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Resumo 

Este documento incorpora as vivências de um estudante estagiário em 

contexto de Estágio Profissional, inserido no 2.º ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos ensinos Básico e 

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

Estágio Profissional decorreu na Escola da Associação Promotora de Ensino 

Livre (APEL), uma escola de ensino secundário e privada da Região Autónoma 

da Madeira (RAM), num grupo constituído por três estagiários, sob a orientação 

de uma professora orientadora da FADEUP e de um professor cooperante da 

Escola da APEL. Este espaço formativo permitiu-me aceder a experiências 

enriquecedoras, que se traduziram na minha evolução enquanto docente e 

como pessoa. Em termos de estrutura, o relato do vivido é realizado na 

primeira pessoa, cujo resultado se encontra plasmado ao longo dos seis 

capítulos que constituem este documento: 1) Enquadramento pessoal, que 

engloba os entendimentos acerca do meu percurso de vida; 2) Enquadramento 

funcional, em que é apresentado o contexto em que o estágio decorreu, bem 

como os grupos que o influenciaram diretamente; 3) O Estágio profissional: 

entre entendimentos e expetativas, incorpora o entendimento do estágio e as 

expetativas que tinha no início do processo; 4) Realização da prática 

profissional: em que procuro descrever, de uma forma reflexiva, a prática 

desenvolvida, dando ênfase às dificuldades encontradas e a forma como foram 

superadas; 5) Atividades para a comunidade escolar: onde está descrito as 

atividades em que participei; 6) Estudo acerca dos níveis de atividade física e 

da composição corporal nos alunos do 10º ano da escola da APEL em 

adolescentes com índice de magreza.  
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Abstract 

This document reveals the experiences of a pre-service teacher during the 

practicum of the 2nd cycle of the degree in Teaching Physical Education in 

Primary and Secondary Education of the Faculty of Sport of the University of 

Porto. The practicum took place in the Associação Promotora de Ensino Livre 

School (APEL), a private secondary school of the Autonomous Region of 

Madeira, in a group composed by three pre-service teachers, under the 

supervision of a Faculty supervisor and a cooperating teacher, from school The 

practicum has made me develop greatly as a teacher and as a person and 

allowed me to live enriching experiences. On this report, which is divided in six 

chapters, I describe the experiences I lived through: 1) Personal Analysis, 

concerning my understanding and life choices; 2) Context Analysis – explains 

the context of the practicum and presents the groups which have directly 

influenced it; 3) Practicum – addresses practicum meanings and the 

expectations I had in the beginning of the process; 4) Achievement of 

professional practice: when I try to describe, in a reflective way, the practice 

developed, emphasizing the difficulties encountered and how they were 

overcome; 5) Activities for the school community: where is described the 

activities in which I participated 6) Study on levels of physical activity and body 

composition in students of 10th grade on APEL school in adolescents with index 

thinness. 
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1. Introdução 

O presente documento, denominado de “Relatório de Estágio”, relata a 

minha experiência vivenciada na unidade curricular de Estágio Profissional. A 

sua estrutura assenta no cumprimento dos pressupostos regulamentos com 

vista à obtenção do 2º ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (Decreto-lei nº 

74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro), na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

O estágio profissional (EP) foi realizado na escola da Associação 

Promotora de Ensino Livre (APEL), uma escola privada e católica dedicada 

apenas ao ensino secundário, situada na cidade do Funchal (Região Autónoma 

da Madeira). Segundo Matos (2013), o “EP visa a integração no exercício da 

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

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão.” (p. 3) 

O estágio deve proporcionar o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do percurso académico, preparando e desenvolvendo a 

capacidade do professor estagiário para a realização de uma componente 

prática que o habilitará para a docência.  

Ainda dentro do âmbito do estágio, o papel fundamental dos 

orientadores é ajudar os estagiários a utilizar o conhecimento adquirido ou que 

está a ser construído e, também, ajudá-los a encontrar as soluções mais 

adequadas para os problemas com que se deparam no processo de ensino-

aprendizagem e no contexto escolar em geral. 

Face a este enquadramento, o EP representou uma longa caminhada, 

em que tive que revisitar o aprendido no percurso académico (1º e 2º ciclos), 

na tentativa de transportar para a prática a teoria adquirida. O processo não foi 

linear, pelo contrário foi difícil e desafiante ao longo de todo o processo. Foi 

uma experiência cheia de peripécias, que exigiu uma busca constante de 

respostas e soluções para conseguir enfrentar e ultrapassar os inúmeros 

obstáculos e desafios. No entanto, apesar da dificuldade, a experiência foi 
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muito boa, enriquecedora, cheia de bons momentos e de uma enorme 

felicidade, pois estava a ser aquilo para qual me tinha estado a formar.  

A profissão de professor não é uma profissão fácil. Aliás, não há 

profissões fáceis. Há sim profissões mais exigentes do que outras. Esta é 

considerada exigente, pois é uma profissão em que se lida com seres 

humanos, em que o principal propósito é ensiná-los e prepará-los para a sua 

vida futura. Cada pessoa tem a sua personalidade, a sua maneira de ser e de 

agir, pelo que o professor tem de ser capaz de atender aos diferentes perfis 

que perfazem os elementos de uma turma, tentando homogeneizar e ao 

mesmo tempo particularizar o ensino da “sua disciplina”. Não somos 

particulares em sermos professores de educação física (EF) pelo conhecimento 

adquirido, pois todos os professores têm particularidades específicas das suas 

áreas de ensino. Somos particulares pela forma como ensinamos e 

transmitimos conhecimento, assim como pelo contexto onde o conhecimento é 

transmitido e aprendido. Acresce que a EF é a única disciplina do elenco 

curricular que trata as questões da corporeidade. Ser professor desta disciplina 

tão “especial” do currículo é algo muito gratificante, principalmente quando 

sabemos que estamos a contribuir para o desenvolvimento integral do aluno. 

Ao longo deste ano tive oportunidade de percecionar este contributo, que foi 

algo que me deixou realmente feliz. Este ano também foi importante para o 

meu desenvolvimento pessoal e profissional. Há um conjunto de pessoas que 

contribuiu para que este caminho fosse realizado da melhor forma, 

designadamente os professores de EF da escola. Estes, com os seus 

conhecimentos e total disponibilidade, também contribuíram para tornar esta 

caminhada mais enriquecedora e, de certa forma, facilitaram o ultrapassar de 

algumas barreiras, apresentando soluções que poderiam ser adotadas. Em 

suma, cada momento vivido, desde a minha entrada na escola da APEL, até ao 

último dia em que me despedi, estes elementos do corpo docente tiveram uma 

importância extrema. 

Assim, para a elaboração deste relatório foram considerados os fatores 

que entendi serem pertinentes e relevantes para uma adequada compreensão 

do ano de estágio que desenvolvi e que, em traços gerais, se encontra 

estruturado em cinco capítulos:  

 Capítulo I – Enquadramento Pessoal  
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 Capítulo II – Enquadramento Funcional  

 Capítulo III – O Estágio Profissional: entendimento e expetativas 

 Capítulo IV – Realização da Prática Profissional 

 Capítulo V – O Estudo - Caracterização dos níveis de atividade 

física e da composição corporal nos alunos do 10ºano da escola da APEL: 

estudo com adolescentes com índice de magreza.  
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1. Percurso Académico 

Neste ponto está implícito falar um pouco do meu trajeto até ao presente 

momento. O meu nome é Alexandre Duarte Pereira Gonçalves Azevedo, nasci 

a 22 de Abril de 1987 na cidade do Funchal, Região Autónoma da Madeira. 

O meu percurso escolar começou no Infantário de Santa Clara, que 

frequentei até atingir a idade de ingresso no 1º ano de escolaridade. Este novo 

ciclo de ensino e os dois subsequentes foram realizados na Escola Salesiana 

de Artes e Ofícios. Ambas as escolas pertencem a congregações religiosas, 

com as respetivas orientações a estarem a cargo de elementos da Igreja 

Católica. Enquanto na primeira a responsabilidade recai em irmãs clarissas do 

convento de Santa Clara, na segunda são os padres Salesianos que assumem 

essa tarefa. Ao olhar para trás, reconheço que ambas as instituições tiveram 

um papel relevante na formação do meu Eu, designadamente pelo facto de me 

terem incutido responsabilidade e capacidade de cumprir regras. Estes são 

elementos que ainda hoje estão presentes.  

No término do 9º ano mudei de escola e ingressei na Escola Secundária 

de Francisco Franco para numa primeira fase frequentar o curso de 

Eletrotecnia. A frequência da Eletrotecnia acabou por ser apenas uma 

passagem, pois no 11º ano troquei a Eletrónica pelo Desporto, que segui até 

ao término do 12º ano. Agora, ao analisar esta mudança, considero que foi 

uma espécie de “clique” que permitiu definir o que queria fazer no meu futuro 

profissional. De facto, teria que ser uma atividade ligada ao desporto!  

