumentar a competência, sendo que realiza a análise da sua 

atuação, em conhecimentos e fundamentos, sempre tentando reorganizar o 

seu conhecimento de forma estruturada, para evoluir e melhorar a sua prática 

profissional”. 

Um professor não pode viver de certas rotinas na sua profissão pois ao 

longo do seu trajeto, vão surgindo novos desafios e novas situações que 

poderão suscitar dúvidas, tendo para tal o mesmo de refletir sobre as suas 

decisões, para puder chegar a soluções. O professor ao longo do processo 

deve ter uma capacidade de reflexão continua, não podendo o mesmo viver 

apenas dos seus longos anos de experiência. Segundo Alarcão (1996) “ o 

professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e 
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reflexão que carateriza o ser humano como criativo e não como mero 

reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores”. 

É preciso ter consciência que a reflexão por si só não é suficiente, pois 

também é necessário colocá-la em prática, permitindo assim um correto 

processo reflexivo. 

A reflexão pode ser realizada de várias formas. Segundo Schön (1991) 

(cit. por Alarcão (1996, p.97)) podemos considerar três tipos de reflexão de 

acordo com o momento em que estas ocorrem: 

 

 Reflexão na ação: “ocorre quando o professor reflete no decorrer da 

própria ação e vai reformulando, ajustando-a assim a situações novas que vão 

surgindo”; 

 Reflexão sobre a ação: “acontece quando o professor constrói 

mentalmente a ação para a analisar retrospetivamente. O olhar a posteriori 

sobre o momento da ação ajuda o professor a perceber melhor o que 

aconteceu durante a ação e como resolveu os imprevistos ocorridos. O 

professor toma consciência do que aconteceu por vezes através de uma 

descrição verbal.”; 

 Reflexão sobre a reflexão na ação: “é um processo que fomenta a 

evolução e o desenvolvimento profissional do professor, levando-o a construir a 

sua própria forma de conhecer. Este tipo de reflexão que podemos definir como 

meta-reflexão leva o professor a desenvolver novos raciocínios, novas formas 

de pensar, de compreender, de agir e equacionar problemas.” 

Outra abordagem que podemos utilizar para nos reportarmos à reflexão 

é referida por Van Manen (cit. por Alarcão (1996)), fazendo a distinção em três 

níveis: 

 Nível técnico: “a reflexão visa que os formandos atinjam, a curto prazo, 

determinados objetivos – manter a disciplina na aula, conseguir criar um 

propósito para uma atividade, conseguir manter a atenção e interesse dos 

alunos, levá-los a compreender o conteúdo da aula, etc.”; 

 Nível prático: “a reflexão revela preocupação com os pressupostos, 

predisposições, valores e consequências aos quais as ações estão ligadas.”; 
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 Nível crítico ou emancipatório: “a reflexão centra-se nos aspetos éticos, 

sociais e políticos de âmbito geral, incluindo as formas institucionais e sociais 

que podem limitar a liberdade da ação do individuo ou constranger a eficácia 

das suas práticas”. 

Aquando do enquadramento no Estágio Profissional, que se situa num 

modelo reflexivo da formação de futuros Professores, foi claramente visível que 

este visa a formação de um Professor profissional. 

A necessidade de reflexão continua e atempada, foi um dos aspetos 

aos quais dei maior enfoque no estágio. Inicialmente, o meu percurso reflexivo 

e a forma como realizava a mesma das aulas, reuniões e outras atividades era 

muito descritiva, não realçando os aspetos alvos de melhora e correção, ou 

seja não refletindo. À medida que o Estágio Profissional foi decorrendo, a 

qualidade das reflexões foi melhorando, tendo tido uma grande contributo para 

isso as frequentes reflexões realizadas das aulas, reuniões e atividades no 

diário de bordo, e também pelas indicações proferidas por parte da professora 

cooperante.  

A realização atempada das reflexões, ou seja, de preferência logo após 

a aula por exemplo, é preponderante, pois permite ao professor estagiário 

ainda ter na mente todas as ocorrências da aula, podendo desde logo planear 

e se o caso exigir, reformular atempadamente o que foi inicialmente planeado. 

Esta foi uma das estratégias utilizadas ao longo do meu percurso do estágio, 

permitindo não só refletir sobre a aula e estar em constante contato com a 

professora cooperante, enviando-lhe dia após dia, o que foi refletido e quais as 

decisões tomadas. 

Assim, as reflexões, principalmente das aulas, foram-se aproximando 

do verdadeiro objetivo deixando de lado a descrição e passando a focar 

aspetos mais relevantes nomeadamente as decisões tomadas, as estratégias 

adotadas, o porquê da escolha de certos exercícios e quais as alterações a 

efetuar na aula seguinte, nunca deixando de referir a gestão, clima, disciplina e 

instrução da aula, ou como refere Alarcão (1996, p.98) o objetivo é “ relacionar 

a atuação do professor durante o ato educativo: conteúdos, contextos, 

métodos, finalidades (…) 
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A reflexão é assim um instrumento através do qual o professor evolui, 

cresce e aprende a encarar os desafios, sendo essencial para a mobilização de 

saberes do Professor. 
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3.2.3- Educação Física na Escola 
 

“É numa sociedade marcada por profundas transformações culturais, 

sociais, políticas e tecnológicas que temos de pensar o papel da EF na 

formação do aluno e, também, o lugar da EF na Escola, enquanto espaço 

institucional de formação” (Matos, 2014) tendo que ser nós os profissionais 

desta área a “ “redescobrir” os objetivos da EF na escola, de repensar as suas 

práticas e de pensar de novo nos motivos do currículo.” (Matos, 2014) 

 

A presença no mapa geral da escolaridade confere á Educação Física 

o estatuto de área curricular praticamente incontornável, mas tal não basta 

para a colocar no galarim das áreas nobres do currículo. Infelizmente, de uma 

forma geral, o estatuto que lhe é reconhecido não lhe permite acompanhar a 

língua materna, a matemática, ou a maioria das outras áreas de matérias do 

currículo, no que diz respeito à atenção, à expetativa e à exigência de 

resultados de aprendizagem. Segundo Graça (2014), ”a Educação Física é 

obrigada a viver entre a luz e a sombra, entre a contradição dos termos, “faz 

falta”, mas “vale pouco” de ser ao mesmo tempo, como refere Ennis (2006), 

(cit. por Graça (2014)), uma área de alta necessidade mas de baixa exigência.”  

A Educação Física apesar de todos os ataques, à qual tem sido sujeita, 

como referido principalmente em relação ao seu currículo, mantem-se viva, 

tendo que ser nós, professores de Educação Física, defendê-la ao máximo e 

demonstrar as suas vantagens e benefícios na escola. Sem professores 

competentes (e a noção de competência implica rendimento numa determinada 

ação) não há afirmação da EF na escola, apesar de nem tudo depender da 

vontade e da competência individual.  

Sara Doolittle (2007), (cit. por Graça (2014)), interroga-se que a 

extinção da Educação Física no ensino não será mesmo inevitável, porquanto 

os profissionais da área não arranjarem maneira de dar conta publica do seu 

contributo e, é através disso, de convencer os alunos, os pais, os colegas das 

outras áreas, os órgãos das escolas e demais autoridades dos benefícios 

tangíveis da sua ação.  

Esta afirmação como a referida anteriormente, é contraditória pois 

qualquer profissional da área da Educação Física, “luta” pela mesma causa, 
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sendo o seu contributo na maior parte das vezes não aceite pelos agentes 

referidos no excerto, não podendo por isso apontar o dedo apenas aos 

profissionais. Apesar de ser contraditório é verdade que, há necessidade por 

parte dos profissionais na área da Educação Física, de divulgar e mostrar todos 

os benefícios que a mesma disciplina oferece. 

Crum (1993) refere a falta de apoio á legitimidade da Educação Física 

como disciplina académica é consequente do legado ideológica da profissão, 

assenta sobre ideias convencionais de que Educação Física é como o “treino 

do físico” e a Educação Física como educação através do corpo. Este autor 

destaca a ausência de aprendizagem nestas duas conceções, fazendo com 

que a disciplina não tenha um perfil de atividade educacional relevante. 

Segundo Bento (1999, p.66) “a Educação Física é uma forma específica 

da relação do sistema educativo com o corpo”. Esta disciplina torna-se única de 

todas as outras disciplinas curriculares, pois trabalha diretamente com o corpo, 

com o objetivo criar uma interação entre os alunos, tomando consciência da 

sua importância para uma vida saudável e ativa. Para tal, Bento (1995, p. 33), 

refere “a existência da Educação Física como área curricular expressa e 

denota a intenção de o sistema educativo intervir na criação, configuração e 

modelação do corpo”. 

A sociedade atual ainda a acredita que as aulas de Educação Física, 

são uns meros momentos de descontração e divertimento, não sabendo que 

estão com uma opinião errada, pois a Educação Física, é a grande responsável 

pelo desenvolvimento motor das crianças e jovens nos dias de hoje. O 

exercício física ajuda a combater as doenças, sendo a escola e a Educação 

Física, por onde passam todas as crianças e jovens, a única forma de o fazer, 

sendo este visto como benéfica para a saúde das crianças e jovens. Apesar de 

a saúde não ser apenas uma preocupação da disciplina da Educação Física, 

ela tem um enorme contributo podendo ser “um objetivo transdisciplinar da 

escola, para o qual a EF concorre com a sua quota-parte que, por ser muito 

específica e única, pode sugerir uma importância dominante.” (Matos, 2014). 
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Esta disciplina é segundo Bento (2003, p. 41) determinada: 

 pela matéria programática; 

 pela atividade de direção, de organização e de orientação do 

professor; 

 pela atividade de aprendizagem e de exercitação dos alunos;” 

 

De uma forma geral a EF na escola, de acordo com Meinberg (1992), 

(cit. por Matos (2014)), deve estabelecer objetivos nos diferentes domínios, 

mostrando assim o que esta disciplina pode acrescentar ao aluno, o que outras 

disciplinas não acrescentam: 

 

1) Domínio desportivo motor; qualidades desportivo-motoras. Desde o 

desenvolvimento das capacidades condicionais e das capacidades 

coordenativas à aprendizagem das habilidades motoras. A aprendizagem das 

habilidades motoras está no topo dos objetivos da EF já que servem o treino da 

corporalidade:  

2) Objetivos afetivos - Através da atividade desportivo-motora, vivem-se 

estados espirituais como, por exemplo, os ligados à vontade, à alegria, à 

tristeza, ao medo, à frustração, à agressividade, que tornam a experiência 

desportiva extremamente rica, dada a sua diversidade. 

3) Objetivos estéticos – a aprendizagem desportiva pode contribuir para a 

educação estética pela vivência da beleza e da harmonia do movimento 

corporal. 

4) Objetivos sociais - O desporto oferece abundantes experiências sociais de 

cooperação, solidariedade, pacifismo, tolerância, capacidade de integração de 

pessoas de gerações diferentes, de diferentes capacidades de rendimento e de 

culturas diferentes. A vivência de situações de comparação, competição, 

rendimento, sucesso, insucesso, divertimento, recriação, permite ao aluno ter a 

experiência de situações de aceitação, tolerância, ajuda, comunicação, 

cooperação, interação e integração. 

5) Objetivos éticos – Associados aos objetivos sociais, os objetivos éticos têm 

uma forte tradição na EF. Sempre existiu a forte convicção de que, através da 

prática desportiva, pode haver uma influência decisiva na formação moral da 
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personalidade. 

6) Objetivos centrados na saúde, fitness e bem-estar – desde que 

legitimados pedagogicamente, tendo em conta Crum (1996) constatam que a 

EF na escola desempenha o seu papel em três grandes áreas: Aquisição de 

condição; Estruturação do comportamento motor; Formação pessoal, cultural e 

social. 

Esta possível pluralidade de objetivos da Educação Física na escola 

também é compreendida por Vickers (1990), quando, no quadro do 

planeamento considera objetivos em quatro categorias transdisciplinares: 

objetivos da EF na escola referidos, e para efeitos do planeamento das aulas, 

são estabelecidos/organizados segundo Vickers (1990), em quatro categorias 

transdisciplinares:  

 Cultura Desportiva;  

 Habilidades Motoras; 

 Conceitos Psicossociais;  

 Fisiologia do Treino e Condição Física. 
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3.3- Enquadramento da Prática de Ensino Supervisionada 
 

3.3.1- A Escola - Agrupamento de Escolas D.Dinis 
 

O Agrupamento de Escolas D. Dinis, situa-se no centro da cidade, com 

uma vasta rede de transportes, acolhendo em grande parte alunos 

provenientes de todo o concelho. A área de influência da escola é 

essencialmente formada pelas 24 freguesias que constituem o recém-alargado 

perímetro urbano do Concelho e sobre a qual ela exerce a sua intervenção 

relativamente aos alunos que a frequentam. 

A Escola D. Dinis, foi inaugurada a 14 de outubro de 1983 e está 

atualmente a ser requalificada no âmbito do programa de modernização das 

escolas portuguesas liderado pelo Parque Escolar.  

Na escola estão inscritos 1024 alunos divididos por 41 turmas, mas com 

a passagem para Agrupamento de Escolas D. Dinis, a mesma é constituída por 

9 escolas do concelho, fazendo parte dela 1762 alunos. 

O Agrupamento de Escola D. Dinis, possui uma vasta oferta de ensino 

para vários ciclos de ensino: 

 

        Figura 1 - Oferta Educativa da Escola 
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Além desta oferta educativa, referida a escola oferece também os 

seguintes cursos profissionais: 

 Técnico de Análise Laboratorial 

 Técnico de Design (Interiores/Exteriores) 

 Técnico de Informática de Gestão 

 Técnico de Turismo 

 Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. 

Relativamente ao grupo de Educação Física (grupo 620), a escola conta 

com 11 professores e 6 estagiários que vêm da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

Apesar de ainda ser alvo de remodelações, a Escola D. Dinis tem 

condições muito boas para a lecionação das aulas de Educação Física, tendo 

em conta as exigências do programa: 

 1 Pavilhão desportivo com 3 espaços disponíveis (E1,E2 e E3); 

 1 Sala de ginástica 

 1 Pavilhão, courts de ténis e piscinas do G.C.S.T., com qual a 

escola, face á sua proximidade, tem um protocolo. 

 Campo de Voleibol exterior, que não é muito utilizado, pois não 

permite a montagem de rede, sendo este espaço utilizado por 

vezes para o treino funcional. 

 

O espaço desportivo exterior (pista de atletismo e campo de jogos), 

está a ser ocupado por contentores que funcionam como salas de aula, 

enquanto as obras não terminam, impedindo-nos (professores de Educação 

Física) de lecionar atletismo com exceção ao salto em altura que pode ser 

realizado na sala de ginástica. A escola tem uma vasta variedade de 

equipamentos tanto a nível de material didático das modalidades individuais e 

coletivas, como a nível do material de trabalho das condições físicas, podendo 

aumentar assim o leque de modalidades a lecionar e a qualidade da mesma, 

onde dois professores poderão lecionar ao mesmo tempo o mesmo conteúdo. 
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3.3.2- Caraterização da Turma 
 

Conhecer a turma e os alunos é determinante para a condução do 

processo de ensino aprendizagem.  

A caraterização da turma deve ser uma das preocupações do professor 

pois o conhecimento do contexto é algo de fundamental, podendo contribuir 

para o abordar de uma postura e comportamento com a turma, que poderá ser 

diferente com outra. O professor com a caraterização da turma deve encontrar 

a melhor abordagem e planificação dos conteúdos a abordar durante o todo o 

processo de ensino aprendizagem, consoante o que foi manifestado pelos 

alunos. 

O passo inicial para a obtenção de informações da turma passa pelo 

preenchimento por parte dos alunos de uma ficha individual, importantes para 

um melhor conhecimento individual e geral da turma. 

Estas fichas individuais dos alunos possuem questões que nos dão 

informações relativamente ao próprio aluno, do encarregado de educação, do 

agregado familiar no que diz respeito à saúde, à disciplina de Educação Física, 

à prática desportiva, à alimentação dos próprios alunos e as suas aspirações 

para futuro a nível profissional. 

 Este preenchimento, foi realizado por parte dos alunos na aula de 

apresentação do dia 19 de Setembro, sendo logo de seguida tratados e 

analisados. 

.A turma iniciou o ano letivo, com 24 alunos, tendo terminado o mesmo 

com 22, devido a desistência de dois alunos. Ao longo desta caraterização irei-

me referir aos 24 alunos, pois foram esses mesmos que preencheram as fichas 

individuais no início do ano letivo. A turma do 11º G é uma turma do curso 

profissional de técnico de apoio á gestão desportiva, em que dos 24 alunos, 21 

são do sexo masculino e 3 do sexo feminino. O fato de ter apenas 3 alunos do 

sexo feminino teve a sua interferência no planeamento, principalmente na 

formação de grupos, distribuindo-as sempre por grupos do sexo masculino, a 

não ser que colocassem o sucesso do exercício em causa. 
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Figura 2 - Distribuição por sexos 

 

Sendo esta uma turma de um curso profissional, a idade de grande 

parte dos alunos não corresponde ao seu normal ano de escolaridade, 

podendo referir que os alunos do 11º G apresentam idades compreendidas 

entre os 15 e os 18 anos, sendo que a maioria tem 17 anos.  

 

 

Figura 3 - Idade dos alunos 

 

Quando questionados sobre a motivação dos alunos para as aulas de 

Educação Física, numa escala de 1 a 10, 3 alunos referiram que apresentam 

uma motivação para as aulas de 10 na escala, e outros 9 alunos referiram que 

apresentam uma motivação de 9 na escala, o que é normal, pois a escolha do 

seu curso tem uma vertente desportiva. É curioso verificar o fato de um aluno 
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do curso profissional de técnico de apoio à gestão desportiva, não ter qualquer 

motivação para as aulas de Educação Física. 