Após a conclusão do ensino secundário candidatei-me à Universidade, 

tendo sido admitido em Desporto no Politécnico de Beja. Foi nesta instituição 

que realizei a licenciatura em Desporto, na qual aprendi muito sobre várias 

matérias ligadas a essa área, desde o desporto na escola até aos desportos ao 

ar livre. Após estes três anos quis dar continuidade aos meus estudos e desta 

forma candidatei-me ao Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, tendo ingressado na Faculdade de Motricidade Humana 

em Lisboa, onde estive muito pouco tempo pelo facto de ter solicitado a 

transferência para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 



 

6 

(FADEUP). Nesta instituição concluí o primeiro ano do 2º ciclo. As 

aprendizagens adquiridas neste primeiro ano ajudaram-me na realização do 

estágio, tanto a nível de estruturação de documentos como das próprias aulas. 

O segundo ano, ano de estágio profissional, integrado no segundo ano do 

MEEFBS, foi realizado na escola de Associação Promotora de Ensino Livre 

(APEL), no Funchal. 

O meu principal objetivo é, enquanto futuro professor, tentar que a minha 

prática letiva tenha por base todas as considerações que referi, bem como 

assumir um trabalho permanente de entrega aos meus alunos, transmitindo-

lhes uma conduta correta, que os ajudará a ser pessoas melhores. 

2.2. Percurso Desportivo 

A minha ligação ao desporto começou bem cedo. Teve início numa 

equipa de futebol do Club Sport Marítimo no escalão de ‘Escolinhas’ – 

atualmente Traquinas. O abandono dos treinos das ‘Escolinhas’ ocorreu 

quando comecei a participar no desporto escolar. 

No desporto escolar participei em todos os anos, desde o 3º ano até ao 

9º ano, representando a Escola Salesiana de Artes e Ofícios, em modalidades 

como o futebol, o voleibol e o andebol, tendo conquistado nessas modalidades 

o título de campeão. 

Aquando da minha passagem para o 10º ano, e consequentemente 

mudança de escola, continuei a participar no desporto escolar, tendo 

competido na equipa de voleibol da Escola Secundária Francisco Franco. Foi 

também nesta altura que voltei à prática desportiva fora da escola, tendo 

integrado a equipa de futebol do Club Sport Marítimo no escalão de juvenis, 

sagrando-me campeão da Madeira. 

Terminei a minha ligação ao futebol federado na idade de júnior de 

segundo ano (18 anos), e comecei a praticar canoagem. Nesta modalidade 

conquistei alguns títulos pessoais e coletivos, um dos quais foi de campeão por 

equipas na Volta à Ilha da Madeira.  

Mas para além dos títulos conquistados, saliento que as relações que 

criei através destas atividades foram de enorme importância para a minha 

escolha em seguir um percurso académico ligado ao Desporto. Isto porque 
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comecei a percecionar que o laço que se cria através da prática desportiva é 

mais forte, ajudando-nos a compreender a importância do trabalho de equipa, 

entreajuda entre os colegas de maneira a melhor ultrapassarmos as 

dificuldades do dia-a-dia. 

Mas a minha ligação com o desporto não foi, nem é só em termos 

académicos e federados, pois sempre que tinha tempo livre a minha opção era 

realizar práticas desportivas, que iam desde caminhadas, ‘passeios de 

bicicleta’, desportos náuticos, escalada e muitas outras atividades incluindo 

também as habituais ‘peladas’ de futebol com os amigos. 

Cresci, a vários níveis, à volta do desporto. Esse crescimento ainda não 

terminou. Sinto-me extremamente motivado para continuar a crescer nesta 

área, pessoal e profissionalmente, e transmitir o que de bom ela me trouxe, e 

aos meus alunos e atletas. 
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3. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL 
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3. Enquadramento Funcional 

3.1. Escola como Instituição 

De acordo com Moreira e Candau (2003), a escola é uma instituição 

construída historicamente no contexto da modernidade, considerada como 

mediação privilegiada para desenvolver uma função social fundamental: 

transmitir cultura, oferecem às novas gerações o que de mais significativo 

culturalmente produziu a humanidade. Assim, a escola e os professores, hoje 

talvez mais que nunca, são muito importantes no processo formativo da criança 

e do jovem, visto que uma parte do tempo da infância e adolescência é 

passada na escola. Já a autora Torres (2008, p. 59) considera a escola como 

um entreposto cultural, isto é, um espaço de cruzamento de culturas, de 

metamorfoses quotidianas de poder e de conflito, de relações diferenciadas 

entre atores escolares e educativos. A realidade escolar é socialmente 

construída e, portanto, em permanente estado de reconfiguração cultural. 

Neste sentido a escola é considerada uma organização social, inserida e 

articulada com o contexto local e singular, com identidade e cultura própria, 

produzindo modos de funcionamento e resultados educativos muito 

diferenciados. Deste ponto de vista, cada estabelecimento de ensino emerge 

como construção social, cuja configuração e funcionamento têm como 

elementos decisivos a ação e a interação dos diferentes atores sociais 

presentes.  

3.2. A Escola da APEL 

A prática de ensino supervisionada decorreu na Escola da APEL, escola 

católica, fundada a 21 de Julho de 1978 e que iniciou a sua atividade a 1 de 

Outubro de 1978. A sua origem, em meados dos anos 70 do século passado, 

decorreu do reconhecimento então da necessidade premente da existência de 

um estabelecimento do ensino particular de nível complementar, atual 

secundário, em que os alunos que terminavam o 3º ciclo pudessem continuar a 

optar pelo ensino privado. Diferente nas opções, excelente nas soluções! 

Qualidade educativa em turno único, a escola da APEL inicialmente era 

apenas vocacionada para os cursos gerais de prosseguimento de estudos, 

enquanto atualmente desenvolve a sua atividade na vertente profissional, tendo 
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em vista os jovens da Região Autónoma da Madeira (RAM) que, não estando 

vocacionados para o ensino superior, optem por entrar no mercado do trabalho. 

Assim, esta instituição preocupa-se com uma constante adaptação às 

exigências do mercado de trabalho. 

A Escola da APEL (Figura 1) foi inovadora em diversas áreas do ensino 

ao aderir desde longa data aos cursos de formação profissional tanto para 

ativos, como para pessoas à procura do primeiro emprego. Foi, ainda, das 

primeiras escolas a dar início aos cursos do 13º ano via profissionalizante, 

colaborando, assim, com a Secretaria Regional de Educação na formação 

profissional dos jovens da RAM que, por um motivo ou outro, não prosseguem 

os seus estudos. 

Para além dos alunos que todos os anos ingressam na universidade, há, 

hoje, inúmeros jovens que se inseriram no mercado do trabalho graças à 

formação adquirida nesta instituição. 

 

3.2.1. O Meio Envolvente à Escola 

A escola está situada na freguesia do Imaculado Coração de Maria, 

Funchal. Em redor da escola existe comércio variado e diferentes serviços, 

predominando o setor terciário. A cidade possui muitos serviços de apoio e 

coletividades que propiciam aos habitantes inúmeras atividades para a 

ocupação dos tempos livres. 

Figura 1 - Escola da APEL 
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A oferta educativa em redor da escola é muito vasta, visto que a escola 

está situada junto a uma escola púbica, a EB123 Bartolomeu Perestrelo, e à 

Escola Britânica. Esta é frequentada por alunos que possuem um nível 

socioeconómico superior, que lhes permite optar pelo ensino particular, facto é 

benéfico para a escola da APEL, visto ser um estabelecimento de ensino 

privado. 

3.2.2. Os Espaços Físicos  

A Escola da APEL é composta por dois blocos. Nestes edifícios 

funcionam as aulas, a direção da escola, a secretaria, o refeitório, os serviços 

de administração escolar, a biblioteca, a reprografia, a sala de informática, os 

gabinete dos diretores de turma e a capela. Na zona exterior existe também um 

campo polidesportivo dividido em dois, o Oeste e o Este, pátio e 

estacionamento.  

3.2.3. As Instalações Desportivas 

As instalações desportivas da escola são compostas por um espaço 

exterior, um pequeno pavilhão, uma sala desportiva e uma sala de musculação. 

O espaço exterior é composto por dois espaços (Figura 2):  

Espaço Este – com dois campos de voleibol.  

Espaço Oste – com um campo de andebol, um basquetebol e um de 

futsal. Este espaço tem como material fixo, duas balizas de andebol, duas 

tabelas e quatro mini balizas.  

Outro espaço destinado às aulas de Educação Física é um mini pavilhão 

(Figura 3), que é utilizado para a prática de desportos de combate, ginástica e 

badmínton entre outras práticas. Este espaço está equipado com um tatami e 

um espaldar. A sala desportiva (Figura 4) está equipada com dois espelhos e 

três mesas de ténis. Este espaço é utilizado para o ténis de mesa, a aptidão 

física, servida também de sala de apoio à sala de treino. Este último espaço 

está equipado por um conjunto de seis máquinas, pesos livre e colchões, como 

pode ser observado na Figura 5. 
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A escola tem algumas desvantagens no ensino de certas modalidades 

visto não ter recursos espaciais para a sua lecionação. Por exemplo, não 

possui uma piscina para o ensino de modalidades aquáticas, não tem material 

para desportos aventura e para o atletismo, mas possui condições favoráveis 

para o leccionamento de outras, como judo, ténis de campo e modalidades 

coletivas (futebol, andebol, voleibol e basquetebol). Em termos de 

funcionamento das aulas, de realçar as dificuldades criadas por condições 

climatéricas adversas, designadamente a chuva que impede a prática nos 

espaços exteriores, pelo que os professores têm que se cingir aos dois 

espaços interiores. 