 

Figura 4 - Motivação para as aulas de Educação Física 

 

As modalidades coletivas são as mais preferidas da turma, tendo 

apenas um aluno que prefere as modalidades individuais, enquanto os 

restantes têm preferência por ambas. Das modalidades coletivas, as mais 

mencionadas são o voleibol, o futebol, e o futsal. Constatou-se uma preferência 

por parte dos alunos numa modalidade coletiva que iria ser lecionada ao longo 

do ano, o voleibol, mas pelo contrário nenhuma pela modalidade de ginástica, 

nas individuais, podendo causar algumas dificuldades ao longo da sua 

lecionação. 

Figura 5 - Modalidade preferida 
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A atividade mais praticada pelos alunos da turma é o futebol com 

grande margem, o que já estava a espera, seguindo-se o ginásio, futsal e 

natação. Contudo, é de realçar que existem 6 alunos que não praticam 

qualquer atividade, sendo o papel do professor de Educação Física de 

estimular e motivar os alunos para uma prática desportiva fora do contexto das 

aulas. 

 

Figura 6 - Atividade que pratica 

 

Em relação à saúde, os alunos foram questionados sobre a existência 

de algum problema, e se sim qual, tendo a maior parte da turma respondido 

que não apresenta qualquer tipo de problema de saúde, no entanto 5 alunos 

referiram que tinham (2 alunos apresentam asma, outros 2 problemas de visão 

e 1 aluno sofre de epilepsia). Em relação à epilepsia, numa reunião de 

conselho de turma, na qual estava presente o encarregado de educação da 

aluna que respondeu que tinha esse problema, foi perguntado ao mesmo o 

grau de epilepsia da aluna, tendo sido referido que está controlada (um 

problema que teve à nascença) e que nem medicação toma, mas à qual terei 

de ter alguma preocupação durante o planeamento e lecionação das minhas 

aulas. 
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Figura 7 - Problemas de saúde 
 

 

Figura 8 - Tipos de problemas de saúde 

 

De uma forma mais sucinta, a turma do 11º G através da análise dos 

resultados, revela informações tais como: 

 Uma turma constituída por 24 alunos, 21 rapazes e 3 raparigas; 

 A maioria é natural de Santo Tirso, logo o seu local de residência é 

próximo da escola, o que facilita a deslocação para a mesma 

 A média de idades de 17 anos 

 A maior parte da turma pratica regularmente atividade física; 

 Mais de metade da turma pratica desporto federado; 

 Apenas um aluno frequenta o desporto escolar; 

 Não existe nenhum impedimento para a prática desportiva; 
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 A turma está muito motivada para prática desportiva, mais como 

processo formativo do que para o produto, apesar de a diferença ser 

mínima (1 aluno). 

 

Em geral o reportório motor dos alunos da turma foi muito bom, como 

refere o seguinte excerto, apesar da motivação e da disponibilidade para a 

realização de uma certa atividade nem sempre ser a melhor. 

 

“Cada vez mais concluo que o que falta aos meus alunos é a 

disponibilidade para realizar a aula, pois o reportório motor observado é muito 

bom, tendo daqui para a frente encontrar estratégias para aumentar a 

disponibilidade dos mesmos.” 

Reflexão da aula nrº 7 e 8 (10/10/2013) 

Apesar do bom reportório motor, as caraterísticas inerentes a turmas 

dos cursos profissionais estiveram sempre presentes, e então nesta turma 

ainda mais como a falta de disponibilidade para a aula, a falta de atenção, falta 

de interesse e o comportamento desadequado, que colocava em causa todas 

as capacidades dos alunos. Essas caraterísticas dos alunos, impedia que os 

mesmos evoluíssem/progredissem cada vez mais, sendo isso notório nas 

avaliações. Foi referido anteriormente as caraterísticas específicas dos alunos 

de cursos profissionais, mas como é óbvio falei da generalidade, pois existem 

alunos desses mesmos cursos que podem ser considerados como alunos 

modelo, e que são preponderantes nestas turma e usadas como tal, em certas 

atividades de instrução e organização dos vários momentos da aula. Contudo, 

e pelo que fui observando ao longo de todo o estágio, houve uma progressão 

dos alunos nos aspetos referidos, apesar de haver dias em que o mesmo não 

ocorria, mas isso constatei ser característico de turmas deste género.  

É importante referir que as informações acerca da turma, foram 

recolhidas através das fichas individuais referidas inicialmente, das aulas 

lecionadas, das reuniões de conselho de turma, das conversas com a 

professora cooperantes e das observações realizadas pelos meus colegas do 

núcleo de estágio. 
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3.3.3- Núcleo de Estágio 
 

O Agrupamento de Escolas D. Dinis, acolheu 6 estagiários da FADEUP, 

sendo este divididos em 2 núcleos, núcleo 1 com 4 elementos e núcleo 2 com 

2, estando eu inserido no núcleo 1 juntamente com 3 colegas (António 

Barbosa, Inácio Silva e Ricardo Carneiro), que foi orientado e supervisionado 

pela Mestre Manuela Machado e pela Professora Doutora Zélia Matos, 

orientadora da faculdade.  

O facto de estar inserido num grupo de trabalho, ou melhor dizendo 

núcleo, permite a partilha de vivências, inquietações e estratégias, podendo 

contribuir para um crescimento enquanto professor.  

Ficou decidido na reunião de apresentação de todo o núcleo, que ao 

longo do estágio, iriamos realizar 2 reuniões por semana, com a duração de 1 

hora, com a respetiva professora cooperante. Nestas reuniões o ambiente de 

partilha e espirito de grupo esteve sempre presente, reconhecendo os nossos 

erros e discutindo-os de modo a cumprir com as metas e objetivos 

estabelecidos para elas. As primeiras reuniões incidiram mais sobre a 

resolução de dúvidas gerais, pois com foi o primeiro contato com a realidade 

este foi o aspeto mais realçado e sujeito a esclarecimento. À medida que o 

estágio foi percorrendo os temas começaram a ser mais específicos sobre tudo 

o que envolve o ensino, principalmente na Educação Física. 

O núcleo, onde estive inserido trabalhou muito em cooperação, 

confrontando ao longo de todo o processo dúvidas que foram aparecendo, 

permitindo-nos tomar decisões mais coerentes, corrigindo assim alguns 

aspetos negativos que possam ter aparecidos. De uma forma geral, o grupo foi 

bastante coeso, com muita partilha e cooperação e suportado pelas duas 

professoras orientadoras. 

Considero esta interação entre os elementos do núcleo, e entre os 

núcleos, essencial, pois todos nós encontramo-nos no primeiro contato com a 

profissão docente, e esta partilha permite-nos tornar docentes reflexivos sobre 

toda a nossa prática, contribuindo assim para um melhor desenvolvimento de 

todo o processo de estágio. 

Como forma de puder crescer enquanto futuro profissional da 

educação, presenciei e observei grande parte das aulas dos meus colegas, de 
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modo a puder tirar ilações sobre estratégias e métodos utilizados, que 

posteriormente poderiam ser discutidas nas reuniões de núcleo, e ajustadas á 

turma que lecionei. Além disso, esta observação, permitiu, também, que as 

reflexões se tornassem mais ricas, pudendo ir buscar exemplos de 

acontecimentos, exercícios e estratégias das aulas dos outros elementos do 

núcleo. 
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4.Realização da Prática 
Profissional 
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4.1- Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem 
 

Apesar da realização da prática profissional não se esgotar no 

processo de ensino de aprendizagem, ao longo deste ponto focar-me-ei nas 3 

principais tarefas didáticas do professor no processo de ensino aprendizagem, 

fundamentais para orientar um ensino eficaz. Planificar – Realizar – Avaliar. 

 

4.1.1- Planeamento 
 

Para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem é 

fundamental o professor planear toda a sua atuação junto dos alunos 

observando todos os domínios de desenvolvimento do aluno do modelo 

utilizado de Vickers (1990) que é dividido em 4 categorias transdisciplinares do 

conhecimento: habilidades motoras, condição física, aptidões psicossociais e 

cultura desportiva, que me guiavam ao longo da lecionação de aplicação de 

conhecimentos de todas as modalidades/módulos (curso profissional). Como 

forma de organizar todo o ensino nos três níveis de planeamento e nas 

diferentes modalidades abordados, o Modelo de Estrutura de Conhecimento 

(Vickers, 1990) que é dividido em 8 módulos, onde o Módulo 1 – Categorias 

Transdisciplinares do Conhecimento; Módulo 2 – Análise das Condições de 

Aprendizagem; Módulo 3 – Análise dos Alunos; Módulo 4 – Determinação da 

Extensão e da Sequência dos Conteúdos; Módulo 5 – Definição dos Objetivos; 

Módulo 6 – Configuração da Avaliação; Módulo 7 – Criação de Progressões de 

Ensino e Tarefas de Aprendizagem e o Módulo 8 – Aplicação. 

Segundo Bento (2003), o planeamento faz a ligação entre pretensões, 

inerentes ao ensino e aos programas das respetivas disciplinas e a sua 

realização prática, sendo uma atividade prospetiva, diretamente situada e 

empenhada na realização do ensino que se consuma na sequência: 

“Elaboração do plano-realização do plano- confirmação ou alteração do plano, 

etc.” (Bento,2003). 

Todo o processo de planeamento do professor, exige ao mesmo um 

necessidade de tomadas de decisão, de forma a atingir como refere Bento 

(1987), “pré-determinar os efeitos a alcançar no ensino e para que são 

despendidos tempo e energia”. 
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 A fase de preparação do planeamento subdivide-se em três níveis: 

Anual, Unidade Didática e Plano de Aula. 

 

4.1.1.1- Plano Anual 
 

A “elaboração do plano anual é o primeiro passo do planeamento e 

preparação do ensino que traduz, sobretudo, uma compreensão e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, e noções 

acerca da organização correspondente do ensino no decurso de um ano letivo” 

(Bento 2003, p. 67).  

Na reunião do conselho de turma, fiquei a conhecer o plano curricular 

anual da minha turma. 

 

 “Acerca do plano curricular fiquei a saber que irei lecionar 58 aulas de 

50 min, um aspeto que mudou pois anteriormente as aulas eram de 45 min, ou 

seja irei dar por semana 100 min.” 

Reflexão da Reunião do conselho de turma nrº 1 (10/11/2103) 

 

Já na reunião de Recrutamento do grupo de Educação Física, foi feita 

uma distribuição da matéria por todos os ciclos de ensino.  

 

 “Foram apresentados por parte dos coordenadores de cada ciclo e 

secundário, a planificação do 2ºciclo,3ºciclo, ensino secundário e dos cursos 

profissionais de modo a que sejam discutidos por todo o grupo de 

recrutamento, para depois ser aprovado. Neste ponto fiquei a saber que irei dar 

Voleibol, Ginástica solo e aparelhos II, danças sociais II, atividades 

físicas/contexto e saúde II e badminton (não definido ainda).” 

Reflexão da reunião de recrutamento nrº1 (12/11/2013) 

 

Foi-me informado na reunião de conselho de turma, que nos cursos 

profissionais por exemplo os JDC-jogos desportivos coletivos, são iguais de 

ano para ano, ou seja a turma do 11ºG, ao longo destes três anos de curso 

iriam ter voleibol, só que o nível de exigência ia aumentar. Penso que para a 

formação de alunos neste curso profissional, seria mais interessante e 
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enriquecedor conhecerem diferentes modalidades, podendo assim contribuir 

para uma maior motivação dos mesmos. 

Após conhecimento do plano anual e da distribuição da matéria 

efetuada por ano e turma, foi elaborado pelo diretor de instalações um 

roulement de instalações das mesmas. Este documento é fundamental para 

esta disciplina, pois condiciona toda a planificação e organização das aulas.  

Tendo em conta o plano anual e o roulement de instalações, foi 

necessário, na planificação da minha turma, distribuir as modalidades pelos 

dias de lecionação das aulas, tendo em conta o número de aulas e o espaço, 

deixando a ginástica, sempre para os dias, onde tinha a sala de ginástica como 

meu espaço. As poucas vezes que tinha a sala de ginástica, obrigaram-me por 

vezes, à necessidade de trocar espaços com outros professor, de modo a 

lecionar todo o módulo de ginástica nos tempos pretendidos inicialmente. Com 

o decorrer do ano letivo, esta planificação foi sujeito a algumas alterações, 

devido a ajustes nas diferentes modalidades como, no meu caso devido á 

realização dos testes de Fit-School (estudo). Esta distribuição serve, apesar de 

tudo como guião do professor, podendo o mesmo ser sujeito, como referido a 

reformulações e alterações. 

 

4.1.1.2- Plano da Unidade Didática 
 

Na estruturação de todos os conteúdos a lecionar, as unidades 

didáticas revelam-se fundamentais. A unidade didática estrutura-se, de modo a 

que todos os conteúdos sejam abordados, tendo uma sequência lógica e 

servindo como “guião” para o professor, ao longo de todo processo ensino 

aprendizagem. 

O conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade didática são 

determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas 

linhas metodológicas do programa e do plano anual. O planeamento a este 

nível procura garantir a sequência lógica e metodológica da matéria, organizar 

as atividades do professor e dos alunos com orientação e regulação 

pedagógica, tendo cada aula um contributo visível e sensível para o 

desenvolvimento dos alunos. (Bento (2003)). 
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Este modelo permite uma boa síntese de todo o conteúdo a ser 

abordado, tendo em conta a realidade da turma, e além disso permite colocar 

todo o conteúdo de forma clara e sequencial, Bento (1987) afirma que é 

necessário que exista uma sequência lógica e metodológica das matérias, para 

que seja possível organizar as atividades do professor e dos alunos, tendo uma 

regulação e orientação da ação pedagógica em cada uma das aulas, 

contribuindo dessa forma para o desenvolvimento dos alunos. 

As diversas unidades didáticas realizadas foram sujeitas a alterações 

ao longo da lecionação da mesma, pois por vezes o que é planeado não vai de 

encontro à realidade, sendo esta uma das maiores dificuldades na realização 

da unidade didática. 

 

 “Como ainda observo algumas dificuldades dos alunos em certos 

batimentos de badminton (amorti e encosto), a próxima aula será de 

exercitação dos mesmos por parte dos alunos, deixando apesar de planeado, o 

remate para uma aula a seguir a essa…” 

Reflexão aula nrº 47 e 48 (20/03/2014)  

 

4.1.1.3- Plano de aula 
 

O plano de aula, é uma planificação de curto prazo, de pequena 

amplitude, e onde será efetuado o dia-a-dia da unidade didática. Cabe ao 

professor adaptar os planos à dinâmica da unidade didática na turma às 

caraterísticas da turma e aos recursos disponíveis na escola.  

Desta forma, no plano de aula deverão ser determinados os objetivos 

para cada uma das aulas e onde se pensa na estrutura que a aula vai ter, 

como por exemplo a escolha dos exercícios que permitam atingir os objetivos, 

a intensidade dos mesmos, o tempo que os alunos terão para exercitar, mas 

também a organização dos alunos no espaço. A definição dos objetivos deverá 

ir de acordo com as 4 categorias transdisciplinares do conhecimento de 

Vickers, nomeadamente, condição física, cultura desportiva, habilidades 

motoras e conceitos psicossociais. 
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 “A professora corrigiu alguns aspetos do plano de aula, como o colocar 

dos objetivos gerais nas 4 categorias transdisciplinares (habilidades motoras, 

aspetos fisiológicos e condição física, cultura desportiva e conceitos 

psicossociais) … 

Reflexão da reunião de núcleo nrº 5 (24/11/2013)  

Inicialmente instalou-se uma dúvida sobre a estruturação do plano de 

aula pretendido pela professora cooperante, que em algumas disciplinas da 

faculdade, foram efetuadas de forma diferente, podendo considerar os 

objetivos comportamentais como situações de aprendizagem, aglutinando as 

duas. Esta dúvida foi de imediato corrigida pela professora cooperante. 

 “O modelo de plano de aula foi uma das dúvidas tiradas por nós, pois 

depois de uma pequena reunião de alguns estagiários ficamos na dúvida se 

não podíamos juntar os objetivos comportamentais com a situação de 

aprendizagem/ organização. Esta questão apareceu, pois no 1º ano de 

mestrado foram utilizados sempre modelos de planos de aula diferentes de 

modalidade para modalidade, e existiam umas que faziam essa junção. A 

professora cooperante explicou-nos que os objetivos comportamentais são algo 

totalmente diferente das situações de aprendizagem, pois nos objetivos 

comportamentais deve estar referido o que pretendemos que o aluno faça e as 

situações de aprendizagem/ organização é antecipar algo que possa 

acontecer, organizando os alunos pelo espaço existente de aula. Não é 

necessário repetir nas situações de aprendizagem o que está nos objetivos 

comportamentais. Muitas vezes, damos demasiada importância aos objetivos 

comportamentais, o que é mais fácil de fazer, esquecendo nos o que dá mais 

trabalho, ou seja a situação de aprendizagem, e não organizar é um erro.” 

Reflexão da reunião do núcleo nrº 4 (17/11/2013) 

 

Inicialmente os planos de aula não estavam devidamente definidos no 

que diz respeito aos objetivos comportamentais, situação de aprendizagem e 

componentes críticas, sendo que ao longo das reuniões, e utilizando sempre 

planos de alguns estagiários, a professora cooperante ia referido erros que iam 

sendo cometidos na apresentação do plano de aula. Estas dificuldades foram 

progressivamente ultrapassadas, apesar de ser um processo longo, devido à 
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correção e retificação constante dos mesmos, dos vários momentos de reflexão 

individual e de grupo, no sentido de tornar os meus planos de aula mais 

completos e eficazes. 