Relativamente ao material que a escola possui para as diferentes 

modalidades, pode ser observado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Material Desportivo 

Material Quantidade 

Bolas 

Voleibol 11 

Râguebi 3 

Futebol 28 

Andebol 40 

Fig 1 - Espaço Exterior Fig 2 - Mini Pavilhão 

Fig 3 - Sala Desportiva Fig 4 - Sala de Treino 

Figura 2 - Espaço Exterior Figura 3 - Pequeno Pavilhão 

Figura 4 - Sala Desportiva Figura 5 - Sala de Treino 
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Basquetebol 45 

Raquetes de Ténis de Campo 29 

Raquetes de Ténis de Mesa 28 

Raquetes de Badmínton 24 

Balde 60 bolas de Ténis de Campo 1 

Volantes 160 

Arcos 30 

Cordas de Ginástica 15 

Cones 46 

Bastões 20 

Coletes 44 

Saco para bolas 5 

Kit Treino Skipping 2 

Kit Hóquei Soft (12 sticks + 1bola) 1 

Barreiras 10 

Redes de Voleibol 2 

Redes de Ténis de Campo 1 

Balizas 
6 (2 grandes+4 

pequenas) 

 

De realçar que o material e as instalações contribuíram de forma direta 

para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem desenvolvido ao longo do 

ano. Passo a explicar: a escolha das modalidades a serem lecionadas foi 

influenciada pelo espaço disponível e pelo próprio material, que apresentavam 

limitações e potencialidades. As dificuldades ao nível do plano anual 

decorreram da demora da definição dos espaços relativamente ao segundo e 

terceiro períodos, que no início do segundo período ainda não tinham sido 

definidos os locais. 

Embora influencie muito o sucesso pedagógico do aluno, este sucesso 

não é unicamente determinado pelas condições materiais. Com uma boa 

transmissão dos conhecimentos por parte do professor e o gosto para o 

comunicar, pode existir um ensino de qualidade, independentemente de onde 

as aulas sejam lecionadas, quer seja no campo quer seja numa sala de aula. 

Assim sendo o meu sucesso ou insucesso não podia ser determinado pelas 

condições materiais. 
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3.3. O Núcleo de Estágio 

O núcleo de estágio que integrei era constituído por três estagiários, 

naturais da Madeira que já conhecia do primeiro ano de mestrado na FADEUP. 

Cada um de nós está mais ligado a uma área desportiva distinta. A Filipa tinha 

uma melhor ligação e conhecimento do andebol, a Cândida do voleibol e eu do 

futebol. Desta forma tentamos ajudar-nos relativamente às áreas que tínhamos 

mais conhecimento. 

O núcleo foi orientado por uma professora da FADEUP e por um 

professor cooperante da escola da APEL. De ambos tive todo o apoio e 

orientação neste processo. Em termos organizativos, o grupo reunia 

semanalmente para planear, organizar e fazer o balanço das atividades 

desenvolvidas, sendo de realçar a disponibilidade de entreajuda entre todos, 

isto apesar de, em algumas situações, ocorrer alguma falta de comunicação. 

As reuniões ajudaram-me a evoluir e a melhorar a minha performance como 

professor tanto na aula como na sala de treino. 

A cooperação existente revelou-se extremamente importante, 

especialmente para mim, na medida em que tal como refere Jesus (2002), o 

trabalho em equipa pode permitir a redução do isolamento, o fornecimento de 

apoio ou suporte social, a convergência nas estratégias utilizadas para a 

resolução de problemas, bem como a aprendizagem e o desenvolvimento 

profissional dos professores. Neste sentido, perspetivo a cooperação entre 

professores como um possível caminho para o bem-estar docente e para a 

inovação e qualidade do ensino. 

De evidenciar também que a partilha de experiências do professor 

cooperante ajudou-nos a melhorar e a resolver problemas com que nos 

deparamos no EP, como por exemplo situações de controlo do tempo de 

atividade dos alunos, fazendo-nos ver formas mais adequadas de 

apresentação dos exercícios na aula.  

A nossa orientadora encaminhou-me de modo a entender todas as 

formas de planeamento a realizar nesta profissão e de que maneira o mesmo 

pode contribuir para a prática. O passo que considerei mais importante foi a 

simplificação de todos os níveis de planeamento. Não obstante termos 

acabado o primeiro ano deste ciclo com uma ideia do que é necessário para 
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conduzir a prática, até meio do primeiro período os planeamentos e 

consequentes documentos eram muito extensos e descritivos. Aos poucos a 

orientadora foi-nos ajudando a simplificá-los, de forma a serem cada vez mais 

eficazes. Muitas vezes fomos questionados e desafiados, de modo a 

conseguirmos ver nos planeamentos situações de aprendizagem e objetivos 

definidos de uma forma mais prática e contextualizada. 

3.4. A Minha Turma 

3.4.1. Caracterização dos Alunos 

A turma que me foi atribuída para lecionar pertencia ao 11º ano do curso 

de Ciências e Tecnologias, sendo constituída por dezoito alunos, onze do sexo 

feminino e sete do sexo masculino, com idades compreendidas entre os quinze 

e os dezoito anos. Atendendo ao que Marques (1994) advoga, a caraterização 

dos alunos da turma é importante na medida em que esse conhecimento 

permite ao professor promover uma melhor integração escolar dos alunos, 

criando condições mais propícias para o seu desenvolvimento pessoal e social. 

Com efeito Bento (1987) aponta ao mesmo sentido ao referir que um professor 

planeia e prepara o ano letivo de uma turma deve tentar reunir o máximo de 

informações pessoais dos seus alunos e preocupar-se com o que está 

relacionado diretamente com a sua vida, bem como ter em conta os seus 

vários interesses.  

Rink (1993) defende que “o aluno deve ser considerado enquanto sujeito 

individual, com experiências singulares, motivações específicas e dificuldades 

particulares”. Neste entendimento, a recolha de informações sobre a minha 

turma ajudou-me a conseguir planear melhor o trabalho a realizar com os 

alunos ao longo do ano letivo. Neste sentido, uma das primeiras tarefas 

propostas aos alunos, no primeiro dia de aulas, foi o preenchimento da ficha 

biográfica. Esta ferramenta permitiu-me conhecer melhor cada um deles. Neste 

estudo biográfico, procurei conhecer de forma pormenorizada os alunos, quer 

no contexto escolar, quer fora dele, pois os dados foram extensíveis ao 

ambiente familiar, à ocupação dos tempos livres, às expetativas e motivações 

em relação ao espaço escolar, entre outros elementos. De facto, considero que 

estes conhecimentos são indispensáveis ao professor, na medida em que este 

deve conhecer os seus alunos para poder retirar informações “extra” que 
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possam ser úteis à sua disciplina, porquanto tem uma enorme responsabilidade 

no seu processo de formação.  

Com efeito, como refere Lousada (1998), qualquer análise deve ter em 

conta o indivíduo, a comunidade e o meio, pois eles são influenciados e 

influenciam-se de forma sistémica, aberta e integrada. O mesmo autor acresce 

dizendo que devem ser respeitados os princípios do direito à diferença, da 

autonomia, da solidariedade e da participação. 

3.4.1.1. Dados Biográficos 

Na Figura 6 pode observar-se a distribuição do número alunos 

consoante a sua idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar no gráfico, a maioria dos alunos apresenta 

uma idade acima dos dezasseis anos, com apenas dois abaixo, o que é normal 

para estudantes que frequentam o 11º ano. De realçar ainda o facto de haver 

um aluno com dezoito anos. 

Os alunos residem praticamente todos na cidade do Funchal, concelho 

onde fica situada a escola, exceto um que mora no Caniço. Deste modo, 

depreende-se que quase todos viviam em contextos socioculturais idênticos. 

Esta informação também pode ser importante para ter em consideração a 

pontualidade, em casos excecionais, dado que uma vez por semana a minha 

aula decorria no primeiro tempo da manhã (8:00 horas). Como podemos 

observar na Figura 7 a escola encontra-se numa área central em relação aos 

locais de residência dos alunos. 

Fig 5 - Idades dos Alunos Figura 6 - Idades dos Alunos 
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Figura 7 - Residência dos Alunos 

 
No Quadro 2 podemos observar melhor a distribuição dos alunos 

consoante a sua área de residência. 

 

 

 

 

No que concerne a problemas de saúde, os dados mostram que metade 

da turma tem alguns, sendo que a maioria apresenta problemas ao nível da 

visão e alergias. Desta forma, em algumas das aulas o cuidado com as 

pessoas que usavam óculos foi recorrente, avisando sempre se a modalidade 

em questão poderia ser perigosa para pessoas que os usavam, como o 

cuidado na seleção dos guarda-redes. Em termos das alergias os alunos que 

evidenciavam mais problemas alérgicos já estavam medicamentados. 

Atendendo a que os jovens assumem como primeiro modelo a seguir a 

família, o conhecimento desta é uma componente fundamental para entender o 

“caráter pelicular dos jovens com problemas de indisciplina.” (Oliveira, 2002, p. 