Outra forma de correção dos planos de aula, por parte da professora 

cooperante, passou pela entrega antes da aula do respetivo plano como forma 

de supervisão do mesmo e que numa determinada data voltar-nos-iam a ser 

entregues, para detetar todos os erros cometidos, crescendo assim de aula 

para aula, pois é através dos erros que se aprende. 

Uma das estratégias utilizadas por mim, de forma a tornar o meu plano 

mais completo e eficaz, foi realizá-lo sempre com uma semana de 

antecedência. Este tipo de organização permite-me tirar algumas dúvidas com 

a professora cooperante e com os meus colegas de estágio, e alem disso estar 

mais atento a outros aspetos de planeamento e observação das aulas. Esta 

realização prévia dos planos de aula ajudou-me a verificar atempadamente se 

tudo o que era planeado estava enquadrado com a realidade, com o espaço e 

as horas destinadas à aula, e também se os exercícios tinham uma sequência 

lógica e se concorriam diretamente para o objetivo geral da aula. 

Apesar de tudo muito bem planeado, tal como refere Bento (1987), 

“Antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma como ela deve 

decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais.”, 

como no decorrer da aula poderá ser necessário proceder a algumas 

alterações em certos exercícios ou na organização de grupos, tendo ter um 

elevado grau de preparação das aulas, ser conhecedor da modalidade e estar 

extremamente concentrado às incidências da aula. 

 

 “…como observei que os alunos ainda tinham algumas dificuldades no 

remate e no bloqueio, e ao mesmo tempo estavam um pouco cansados do 

circuito do Fit-school, retirei à última sequencia, passando logo para o jogo de 

oposição 1x1, onde o ponto através do remate valia 2 pontos, tendo os alunos 

de contabilizar as vitórias em cada jogo.” 

 Reflexão da aula nrº 51 e 52 (03/04/2014)  
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Todo este processo de planeamento, em que é essencial a procura de 

estratégias, foi sempre feito num ambiente reflexivo, o que me permitiu evoluir 

e sentir mais capaz das opções de planeamento que o professor tem de fazer. 

Um bom plano deve ter coerência, adequação, flexibilidade, 

continuidade, precisão e clareza. Todo o trabalho de casa efetuado 

(planeamento) permite uma maior aprendizagem e organização por parte dos 

alunos, melhorando assim o processo de ensino aprendizagem. 

 

 

4.1.2- Realização do ensino 
 

Desde o início da Prática de Ensino Supervisionada que a realização da 

aula foi sempre uma das minhas maiores preocupações, pois era nesta 

componente em que iria atuar, criando um desafio para mim. 

O atingir dos objetivos ao nível das habilidades motoras, da condição 

física, das aptidões psicossociais e da cultura desportiva, a relação com o 

alunos, o ser capaz de corretamente transmitir a informação, o controlo real da 

turma e principalmente, o gerir da aula de modo a ter “muito tempo para 

ensinar, foram metas a atingir na realização das aulas. 

Ao longo de todo o estágio o foco da nossa atenção nas aulas e nas 

suas respetivas reflexões foram as 4 dimensões de ensino: instrução, clima de 

aula, gestão da aula e disciplina. Segundo Onofre (1994, 1995) e Carreira da 

Costa (1994) a competência pedagógica está fundamentada no conhecimento 

e na capacidade do professor avaliar as circunstâncias particulares de cada 

situação educativa e de decidir sobre os meios mais adequados para a 

obtenção de sucesso destaca quatro dimensões de intervenção pedagógica: 

Dimensão-instrução (medida que favoreçam a qualidade de introdução, 

acompanhamento e avaliação geral da atividade); a dimensão organização 

(medidas que favoreçam a qualidade de gestão do tempo, dos espaços, dos 

materiais e da turma), a dimensão da disciplina (medida que favoreçam a 

promoção ou prevenção da disciplina e controle ou remediação das 

indisciplina), a dimensão-clima relacional (medida que favoreçam a promoção 

de uma relação positiva dos alunos entre si, do professor com os alunos e dos 

alunos com as atividades desenvolvidas. 
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4.1.2.1- Instrução 
 

Para Mesquita e Rosado (2009, p.69) “a instrução ocupa um lugar 

nobre, ao referenciar-se à informação diretamente relacionada com os 

objetivos e a matéria de ensino”. Toda a instrução utilizada nas aulas, era 

previamente preparada e planeada de modo a que os alunos do 11º ano, e 

sendo eles do curso profissional, entendessem e colocassem em prática tudo o 

que lhes era solicitado. Conhecendo as caraterísticas dos alunos da turma, 

procurei sempre adequar a minha linguagem verbal à dos alunos e aos seus 

conhecimentos, reduzindo ao máximo o tempo de instrução, focando-me 

apenas em pontos chaves utilizando a terminologia correta de todos os 

conteúdos específicos, para que os alunos se adaptassem, e se integrassem 

nessa mesma terminologia. Na instrução, a informação transmitida pode ser 

referenciada em 3 momentos: antes da prática, apresentada a tarefa 

explicando e demonstrando, durante a prática através dos feedbacks e depois 

da prática pela análise daquilo que ocorreu (Sidentop, 1991)  

A transmissão verbal, nas aulas, era sempre acompanhada por uma 

demonstração, que tanto podia ser por parte do professor como por parte de 

um aluno, podendo neste ultimo caso corrigir e enaltecer um gesto ou 

movimento efetuado pelo aluno, ficando os restantes com uma imagem do que 

era pretendido. 

 

 “Como forma de confirmação, expliquei novamente todas as estações 

e o que pretendia nelas, demonstrando sempre o mesmo com ajuda de uma 

aluna (Beatriz) ”. 

Reflexão da aula nrº27 e 28 (16/01/2014) 

 

Segundo Rink (1993), o feedback pode ser referente ao objetivo 

(descritivo, prescritivo e avaliativo); quanto à forma de emissão (visual, auditivo, 

cinestésico e misto); quanto à direção (individual, grupo ou turma); quanto ao 

momento (durante - concorrente, após - terminal ou retardado) e ainda pode 

ser positivo ou negativo. Durante a realização dos exercícios tive sempre a 

preocupação de emitir de forma sucinta e eficaz os erros cometidos pelos 
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alunos, de modo a haver alguma evolução por parte deles. A rotina de no final 

das aulas e no princípio da seguinte, fazer uma análise do que foi efetuado, e o 

que podia ser melhorado, é essencial, estando os alunos cientes quais os 

aspetos que devem ser alvos de melhoria e correção. 

 

 “Inicialmente, tive uma pequena conversa com os alunos acerca do 

que iria ser lecionado na aula, e quais os maiores erros detetados na aula 

anterior …… Enquanto os alunos alongavam, no final da aula, emiti aos 

mesmos um feedback das notas de ginástica e referi quais os maiores erros 

cometidos ao longo da aula de hoje, dando oportunidade aos alunos de tirarem 

algumas dúvidas”. 

Reflexão da aula nrº 47 e 48 (20/03/2014) 

 

4.1.2.1.1- Método do Questionamento 

 

Um dos métodos utilizados com frequência nas aulas, tanto na 

instrução como no feedback, de forma a saber se os alunos percebam aquilo 

que estão a fazer, corrigir alguns erros e saber o que devem fazer, foi o método 

questionamento. 

 “Após a explicação do exercício, fiz questões sobre o exercício, de 

modo a saber se os alunos estavam atentos ao que era pretendido, tendo 

concluído que ainda havia algumas dúvidas que teriam de ser esclarecidas.”. 

Reflexão da aula nrº 19 e 20 (28/11/2013) 

Este método além de me permitir detetar o que foi referido 

anteriormente, possibilita-me saber a atenção com que os alunos estão durante 

a minha instrução e mesmo durante alguns feedbacks transmitidos, 

contribuindo para a sua evolução. 

As questões utilizadas eram do foro da execução técnica, aspetos 

táticos, regulamento e mesmo sobre aspetos didático metodológicos como a 

organização e funcionamento de cada exercício que iam efetuar. 

Sendo a turma de um curso profissional e sabendo as caraterísticas 

particulares que os mesmos têm (comportamento desestabilizador, desatenção 
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e desinteresse), este método teve sucesso pois obrigava os mesmos a estar 

atentos ao que era pretendido, referindo ao longo das aulas que estes itens 

também são alvos de avaliação. 

 

4.1.2.2- Clima e disciplina da aula 

 

Rosado e Mesquita (2009) a gestão do clima deve ir de encontro com 

as interações e as expetativas, comunicando aos alunos crenças positivas 

acerca da sua capacidade e da sua atitude relativamente à possibilidade da as 

conduzir com eficácia nesse processo de aprendizagem. Deve ser um objetivo 

do professor estabelecer na sua turma um bom clima de aula, propício a um 

ambiente favorecido de aprendizagem. Este clima estabelece-se pelas relações 

pessoais positivas, atenção, respeito, interação, afetividade, comunicação. 

Siedentop (1991) diz que a disciplina diz respeito à diferenciação entre 

o comportamento apropriado e o comportamento não apropriados. As fases da 

aula onde o controle dessa disciplina é mais difíceis são no início da aula, na 

fase de transições de exercícios e no final das aulas. 

Sendo a turma que lecionei ao longo do estágio, conhecida como uma 

das turmas mais difícil de controlar da escola, o clima/disciplina nem sempre foi 

o mais positivo. A medida que fui detetando esses problemas comecei por 

refletir e defini estratégia de modo a reduzir esses comportamentos. Desde já a 

primeira alteração efetuado foi a mudança de postura nas aulas, tornando-me 

mais rígido, do que no início do ano, mostrando assim presença na aula, e não 

apenas cumprimento de um plano de aula. Procurei ao longo do estágio antes 

ou depois das aulas, conversar individualmente ou em grupo com alguns 

alunos, de modo a conseguir mostrar-lhes a minha visão do ensino, 

enaltecendo pontos que devem ser alvos de melhoria por parte deles e 

questionando a opinião deles sobre alguns aspetos de aula, pois nós 

professores também aprendemos através deles. Com todo a turma presente, 

criei uma rotina que foi no início da aula, havendo ou não melhorias em relação 

ao clima de aula e disciplina, discutir um pouco com eles o comportamento e 

postura por parte deles na última aula, criticando por vezes mas também os 

elogiando quando mereciam, ou seja procurava uma grande interação com 
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eles. Em relação à aula, de modo a contribuir para um bom clima de aula, 

formava grupos heterogéneos, ou seja com alguns alunos disciplinados e 

outros menos, ou então por vezes homogéneos, deixando o grupo mais 

disciplinado com alguma autonomia e estando mais atento e focado no grupo 

considerado menos disciplinado. Um aspeto que pode contribuir para um clima 

de aula negativo são muitos alunos em espera, podendo perturbar os alunos 

que estão em atividade, logo, e tendo em conta esse aspeto, nas minhas aulas, 

nunca havia alunos em espera, estavam sempre em atividade. De uma forma 

geral não posso considerar, pelo menos nas minhas aulas, a turma como 

indisciplinada, pois não tenho a registar ocorrências muito graves, a não ser 

uma situação de um aluno que contagiado pelo bom clima de aula, tomou uma 

atitude inaceitável que resultou numa participação disciplinar. 

À medida que fui utilizando estas estratégias como forma de melhorar o 

clima de aula, os resultados foram surgindo, verificando-se uma melhoria por 

parte dos alunos, apesar de ter de realçar que, tendo em conta as 

caraterísticas desses alunos, por vezes nem essas estratégias resultavam, 

apesar de isso serem raras as vezes que isso aconteceu. 

 

4.1.2.3- Gestão da aula 

 

A gestão da aula foi inicialmente uma das minhas maiores 

preocupações, pois a tarefa da mesma engloba operações a nível dos espaços 

e materiais (montagem e desmontagem na aula), organização dos alunos 

através da formação de grupos e ao nível do tempo que engloba o tempo de 

transição, espera, em montagem e desmontagem e empenhamento motor. 

Como praticamente tive muitas das aulas no G.C.S.T., e como ao 

chegar tinha de montar todo o material necessário para a aula, defini uma 

estratégia que foi à medida que nos deslocávamos para o G.C.S.T., indicava a 

um grupo que material tinha de montar ao chegar ao local, mantendo sempre 

em cada grupo um aluno responsável e que sabia como se montava por 

exemplo as redes de voleibol. De semana a semana mudava os alunos 

responsáveis pela montagem do material, mantendo sempre o aluno que sabia 
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montar as redes, de modo a haver alguma fluidez e de modo a perder menos 

tempo. 

 “Como forma de não perder muito tempo da aula, à medida que nos 

deslocávamos para o G.C.S.T., informei os alunos que seriam responsáveis 

pela montagem das 2 redes, ficando os restantes a ajudar-me a colocar o 

circuito. 

Reflexão da aula nrº 15 e 16 (14/11/2013) 

Os alunos participavam sempre na montagem do material necessário 

para a aula, no caso de a montagem ter de ser feita nos tempo de transição do 

exercício, os alunos que não faziam aula, ou seja os que estavam dispensados, 

montavam ou desmontavam o que era pretendido. 

 “Os alunos que não fizeram aula (Beatriz e Ruben C.), também 

participaram na aula, ajudando na montagem e recolha do material. 

Reflexão da aula nrº 51 e 52 (03/04/2014) 

Em relação à organização dos alunos, ao longo da aula tentava sempre 

manter os mesmos grupos formados, só mudava no caso de o exercício o 

exigir. A organização depende também do espaço disponível para aula, tendo 

inicialmente alguns problemas relativamente à ativação geral na sala de 

ginástica, de modo a que todos os alunos se mantivessem em cima do 

praticável e se mantivessem empenhados e atentos ao que lhes era 

pretendido. 

-“ Como forma de ativação geral inicialmente coloquei os alunos a 

correr livremente pelo espaço realizando uma boa mobilização articular, 

organização do exercício que não devo repetir nas próximas aulas de ginástica 

pois pelo que observei nesta aula eles estão em constante conversa, não 

realizando os exercícios pretendidos de forma correto e o espaço para 23 

alunos não foi o suficiente, ou seja nas próximas aulas, devo por exemplo 

colocá-los logo em vagas, tendo o controlo total da turma.” 

Reflexão da aula nrº27 e 28 (16/01/2014) 

Passando a, partir desta aula, utilizar este tipo de ativação geral de 

modo a puder observar e corrigir todos os alunos, tendo total controlo neles e 
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sempre com exercícios adequados ao que iria ser realizado no decorrer da 

aula. 

 “Na ativação geral, decidi colocar os alunos por colunas, em que 

realizavam mobilização articular, exercícios de preparação para os saltos do 

mini trampolim (salto de extensão, engrupado e pirueta) e exercícios de 

preparação para os testes de aptidão física (burpees, pranchas).” 

Reflexão da aula nrº 39 e 40 (20/02/2014) 

Em relação à gestão do tempo utilizava inicialmente o mesmo do plano 

de aula, a contabilização do tempo de cada exercício por cronómetro, 

orientando-me por aí, mas após alguma discussão entre os estagiários, 

chegamos à conclusão que a melhor forma de controlar o tempo de aula, seria 

o controlo a partir das horas do dia, permitindo-me saber se estava atrasado ou 

não, e se sim reformular o que tinha planeado realizar. 

“O último tema discutido na reunião foi a gestão do tempo, que por 

alguns estava a ser realizada a partir do cronómetro e por outras, e de forma 

mais eficaz e mais fácil, pela hora do dia. Chegou-se a conclusão que a gestão 

do tempo de aula é muito complicado, pois muitas vezes existem alterações na 

aula, imprevistos e importância de dar mais enfase a certos aspetos que, ao fim 

ao cabo afetam a gestão do tempo.” 

Reflexão da Reunião de núcleo nrº 14 (23/10/2013) 

Após esta tomada de decisão, a gestão do tempo de aula deixou de ser 

uma grande preocupação para mim, tendo como é óbvio consoante os 

acontecimentos da aula, reformular o que inicialmente estava planeado, dando 

mais ênfase a um exercício, e deixando de fora outro. 

 “Como ao longo de toda a aula, fui perdendo tempo, devido às 

constantes paragens e intervenções que tive que fazer, decidi no final não fazer 

alongamentos. 

Reflexão da aula nrº 13 e 14 (7/11/2013) 
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4.1.2.3.1- Uma aula de 100 minutos por semana? 
 

Sendo a turma, à qual lecionei durante este ano letivo uma turma de 

curso profissional de Técnico de apoio á gestão desportiva, apenas tem, 

consoante o planeamento anual fornecido, uma aula de Educação Física de 

100 minutos por semana. 

Se por um lado este fato permite ao professor estagiário, como primeira 

experiência na prática da profissão de docência de Educação Física, 

preparar/planear com maior tempo e pormenor as suas aulas, por outro lado, 

também tem os seus aspetos negativos, principalmente, afetando os alunos, 

pois uma semana é suficiente para os alunos com este tipo de caraterísticas, 

se esquecerem o que foi lecionado na aula anterior.  

Além do fato da aprendizagem puder ser afetada, o contato com os 

alunos torna-se muito reduzido, trazendo-me principalmente no início do ano 

letivo grandes dificuldades, já que necessitei de mais tempo para os conhecer, 

descobrindo caraterísticas especificas de cada um e da turma em geral, 

demorou mais tempo os mesmos me conhecerem a mim e à forma que 

pretendia impor nas aulas de Educação Física, bem como às regras, para um 

bom decorrer da mesma. 

Foram ao longo deste ano letivo, implementadas algumas estratégias, 

para colmatar estas dificuldades.  

Como forma de não colocar demasiado em causa, a aprendizagem dos 

alunos, depois de receber o planeamento anual, na distribuição das matérias 

decidi dar uma sequência à mesma, ou seja lecionar os módulos seguidos, não 

intercalando outros, para que os alunos, tivessem uma maior possibilidade de 

seguir o conteúdo lecionado, tendo apenas 100 minutos por semana aula de 

Educação Física. O único módulo que só podia ser lecionado de forma 

intercalada, foi a ginástica, pois a sua lecionação dependia do espaço da sala 

de ginástica, tendo que intercalar a mesma com os outros módulos, já que os 

restantes módulos (Voleibol, Dança e Badminton), podiam ser dados nos 

restantes espaços (G.C.S.T. e pavilhão da escola). 

Outra das estratégias utilizadas, para não colocar em causa a 

aprendizagem dos alunos, foi no início de cada aula a minha instrução ser 

muito direcionada, para além do que ia ser realizado naquela aula, para a aula 
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anterior, relembrado tudo o que foi lecionado. Assim como na instrução, os 

exercícios iniciais da aula, foram sempre muito direcionados para o que tinha 

sido lecionado até àquele momento, permitindo aos alunos recapitularem e 

melhorarem conteúdos já lecionados. 

Para conhecer as caraterísticas dos alunos, além das fichas individuais 

preenchidas pelos mesmos, fui aproveitando todas as ocasiões para interagir 

com os mesmos, como por exemplo à medida que nos íamos deslocando para 

as aulas no G.C.S.T., ou então muitas vezes antes ou no final das aulas. 

Apesar de os alunos deste curso profissional, terem no seu 

planeamento anual outras disciplinas ligadas a atividade física prática como 

PAFD (Prática de atividade física desportiva), penso que seria necessário, 

terem mais tempo de aula de Educação Física. Para isso não seria de todo 

desajustado terem mais 50 minutos de aula por semana. As aulas de 50 

minutos, pelo que fui observando, ao longo do ano letivo, nas aulas dos meus 

colegas estagiários, são muito curtas, não sendo suficientes para os alunos 

atingirem os melhores níveis de performance, mas pelo menos permitia que os 

mesmos não se esquecessem do que foi lecionada ate à respetiva data, 

contribuindo assim para uma aprendizagem mais constante e sequencial. 

Tendo em conta a importância da Educação Física na escola, e ainda mais 

para estes alunos do curso profissional ligados desporto, seria ideal terem 2 

aulas de 100 minutos por semana. 

 

4.1.3- Avaliação 
 

A avaliação é um método recolha de informação sobre um determinado 

processo, sendo ele ao mesmo tempo regulador do processo de ensino de 

aprendizagem. O avaliar por parte de professor torna-se essencial ao longo de 

todo o processo, pois como refere Bento (2003), conjuntamente com a 

planificação e realização do ensino, a análise e a avaliação são apresentadas 

como tarefas centrais de cada professor, não podendo assim sem ela garantir a 

qualidade de ensino. Bento (1987) refere que o processo avaliativo tem que ser 

intrínseco e contínuo ao processo ensino-aprendizagem., referindo ainda que, 

sem este processo, não se consegue verificar se os objetivos planeados foram 
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atingidos ou não e se o planeamento está enquadrado com os objetivos e a 

realidade que é constatada. 

O processo avaliativo normalmente decorrer em três etapas da aula, no 

decurso, na parte final e no após a aula e em casa, onde Bento (2003), sem um 

trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é possível a avaliação 

dos alunos e da atividade pedagógica do professor. Segundo Bento (2003) “a 

análise e avaliação do ensino orienta-se por dois sentidos dominantes: a 

definição do estado alcançado (o que os alunos alcançaram na aula); e a 

precisão dos planos do professor (o que deve ser melhorado), daí a ser 

essencial a, após um dia de trabalho, refletir acerca do que foi realizado, sobre 

as ações do aluno e do professor, colocando em causa a aprendizagem dos 

alunos, a sua docência, a sua planificação e a sua realização. 

O sucesso de ensino não depende só professor, mas também dos 

alunos, estando os mesmos reciprocamente interligados, onde Bento (2003) 

refere que o processo de aprendizagem no ensino é planificado, organizado e 

conduzido pelo professor; consiste, porém, essencialmente, na apropriação e 

assimilação ativas do conteúdo formativo pelos alunos.   

Ao longo de todo o processo estágio os momentos de avaliação 

efetuados foram variados, surgindo das mesmas muitas incertezas referidas na 

seguinte reflexão de uma reunião de núcleo.                                                            

 

 “Por fim, foi discutido, qual a forma que devemos utilizar para avaliar 

diagnosticamente os alunos de forma correta. Eu inicialmente, estava a pensar 

utilizar a avaliação mais qualitativa, ou seja a partir de 3 critérios observar se o 

aluno realiza, realiza com dificuldade ou não realiza certa habilidade por 

exemplo, pois facilita-me com a falta de experiencia que tenho avaliar os 

alunos no seu geral, não me permite detetar qual o critério que o aluno não 

realiza, para o depois corrigir e incidir mais nele nas próximas aulas. A 

professora propôs e aconselhou a avaliação criterial, ou seja a partir dos 3 

critérios, observar qual o critério que o aluno realiza ou não, pois é uma 

avaliação mais fidedigna. Esta avaliação exige uma seleção dos conteúdos e 

critérios, de modo a que possam ser avaliados todos os aspetos, apesar de 

ser, para nós estagiários muito difícil, pois ainda não temos essa experiencia.                                                                                                                                                             

Reflexão da reunião núcleo nrº 5 (24/11/2013) 
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A partir deste momento a avaliação selecionada e utilizada em 

praticamente todas as modalidades ou módulos que lecionei foi a criterial, 

Vicker (1990) define que a avaliação referenciada no critério é o tipo de 

avaliação onde não existe comparação entre alunos nem no sucesso por si 

alcançado. Pelo contrário, esta é baseada na ideia de critérios tendo por base a 

natureza das habilidades, estratégias ou das condições encontradas no 

ambiente de aprendizagem, onde antes da realização da avaliação, defini a 

existência de 3 níveis para cada um dos itens que viria a ser avaliado. Por sua 

vez, para cada nível, foram definidos os critérios que os alunos teriam que 

cumprir para lhe ser atribuído esse nível.  

 

4.1.3.1-Avaliação Inicial/Diagnóstica 

 

A avaliação inicial ou diagnóstica como o próprio nome diz realiza-se 

no início de cada unidade didática, permitindo ao professor determinar todo o 

planeamento, relativamente aos conteúdos e extensão da matéria, através de 

uma análise detalhada de conteúdos, sendo por isso realizada sempre na 

primeira aula de cada unidade didática. Esta avaliação torna-se muito útil como 

afirmam Rosado e Colaço (2002), com esta avaliação é permitido ao docente 

saber quais as aptidões e dificuldades dos alunos sendo que, para isso, deverá 

ser realizada uma revisão das matérias de anos transatos. Entre outros 

objetivos, esta avaliação permite qual a disposição para a prática por parte dos 

alunos, qual a capacidade dos alunos para estarem em atividade 

interruptamente e qual o seu comportamento em grupo. 

Numa fase inicial ou seja no 1º período, como o conhecimento da 

turma era muito reduzido e como esta era a primeira experiencia neste tipo de 

avaliação, foram muitas as dúvidas e dificuldades de realização da mesma. 

 

“Em relação á avaliação diagnóstica, só consegui realizar metade, pois 

não sabia o nome da maior parte dos alunos, devido a falta de experiencia e 

numero exagerado de critérios que tinha. Apesar disso, esta avaliação permitiu 

conhecer os meus alunos a todos os níveis (empenho, postura na aula, 
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conhecimento, habilidade para a modalidade) e concluir que os mesmos 

empenham-se na atividade e são de nível elevado na prática. 

Reflexão da aula nr º 3 e 4 (26/11/2013) 

A partir desta constatação, decidi à medida que ia introduzindo os 

vários conteúdos da modalidade, ir realizando a avaliação diagnóstica mais 

precisa dos alunos, ou seja a avaliação diagnóstica de uma forma geral estava 

presente em todas as aulas onde introduzia um novo conteúdo. Apesar disso o 

dia formal de avaliação, e como já foi referido era o primeiro dia da unidade 

didática, fornecendo-me uma informação geral da turma em relação à respetiva 

unidade didática.  

Com o decorrer do estágio o meu conhecimento da turma foi sendo 

cada vez mais completo e especializado, permitindo-me realizar um 

planeamento prévio da unidade didática, onde após a avaliação diagnóstica da 

mesma, apenas teria que realizar pequenos ajustes e adaptações, tendo em 

conta os resultados obtidos. 

 

4.1.3.2- Avaliação Formativa 
 

A avaliação formativa é uma avaliação contínua, ou seja que 

acompanha todo o processo de ensino e aprendizagem e que tem como 

principal finalidade conseguir perceber se os objetivos planeados foram 

alcançados em determinado momento da unidade temática ou se, na realidade, 

havia um desfasamento entre o que os alunos tinham atingido e o que estava 

planeado. Esta avaliação tem algumas particularidades, podendo ser formal ou 

informal. Ao longo do meu Estágio Profissional, esta avaliação foi informal, pois 

após cada aula, a minha atitude era de professor reflexivo, refletindo sobre as 

várias dimensões da aula/ensino, verificando se os objetivos planeados foram 

ou não atingidos.  

Todos estes aspetos vão ao encontro das palavras mencionadas por 

Bento (2003, p.190) que diz que “a reflexão posterior sobre a aula constitui a 

base para um ajustamento na planificação das próximas aulas…”. 
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“Como já referido, senti uma evolução nos alunos no remate e na forma 

de jogo 3x3, introduzindo na próxima aula o bloco como resposta ao remate e a 

forma de jogo 4x4 (tendo neste situação, ter em cada grupo presente um aluno 

modelo no voleibol, de modo a haver continuidade). 

Reflexão da aula nrº 17 e 18 (28/11/2013) 

De uma forma geral este tipo de avaliação permitiu-me verificar se o 

que tinha planeado estava ir de encontro ao que estava a ser realizado, e além 

disso realizar ajustes se o caso assim o exigisse. A avaliação formativa de igual 

modo possibilita-me também perceber se o tempo planeado para a aquisição 

de determinado conteúdo era suficiente ou não. 

 “A próxima aula ao contrário do planeado (introdução do remate) será 

de exercitação de todos os batimentos aprendidos por parte dos alunos até 

este momento, pois ainda noto algumas dificuldades em certos batimentos que 

tem se ser exercitados (encosto, amorti)…..” 

Reflexão da aula nrº 47 e 48 (20/3/2014) 

 

4.1.3.3- Avaliação Final/Sumativa 
 

Como último passo da unidade didática surge a avaliação sumativa, que 

se traduz num juízo global sobre o desenvolvimento dos conhecimentos e 

competências, capacidades e atitudes dos alunos (Mesquita, I., Slides da 

Unidade Curricular de Didática Geral sobre a avaliações das aprendizagens da 

Educação Física, 2012), sendo este um resumo do resultado do progresso do 

aluno ao longo da unidade didática. 

A avaliação sumativa além de avaliar tudo o que foi referido 

anteriormente permite ao professor verificar se o seu ensino foi ou não eficaz 

através da evolução dos seus alunos e se os objetivos inicialmente planeados 

foram atingidos. 

Inicialmente surgiram alguns receios da minha parte, visto que a minha 

falta de experiência poderia levar a falhas na atribuição da nota, prejudicando 

assim o aluno, tendo consciência de que esta situação não poderia ocorrer. 

Sendo este um momento muito importante para os alunos, o papel professor 
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cooperante é preponderante para que a avaliação seja justa e para o 

esclarecimento de dúvidas por parte dos professores estagiários.  

“Como na reunião do dia anterior, o tema principal da mesma foi a 

avaliação. A professora cooperante, após ter pedido no dia anterior para 

adiantar as avaliações, questionou quais as maiores dificuldades que sentimos 

na execução da mesma, tendo sido respondido por nós, a avaliação das 

atitudes, pois existem muitos valores entre o 0 e 20, não sabendo onde colocar 

os alunos. Foi-nos proposto pela professora, seguir um modelo do topo para a 

base, ou seja dar uma avaliação superior aos alunos que se destacam, e a 

partir dai ir reduzindo a nota consoante o observado por nós ao longo das 

aulas.” 

Reflexão da Reunião de Núcleo nrº 29 (11/12/2013) 

Este tipo de avaliação acaba para os alunos por ser um momento 

preponderante, acabando por até alterar a sua disponibilidade e 

comportamento nas respetivas aulas. 

“O fato dizer aos alunos que a aula será de avaliação faz com que os 

mesmos se empenhem mais na aula, pois sabem que estão a ser alvos 

avaliação.” 

Reflexão da Reunião de Núcleo nrº27 (4/12/2013) 

 Como estratégia e conhecendo as caraterísticas dos meus alunos não 

só os informei que seriam avaliados em todas as aulas (avaliação continua), 

como por vezes, referia aos mesmo que a aula seria de avaliação formativa, 

apesar de não ser o momento de avaliação sumativa, mas utilizava essa 

estratégia para criar um ambiente de melhor desempenho e disponibilidade por 

parte dos alunos. 

 “Como forma de ter mais alguma disponibilidade dos meus alunos na 

aula, decidi na conversa inicial dizer-lhes que esta aula seria alvo de avaliação 

formativa, apesar de a avaliação ser contínua, tendo tido algum sucesso com 

isso.” 

Reflexão da Reunião de Núcleo nrº 27/28(16/01/2014) 
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Ao longo da lecionação da unidade didática, criei situações idênticas ao 

que iria ser efetuado no dia formal da avaliação sumativa, de modo a que os 

alunos já estivessem familiarizados com o que iriam efetuar, podendo com isso 

perder menos tempo na organização e estar mais atento à avaliação. 

 “O exercício critério escolhido por mim, já tinha sido efetuado numa 

das aulas anteriores, tendo muito a ver com o que acontece no jogo e 

facilitando-me assim avaliar alguns gestos técnicos como o passe, manchete, 

remate, passe em suspensão e bloco”. 

Reflexão da aula nrº 23 e 24 (12/12/2013) 

No dia da avaliação sumativa, a grelha da mesma, em grande parte já 

estava preenchida pelas observações efetuados ao longo das aulas, 

permitindo-me apenas tirar algumas dúvidas, criando situações ou grupos para 

o efetuar do mesmo, pois tinha noção que a minha capacidade de observação 

no início era muito limitada, melhorando a mesmo à medida que o tempo e as 

aulas foram passando, tornando-se assim mais eficaz. 

“Inicialmente coloquei os alunos de nível superior a jogar no 4x4 e os 

do nível inferior no 3x3, mas isso aconteceu por pouco tempo, pois já não tinha 

grandes dúvidas nas notas a atribuir aos alunos do nível superior, colocando 

assim posteriormente os alunos do nível inferior que estavam no 3x3, no jogo 

4x4 (misturando com alguns alunos do nível superior) pois ainda havia algumas 

dúvidas nas suas avaliações. Os alunos do nível médio, permaneceram a jogar 

durante todo o tempo planeado para o mesmo, pois ainda tinha algumas 

dúvidas nas avaliações dos mesmos, tendo assim decidido colocar os mesmos 

a jogar mais tempo.” 

Reflexão da aula nrº 23 e 24 (12/12/2013) 

 

4.1.3.4- Auto-avaliação 
 

Terminando todo o processo de avaliação, os alunos tinham que ser 

capazes de ser autoavaliarem, comparando assim a nota, com a atribuída pelo 

professor, justificando a mesma. 
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“A apreciação crítica do aluno relativamente ao seu trabalho, ao seu 

processo de aprendizagem, permite identificar e compreender as etapas que o 

constituem, analisar e compreender os erros cometidos e os sucessos 

alcançados, comparar a ação desenvolvida com o plano pensado, confrontar 

os produtos obtidos com os produtos esperados e as operações realizadas 

com as conceções que delas tinha à partida, planificar as tarefas de 

aprendizagem a desenvolver. Sob esta forma, “a auto-avaliação consistirá 

então, na regulação do processo de aprendizagem pelo sujeito dessa 

aprendizagem: antecipação das operações a realizar para que determinada 

aprendizagem se verifique, identificação dos erros de percurso cometidos e 

procura de soluções alternativas”- Barbosa, J. e Alaiz, V. (1994). Caminho 

Percorrido... Percurso a Construir... Auto-Avaliação. In I.I.E. (Ed.). Pensar 

Avaliação, Melhorar a Aprendizagem. Lisboa: I.I.E. 

 

Este processo de avaliação permitiu-me revelar os alunos que são 

capazes de se avaliarem e os que tem a noção dos critérios de avaliação sobre 

os quais foram sujeitos ao longo de todo o ano, desde o desempenho motor até 

às atitudes que tinham nas aulas. De uma forma geral a minha turma foi 

consciente da nota que merecia em cada módulo, havendo sempre alunos (os 

esperados) que estavam muito longe da nota merecida. 

 

4.1.4- O ato de observar 
 

O ato de observar segundo Alarcão e Tavares (1987), consiste “num 

conjunto de atividades destinadas a obter dados e informações sobre o que se 

passa no processo de ensino/aprendizagem com a finalidade de, mais tarde, 

proceder a uma análise do processo numa ou noutra das variáveis em foco”. 