93). Assim, para procurar perceber a situação familiar dos alunos da minha 

turma recolhi dados sobre o núcleo familiar dos mesmos 

Doze dos dezoito alunos tinham irmãos, sendo que a maior parte destes 

ainda reside com o agregado familiar. Isto significa que a maioria dos alunos 

tem um agregado familiar de quatro ou mais pessoas. Tendo isto em conta, 

numa família grande é necessário que os pais trabalhem de forma a 

Quadro 2 - Distribuição por Concelho e Freguesia de Residência 



 

18 

proporcionar uma boa qualidade de vida aos seus descendentes. No entanto, a 

conjuntura atual do nosso país tem implicado que o desemprego seja uma das 

questões sociais mais marcantes dos nossos tempos, pelo que a situação 

profissional de alguns pais é instável. Neste contexto, este foi um dado 

importante para a caraterização do agregado familiar, no sentido de procurar 

perceber em que situações se encontravam as famílias destes alunos. Isto 

porque uma situação de desemprego no seio familiar e as dificuldades 

económicas que normalmente daí advêm, pode causar mal-estar e afetar 

psicologicamente o aluno. As respostas a esta questão foram agrupadas em 

quatro categorias: “empregado”, “reformado”, “doméstica” e “desempregado”. 

Ao contrário da taxa média de desemprego em Portugal e da expressão deste 

flagelo na RAM, e que são a cada dia que passa mais preocupantes, nesta 

turma apenas dois alunos tinham pais que se encontravam desempregados e 

não havia nenhum caso em que pai e mãe, ou seja, o casal do agregado 

familiar, estivesse desempregado ao mesmo tempo. Havia ainda duas 

domésticas e um pai que não podia trabalhar devido a invalidez. 

3.4.1.2. Prática Desportiva 

Dos dezoito alunos apenas um na questão “Gostas de Educação 

Física?” respondeu “não”. É assim visível que os alunos da minha turma tinham 

uma vontade extra de participar nas aulas de Educação Física. Já 

relativamente às modalidades que os alunos mencionaram ter mais 

dificuldades, os dados podem ser observados na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Modalidade com maior dificuldade 
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Como se pode observar, a Ginástica é a modalidade que os alunos 

dizem ter mais dificuldades, sendo que o Andebol surge em segundo lugar e 

em terceiro o Futebol. Este foi um dado que interpretei como sendo estas as 

matérias em que os alunos podiam apresentar mais dificuldades. Ao longo do 

planeamento das aulas e do plano anual tive sempre em conta este facto. Em 

termos de plano anual coloquei cada uma das três modalidades que os alunos 

disseram apresentar mais dificuldade em períodos diferentes; relativamente 

aos planos de aula a preocupação foi no sentido de propor exercícios que de 

certa forma cativasse os alunos para participar na aula de maneira mais ativa 

de forma a superarem as dificuldades. Como podemos ver no excerto abaixo. 

“Professor, para a próxima aula voltamos a fazer estes exercícios que assim a aula é 

mais fixe” (JP, Aula nº 59, 21/05/2014, UD Ginástica)  

Em relação à prática do exercício físico fora da escola, 56% dos alunos 

(dez) não praticava nenhuma atividade desportiva. Este resultado deixou-me 

preocupado, visto que o número de jovens/adolescentes com obesidade está a 

aumentar, que é um fator que contribui para problemas de saúde. 

Relativamente à minha turma, como podemos observar na Figura 9, mais de 

metade dos alunos apresenta valores de IMC superiores à zona saudável de 

aptidão física. Já o número de alunos com peso normal é igual aos de alunos 

que têm sobrepeso. De destacar a existência de dois casos opostos, um aluno 

tem peso abaixo do normal e um aluno está no limite entre a obesidade tipo 

dois e obesidade tipo três.  

Esta área de aptidão física está contemplada nos programas de EF, 

integrando o desenvolvimento das capacidades motoras coordenativas e 

condicionais. De facto, a aptidão física é um aspeto associado às aulas de EF, 

sendo considerada por Joan Vickers (1990) uma das quatro categorias 

transdisciplinares que perfazem os domínios de intervenção da EF. Esta é 

importante para o bem-estar dos alunos, pelo que o desenvolvimento das 

capacidades condicionais e coordenativas ao longo do ano letivo é um aspeto 

em que o professor deve investir. Desta forma, foi importante avaliar os alunos 

relativamente às capacidades motoras (coordenativas e condicionais). De 

referir que as diferentes capacidades coordenativas e condicionais foram 

contempladas nas aulas em constante articulação com as diferentes unidades 

didáticas (UD). Por exemplo, no futebol realizei um trabalho de coordenação 
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nas “escadas” e em forma de circuito (extensões de braços, abdominais, 

agachamentos e saltos).   

 

Figura 9 - Classificação quanto ao IMC 

 

Relativamente a percentagem de massa gorda, Figura 10, os resultados 

da turma são semelhantes aos do cálculo do IMC, embora o cálculo da 

percentagem de massa gorda (MG) seja um resultado mais preciso, quando se 

trata de questões relacionadas com a gordura. 

 

Figura 10 - Classificação quanto à percentagem de Massa Gorda 

 

Realizando uma comparação entre os diferentes níveis de percentagem 

de MG, constata-se que os alunos da turma apresentam na sua maioria níveis 

elevados de percentagem de massa gorda, sendo só cinco alunos a 

apresentarem níveis adequados, e nenhum a apresentar níveis abaixo dos 

adequados. De salientar que dois destes resultados são para percentagens de 

gordura alta e excessivamente alta, o que, volto a frisar, é uma preocupação no 
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que concerne à saúde dos alunos. Este fator é muito provavelmente devido aos 

seus hábitos alimentares e de prática de exercício físico. 

Em termos do perímetro da cintura, Figura 11, cinco alunos apresentam 

baixo risco em termos de problemas de saúde, sendo que sete alunos têm 

risco elevado e seis alunos com classificação de risco. Desta forma, é visível 

que mais de metade da turma já apresenta valores acima do que se considera 

como baixo risco. Mais uma vez a turma apresenta valores que trazem 

problemas de saúde e desta forma o trabalho de condição física com estes 

alunos é de extrema importância, no sentido de criar hábitos de vida saudáveis, 

que os afastem de atitudes prejudiciais para a sua saúde. Desta forma, a opção 

foi a de contemplar o trabalho da aptidão física de forma contínua; por 

exemplo, no futebol a opção foi a de realizar um trabalho em circuito, contudo 

não foi fácil motivar os alunos. Não obstante esta falta de empenho houve 

ganhos no tempo de empenhamento motor, pois o conhecimento que eles 

tinham das tarefas permitiu-lhes realizá-las mais facilmente, acabando por 

obterem resultados positivos no final do ano letivo.  

 

 

Figura 11 - Classificação do risco em função do Perímetro da Cintura 
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4. O ESTÁGIO PROFISSIONAL: 

ENTENDIMENTO E EXPETATIVAS 
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4. O Estágio Profissional: Entendimento e Expetativas 

4.1. Entendimento do Estágio Profissional 

O Estágio Profissional deve ser visto como um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar (Matos, 2013). Na 

FADEUP está estruturado em consonância com as orientações do Decreto-lei 

nº74/2006 de 24 de março e do Decreto-lei nº43/2007 de 22 de fevereiro, do 

regulamento geral dos segundos ciclos da Universidade do Porto, do 

regulamento dos segundos ciclos da FADEUP e do regulamento do curso de 2º 

ciclo em EEFEBS (Matos, 2013). O seu objetivo é “O projeto de formação tem 

como objetivo a formação do professor profissional, promotor de um ensino de 

qualidade” (Matos, 2013, p. 3). “O EP visa a integração no exercício da vida 

profissional, através da prática de ensino supervisionada (PES) em situação 

real, pelo desenvolvimento da competência profissional que promova nos 

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

desafios e exigências da profissão.” (Matos, 2013) 

No que concerne ao meu entendimento do EP é de que este é um 

processo de inserção dos professores iniciantes no meio escolar, que se 

reveste de dificuldades e facilidades de natureza muito diversa. Este processo 

de inserção na profissão não é vivido da mesma forma por todos os 

estagiários, uma vez que cada um tem um ritmo de evolução diferente, bem 

como características pessoais distintas. Daí ser evidente a necessidade de 

processos de formação que integram estratégias individuais e coletivas.  

Durante o período de EP é dada a possibilidade ao estudante de passar 

pela vida profissional de um professor, de contactar diretamente com o 

universo escolar, num determinado estabelecimento de ensino e com uma 

determinada turma, assistindo à evolução de um grupo de alunos durante um 

ano letivo inteiro. Deste modo, o estagiário pode sentir as dificuldades que 

caracterizam a profissão de professor de EF. Esta experiência é progressiva e 

acontece sob a orientação do professor orientador e do professor cooperante. 

Nesta fase, o estudante consegue não só aumentar os seus conhecimentos 

pedagógicos, mas também obter outros conhecimentos, hábitos e rotinas da 
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vida profissional no âmbito da lecionação. O estagiário cresce pessoal e 

profissionalmente e desenvolve competências como o sentido crítico e 

reflexivo, que são ferramentas essenciais para no futuro ser capaz de 

responder positivamente aos desafios e exigências da profissão de professor e 

de educador. 