Esta recolha de dados e informações resultantes das observações efetuadas 

às aulas lecionadas pelos colegas de estágio como às aulas lecionadas por 

mim, tornaram-se essenciais em todo o meu processo de ensino-

aprendizagem, permitindo-me reformular ou corrigir a prática. 

 “Do mesmo modo que as estratégias de ensino/aprendizagem só 

fazem sentido em função dos objetivos de ensino/aprendizagem, também as 
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estratégias de observação dependem do objetivo que se pretende atingir, do 

objeto que se quer observar e da natureza da observação”, (Alarcão & Tavares, 

1987). 

Ao longo do processo de ensino-aprendizagem, foram utilizados 2 tipos 

de observação a quantitativa e a qualitativa, sendo que a quantitativa responde 

sobretudo à pergunta «quanto», e a qualitativa principalmente às perguntas do 

«como», «porque» e «para que». 

Na observação quantitativo, o modelo utilizado para observação da 

gestão do tempo de aula foi a ficha de análise do tempo da mesma, onde se 

registava o tempo de instrução à classe, o tempo de organização da classe, a 

prática e outros comportamentos observados ao longo da aula. Segundo 

Alarcão e Tavares (1987) “o tratamento dos dados de uma observação de tipo 

quantitativa é geralmente expresso em percentagens, proporções ou 

frequência relativa”, sendo apesar disso necessário fazer também uma 

interpretação qualitativa. 

Quadro 1: Análise do tempo de aula do 10º F (14/11/2014) 

 

Após a respetiva análise da ficha, puderam-se retirar algumas 

conclusões como por exemplo: 

 “Na observação das aulas dos estudantes estagiários e após a análise 

do tempo de aula, muitas vezes o tempo de instrução alargado pode não ser 

errado, pois muitas vezes temos que reforçar certos aspetos e responder a 

dúvidas que vão surgindo através dos alunos, mas teremos que ver depois a 

forma como quem está a dar a aula, vai compensar esse tempo perdida na 

exercitação, de forma a não prejudicar a densidade motora da aula.” 

Reflexão da Reunião de núcleo nrº16 (30/10/2013) 

Categoria Nrº de intervalos de 

tempo 

Tempo de aula 

(min) 

% (≅) 

Instrução á Classe 65 16.15  19 

Organização da Classe 5 01.15  1 

A Classe Organiza-se 11 02.45  3 

Prática 174 43.30  50 

*Outros 93 23.15  27 

 348 Tempo total da 

aula: 87:00 min 

100 
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Na observação qualitativa, o modelo utilizado foi o dos incidentes 

críticos, tendo em conta gestão do tempo de aula, a seleção de atividades, 

organização das atividades, a interação professor/alunos, o comportamento 

dos alunos, a segurança e outras observação a registar da respetiva aula. 

Segundo Alarcão e Tavares (1987), “visa sobretudo «agarrar» incidentes 

críticos com interesse ou constantes significativas na atuação dos agentes de 

ensino ou na sua atuação…impõe-se uma leitura muito atenta das notas 

tiradas durante a aula..” 

“Organização das Atividades: Como estratégia de os alunos não 

estarem em contato com as bolas durante a explicação do circuito, o professor 

devia ter explicado primeiro o circuito e depois a situação de aprendizagem de 

voleibol.” 

Incidentes Críticos do 12ºB (19/02/2014) 

 

Tendo observado esta situação numa aula de um colega estagiário, na 

minha aula de realização do circuito do Fit-school, primeiro expliquei e 

demonstrei a dinâmica do mesmo, para depois dividir a turma, e colocar uma 

parte no circuito e outra no jogo de badminton, evitando uma possível distração 

dos alunos estando na posse de raquetes e dos volantes. 

Todos os erros e dificuldades observadas nas aulas, eram discutidas 

depois da respetiva aula, nas reuniões de núcleo seguida da aula e através da 

partilha do documento de observação num grupo que foi estabelecido por todo 

o núcleo na internet, como forma de partilha de todos os documentos. 

Além do que foi referido a observação permitiu-me conhecer a 

lecionação de aulas que não fizeram parte do meu plano anual como a 

ginástica acrobática, basquetebol e a natação, enriquecendo assim o meu 

estágio, conhecendo diferentes formas de organização didático metodológica. 

 

4.1.5- Como lecionar Dança (Merengue)? 
 

“Foram apresentados por parte dos coordenadores de cada ciclo e 

secundário, a planificação do 2ºciclo,3ºciclo, ensino secundário e dos cursos 

profissionais de modo a que sejam discutidos por todo o grupo de 
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recrutamento, para depois ser aprovado. Neste ponto fiquei a saber que irei dar 

Voleibol, Ginástica solo e aparelhos II, danças sociais II, atividades 

físicas/contexto e saúde II e badminton (não definido ainda) ”. 

Reflexão da Reunião do Grupo de Recrutamento nrº 1 (12/11/2013) 

 

No dia em que me foi informado que iria lecionar um módulo de dança, 

a minha primeira reação foi: Como é que vou conseguir lecionar dança? Tendo 

em conta a turma que iria acompanhar ao longo deste ano letivo, a 

preocupação era muito e quando soube que o estilo de dança era Merengue, 

senti-me seriamente preocupado. 

Ao longo do meu percurso como estudante, a formação de dança e no 

estilo merengue foi muito reduzida, tendo tido apenas no Instituto Superior da 

Maia um número reduzido de aulas deste estilo de dança, e quando a questão 

é lecionar o mesmo, a uma turma senti que não estava seguro o suficiente para 

o fazer. 

Tendo em conta todas estas preocupações e como o número de aulas 

que teria de lecionar era reduzido, após alguma pesquisa e recolha de 

informação de merengue, numa reunião de núcleo foi colocado à professora 

cooperante a possibilidade de nos ajudar na lecionação destas aulas, tendo a 

mesma informado que já o deveríamos ter feito.  

 

-“……a mesma iniciou com o esclarecimento de dúvidas existentes, 

tendo tanto eu como o Ricardo perguntado se podíamos falar com a professora 

da faculdade e a professora Rita, sobre a lecionação da dança, nas nossas 

turmas de profissionais. A professora cooperante informou-nos que já o 

devíamos ter feito, pois para pedir as suas colaborações nas aulas, a mesma 

tem que ser feita com algum tempo de antecedência. Como tanto eu e o 

Ricardo sabemos, para a lecionação da dança não temos os alunos ideais, pois 

a motivação para mesma é praticamente nula, e mesmo a nossa não é grande, 

devendo por isso fazer os alunos apenas passar por situações tanto do 

merengue como de chá chá chá, e da forma mais simples possível.” 

Reflexão da Reunião de núcleo nrº 32 (08/01/2014) 
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Após a confirmação desta ajuda, foi necessário definir uma data de 

realização das aulas, onde desde início ficou decidido que a professora Rita 

ajudaria apenas na primeira aula, ou seja, na ajuda da criação da coreografia e 

ensinar a forma como lecionar uma aula de merengue, tendo a partir daí e 

consoante o comportamento e disponibilidade dos alunos, lecionar sozinho, 

faltando apenas mais 2 tempos e a aula de avaliação. 

“Esta reunião como praticamente todas as realizadas anteriormente, 

iniciaram-se com o esclarecimento de dúvidas aos estudantes estagiários, e 

onde aproveitei para confirmar as datas das aulas de dança com a professor 

Rita….” 

Reflexão da reunião de núcleo nrº 33 (14/01/2014) 

A primeira aula de dança, apesar de ser em grande parte dirigida pela 

professora, também teve a minha participação como par da mesma, expondo-

me muito à turma, mas com sucesso, pois a aula foi muito produtiva e 

encarada com muito empenho e interesse por parte dos alunos, fato que me 

surpreendeu.  

“..os alunos na aula de hoje surpreenderam-me pela positiva, 

mostrando interesse, disponibilidade e um bom comportamento no decorrer da 

aula, tendo sinceramente ficado orgulhoso da minha turma. Sou da opinião e 

informei-lhes que devem ensaiar a coreografia fora das aulas.” 

Reflexão da aula nrº 31 e 32 (30/01/2014) 

Na aula seguinte mantendo os pares, e utilizando várias músicas de 

merengue, voltei a realizar a construção da coreografia de modo a que todos 

os alunos tivessem oportunidade de rever o que foi aprendido na aula anterior, 

mas agora sendo apenas eu a dirigir a aula. 

Outra questão dirigida à professora Rita foi quais os aspetos que 

devem ser avaliados no merengue, tendo a mesma referido que devia ser a 

qualidade do movimento (expressão, postura e energia), os tempos/ritmos e 

fluidez durante a coreografia, logo foram estes os itens avaliados neste módulo. 

Iniciei este módulo com muitos receios e preocupações, mas termino o 

mesmo com a sensação de dever cumprido, pois todo o empenho e exposição 

aplicada nesta modalidade, teve os seus “frutos”, ficando bastante 
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surpreendido com a disponibilidade interesse e comportamento por parte dos 

alunos nestas aulas. 

 

“No final da aula, perguntei lhes o que tinham achado da aula, e 

apenas obtive feedbacks positivos.” 

Reflexão da aula nrº 31 e 32 (30/01/2014) 

 

4.1.6- Projeto de Educação Sexual 
 

 “A diretora de turma apresentou um projeto de educação sexual, que será 

implementado na disciplina de Educação Física de uma apresentação acerca 

do tema “ Sexualidade”.” 

Reflexão da Reunião de Conselho de Turma (intercalar) nrº 2 (30/10/2013) 

 

Com a constatação desta realidade, a minha primeira preocupação foi 

planear o mesmo apenas no 2º Período, de modo a poder-me informar melhor 

acerca deste tema. O tema inicialmente também me causou alguma 

preocupação, sendo o mesmo um pouco delicado e não tendo bem a noção 

como o abordar aos alunos, sabendo as caraterísticas dos mesmos. 

Após algumas conversas realizadas com a professora cooperante, e 

explicando todas as minhas inquietações na lecionação desta aula, chegamos 

à conclusão que seria melhor pedir uma ajuda à Prof. Carla, uma professora de 

Ciências da escola, tendo a mesma referido para realizar um slide-show, de 

modo a puder fazer algumas correções e além disso como complemento da 

minha apresentação iria falar com uma enfermeira (Enfermeira Sandra), para 

estar presente no dia da aula, para aprofundar alguns assunto nos quais a 

mesma tem mais conhecimento. 

No dia 6 de Fevereiro, realizou-se a aula, no âmbito do projeto de 

educação sexual, com o tema “Sexualidade”. 

A presença da enfermeira fez-me sentir mais seguro e mais à vontade, 

pois sabia que no caso de haver dúvidas por parte dos alunos, tinha sempre 

uma pessoa da área presente e que me poderia ajudar. Para além da sua 



68 
 

presença, propus a participação da enfermeira na apresentação, de forma a 

puder enriquecer o meu estágio. 

Foram ao longo da apresentação vários os subtemas expostos por mim 

e pela enfermeira Sandra. 

 

“Ao longo da realização da apresentação tentei dar uma pincelada, em 

todos os temas que envolvem a sexualidade, tendo dado uma maior 

importância ao sistema e regulação hormonal e aos métodos contracetivos, 

que foram depois explicados na apresentação pela enfermeira. Além do 

sistema e regulação hormonal, dos métodos contracetivos, também foram 

abordados outros temas, como o significado da adolescência, a puberdade e a 

gravidez precoce (causas e consequência).” 

Reflexão da aula nrº 35 e 36 (06/03/2014) 

 

Ao longo de todas as minhas intervenções, tive a preocupação de 

interagir com os alunos, não tornando assim a apresentação muito monótona, 

exigindo a participação e atenção por parte dos meus alunos. 

De uma forma geral, a turma participou, e esteve atenta ao que foi 

abordado, havendo sempre alunos totalmente desatentos e desinteressados, 

mas que pelo menos não destabilizaram, nem perturbaram a aula. 

Apesar de todo o trabalho que tive na realização desta aula, penso que 

foi compensatório, tanto para o meu percurso do estágio como para os alunos, 

tendo os mesmos, apreendido e esclarecidas algumas dúvidas, sobre este 

tema tão suscetível, que é a sexualidade. 

 

4.1.7- Treino Funcional 
 

O trabalho da aptidão física foi um dos focos dados ao longo de todas 

as aulas, fazendo-o, apesar disso, sobre a forma de um método de treino um 

pouco desconhecido, que no meu ver é mais produtivo e mais apelativo para os 

alunos, o treino funcional. 



69 
 

Este tipo de treino das capacidades condicionais e coordenativas nas 

aulas foi desenvolvido sobre a forma da exercitação de circuitos e através dos 

testes Fit-school. Na organização destes devem-se ter em consideração alguns 

cuidados, como o direcionar do mesmo para a modalidade que estamos a 

lecionar, o ter que atuar sobre os 4 pilares de movimento (posição bípede e 

locomoção; variação de alavancas no centro de massa do corpo; puxar e 

empurrar e a rotação: mudanças de direção e produção de força rotacional) e 

variação/alternância dos grupos musculares mais solicitados, onde o trabalho 

deve ser integrado. 

Deixando um pouco de lado os aspetos fisiológicos do trabalho deste 

tipo de treino, o aumento de motivação por parte dos alunos foi notória, 

principalmente no início do ano, com a familiarização com esta forma de 

trabalho e na execução dos testes Fit-school. Além da motivação, o empenho e 

a auto-superação por parte dos alunos na realização deste tipo de treino esteve 

numa grande parte das aulas presente e bem visível, utilizando muitas vezes a 

música como forma de aumentar ainda mais o que já foi referido.  

A competição e a já referida auto-superação, foram aspetos 

observados na minha turma principalmente na execução dos testes do Fit-

school. Uma vez que os alunos foram procurando sempre comparar resultados 

entre a turma, e mesmo com outras turmas, sendo este um aspeto “saudável” e 

fundamental inerente a qualquer tipo de atividade. 

É necessário referir que à medida que se foi aproximando o fim do ano 

letivo, a motivação foi diminuindo, mesmo tendo utilizado exercícios variados 

nos circuitos, como forma de aumentar a bagagem de conhecimento e 

aplicação de exercícios. 

Além do empenho, auto-superação, competição e motivação, o 

desempenho e melhoria da condição física por parte dos alunos aumentou 

relativamente ao que foi observado na avaliação diagnóstica da aptidão física, 

tanto sobre a forma do Fit-school como do fitnessgram. Podendo referir que 

todo o trabalho desenvolvido sobre esta forma de treino obteve algum 

resultado, sendo o mesmo mais apelativo e eficaz. 
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4.2- Participação na Escola e Relações com a Comunidade 
 

Um docente deve estar ambientado á escola de forma inquestionável, 

de modo a puder desempenhar todas as funções pretendidas, devendo por 

isso estar integrado na comunidade educativa.  

Como forma de facilitar a integração do professor estagiário na 

comunidade, esta área engloba todas as atividades não letivas a realizar por 

parte do mesmo. Em simultâneo, devem permitir que este acabe por adquirir 

um conhecimento do meio regional e local sendo que os objetivos são a 

criação de uma noção concreta em que se realiza a aula e o conhecimento das 

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

e o meio (Matos, 2012).  

O objetivo é 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, cooperativa, responsável e inovadora (Matos, 2012) ou seja, 

através da participação e organização de diferentes atividades desportivas, 

compreensão e acompanhamento do Desporto Escolar ou compreensão do 

papel de Diretor de Turma na sua relação com a comunidade escolar e 

encarregados de educação. 

Durante todo este percurso, estando em constante contato com a 

comunidade escolar permitiu-me assegurar que fui recebido de forma 

acolhedora, tendo tido a sua colaboração sempre que necessitava. Tendo em 

conta a comunidade escolar, tenho de realçar a grande colaboração de todos 

os professores tanto da disciplina de Educação Física como das restantes, 

tornando-se importantes ao longo desta caminhada. 
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4.2.1- Direção de Turma 
 

Numa fase inicial do Estágio Profissional, de forma a podermos 

escolher uma das 2 atividades não letivas, direção de turma ou desporto 

escolar, a professora cooperante, aconselhou primeiro conhecer as 2 

realidades para depois escolher a que iria acompanhar ao longo deste ano 

letivo. Depois de conhecer as 2 a minha escolha foi a função de diretor de 

turma. 

 

“Antes de referir-me á reunião propriamente dita, tenho que referir que 

sempre tive uma grande curiosidade em saber o que é tratado nessa reunião, 

qual a reação dos encarregados de educação quando confrontados com o que 

é dito e entregue pela diretora de turma e qual a opinião dos mesmos em 

relação ao seu educando, se difere muito ou não da realidade na escola.” 

Reflexão da Reunião com os Encarregados de Educação nrº1 

(07/11/2013) 

A presença nas reuniões de conselho de turma e nas reuniões dos 

encarregados de educação permitiu-me identificar as tarefas/funções, a realizar 

pela diretora de turma. As funções/tarefas podem-se encontrar de forma 

explícita no Decreto Regulamentar, que apontam entre outras as seguintes 

competências: “articulação entre os professores, alunos, pais e encarregados 

de educação”; “articulação das atividades da turma com os pais e 

encarregados de educação promovendo a sua participação”; "coordenação, em 

colaboração com os docentes da turma, da adequação de atividades, 

conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à 

especificidade de cada aluno"; e a “coordenação do processo de avaliação dos 

alunos”. Alem destas funções o diretor de turma deve ser capaz de saber ouvir 

as opiniões dos professores e a partir das mesmas tirar conclusões, de modo a 

puder tomar alguma decisão, pois por vezes os alunos têm certos 

comportamentos em alguns módulos, que noutros não tem. 

Em relação às reuniões com encarregados de educação, o diretor de 

turma deve informar os mesmos sobre o funcionamento das aulas e outros 

comportamentos dos alunos na escola, de forma clara e simplificada de modo 
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que todos entendam o que é dito. Grande parte da informação discutida, no 

conselho de turma, é transmitida aos pais, principalmente as inquietações e as 

estratégias decididas pelos professor, pois os encarregados de educação 

devem estar a par de todo o decorrer do ano letivo do seu educando, devendo 

também contribuir para o seu melhoramento, em casa. A reação dos pais 

perante certas informações da diretora de turma, continua a ser enigmática e 

muito interessante, permitindo aos pais concluir que muitas vezes não 

conhecem tão bem como pensam os seus filhos, que fora do seu alcance e 

muitas vezes na presença de um grupo modificam-se totalmente. 

“É muito interessante reparar na cara de espanto dos encarregados de 

educação quando algo de negativo é relatado sobre os respetivos filhos, 

fazendo-me concluir que os alunos em casa não têm os mesmos 

comportamentos na escola, ou por influência dos restantes colegas ou pela 

ausência dos pais.” 

Reflexão da Reunião com os Encarregados de Educação nrº1 

(09/01/2014) 

Uma vez que acompanhei de forma significativa as funções inerentes 

ao diretor de turma posso afirmar que o mesmo se trata de um cargo que 

acarreta grande responsabilidade, que acaba por ser um posto de gestão e 

coordenação, onde é necessária de forma constante o contato pessoal com 

diversas pessoas, principalmente aquelas envolvidas no processo educativo 

dos alunos (professores e encarregados de educação), acaba por ser fulcral o 

acompanhamento individual dos alunos da turma, o contato com os 

Encarregados de Educação individualmente e em grupo, bem como o contato 

com os professores de forma individual e em grupo. O diretor de turma tem 

ainda o papel fundamental de estabelecer a comunicação entre os diversos 

órgãos referenciados anteriormente. Sendo este um cargo bastante importante 

no percurso escolar, o cargo é designado pela direção executiva de entre os 

professores da respetiva turma. 
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4.2.2- Conferência Exercício Físico, Performance, Estética e 
Saúde, e “Fit- Games” 

 

As nossas atividades foram desenvolvidas estando inseridas no Plano 

Anual de Atividades da Escola Secundária de D. Dinis, bem como no 

documento Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário da FADEUP. 

Os núcleos de estágio, decidiram com escolha de atividade, realizar 

algo de diferente do que tem sido realizado, utilizando uma das formas de 

treino desenvolvidas nas aulas dos mesmos, que é o treino funcional, como 

forma de dar a conhecer este tipo de treino e familiarizar os alunos da escola 

com o material necessário à realização do mesmo. Antes da realização na 

prática deste tipo de treino, os núcleos determinaram efetuar uma pequena 

conferência sobre o exercício físico, performance, estética e saúde, como 

forma de ponte para a atividade prática do Fit-Games. 

Estas foram as minhas primeiras experiencias como parte central da 

organização de uma atividade deste formato, tendo tido inicialmente alguma 

dificuldade, não sabendo por onde começar, bem como a importância da 

realização de alguns documentos essenciais para o bom decorrer da mesma 

(organigrama). 

Foram várias as reuniões em conjunto dos 2 núcleos, para organizar 

das mesmas, quais as tarefas a realizar, tendo os “timings” das mesmas ser 

sempre os mais corretos de modo a não atrasar e/ou por em causa estas 

atividades. 

 “Com o aproximar do dia da atividade organizada pelos núcleos de 

estágio, esta reunião foi em conjunto, ou seja dos 2 núcleos de forma a puder 

ser discutido quais as tarefas que ainda faltam ser efetuadas e corrigidas, de 

acordo com a documentação enviado pelos núcleos aos professores 

estagiário.” 

Reflexão da Reunião de Núcleo 1 e 2 nr º55 (22/04/2014) 
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4.2.2.1- Conferência Exercício Físico, performance, estética e saúde 
 

A conferência com o tema Exercício Físico, Performance, Estética e 

Saúde foi realizada no dia 07 de Abril de 2014, na Biblioteca Municipal de 

Santo Tirso e organizada pelos 2 núcleos de estágio para a comunidade 

escolar, convidando como conferencista o Prof. Dr. Rui Garganta. 

Ao longo da organização para este evento e como forma de a divulgar 

foram realizados cartazes, que foram distribuídos pela escola, um pequeno 

vídeo que foi visualizado no polivalente de modo a captar o interesse dos 

alunos, comunicados entregues a todos os professores do departamento de 

Educação Física e divulgação pessoal, ou seja, na sala das turmas que iriam 

participar nesta conferência. Alem disso, foi enviado um convite pessoal ao 

professor Rui Garganta e um pedido de orçamento à direção da escola, para 

ajudar na compra de uma lembrança a entregar ao conferencista, que foi um 

TRX. A conferência, como já referido, foi realizada na Biblioteca Municipal de 

Santo Tirso, previamente requisitada, e para a qual foi levado algum material 

de treino funcional da escola, de modo a decorar o sala da conferência de 

acordo com o tema.  

Um dos lapsos foi o fato de não nos termos lembrado de convidar a 

Professora Orientadora da faculdade para a conferência, ficando previsto a 

mesma ser convidada aquando da atividade prática a ser desenvolvida na 

escola, no âmbito deste tema.  

De uma forma geral a conferência correu bem, tendo inicialmente 

acontecido alguns imprevistos, o disparar do alarme da biblioteca por avaria da 

mesma e a não visualização de certas palavras dos diapositivos do professor, 

mas que foram corrigidos para o segundo turno. Pelo comportamento, 

participação e feedbacks, os alunos acharam bastante interessante a 

conferência, ficando os mesmos motivados para a atividade prática que iremos 

desenvolver deste tema, tendo sido o Professor Dr. Rui Garganta uma grande 

contributo, pela forma apelativa que expos o tema. 
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4.2.2.2- Fit- Games 

 

No dia 24 de Abril realizou-se, na Escola Secundária D. Dinis, a 

atividade Fit-Games. O recinto desportivo do pavilhão e a entrada desta 

infraestrutura foram os espaços utilizados para a realização da atividade. 

O planeamento, organização e dinamização desta iniciativa desportiva 

foram da responsabilidade do grupo de Educação Física, com maior ênfase 

nos estudantes estagiários, e dos alunos do 10ºF e 11ºG, turmas dos cursos 

profissionais de gestão desportiva. Os trabalhos foram coordenados pelos 

professores Cooperantes.  

De forma a estruturar melhor este relatório a reflexão será dividida em 

três fases: Planeamento, realização e avaliação. 

Uma vez que os núcleos de estágio se encontram a explorar o treino 

funcional nas suas turmas, indo também realizar um estudo de investigação-

ação sobre essa metodologia de treino e sendo este um método de trabalho 

aliciante e motivador para se trabalhar a aptidão física com os alunos, foi 

decidido realizar-se uma atividade que englobasse este tipo treino, realizando 

assim circuitos de experimentação (todos os alunos inscritos) e percursos de 

competição (apenas para os alunos do ensino secundário). 

Para que a atividade estivesse o melhor preparada possível foram 

realizadas tarefas importantes na divulgação, tratamento das inscrições, 

realização de convites, execução do regulamento da atividade, organigrama, 

fichas de registo das presenças, senhas para entrega do reforço alimentar, 

tabela de tarefas a efetuar pelos colaboradores e organização de todo o 

decorrer da atividade. 

Como forma de divulgar a atividade foram efetuados e afixados 

cartazes pela escola, comunicados divulgados nas salas de aula e consoante o 

pedido dos professores de Educação Física, os estagiários realizaram circuitos 

de experimentação de treino funcional, como forma de dar a conhecer esse 

novo método e cativar os alunos e professores de Educação Física para esse 

tipo de treino e mais concretamente para a inscrição na atividade Fit-Games.  

O regulamento foi sendo alvo de vários ajustes ao longo de todo o 

tempo de preparação, com o objetivo de permitir aos professores e aos alunos 

que entendessem em que consistia a atividade e quais as regras da mesma. O 
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regulamento e as inscrições foram entregues aos professores de Educação 

Física, para que pudessem ler o regulamento na aula e recolhessem todas as 

inscrições. 

Após a recolha de todas as inscrições, as mesmas foram 

contabilizadas, registando-se 396 participantes inscritos, organizando-os 

posteriormente pelas turmas, sexos e circuitos de experimentação e 

competição, surgindo assim o “organigrama” da atividade. É importante referir 

que além da nossa atividade houve ainda a necessidade de incluir na manhã 

deste dia das 9:00 às 13:00, duas exibições do grupo de ginástica do desporto 

escolar. Além deste organigrama foi também necessário realizar um quadro de 

distribuição de tarefas para toda a equipa de organização (estudantes 

estagiários, professores de Educação Física e alunos das turmas dos cursos 

técnicos de apoio à gestão desportiva). 

No decorrer da atividade em si, esta iniciou com um momento de 

chamada dos alunos à entrada do pavilhão, sendo a mesma efetuada no 

secretariado, pelos alunos dos cursos profissionais, sempre supervisionados 

pelos estudantes estagiários. É importante salientar que após a chamada, os 

primeiros alunos a participarem na atividade dirigiram-se de imediato aos 

balneários, orientados por alunos colaboradores na atividade, e de seguida 

para a zona de aquecimento. Tendo os primeiros circuitos de experimentação 

começado com um ligeiro atraso, de apenas 5 minutos.  

De modo a que todos os alunos pudessem participar na atividade sem 

colocar em causa a sua integridade física, foram efetuados vários momentos 

de ativação geral dirigidos por um estudante estagiário. Ainda que o espaço 

destinado a este fim tenha sido reduzido, foi possível que todos os alunos 

realizassem uma ativação geral eficaz e segura. 

No que diz respeito ao tipo de exercícios selecionados para os circuitos 

de experimentação e percursos de competição, os mesmos foram adequados 

ao nível de prática dos alunos, tendo em conta a variabilidade das faixas 

etárias presentes e ao material disponível. Os circuitos eram constituídos por 8 

estações cada e em cada uma estavam sempre dois alunos em exercício, já os 

percursos da competição foram igualmente distribuídos pelos 3 espaços do 

pavilhão anteriormente utilizados na experimentação e, em cada um, decorriam 

sempre 2 percursos em simultâneo. Já na finalíssima, o percurso escolhido 
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estava disposto em toda a longitudinal do pavilhão, e realizavam a prova 4 

alunos de cada vez, sendo que o vencedor seria o que, de entre todos os 

alunos do seu sexo, fizesse as repetições pedidas no menor tempo possível. 

No final de toda a atividade foi realizada a entrega de prémios de vencedor ao 

primeiro classificado masculino e feminino no percurso de competição da 

finalíssima. 

Relativamente à avaliação da atividade é importante ter em conta alguns 

aspetos que nos parecem determinantes. 

É bom salientar a adesão dos alunos a este tipo de atividade, sendo que 

dos 400 alunos inscritos, participaram cerca 371 na atividade, uma adesão de 

90%. Dentro deste parâmetro das inscrições é também importante ressalvar a 

participação dos alunos das turmas dos estudantes estagiários que aderiram 

muito a esta atividade, quer a auxiliar a equipa de organização, quer a 

participar na atividade em si, nos momentos de demonstração e/ou 

competição. De destacar ainda que na finalíssima estiveram 15 alunos 

presentes, dos quais 11 (incluindo o vencedor masculino e feminino) faziam 

parte das turmas dos estudantes estagiários, o que reflete a familiarização 

destes com os materiais de treino e, de alguma maneira, o valor do trabalho 

que tem sido realizado.  

No que se refere à preparação da atividade, percebemos que faltou 

realizar uma reunião com toda a equipa de organização, incluindo alunos dos 

profissionais e professores de Educação Física colaboradores, a fim de lhes 

comunicar de todas as tarefas pelas quais estavam responsáveis e de lhes 

retirar todas as dúvidas que pudessem surgir. 

Relativamente ao tempo destinado à atividade e ao cumprimento do 

programa e dos horários definidos, é de salientar a exigência e o rigor 

estabelecido pela organização sendo capaz de evitar qualquer tipo de alteração 

ou atraso significativo na atividade. Para este aspeto contribuiu muito a atitude 

de colaboração de todos os participantes, que mostraram sempre respeitar e 

acatar as ordens da organização, procurando manter o clima de bem-estar e 

mecanismos implementados em toda a atividade. 

Quanto aos exercícios selecionados para a competição essencialmente, 

e à forma como foram controlados e determinados os critérios de execução dos 

exercícios, houve alguma benevolência por parte dos estudantes estagiários na 
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avaliação dos percursos, o que permitiu que em alguns casos os alunos 

executassem os exercícios num menor tempo que o esperado. Nas 

eliminatórias, os alunos em espera ocuparam o espaço de circulação que 

estava previsto, dificultando a passagem das pessoas em alguns momentos, 

mas as alternativas eram poucas, já que o lado dos espaldares era ocupado 

pelos materiais respetivos aos circuitos. Na finalíssima, o percurso em oito com 

o roller foi a dor de cabeça dos alunos, pelo que talvez se pudesse fazer a 

seleção de um outro movimento em detrimento desse. 

No que diz respeito à entrega de prémios, foram distribuídas uma taça 

para cada um dos vencedores masculino e feminino. Apesar de ter sido 

distinguido o vencedor, faltou ter enunciado pelo menos a ordem dos restantes 

participantes na finalíssima e afixado um documento com a classificação final. 

Faltou também da parte da organização ter entrado em contacto com a direção 

da escola e pedir a alguém que procedesse à entrega dos prémios de forma a 

enaltecer ainda mais a participação e empenho dos alunos. 

Em relação à cobertura de som e imagem da atividade, é importante 

salientar que o aparelho utilizado ao longo da atividade não esteve colocado no 

melhor sítio possível e que podia ser melhor e mais eficaz. Aliado a este 

problema faltou também um microfone que permitisse que a equipa de 

organização comunicasse de forma mais fácil e eficaz com todos os 

participantes, nomeadamente na entrega de prémios e agradecimentos finais. 

Quanto aos vídeos e fotografias, contamos apenas com o apoio do professor 

José Soares que foi realizando toda a cobertura da atividade. Assim sendo, 

esta deveria ter sido uma tarefa distribuído anteriormente para que a pessoa 

responsável soubesse exatamente o que devia fotografar e filmar a fim de não 

deixar apenas para o professor cooperante realizar. 

O balanço que fizemos da atividade, tanto da primeira parte, com a 

conferência, como da segunda, com a prática, foi bastante positivo. 

Partilhamos essencialmente a satisfação de termos conseguido uma boa 

segunda parte, que foi a que exigiu mais de todos nós. Os alunos 

colaboradores e os professores de Educação Física ofereceram um contributo 

valioso à nossa tarefa. Especialmente, acreditamos ter envolvido a comunidade 

educativa neste projeto, se assim lhe podemos chamar, e tratamos de mostrar, 

como era dos principais objetivos, a riqueza do treino funcional, nomeadamente 
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no que respeita ao trabalho da aptidão física de forma integrada, segura, 

eficiente e adaptada, o que é bastante valioso do ponto de vista pedagógico na 

Educação Física escolar e que por isso pode e deve ser aproveitado. Por fim, 

acresce salientar que a atividade cumpriu com os objetivos fulcrais pré-

determinados e definidos nos documentos orientadores do processo de 

estágio: promover pelo menos uma ação, no âmbito das atividades desportivas, 

que facilite não só a integração e a sociabilização dos alunos, como, também, 

promova sinergias com a comunidade; Conceber e pôr em prática atividades 

de complemento curricular na escola, garantindo a sua estreita articulação com 

os objetivos da atividade curricular de EF. 

 

4.2.3- Visita de Estudo 
 

No dia 6 de Junho, tive a oportunidade, tendo-me oferecido, de 

acompanhar 2 turmas (10ºF e 11ºG), numa visita de estudo, a Matosinhos. 

Nesta visita estava planeado pela parte da manhã uma aula de surf, e à tarde 

uma prova de orientação no parque da cidade. 

Apesar de não fazer parte da organização desta atividade, tive 

interesse em participar na mesma. Outro elemento preponderante para a 

participação nesta visita foi o interesse em observar outra perspetiva, ou seja 

não de aluno, mas sim de professor e da sua responsabilidade neste tipo de 

atividades. 

A decorrer da atividade foi prejudicada pelas condições meteorológicas 

que permitiram apenas a uma turma ter a aula de surf (10ºF), e a nenhuma a 

realização da prova de orientação, apesar de todo o entusiamos por parte dos 

alunos em relação á aula de surf. Apesar dos alunos do 11ºG, não terem 

realizado a aula de surf, ficou prometido aos mesmos, devido ao entusiamo 

que no próximo ano esta visita será repetida.  

Todo o planeamento teve devido a essas condições meteorológicas ser 

alterado, permitindo apenas a realização de um almoço num lugar coberto, 

tendo sido decidido o Mar-Shopping para o almoço antes do regresso a casa. 
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O comportamento dos alunos, foi ao longo de toda a vista exemplar, 

não tendo registado qualquer problema, a não ser a desilusão por parte dos 

mesmos, por não terem realizado a aula de surf. 

O professor ao longo de uma visita de estudo tem toda a 

responsabilidade pelas turmas que participam na mesma, sendo nesta visita de 

estudo acompanhado por mais 4 professores facilitando constante contato com 

os alunos e a presença de pelo menos de um professor, nos vários grupos que 

se podem formar, apesar de deixar alguma autonomia aos alunos. 