O EP tem como função possibilitar aos estudantes um contato 

experimental de maneira a aplicar as matérias teóricas que lhes são passadas 

na sala de aula. É, portanto, a ponte entre a formação e o mundo do trabalho. 

Para Caires & Almeida (2000, p. 220), o estágio é uma “articulação entre a 

experiência de trabalho e a formação teórica veiculada no contexto 

universitário”. Trata-se do entendimento de que a teoria sem a prática é 

incompleta, prejudicando o acesso imediato ao mercado de trabalho. No que 

diz respeito aos principais resultados da aprendizagem dos estagiários, durante 

este processo, é mais ou menos consensual. Daresh (cit. por Caires e Almeida, 

2000) menciona alguns resultados e aprendizagens que se esperam dos 

estagiários nesta fase. Esses resultados passam, por exemplo, por 

conseguirem aplicar as competências e conhecimentos adquiridos durante o 

curso; alargarem o reportório de competências e conhecimentos; 

comprometerem-se com uma carreira profissional; identificarem as dificuldades 

e potencialidades nas áreas, pessoal e profissional; desenvolverem o raciocínio 

prático e a capacidade de resolução de problemas e desenvolverem uma visão 

mais realista do mundo profissional e das suas exigências e oportunidades. 

Mas, como é evidente, estes objetivos nem sempre são atingidos na sua 

totalidade. 

O EP, concretamente, serve para “transformar” ainda mais o estudante 

estagiário, de forma a juntar tudo o que ele “sabe a nível teórico” com a prática 

e fazer dele alguém apto a lecionar, capaz de enfrentar problemas, refletir e 

agir, contribuindo para a formação e educação dos alunos que tem à sua 

responsabilidade. Na mesma linha de pensamento, Soares (2004) afirma que a 

escola, por envolver atores diferentes, em situações diversas, exigindo a 

mobilização de conhecimento, exigência, criatividade e reflexão sobre a ação 

pedagógica, para a resolução de problemas pontuais, expõe o professor a um 

movimento que não pode ser caraterizado de uma forma padrão e previsível, 
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pois o professor é obrigado a resolver problemas pontuais onde é o único 

responsável. 

No fundo, o EP foi o aplicar daquilo que tinha aprendido, com todas as 

variantes e diversidades que estão presentes no dia-a-dia. Este foi o primeiro 

passo para prosseguir uma carreira enquanto professor de Educação Física. 

4.2. Expetativas sobre o Estágio Profissional 

As minhas expetativas, no início do ano, em relação ao EP foram 

positivas, a começar pelo facto de estar a realizar o estágio perto de casa. Com 

efeito, após cinco anos, estou a estudar/trabalhar a poucos quilómetros de 

casa, não necessitando de apanhar um avião para poder ver a minha família. 

Em relação ao estágio em si, também tinha boas perspetivas, até pelo que me 

foi transmitido por quem estagiou anteriormente na Escola da APEL. 

À partida sabia que iria, com certeza, errar (por mais insignificante que 

fossem esses erros), pois a minha experiência pessoal neste campo era muito 

reduzida. Por outro lado, esperava evoluir e aprender com os meus erros e 

ultrapassar as minhas dificuldades, reforçando as minhas potencialidades e 

fazendo com que estas últimas me ajudassem a encontrar os caminhos e 

soluções, adequadas ao sucesso deste processo. Para tal, contei com os 

conselhos e a orientação dos meus professores orientador e cooperante, bem 

como de todo o grupo de estágio e de educação física. 

Em relação aos alunos que iria encontrar, a perspetiva era igualmente 

boa dado que a Escola da APEL apresenta um historial muito bom 

relativamente aos alunos e aos seus comportamentos. Desta forma esperava 

encontrar um bom grupo de trabalho, e visto que são alunos do ensino 

secundário, presumia que estes já tinham uma maturidade superior aos alunos 

de ensino básico.  

Relativamente ao grupo de Educação Física também tinha a mesma 

perspetiva visto já conhecer alguns dos elementos que o compõem. Com a sua 

ajuda esperava integrar-me mais facilmente nesta nova realidade. Algo que 

consegui e que aconteceu muito rapidamente.  

Em termos de grupo de estágio sentia que iríamos funcionar bem visto já 

ter desenvolvido alguns trabalhos com os outros colegas, isto apesar de ter tido 
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mais contacto com uma colega do que com a outra, mas as expetativas eram 

que o grupo iria funcionar bem. 

No que concerne à comunidade educativa esperava que fosse 

harmoniosa, até porque a Escola da APEL é uma instituição particular e que 

em termos de número de alunos não é muito elevado, formando uma 

comunidade relativamente reduzida, proporcionando uma ligação entre todos 

mais fácil. Havia professores da Escola que não eram muito mais velhos que 

eu (alguns foram colegas do meu irmão), logo a expetativa era de criar um bom 

relacionamento com eles. Os funcionários da Escola também eram pessoas 

com muita experiência e, pelos relatos que obtive, sempre prontos a ajudar. E 

assim foi, todas as pessoas fizeram com que a minha integração fosse rápida, 

fazendo-me sentir em “casa”.  

Em relação ao professor cooperante, também apresentava uma 

expetativa alta. Esperava encontrar uma pessoa responsável que me ajudasse 

a desenvolver as minhas capacidades cognitivas, práticas, bem como a 

capacidade para me autoavaliar, de forma a identificar e modificar os meus 

comportamentos menos adequados. De facto, era isto que esperava encontrar 

e foi o que encontrei. Esperava também encontrar um professor que não me 

dissesse só que “está mal”, mas que tivesse a capacidade de me fazer ver o 

que estava mal e me ajudasse a corrigir. O objetivo era que esta experiência 

profissional fosse realmente um passo importante para a minha formação 

pessoal e académica. Agora, após o término deste percurso, afirmo que vivi 

tudo o que era esperado e tive boas experiências, dei o máximo nas várias 

tarefas e procurei contribuir para potencializar o trabalho do grupo de EF. 

Em suma, quis evoluir nesta escola e com a minha turma e quis que 

estes alunos crescessem comigo. Penso que consegui. Os alunos, aos poucos, 

foram automatizando as regras, e um dos meus objetivos - que aprendessem a 

cooperar uns com os outros, que foi a minha grande “batalha” ao longo do ano 

-, foi evidente no final do mesmo, como espelha o excerto a seguir apresentado 

de uma autoavaliação de um aluno. 

  “ (…) também cooperei com os colegas logo a nota devia ser 18 (…)” (FF, aula nº 63 

,4/06/2014, UD Ginástica)  
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5. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 
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5. Realização da Prática Profissional 

5.1. O Primeiro Impacto com o Contexto Escolar 

No final do mês de agosto começou a apoderar-se de mim um nervoso 

miúdo, “a escola está quase a começar!”. A ideia de que o estágio estava perto 

tomou conta da minha mente. 

Nas primeiras semanas do mês de setembro recebi, por parte dos 

professores responsáveis pela unidade curricular do EP, os documentos e os 

regulamentos relativos ao Estágio Profissional. Neles estavam patentes os 

deveres e responsabilidades que teríamos na etapa que estava prestes a 

começar. 

A responsabilidade de me tornar professor numa altura em que ainda 

era estudante, foi o meu maior desafio, este desafio, esta responsabilidade 

causou-me inicialmente uma ligeira ansiedade. A luta com esta ansiedade 

começou a desvanecer-se na altura em que me apresentei na escola. A 

ansiedade a que me refiro era, na verdade, a combinação da ansiedade de 

querer começar a ensinar e o medo dos desafios que o estágio me colocaria. 

Após o primeiro contacto com a escola, a ansiedade passou, e o pensamento 

de que esta experiência seria a etapa mais enriquecedora e fascinante deste 

percurso de preparação para a docência, tomou posse do meu pensamento.  

O primeiro contacto com a escola aconteceu através do professor 

cooperante, que nos deu a conhecer a escola e alguns dos seus funcionários. 

Recentemente a Escola da APEL havia sofrido algumas alterações ao nível das 

suas infraestruturas, pelo que este facto foi, desde logo, referenciado pelo 

professor cooperante quando nos guiou pelas diferentes divisões. Enquanto 

nos dava a conhecer a escola e as instalações, o professor sublinhou o 

importante papel que duas pessoas em concreto tinham tido no processo dos 

nossos estágios na APEL: a secretária de apoio aos assuntos internos da 

direção e o diretor administrativo e financeiro da Escola da APEL. Foram eles, 

com a ajuda do professor cooperante e dos colegas que tinham estado no ano 

anterior a estagiar, que trataram de quase toda a burocracia para que eu 

pudesse fazer o estágio na Região Autónoma da Madeira e naquela escola.  

Nos dias que se seguiram à minha apresentação na escola tive, em 

conjunto com as minhas colegas de estágio, reuniões breves com o professor 
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cooperante. Estas serviram para que ele nos transmitisse algumas informações 

acerca de como iria decorrer a prática pedagógica e do modo de 

funcionamento da Escola e do grupo de EF. 

Aos poucos e poucos fui-me integrando na escola e entregando-me ao 

estágio, conseguindo tirar maior proveito e beneficiar das várias experiências. 