Apesar dos alunos não terem realizado o que estava planeado, para 

mim como professor estagiário esta visita foi muito rica, permitindo-me partilhar 

ideias e conhecimento com os restantes professores, e socializar ainda mais 

com os alunos, principalmente do 11ºG, fora das aulas. 

Um dos aspetos observados foi o fato de os alunos do 11ºG, 

procurarem a constante socialização comigo, fazendo-me questões sobre o 

meu futuro e mesmo sobre o deles, podendo concluir que os alunos alem de 

terem aprendido alguma coisa ao longo das aulas, sabem que tem ali uma 

pessoa com quem podem contar. 
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5- Estudo 
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5.1.- Título  
 

Fit-School – “Treino Funcional na Escola” 

 

5.2.- Objetivo do Estudo 
 

Este estudo sistematiza a aplicação da unidade didática "aptidão física", 

incluída no plano curricular das seis turmas do ensino secundário lecionadas 

pelos estudantes-estagiários, através de um programa de desenvolvimento das 

capacidades motoras construído segundo os critérios metodológicos do treino 

funcional e avaliado segundo a bateria de testes Fit-School. 

 

5.3.- Enquadramento 
 

Pela análise dos programas nacionais de educação física constatamos 

que uma das finalidades da disciplina passa pela melhoria da aptidão física dos 

alunos e pela melhoria do seu entendimento acerca de como consegui-la. 

Sobre a aptidão física, os programas de EF salientam que os alunos deverão 

ser capazes de “elevar o nível funcional das capacidades condicionais e 

coordenativas gerais, particularmente da resistência geral de longa e média 

duração, da força resistente, da força rápida, da flexibilidade, da velocidade de 

reação simples e complexa, de execução, de deslocamento e de resistência, e 

das destrezas gerais e específicas” e de “conhecer e aplicar diversos 

processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma 

autónoma no seu quotidiano, na perspetiva da saúde, da qualidade de vida e 

do bem-estar” (Programa Nacional de Ed. Física no Ensino Secundário, pág. 

14).  

Os programas nacionais de EF admitem igualmente o trabalho específico 

e integrado das diversas capacidades motoras, salvaguardando os 

procedimentos metodológicos reconhecidos para o treino de cada uma e a 

relação de contraste ou complementaridade com as restantes situações da 

aula, dando conta, deste modo, do importante valor da aptidão física, que se 

assume como uma das matérias nucleares.  
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Não obstante o caráter formativo da educação física nesse âmbito, vimos 

assistindo a um conjunto de motivos que afastam o trabalho da aptidão física 

da educação física escolar, na matriz a que tem direito. A escassez de tempo, 

em grande parte decorrente da redução da carga horária semanal, o aumento 

do número de alunos por turma, a dificuldade de racionalização dos espaços e, 

sobretudo, a crença de que já se incide devidamente na substância aquando 

do ensino das outras modalidades desportivas (o que faz com que, na prática, 

o tempo dedicado à aptidão física, per se, seja muito reduzido ou praticamente 

inexistente). Este núcleo de razões que parece ajudar no sentido de 

negligenciar a especificidade e profundidade de que carece o tratamento da 

aptidão física como matéria de "Ensino". A aptidão física, por intermédio das 

virtualidades que comporta, arroga-se, então, como uma matéria que não se 

assume diferente das demais, pressupondo um tratamento vigilante e 

sistematizado, que caminhe no sentido de proporcionar aprendizagens e 

aquisições significativas aos alunos.  

Por outro lado, a especificidade do conteúdo da Aptidão Física obriga-a a 

ser trabalhada de forma sistemática, razão pela qual se constitui como uma 

componente constante de todas as aulas, sugerindo deste modo um tratamento 

didático distribuído ao longo do ano. Esta circunstância diferencia-a dos 

modelos de planeamento adotados nas restantes Unidades Temáticas 

referentes às modalidades desportivas que foram planeadas de modo 

concentrado. 

Foi considerando o entendimento tradicional das capacidades motoras, 

assim subdivididas: 

 Capacidades Condicionais – determinadas pelos processos 

energéticos e metabólicos, de caráter quantitativo (força, 

flexibilidade, resistência, velocidade); 

 Capacidades Coordenativas – essencialmente 

determinadas pelos processos de organização, controlo e regulação 

do movimento, de caráter qualitativo (destreza geral),  
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Atentando nesta última perspetiva, bem como na necessidade de 

incidência na aptidão física em todas as aulas e da sua articulação com as 

restantes matérias de ensino, servimo-nos dos critérios metodológicos do treino 

funcional, os quais consideramos enquadrarem-se congruentemente com as 

nossas pretensões. (Programa Nacional de Ed. Física no Ensino Secundário) 

"O treino funcional é uma metodologia recente, de que existem poucos 

artigos sobre este tema, segundo os nossos professores cooperantes e 

segundo um professor da universidade, que visa dotar o corpo humano com 

um leque de movimentos eficientes e saudáveis. É um tipo de treino que apela 

à função motora global (como andar, correr, empurrar, puxar, agachar, saltar, 

lançar) e em que se podem adotar materiais de treino diversificado e com uso 

múltiplo." (Garganta, 2014) 

Mas o treino funcional caracteriza-se fundamentalmente por quatro 

princípios básicos, porventura bastante interessantes sob uma perspetiva 

pedagógica: é integral (ou seja, não incide mais nesta ou naquela capacidade 

motora, integrando, ao invés, as capacidades condicionais e coordenativas de 

forma equilibrada); é adaptado (na medida em que cada um faz o que 

consegue); é seguro (porque supervisionado de forma conivente pelo 

professor); é eficiente (porque se conseguem mais resultados em menos 

tempo). 

 Em adição, os quatro pilares do movimento humano que se apresentam 

seguidamente, representam um aspeto determinante na construção dos 

exercícios de treino funcional.  

Posição Bípede e Locomoção – o 1.º pilar é a “posição bípede e a 

locomoção”. Suporta o centro de massa do corpo em diferentes bases, sendo 

fundamental para a nossa existência. A locomoção é a habilidade bimotora 

mais básica que executamos e que envolve todos os pilares, deslocando-se em 

cada passo o centro de massa na horizontal e vertical. Envolve o movimento 

contralateral de puxar/empurrar do tronco/membros superiores, comum no 3º 

pilar, que é essencial na travagem das forças rotacionais geradas nos 

membros inferiores, permitindo um eficiente movimento, no plano sagital.  
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Variação de Alavancas no Centro de Massa do Corpo– o 2.º pilar envolve 

diferentes alavancas, que são caracterizadas por movimentos realizados pelo 

tronco, pelas extremidades inferiores ou por combinações das duas que 

baixam e elevam o centro de massa do corpo. São realizadas em tarefas de 

não locomoção, como pegar num material ou levantar algo do chão, por 

exemplo. Com os membros inferiores é possível variar as alavancas, 

executando agachamentos, afundos ou trepar (e.g., subir e descer árvores ou 

superfícies inclinadas).  

Puxar e Empurrar – o 3º pilar do movimento humano é puxar e empurrar. 

Estes movimentos deslocam o centro de massa usando o tronco e os membros 

superiores. O empurrar envolve reflexos básicos, como afastar algo que não se 

goste ou a parte final de um lançamento. É também usado no dia a dia para 

colocar algo numa prateleira alta ou para empurrar um cortador de relva. Puxar 

é forma de trazer qualquer coisa para perto do corpo, habitualmente em 

situações de transporte. Estes dois movimentos também são usados 

ciclicamente num lançamento, por exemplo.  

Rotação: mudanças de direção e produção de força rotacional – o mais 

importante pilar (4º) do movimento humano é-nos dado pelas mudanças de 

direção e produção de força rotacional. Este pilar descreve a componente do 

plano transverso do movimento humano; é considerado o pilar mais importante 

porque a maioria das ações humanas são explosivas e no plano transverso. 

(Santana, 2014) 

Deste modo, para a construção de um exercício de treino funcional, é 

conveniente ter em conta a presença de pelo menos dois dos quatro pilares de 

movimento, a alternância dos grupos musculares (trem superior, trem médio, 

trem inferior) e das solicitações motoras (intensas/moderadas, 

complexas/simples). 
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5.4.- Material e métodos 
 

5.4.1.- Implementação do Programa de Treino 
 

Para se dar início ao programa procedeu-se à realização de uma 

avaliação inicial utilizando uma bateria de testes funcionais – Fitschool. 

A bateria de testes é composta por seis exercícios, que serão descritos 

em pormenor (pág. 89). A avaliação realizou-se de duas formas distintas:  

1- sob a forma de exercícios isolados – em que, para cada exercício, o 

objetivo consistia na realização do maior número de repetições num 

determinado tempo;  

2- em circuito – em que se pretendia a realização dos seis exercícios 

consecutivamente e no mínimo de tempo, concretizando um número concreto 

de repetições em cada um.  

A bateria de testes, nas suas duas expressões, sob a forma de exercícios 

isolados e em circuito, foi avaliada segundo duas modalidades: uma avaliação 

inicial, realizada no início do 2.º período; uma avaliação final, realizada no final 

do mesmo período. Nas aulas da disciplina situadas entre a primeira e a última 

avaliação proporcionou-se o trabalho da aptidão física em moldes assentes no 

treino funcional, construindo-se inúmeros circuitos, com inúmeros movimentos 

e variantes, aproveitando-se o material existente na escola e a inclusão de 

música durante o treino. 
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5.4.2.- Caraterização das Turmas 
 

O programa de treino foi aplicado às turmas atribuídas aos estudantes-

estagiários, todas elas de ensino secundário. 

 
Turma 

 

 
Curso 

 
N.º 

Alunos 

 
Masculino 

 
Feminin

o 

 
Idad

e 

10ºA 
Científico-

Tecnológico 
25 13 12 

15-
16 

10ºF 
Curso Profissional 
de apoio à Gestão 

Desportiva 
26 21 5 

15-
18 

11ºG 
Curso Profissional 
de apoio à Gestão 

Desportiva 
22 19 3 

16-
19 

12ºA 
Científico-

Tecnológico 
24 10 14 

17-
19 

12ºB 
Científico-

Tecnológico 
23 9 14 

17-
18 

12ºC 
Científico - 

Humanístico 
18 5 13 

17-
18 

  

Quadro 2: Caraterização das Turmas 

 

138 Alunos: 77 do sexo masculino e 61 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 19 anos, dos quais 20 desistiram ou não foram 

devidamente avaliados, sobrando desse modo um total de 118 alunos. 
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5.4.3.- Conteúdos do Programa 
 

1) Fit-School – Exercícios Isolados 

Deu-se então a conhecer os seis exercícios que compõem a bateria de 

testes utilizada neste estudo: 

 

Figura 9 - Exercícios isolados 

  

1.Agachamento com torção 
(TRX) 

2. Passe de peito com bola 
medicinal (4Kg) no plano sagital 

 
 
 

3.Equilíbrio em plataforma 
instável, trocando os cones de sítio 

 

4.Desenvolvimento com 
Kettlebell (M-12Kg/F-8Kg) 

 

5.Salto à corda 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Burpees 
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5.4.4.- Método de aplicação 
 

O circuito tem como objetivo que o aluno realize o número máximo de 

repetições durante 1 minuto. Visto que este teste exige um esforço máximo, ou 

pelo menos pretende por parte do aluno um esforço máximo, o professor 

assegurou um intervalo de recuperação de, no mínimo 2m30s, possibilitando a 

recuperação do aluno. O método utilizado consistiu em dividir os alunos por 

grupos e atribuir-lhes funções diferentes, funções estas que alternavam após a 

conclusão do exercício. Assim, um aluno executa e outro aluno contabiliza o 

número de repetições efetuadas de forma correta, assumindo a função de juiz. 

Sempre que não se cumpram os critérios de execução a repetição não é 

contabilizada, devendo o aluno executante continuar a realizar o exercício. 

O professor assume a função de juiz-chefe, controlando o tempo de 

execução e, estabelecendo uma visão sobre todos os alunos, principalmente 

sobre os que assumem a função de juízes, verificando que os mesmos 

cumprem os critérios de execução, validando assim o teste. O material 

necessário para a realização desta avaliação foi: um TRX, uma plataforma 

instável, dois cones, uma corda, uma bola medicinal de 4kg e dois Kettlebell (1 

de 8kg, 1 de 12kg). Face à disponibilidade de material na escola, foi possível 

realizar mais do que uma estação para alguns exercícios, permitindo colocar 

toda a turma em avaliação. 

 

2) Fit-School – Circuito 

O circuito tem a seguinte sequência de exercícios: 

1. 15rep - Agachamento com torção (TRX) 

2. 15rep - Passe de peito com bola medicinal (4kg) no plano sagital 

3. 15rep - Equilíbrio em plataforma instável trocando dois cones de sítio 

4. 15rep - Desenvolvimento com Kettlebell (12kg-masculino; 8kg-

feminino) 

5. 30rep - Saltar à corda 

6. 15rep - Burpees 

7. Sprint final 
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O objetivo deste circuito era que o aluno realizasse os exercícios 

propostos no menor tempo possível, realizando um número específico de 

repetições em cada um deles. O método utilizado consistiu em que os alunos 

realizassem o teste de forma individual, onde apenas iniciava o teste outro 

aluno, quando este tivesse terminado. Existem 6 alunos que desempenham a 

função de juiz de contagem em cada um dos exercícios. Sempre que não se 

cumpram os critérios de execução a repetição não é contabilizada, devendo o 

aluno executante continuar a realizar o exercício. Os alunos que estão na 

função de juiz de contagem trocam de função à medida que os restantes 

alunos realizarem o circuito. 

O professor assume a função de juiz-chefe, controlando o início e término 

do teste, estabelecendo uma visão sobre o aluno executante e os que 

assumem a função de juízes, verificando que os mesmos cumprem os critérios 

de execução, validando assim o teste. 

O material necessário para a realização desta avaliação foi: um TRX, um 

plataforma instável, dois cones, uma corda, uma bola medicinal de 4kg e dois 

Kettlebell (1 de 8kg, 1 de 12kg). 

Este teste decorria num espaço delimitado, como se pode observar na 

figura em baixo. Assim, na realização do teste o espaço esteve sempre 

delimitado para consciencializar os alunos do espaço onde iriam atuar. 

 

Figura 10 - Circuito 
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Na realização desta bateria de testes para avaliação da aptidão física, foi 

considerada a idade e o género dos alunos. Nos exercícios isolados, para o 

ensino básico, eram realizados apenas durante 45 segundos em vez de 1 

minuto, o peso da bola medicinal era de 3kg em vez de 4kg e o 

desenvolvimento com kettlebell era com apenas 6kg não diferenciando os 

géneros. Para o ensino secundário existia essa diferenciação de géneros para 

o Kettlebell com os rapazes a realizarem com um de 12kg e as raparigas com 

um de 8kg. 

No circuito contemplava a diferença dos pesos das bolas medicinais e dos 

kettlebell, mas também o número de repetições em cada exercício que tinham 

que efetuar para passar ao próximo exercício. 

Como as turmas que foram sujeitas às avaliações são todas do ensino 

secundário apenas este modelo foi utilizado para a realização deste estudo. 

 

5.4.5.- Tratamentos de dados 
 

Após se realizarem as duas avaliações, em cada uma das turmas, 

procedeu-se à criação de uma base de dados que incorporasse os dados de 

todas as turmas que foram alvo de avaliação, permitindo o posterior tratamento 

estatístico dos dados. Para realizar todo este processo, foi utilizado o programa 

informático SPSS STATISTICS. A base de dados criada tem as seguintes 

variáveis: 

 Escola 

 Ano 

 Número de aluno 

 Turma 

 Sexo 

 Resultado 1 

 Resultado 2 

A variável escola foi considerada para posteriormente ser possível fazer 

uma comparação com outras escolas que também tenham implementado esta 

bateria de testes de avaliação da aptidão física. No que diz respeito à variável 
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sexo, foram considerados 2 valores: 0 e 1. O valor 0 corresponde a alunos do 

sexo feminino e o valor 1 corresponde a alunos do sexo masculino. Na variável 

turma, as 6 turmas analisadas foram catalogadas segundo desde a letra A até 

F, tendo por base os anos por ordem crescente e as turmas por ordem 

alfabética, ficando assim: 10ºA - A; 10ºF - B; 11ºG - C; 12ºA - D; 12ºB - E; 12ºC 

- F. Esta atribuição de letras foi realizada para permitir a comparação de 

médias da turma, visto que existem duas turmas A (10ºA e 12ºA) foi tomada 

esta decisão por forma a possibilitar a comparação de médias e facilitar a sua 

visualização no output final. Nesta base de dados foi ainda colocado o nome do 

teste com o número 1 (exemplo: TRX 1) significando o resultado obtido na 

avaliação inicial e também o nome do teste com o número 2 (exemplo: TRX 2) 

significando o resultado obtido na avaliação final. 

Para a comparação e análise dos dados, o teste utilizado foi o "Paired - 

Samples T-test" que permite estabelecer uma comparação entre 2 resultados 

obtidos, em momentos diferentes, mas na realização do mesmo 

protocolo/teste. A análise de dados resulta da comparação dos valores médios 

obtidos em cada um dos momentos em que o teste/protocolo foi realizado. É 

considerado, na análise dos dados, um valor de significância de 5%. 

 

5.5.- Resultados e discussão 
 

Os primeiros resultados a ser alvo de análise são os dados que englobam 

todas as turmas dos Professores Estagiários. Esta análise será feita em função 

do sexo, ou seja, os resultados estão dispostos em função do sexo. Outra 

análise será feita de uma forma mais individualizada, considerando-se apenas 

uma turma mas, considerando da mesma forma os dois sexos de forma 

diferente. Cada um dos resultados estará disposto em tabela, onde estará 

implícito o resultado na avaliação inicial, da avaliação final, a diferença 

verificada entre as 2 avaliações, o valor t do teste realizado e o valor de 

significância de cada um dos testes. 