Para isso acontecer foi importante a minha preparação. Com efeito, a 

preocupação de ter tudo organizado para que o primeiro dia de aulas corresse 

da melhor forma possível foi recorrente ao longo das restantes 63 aulas e de 

todas as atividades em que participei neste ano de estágio.  

Uma das primeiras tarefas da direção no início de mais um ano letivo é a 

distribuição das turmas pelos professores. Ao nosso orientador foram 

atribuídas seis turmas. Destas ele optou por ficar com as turmas de 12º ano, 

visto serem turmas em que as notas ainda contam para a média escolar e 

distribuiu de forma aleatória as restantes para os estagiários. Esta decisão foi 

tomada logo após a reunião geral de professores, na qual foram transmitidos 

os objetivos da escola para aquele ano letivo e apresentados os novos 

professores que naquele ano integravam a escola, incluindo nós, os 

estagiários. 

A maioria dos professores demonstrou simpatia, afeto, respeito e 

consideração, fazendo com que eu sentisse que seria capaz de me integrar da 

melhor forma naquela comunidade escolar. No processo de construção de uma 

boa relação com os restantes professores contribuíram, em muito, as 

conversas informais nos intervalos, ora no bar, ora na sala de professores e até 

mesmo no torneio de futebol do qual fiz parte da equipa de professores 

responsáveis. 

Nesta primeira reunião geral acusei algum desconforto por estar numa 

reunião de professores em que me senti observado, pois alguns pensavam que 

eu era um aluno que não deveria estar ali. Nesta reunião também foi feito um 

agradecimento especial à equipa responsável pela elaboração dos horários das 

turmas e dos professores. Isto fez-me perceber que semanas antes de as aulas 

começarem eram necessárias muitas horas de trabalho e dedicação, para que 

a articulação da disponibilidade de salas e professores das diferentes 

disciplinas, aliado aos “pedidos especiais”, pudesse ser possível. 
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Momentos antes desta reunião fomos apresentados pelo professor 

cooperante ao restante grupo de professores de EF, tendo identificado, desde 

logo, o delegado e a diretora de instalações. Fomos bem recebidos e, desde o 

início, fomos tratados como pares. Do grupo de EF já conhecia dois dos seus 

elementos que acabaram por ser importantes na minha integração na escola.  

A preocupação com a responsabilidade que as funções de docente iriam 

acarretar e com a recetividade dos alunos, estavam bem presentes naquela 

fase inicial do estágio. Na altura, as questões que ocupavam o meu 

pensamento eram as seguintes: Como seriam os meus alunos? Seria bem 

recebido por eles? Seriam os meus alunos muito indisciplinados? Teria 

paciência para lidar com eles? Seriam alunos com boas aptidões e 

disponibilidade para a prática? Gostariam eles da disciplina de EF? Teria uma 

turma motivada na minha disciplina? De facto, nas 48 horas que antecederam 

o meu primeiro dia de aulas, pensei em tudo isto. Mesmo depois de o professor 

cooperante me ter informado que segundo o professor dos meus alunos no ano 

anterior, que a minha turma tinha bons alunos, competentes, motivados e que, 

portanto, iria dar-me bem com eles, estas questões continuaram a ocupar o 

meu pensamento. 

Como refere Soares (2004, p. 153) “ao considerar os professores 

iniciantes como iguais aos mais experientes e ignorar os motivos das 

dificuldades dos professores diante da realidade encontrada, a escola poupa-

se de avaliações que venham a repercutir nos encaminhamentos quotidianos.” 

De facto, habitualmente a atenção dada aos iniciantes, às suas dúvidas e 

inseguranças é moderada, dando-lhes pouco espaço para que as partilhem. 

Isto de certa forma refletiu-se no meu estágio, embora me sentisse seguro e 

confiante para pedir ajuda e partilhar experiências com os professores e 

colegas de estágio. 

Houve momentos em que senti necessidade de partilhar algumas 

situações com os restantes professores do grupo ou mesmo com professores 

responsáveis pelas outras disciplinas da minha turma, o que acabou por 

acontecer, mas escassas vezes. Por exemplo, tive uma conversa com o diretor 

de turma sobre uma caso de um aluno que apresentava comportamentos 

menos próprios (falta de motivação e a não querer participar) nas aulas, e após 

esta conversa consegui compreender o porquê dos comportamentos. Este 
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conhecimento permitiu-me agir de forma mais adequada e fazer com que o 

aluno passasse a adotar comportamentos mais adequados no contexto de 

aula. 

O meu primeiro contacto com os alunos ocorreu no dia 18 de setembro 

de 2013. Nesse dia estava com ‘nervoso miudinho’, expectante com a nova 

experiência que ia acontecer. Após todos os alunos se terem sentado, respirei 

fundo e apresentei-me, dizendo que era estagiário. De seguida, falei um pouco 

acerca dos meus objetivos e do meu percurso académico e desportivo. 

Também os deixei falar, um a um, para que pudessem apresentar-se. Na 

altura, o que pretendia era que a primeira aula destes alunos comigo fosse um 

pouco diferente. Neste sentido optei por utilizar algumas técnicas observadas e 

estudadas para comunicar com eles, utilizando sempre exemplos para algumas 

situações que pretendia que percebessem. Como exemplo segui a história que 

observei do professor cooperante que este contou na sua aula de 

apresentação, tinha a ver com a segurança na aula e o equipamento a utilizar. 

Outra técnica foi a de, ao falar, dirigir o olhar para todos os alunos de uma 

ponta da sala à outra, de maneira a manter todos focados. 

Após as apresentações referi algumas regras de funcionamento da 

disciplina, explicando os critérios de avaliação, as faltas e o vestuário 

recomendado para as aulas. Alertei-os ainda para algumas questões de 

segurança relacionadas com as situações práticas, bem como de higiene 

pessoal e assiduidade (reforçando a ideia da pontualidade como uma das 

regras). Deixei também claro que queria uma turma unida e cooperativa de 

maneira a todos pudessem evoluir em harmonia. Este facto foi por mim 

realçado aquando das apresentações individuais dos alunos visto haver dois 

grupos distintos de alunos: os que praticavam ou já haviam praticado desporto 

e os que nunca tinham praticado desporto fora da escola. Nesta ambiência 

reforcei a noção de que os alunos teoricamente mais dotados, com experiência 

em algumas modalidades, deveriam ajudar os que apresentavam mais 

dificuldades. Desta forma, pretendia que os alunos tentassem cumprir, desde o 

início, um dos princípios que lhes queria incutir, o de cooperação entre todos. 

Tinha consciência que o primeiro dia de aulas podia determinar o resto 

do ano letivo com a turma. Com efeito, como advoga Hayman e Moskowitc (cit. 

por Oliveira, 2002, p. 80) “Aquilo que o professor faz logo no primeiro dia de 
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aulas vai determinar, a longo prazo, a sua efetividade ao longo do ano. Antes 

que os indícios de mau comportamento surjam, o professor deve transmitir aos 

seus alunos as formas de comportamento apropriadas dizer-lhes quais as 

regras do jogo, para que as aulas corram o melhor possível.” 

Em síntese, os alunos receberam-me bem e demonstraram ter respeito 

pela minha pessoa enquanto professor, fazendo-me perceber que aquele era o 

momento ideal para cativar a turma e começar a construir a nossa relação. Em 

parte considero que a boa impressão que os alunos obtiveram estava 

relacionada com a minha atitude na preparação da aula. Foi uma aula que 

preparei a partir da aula que observei do professor cooperante, a qual foi 

depois falada em reunião de núcleo. De referir ainda que esta aula levou dois 

dias a ser pensada e preparada. O meu objetivo foi cativar os alunos pela 

criação de um momento dinâmico e descontraído, mas ao mesmo tempo 

formativo e informativo. Tive situações mais descontraídas, designadamente 

quando falávamos sobre as modalidades que estes já tinham praticado. O 

objetivo foi utilizar essas experiências para dar exemplos de como iriam 

decorrer as aulas. Nomeadamente a experiência dos alunos que praticavam 

andebol ser transmitida aos restantes alunos, fazê-los entender que uma coisa 

é praticar fora da escola, e outra é praticar nas aulas de EF. Aquando da 

explicação da avaliação fiz com que os alunos, através de cálculos simples, 

entendessem como seria simples obter uma boa classificação no final do ano 

(realizando a parte prática obtinham 50% da nota que era igual a dez valores, 

mais a parte do domínio sócio afetivo 30%, seis valores, já conseguiam ter a 

classificação de dezasseis valores). As apresentações foram feitas 

aleatoriamente, contrariando o habitual que é começar no número um e seguir 

por ordem até o último aluno. A estratégia foi escolher ao acaso de maneira a 

mantê-los atentos. 

No fim deste primeiro encontro senti-me motivado para enfrentar o ano 

letivo que estava apenas no início. A primeira impressão que tive do grupo de 

alunos foi, de facto, positiva. Eram aqueles alunos que iria orientar, ensinar, 

formar e incentivar, no sentido de tentar transformá-los para melhor. Segundo 

Estrela (1991) “O primeiro impacto do início do ano, o relembrar e esclarecer 

regras, as recomendações, a curiosidade recíproca professor/aluno, a empática 

que se gera ou se confirma, são fenómenos que marcam bem o início do ano 
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escolar.”. Isto acontece mesmo quando um professor tem os mesmos alunos 

do ano anterior, pois todos os anos existem experiências diferentes a serem 

vividas de ambas as partes. 