Para análise dos resultados, são apresentadas duas hipóteses:  
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H1: μd≠0, p<0,05).  

Ainda que sejam consideradas estas hipóteses, é fundamental reforçar 

que na escola, pedagogicamente pode haver melhorias significativas sem que 

estas se traduzam em melhorias significativas ao nível estatístico. 

 

Quadro 3: Comparação geral - sexo 0 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma melhoria de 

desempenho por parte dos alunos do sexo feminino, quer na realização dos 

exercícios de forma isolada, quer seja na realização do circuito. Na tabela esta 

melhoria é observável pelo aumento do valor médio em cada um dos testes da 

primeira para a segunda avaliação, no caso da realização da avaliação dos 

exercícios de forma isolada. No que diz respeito ao circuito, esta melhoria está 

representada pela diminuição do valor médio, que corresponde a uma 

realização do mesmo em menos tempo.  

Relativamente aos valores das diferenças de médias e do desvio padrão, 

foi no teste de salto à corda em que este valor mais se evidenciou. Este 

resultado pode justificar-se pela elevada amplitude no número de repetições 

que os alunos efetuaram, dada a natureza coordenativa do teste. (Exemplo: 

enquanto que no teste de kettlebell os valores mínimos e máximo são 12 e 35 

(média 26) respetivamente, no teste de salto à corda estes valores são de 30 e 

151 (média 108)). 

De igual modo, no teste do circuito, estes valores encontram-se muito 

elevados pelo facto de este ser um teste onde está implícita a globalidade das 

capacidades motoras dos alunos. Neste sentido, estes valores sugerem-nos 

que os alunos que apresentam um melhor reportório motor, naturalmente, 

apresentam melhores resultados que os alunos considerados sedentários. 

 Inicio Fim Diferença T P 

TRX 40,7±8,6 46,5±8,4 5,8 - 4,9 0,000 

Burpees 17,9±3,4 19,9±4,9 2 - 3 0,004 

Equilíbrio  28,5±5,1 33,4±4,4 4,9 - 7,1 0,000 

Kettlebell 24,4±4 26,4±4 2 - 4,2 0,000 

Saltar corda 87,6±27,2 104,2±22,6 16,6 - 5,7 0,000 

Bola Medicinal 40,5±11,9 46,1±11,6 5,6 - 3,4 0,001 

Tempo 209,4±29,9 175,9±22,9 -33,5 10,9 0,000 
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Ainda no que diz respeito ao teste do circuito, a diferença que se assiste nos 

valores da primeira para a segunda avaliação do teste do circuito, pode 

justificar-se ainda com o trabalho desenvolvido ao longo das aulas de EF, que 

permitiu que os alunos que apresentavam valores muito reduzidos pudessem 

melhorá-los, através do trabalho da sua aptidão física geral e os que 

apresentavam os valores já mais elevados, pudessem manter os seus níveis 

de aptidão física. 

Quanto ao valor de significância registado em todos os testes, a diferença 

apresentada, é em todos os casos estatisticamente muito significativa, 

permitindo concluir que houve melhorias consideradas muito relevantes da 

primeira para a segunda avaliação em todos os testes. Esta diferença é 

significativa visto que se observa que o valor de p é sempre inferior a 5% 

(0,05). Assim, em todos os testes se verifica uma rejeição da hipótese nula, 

mostrando que existe uma melhoria significativa da primeira para a última 

avaliação. 

 Inicio Fim Diferença T p 

TRX 45,7±9,6 54,1±10,2 8,4 - 6,8 0,000 
Burpees 21,9±6,1 24,7±5,6 2,8 - 3, 2 0,002 
Equilíbrio  29,3±6,7 34,6±5,3 5,3 - 5,7 0,000 
Kettlebell 24,9±5,8 28,2±5 3,3 - 4 0,000 
Saltar corda 77,1±34,3 97,2±38,5 20,1 - 5,1 0,000 
Bola 
Medicinal 

48,6±14,3 57,8±9,3 9,2 - 5,9 0,000 

Tempo 183,8±47,1 162,6±34,7 -21,2 5,7 0,000 

 

Quadro 4: Comparação geral - sexo 1 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma melhoria de 

desempenho por parte dos alunos do sexo masculino, quer na realização dos 

exercícios de forma isolada, quer seja na realização do circuito. Na primeira 

tabela esta melhoria é observável pelo aumento do valor médio em cada um 

dos testes da primeira para a segunda avaliação, no caso da realização da 

avaliação dos exercícios de forma isolada. No que toca ao circuito, esta 

melhoria está representada pela diminuição do valor médio, que corresponde a 

uma realização do mesmo em menos tempo. 

Quanto ao valor de significância registado em todos os testes, a diferença 

apresentada, é em todos os casos muito significativa, permitindo concluir que 
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houve melhorias consideradas muito relevantes da primeira para a segunda 

avaliação em todos os testes. Esta diferença é significativa visto que se 

observa que o valor de p é sempre inferior a 5% (0,05). Assim, em todos os 

testes se verifica uma rejeição da hipótese nula, mostrando que existe uma 

melhoria significativa da primeira para a última avaliação. 

Seguidamente expostos estão analisados os resultados da turma C, o 

11ºG. Esta análise apenas foi realizada para o sexo 1, porque os elementos do 

sexo 0, não concluíram todos os testes, contemplados na bateria Fit-School. 

 

 Inicio Fim Diferença T P 

TRX 39,3±7,4 49,6±10,7 10,3 - 4,9 0,000 
Burpees 20,7±3, 7 22,1±3,7 1,4 - 1,3 0,218 
Equilíbrio  23,9±4,8 30,7±3,6 6,7 - 5,7 0,000 
Kettlebell 18,4±6,6 28,3±6,2 9,9 - 4,2 0,001 
Saltar corda 67,7±31,8 101,3±55,2 33,6 - 4 0,001 
Bola Medicinal 29,2±7,7 51,2±6,7 22 - 8,5 0,000 
Tempo 186,2±24 173,7±18 -12,5 1,8 0,098 

 

Quadro 5: Turma C - sexo 1 

Estes resultados permitem afirmar que, no sexo masculino, ou seja, no 

sexo 1, existe uma melhoria dos resultados da primeira para a última avaliação, 

em todos os testes. Estas melhorias são observáveis, nas duas primeiras 

colunas, pelo aumento (no teste de exercícios isolados) da média do teste 

inicial para o teste final. No teste do circuito (tempo) esta melhoria é observável 

pela diminuição da média da avaliação inicial para a final o que transmite uma 

realização mais rápida do circuito, que era o pretendido.  

Verifica-se, na última coluna, que os resultados obtidos no TRX, no 

equilíbrio, no kettlebell, no salto à corda e na bola medicinal, são 

estatisticamente significativos, isto é, situam-se dentro do valor de significância 

estipulado (p inferior a 5% (0,05)). Nos restantes resultados, apesar de se 

verificar uma melhoria, esta não é estatisticamente significativa. 
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5.6.- Conclusões e ilações 
 

A aplicação desta bateria de testes e do programa de desenvolvimento da 

aptidão física durante as aulas de EF realizou-se entre os meses de janeiro e 

maio. Previamente, no sentido de desenvolver a aptidão física dos alunos 

decorreu um trabalho da aptidão física, avaliada através da bateria 

FITNESSGRAM.  

Deste modo, tendo em conta o trabalho desenvolvido ao longo ano nesta 

unidade temática, podemos retirar algumas ilações que poderão ajudar no 

futuro, em investigações neste mesmo âmbito. 

O facto de este ser um trabalho da aptidão física realizado em condições 

específicas, envolvendo a colocação de música aquando da realização dos 

exercícios, mostrou-se ser um fator motivante para os alunos, que aumentou o 

seu índice de empenhamento motor. 

No caso da realização do teste de circuito é muito motivante para os 

alunos realizar um teste em que estão envolvidas, simultaneamente, todas as 

capacidades motoras daí que, na generalidade, haja sempre uma melhoria 

estatisticamente muito significativa da primeira para a segunda avaliação; 

Pelo facto dos alunos, na generalidade terem melhorado da primeira para 

a segunda avaliação, segundo os valores estatísticos, é possível inferir que 

esta tenha também sido uma das justificações que sugerem a melhoria do 

desempenho dos alunos no teste de circuito, uma vez que os testes que o 

compõem referem-se aos testes individuais; 

Relativamente ao teste dos burpees, é nele que se assistem as melhorias 

menos significativas, possíveis de observar no aumento dos valores médios 

dos alunos. Estando esta bateria de testes ainda numa fase experimental, e 

após termos presenciado o desenvolvimento deste trabalho dos alunos, 

sentimos que este é um teste que pela sua elevada dificuldade e exigência se 

encontra desajustado ao nível dos alunos aos quais se destina. 
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6.Conclusão e 
Perspetivas para o 
Futuro 
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O balanço final de todo o processo do Estágio Profissional foi bastante 

positivo, onde foram colocados em prática todos os conhecimentos aprendidos 

nos 4 anos de formação académica. 

Ser-se professor implica uma relação muito próxima com todo o 

processo educativo, no qual estão incluídas diversas aptidões como os 

conhecimentos, não só da nossa área (Educação Física) como também as 

outras áreas curriculares; capacidade de gestão correta de um grupo tendo em 

conta as individualidades e as necessidades de cada um dos seus elementos; 

capacidade de integração da comunidade escolar sendo criativo e inovador; e 

proporcionar um clima saudável e de partilha com todos os intervenientes. 

O contato real com todo o processo de ensino e aprendizagem foi uma 

das maiores preocupações ao longo deste ano, permitindo-me segundo as 

expetativas inicialmente delineadas, crescer e acreditar que sou capaz de as 

superar.  

O ano de estágio não se resume apenas aos conteúdos de gestão e 

planeamento do processo de ensino aprendizagem mas também a envolvência 

com toda a comunidade escolar, pois como o observado, o professor de 

Educação Física tem um grande impacto nos alunos não só pela lecionação da 

disciplina de Educação Física mas também como promotor de saúde e 

orientador da educação. 

Ao longo do Estágio Profissional, experienciei vários sentimentos que 

permitiram crescer enquanto docente, tornando-me mais competente e 

confiante, para encarar o futuro com otimismo e esperança. O início do ano foi, 

efetivamente, acompanhado pela ansiedade, apreensão e insegurança que, 

posteriormente, deram lugar a uma segurança e uma solidez capazes de 

ultrapassar todos os problemas e adversidades que iam aparecendo ao longo 

deste percurso. 

É fundamental destacar a relação de proximidade de respeito e 

cooperação estabelecida com os meus colegas de núcleo e com o outro núcleo 

da escola, considerando a presença deles nesta ano, fundamental, pois 

estiveram presentes nos momentos aflitos, permitindo trocas de opiniões de 

forma tomar as melhores decisões. 

Além disso é importante destacar, a sua disponibilidade, o seu 

acompanhamento, os seus conselhos e a sua amizade que tornaram, a 
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Professora Manuela Machado um elemento chave em toda a minha evolução. 

Finalmente, o sentido crítico da Professora Zélia Matos revelou-se fundamental 

para ultrapassar as lacunas que fizeram parte da minha ação. 

Na sociedade de hoje, nota-se uma carência de oportunidade de 

trabalho, principalmente como professor de Educação Física, mas não é esta 

constatação que me vai fazer desistir. Tenho a noção que estes anos iniciais 

como profissional poderão ser instáveis principalmente na área da Educação 

Física, tendo que estar preparado e disposto para no caso extremo prosseguir 

por novas sugestões de trabalho, apesar de não ser esse o meu objetivo. 
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Anexo 1: Mapa de distribuição de matérias para o 11º G- 2013/2014 

 

 

  

1º PERÍODO 

Número 

Tempos Módulo 2º PERÍODO 

Númer

o 

Tempo

s 

Módulo 3º PERÍODO 

Número 

Tempos Módulo 

APRESENTAÇÃO / 

ATIVIDADE 

FÍSICA/CONTEXTOSAÚ

DE II – Trabalho teórico 

4T 11 

ATIVIDADE 

FÍSICA/CONTEXTOSAÚD

E II – Trabalho teórico 

2T 11 BADMINTON 3T 9 

APTIDÃO FÍSICA 3T 1 BADMINTON 11T 9 APTIDÃO FÍSICA 3 T 1 

JDC-Voleibol II 17T 7 
GINÁSTICA SOLO E 

APARELHOS II 
8T 8    

   APTIDÃO FÍSICA 1T 1    

   DANÇA II 5T 10    

   PROJ.EDU.SEXUAL 1T     

 24T   28T  
 

6T 
 



XX 
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Anexo 2: Unidade Didática de Voleibol 

 

 

 

AD Avaliação Diagnóstica 

I Introdução 

E Exercitação 

C Consolidação 

AS Avaliação Sumativa 

  

                                                         Sessão            

       Conteúdos                                                     

1/

2 

3/4  5 6/7  8/9 10/11 12/13 14/15 16/17 

Habilidade 

Motoras Tático-

Tecnicas 

Deslocamentos  

 

 

 

A

D 

I/E E E E C    

 

 

AS 

Passe  I/E E E E C   

Manchete I/E E E E C   

Serviço por Cima  I/E E E E C  

Passe em suspensão   I/E E E E C 

Remate     I/E E E C 

Bloco      I/E C 

Habilidades 

Motoras Taticas 

Deslocamento para o local de 

queda da bola 

 

 

 

A

D 

 I/E E E C    

 

 

 

 

 

AS 

 

 

 

 

Comunicação   I/E E E E C 

Definição de zonas de 

responsabilidade 

   I/E E E C 

Proteção ao bloco – cobertura 

defensiva 

        I/E E 

Utilização dos 3 toques  

 

A

D 

I/E E E E E C  

Proteção ao ataque – 

cobertura ofensiva 

     I/E E 

Ajustar e direcionar o ataque     I/E E C 

Formas de Jogo Jogo 3x3 A

D 

IE E E E C    

AS 

Jogo 4x4       I/E E 

Cultura 

Desportiva 

Carateristicas da Modalidade O aluno conhece as carateristicas da modalidade o desenvolvimento da e 

utiliza a terminologia específica quando explica uma ação Terminologia 

Regulamentos As regras do jogo serão abordadas aquando da introdução dos exercícios 

e das diferentes habilidades, e por vezes o aluno pode assumir o papel de 

árbitro ao longo das aulas. 

Conceitos 

Psicossociais 

Assiduidade/ Pontualidade X X X X X X X X X 

Empenho X X X X X X X X X 

Respeito X X X X X X X X X 

Trabalho de equipa X X X X X X X X X 

Autonomia X X X X X X X X X 

Cooperação X X X X X X X X X 
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Justificação da Unidade Didática 
 

Apesar de não ter conseguido fazer a avaliação diagnóstica completa 

dos meus alunos, continuando-a a fazer durante a introdução das várias 

habilidades, conclui nas formas de jogo, optar pelo 3x3, tendo planeado, 

consoante a evolução dos alunos passar para o 4x4. 

Nas habilidades motoras tático-técnicas, o passe, a manchete e os 

deslocamentos são aspetos essenciais ao jogo, e apesar de serem também 

referentes á segunda etapa, devem ser consolidadas. No jogo 3X3, 

caraterizado por um grande número de ações ofensivas e defensivas, aparece 

o passe em suspensão que obriga o distribuidor a colocar a bola mais alta junto 

á rede e é utilizado como forma de introduzir o remate, e o remate 

propriamente dito como forma de finalizar a jogada. Como resposta a essas 

opções ofensivas, surge o bloco, que é utilizado para condicionar, desviar e/ou 

parar a bola, impedindo que esta avance a rede e/ou modificando a sua 

trajetória (diminuir velocidade e aumentar a altura) para que se possa organizar 

o contra ataque, e a defesa baixa para resolver os problemas criados pelo 

ataque em suspensão (posição baixa). Introduzi desde cedo o serviço de ténis, 

porque é um ação muito similar ao remate, podendo ser facilitador para o 

mesmo, tentando não prejudicar o fluxo de jogo.  

Nas habilidades motoras táticas, inicialmente, e consoante a minha 

avaliação diagnóstica, não estava a pensar lecionar a noção de zona de 

responsabilidade, mas após o decorrer das aulas, e devido falta de noção da 

zona pelas quais os alunos são responsáveis no jogo, alterei essa mesma 

decisão. Nas primeiras aulas, surge o deslocamento para o local de queda da 

bola e a utilização dos 3 toques, de modo a conseguir logo de início uma 

fluidez no jogo. A comunicação aparece como forma do aluno comunicar no 

caso a ser ele a receber a bola, evitando assim que 2 alunos se desloquem 

para a bola, podendo se prejudicar um ao outro e a sua própria equipa. Tanto a 

cobertura ofensiva como defensiva, surgem quando é introduzido o bloco, pois 

a cobertura ofensiva serve como resposta a um bloco efetuado pela equipa 

adversária e a cobertura defensiva é a forma como proteger um bloco. Por fim, 

e como resposta ao bloco irei introduzir o ajustamento e a direção do ataque. 
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A unidade temática é um planeamento do que estou a pensar trabalhar 

com os meus alunos, mas o mesmo pode ser alvo de reformulação, consoante 

a evolução dos mesmos nos aspetos referidos acima. Na realização desta 

unidade temática, tentei incrementar o ensino de forma progressiva, articulando 

ações ofensivas com defensivas.  
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Anexo 3: Cartazes das Atividades 

Conferência 
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Fit-Games 
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