Naquele dia a perceção de maior sentido de responsabilidade ficou mais 

claro e a ansiedade aumentou. Ia ser responsável por aqueles 18 jovens 

durante 180 minutos por semana, mais os momentos de socialização nos 

intervalos. Segundo Bento (1987, p. 108) ensinar assume assim uma 

“importância decisiva para o desenvolvimento da personalidade dos alunos; 

apresenta as bases para o desenvolvimento do seu comportamento moral, 

para a formação de interesses de necessidades e valores; influencia 

determinantemente a sua vontade, os seus sentimentos, as suas ações, a sua 

disponibilidade para o empenhamento e rendimento, forma o seu pensamento”. 

O pensamento que me ocorreu naquela altura é de que era responsável por 

encaminhar aquelas pessoas, por fazê-las crescer e se desenvolverem, um 

pouco mais, em vários domínios. 

Finalmente, foi também nesta fase que tive de selecionar as 

modalidades a abordar ao longo do ano letivo. Apesar do usual ser a definição 

para todo o ano, no início do ano apenas foi possível decidir as matérias do 

primeiro período, pois o roulement das instalações só estava definido para 

aquele período. O restante só seria divulgado dias antes do início do segundo e 

terceiro períodos, respetivamente. Face a este quadro, comecei a trabalhar nos 

diversos níveis de planeamentos, com maior incidência no planeamento anual, 

que apenas viria a ser terminado no início do segundo período. 

5.2. O Processo de Planeamento 

Rink (1993) sustenta que o planeamento é o desenho e a sequência 

adequada para a aprendizagem dos alunos, na qual esta se encontra 

estruturada por definição de objetivos a cumprir. 

Numa perspetiva do ensino, e segundo Bento (1987, p. 9), “todo o 

processo de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção 

e conteúdo dos programas ou normas programáticas de ensino, 

nomeadamente na conceção de formação geral, de desenvolvimento 

multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-

social do ensino”. O autor refere também que o objetivo da planificação de 
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processos de ensino-aprendizagem não se baseia apenas no desenvolvimento 

de meios para a racionalização do processo de ensino, mas também, e de 

forma crescente, na descoberta de determinados contextos reguláveis deste 

processo. Segundo o mesmo autor “o plano é um modelo racional, um meio de 

reconhecimento antecipado e de regulação do comportamento atuante, 

assumindo as funções de: motivação e estimulação, orientação e controlo, 

transmissão de vivências e experiências, racionalização da ação. Entre estas, o 

ponto fulcral reside nas funções de orientação e controlo e na de 

racionalização.”(p. 13). Este mesmo autor ainda afirma que “…A organização 

planificada e coordenada das atividades humanas, a direção pedagógica de 

pessoas e grupos de pessoas são uma condição imprescindível do 

desenvolvimento racional de personalidades” (p. 13). 

Assim é visível que quanto mais planeada for a ação, maior 

probabilidade existe de ser eficaz a transmissão de conhecimentos. Desta 

forma, o planeamento aumenta as probabilidades de os ensinamentos que os 

professores transmitem aos alunos sejam devidamente interiorizados, sendo 

portanto uma das tarefas fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. 

Deste modo, os pontos-chave do planeamento são a antecipação, a orientação 

e o controlo da atividade, isto é, procurar prever eventuais situações que 

possam ocorrer, de forma a procurar minimizar os impactos negativos que 

também podem acontecer. Com efeito, o planeamento assume grande 

importância na forma como a aprendizagem dos alunos será promovida. 

Segundo Bento (1987, p. 58), “a atividade de planeamento do professor de 

Educação Física corporiza ainda uma antecipação mental do seu ensino, 

compreendendo tomadas de decisão acerca de determinadas categorias 

didáticas, procurando definir os contornos de um modelo de atuação no 

processo pedagógico”. Já Padilha (2011) refere que o planeamento é 

considerado um processo de busca de equilíbrio entre meios e fins, entre 

recursos e objetivos, visando o melhor funcionamento de empresas, 

instituições, sectores de trabalho, organizações grupais e outras atividades 

humanas. De facto, o ato de planear é um processo de reflexão, de tomada de 

decisão sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização 

de emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando a 

concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a partir 
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dos resultados das avaliações. Por sua vez, Clark (1983) afirma que a 

planificação é um processo psicológico fundamental no qual uma pessoa 

visualiza o futuro, inventaria os fins e os meios e constrói um quadro para guiar 

a sua ação futura. 

Outro aspeto que importa considerar é que um bom plano não garante 

uma boa aula, pois esta depende de vários fatores; contudo um mau plano é 

“meio caminho andado” para que uma aula não seja boa. Um bom plano 

assegura uma melhor operacionalização da aula, pois este delineia e conduz a 

nossa ação, permitindo assim uma monitorização da mesma, quando 

confrontada com o que foi planeado (Vieira, 1993). Por sua vez, Bento (1987) 

afirma que o planeamento estabelece a ligação entre aquilo que o sistema de 

ensino pretende e o programa da disciplina. Este autor refere ainda que a 

planificação também estabelece uma ligação entre a qualificação e formação 

permanente do professor e o processo de ensino, visando a melhoria dos 

resultados no ensino. 

A planificação passa por vários processos e tarefas. Envolve a pesquisa, 

seleção, confronto de ideias, e por sua vez, confronto com a realidade, 

conceção, formulação e reformulação, após a ação através de reflexões, 

estabelecendo um produto resultante de um processo de realização de opções 

pedagógicas. Na perspetiva de Zabalza (1994), planificar trata-se de prever 

possíveis cursos de ação de um fenómeno e plasmar de determinado modo as 

nossas previsões, desejos, aspirações e metas num projeto que seja capaz de 

representar, na medida do possível, as nossas ideias acerca das razões pelas 

quais ambicionaríamos obter, e como poderíamos levar a cabo, um plano para 

as concretizar.  

Bento (1987, p. 13) refere ainda que o “plano é um modelo racional, um 

meio de reconhecimento e de regulação do comportamento atuante, 

assumindo as funções de motivação e estimulação, orientação e controlo, 

transmissão de vivências e experiências e ainda racionalização da ação”. 

Planear é, portanto, uma reflexão detalhada respeitante à duração e ao 

controlo do processo de ensino numa disciplina. Assim sendo, pode concluir-se 

que a reflexão e o debate com orientadores, colegas estagiários e professores 

são elementos fundamentais para o processo de planificação, isto tendo em 

conta aquilo que se pretende ensinar. 
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Outro elemento que assume uma importância crucial no processo de 

planeamento é o conhecimento do conteúdo. Isto no sentido de se ser capaz 

de procurar soluções para poder inovar na prática, sempre com o objetivo de 

ajudar os alunos a aprender cada vez mais, variando e dinamizando o 

processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, ao longo do ano de estágio, 

para o bom desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, procurei ser 

criativo, pelo que recorri a várias fontes de conhecimento na procura de 

exercícios que suscitassem motivação e gosto dos alunos pela prática 

desportiva.  

No processo de preparação do ensino, elaborei os diferentes níveis de 

planeamento: anual, unidades didáticas e planos de aula (PA), em alguns 

casos consultando os restantes colegas de estágio, para verificar se teriam 

feito da mesma forma ou de forma diferente, na procura de melhorar o meu 

processo de planeamento. 

O processo de elaboração dos diferentes níveis foi o resultado de um 

processo de discussão, em que a partilha de entendimentos teve lugar. O 

modelo de estrutura do conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990) foi o 

modelo que utilizei na elaboração do plano anual e das UD. Segundo a autora, 

este é uma ferramenta que permite simplificar informação, gerar novas 

proposições e aumentar a possibilidade de manipulação de um corpo de 

conhecimentos. O MEC visa mostrar como uma matéria é estruturada, 

identificar essa estrutura e servir-se dela como guião para o ensino, ou seja, diz 

respeito àquilo que o professor quer ensinar e o processo que baliza as 

metodologias de como ensinar. É constituído por oito módulos que tratam o 

conhecimento declarativo e processual. Este está estruturado em três fases: 

análise (1º, 2º e 3º módulos), que interfere no processo de ensino-

aprendizagem baseado na estrutura da modalidade, conteúdos programáticos, 

infraestruturas disponíveis e nível inicial dos alunos; decisão (4º, 5º, 6º e 7º 

módulos), onde se insere a extensão e sequência da matéria, objetivos, 

avaliação e progressões de ensino; e aplicação (8º módulo), onde a informação 

é sistematizada, com vista a uma melhor operacionalização. 

O planeamento deve ser desenvolvido de forma a haver uma adequação 

às caraterísticas do meio escolar e dos alunos a que se destina. Deste modo, o 

professor de EF deve ter em conta o programa nacional de educação física 
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(PNEF). No entanto, além do PNEF, consultamos o apoio teórico fornecido 

pelos professores, na unidade curricular Didática Específica do Desporto, 

inserida no primeiro ano deste mestrado. As escolhas das matérias foram feitas 

consoante o espaço disponível para a turma em cada período e as preferências 

dos alunos. Os conteúdos a abordar foram escolhidos em consonância com 

PNEF e do referido apoio teórico, tendo em conta o diagnóstico, os objetivos a 

atingir nos três domínios e os recursos disponíveis na escola. 

No entanto, no final deste ano letivo, constatei que o planeamento deve 

ser flexível, para que seja adaptável à realidade do dia-a-dia do professor, 

principalmente devido à grande dificuldade na previsão de fatores 

meteorológicos, materiais e estruturais que podem ocorrer. Com efeito, temos 

que ser capazes de nos adaptar a estes fatores, bem como ao envolvimento e 

dinâmica da turma. Por este motivo, o planeamento não deve ser um 

documento estanque, a ser cumprido de forma rígida e inflexível. Não obstante, 

se estiverem bem definidas as linhas de orientação do trabalho relativamente 

ao que se pretende atingir e às necessidades reais dos alunos, essa adaptação 

é mais fácil. No meu caso concreto, o planeamento funcionou como um ponto 

orientador e de base para o desenvolvimento de todo o processo de ensino-

aprendizagem em que estive envolvido. 

Esta não foi uma tarefa fácil. No ano anterior ao do estágio, eu tinha 

trabalhado em grupo, em que as tarefas e as dificuldades eram repartidas e 

também colmatadas com as capacidades dos outros. Neste ano, de repente, o 

trabalho que antes era em grupo era agora individual. Apesar de poder contar 

com a ajuda dos meus colegas de estágio e até dos meus professores 

orientadores e dos professores de EF da escola, nenhum deles tinha os alunos 

que eu tinha e a realidade específica que os caraterizava. Esta era a minha 

realidade, a minha experiência. Nenhum deles podia tomar as decisões por 

mim. Neste instante o professor cooperante foi fundamental, na medida em que 

era o único que conhecia a realidade da minha turma e, por essa razão, as 

coisas tornaram-se um bocadinho mais fáceis.  

O processo de planeamento da minha ação foi um processo cíclico, uma 

vez que o fui reestruturando conforme decorria a minha ação e os resultados, 

que obtinha com ela. Deste modo, o processo foi dinâmico no que concerne à 

tomada de decisão, que, por sua vez, conduziu a uma constante atualização. 
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Por isso, o processo de planeamento deve ser considerado flexível, que tem 

que ser, constantemente, adaptado à situação e à evolução dos alunos. O 

reajustamento tende a ser uma constante. Aos poucos, fui-me apercebendo da 

real importância dos vários documentos de planeamento (Planeamento anual e 

UD), já que fui obrigado a recorrer a eles várias vezes para me certificar de que 

estava no caminho certo ou então para voltar ao rumo certo. Estes documentos 

foram, sem dúvida, bons auxiliares para a elaboração dos planos de aula. 

Em suma, o processo de planeamento efetuado foi organizado de forma 

clara e coerente, isto na tentativa de garantir uma sequência lógica, específica 

e metodológica da matéria a desenvolver nas aulas. De referir ainda que 

considero que a sua elaboração enriqueceu e desenvolveu a minha capacidade 

de conceção e de operacionalização do ato de planear. 

 

5.2.1. O Plano Anual 

Segundo Bento (1987), o plano anual é uma perspetiva global que situa 

e concretiza o programa de ensino no contexto e na turma. Trata-se de um 

documento orientador, sem pormenores de atuação, que requer uma 

preparação ao nível da análise e da reflexão a longo prazo. Os detalhes são 

remetidos para unidades didáticas e planos de aulas, que têm o seu início aqui. 

Por estes motivos, este torna-se um documento geral e flexível que pode ou 

não sofrer alterações. 

Só quando cheguei ao momento de iniciar este processo de planificação 

das atividades a desenvolver, e apesar de até ali ter ouvido falar inúmeras 

vezes em planeamento anual, é que estas palavras ganharam verdadeiramente 

significado para mim, passando a tornar-se uma necessidade. Como advoga 

Bento (1987, p. 67), o planeamento anual é o “primeiro passo do planeamento 

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

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem como 

reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

discurso do ano letivo.”. Deve ser “um plano exequível, didaticamente exato e 

rigoroso, que oriente para o essencial, com base nas indicações programáticas 

e em análises da situação na turma e na escola.”. 
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Numa primeira fase procurei conhecer a realidade escolar em termos de 

instalações e equipamentos. Ultrapassado esse período, procurei chegar a um 

compromisso entre as preferências dos meus alunos e a disponibilidade das 

instalações para cada turma. Além dessa conjugação de fatores, também 

analisei o PNEF. Do estudo efetuado resultou a opção de lecionar no primeiro 

período as modalidades de futebol e de voleibol, no segundo período o andebol 

e o badmínton, e no terceiro período o basquetebol e a ginástica. 

Para cada modalidade estabeleci objetivos de aprendizagem que 

pretendia que os alunos alcançassem no final do ano. Por exemplo, no domínio 

da cultura desportiva, o objetivo era que os alunos conhecessem a origem das 

modalidades e a sua evolução, a terminologia específica de cada uma, bem 

como as suas regras básicas. Igualmente nos outros domínios, 

independentemente da modalidade, existiam objetivos similares. No domínio 

psicomotor incorporava as habilidades motoras (relacionadas com a 

modalidade em causa) e a condição física. As habilidades motoras a 

desenvolver eram selecionadas após a avaliação diagnóstica (AD). Quanto à 

condição física, esta contemplava as capacidades condicionais (força, 

flexibilidade e resistência) e capacidades coordenativas relacionadas com a 

modalidade em foco. No entanto, cada UD só englobava duas destas três 

capacidades, isto é, as que eram mais específicas de cada modalidade. Por 

exemplo, no Andebol foco foi a força e a resistência, enquanto na Ginástica, o 

trabalho incidiu mais nas capacidades coordenativas e na flexibilidade. No 

domínio sócio afetivo, alguns dos conteúdos foram transversais ao longo de 

todo o ano e outros mais direcionados para cada uma das modalidades, tendo 

sido um ponto em que me foquei, pois considerei que se tratavam de 

elementos fundamentais para a vida profissional e/ou formação no ensino 

superior (fairplay, trabalho de equipa, cooperação e empenho). De modo a que 

fosse possível a aquisição das competências almejadas para os meus alunos 

foi necessário que o processo de ensino e aprendizagem fosse progressivo e 

adequado aos diferentes níveis de desempenho dos alunos ao longo do ano 

letivo nas diferentes UD. 

Quanto à avaliação da aptidão física, mais especificamente as 

avaliações de FITNESSGRAM® (Quadro 3), a decisão foi de realizar uma em 

cada período. No primeiro período foi nas primeiras aulas e no terceiro período 
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nas últimas. No segundo período, a opção esteve em não fazer as avaliações 

logo no início, uma vez que os alunos vinham de férias e de um longo período 

sem aulas de EF. No plano inicial contemplei apenas um dia em cada período 

para a realização dos testes de aptidão física. No entanto, na primeira 

aplicação verifiquei que precisava de dois dias para realizar todos os testes. 

Quadro 3 - Quadro de resultados do FITNESSGRAM® primeiro momento 

 

De referir ainda que a primeira aula foi de apresentação. Os alunos 

preencherem a ficha biográfica e ouviram as regras para o bom funcionamento 

das aulas, não tendo por isso sido contabilizada nas aulas disponíveis para a 

abordagem das modalidades. 

Ao longo do ano algumas aulas, referentes às modalidades definidas, 

não aconteceram pelas condições climatéricas adversas que se fizeram sentir 

no decorrer do primeiro período e em metade do segundo período, bem como 

pelo exame intermédio ter ocorrido numa segunda-feira à hora da aula de EF. 

O planeamento anual funcionou como um ponto orientador, 

possibilitando não só uma intervenção pedagógica mais adequada, eficaz e 
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eficiente, mas também uma antevisão, em termos temporais, do que era 

suscetível de ser realizado de forma organizada e coerente. 

Por fim, com base no calendário escolar, estruturei o meu plano anual. O 

Quadro 4 mostra a divisão do número de aulas por período, com as respetivas 

modalidades. 

Quadro 4 - Número de aulas distribuídas pelos três períodos e modalidades 

Dia da 

Semana 
1º Período 2º Período 3º Período Total 

Total de 

Aulas 

2ª Feiras 13 Futebol 12 Andebol 6 Basquetebol 31 

64 

4ª Feiras 14 Voleibol 12 Badmínton 7 Ginástica 33 

Nota: 1620 Minutos 1440 Minutos 780 Minutos  
3840 

Minutos 

5.2.2. As Unidades Didáticas 

A Unidade Didática (UD) representa um bloco de matéria presente no 

plano anual, ou seja, cada UD corresponde à especificação de cada matéria de 

ensino presente no plano a longo prazo. Segundo Bento (1987, p. 60), “a 

duração de cada unidade depende do volume e da dificuldade das tarefas de 

ensino e aprendizagem, de princípios psicopedagógicos e didático-

metodológicos, acerca da organização e estruturação do processo pedagógico, 

do estado de desenvolvimento da personalidade dos alunos.” Para Januário 

(1984), a UD reporta-se ao conjunto de caraterísticas que podem emprestar 

coerência ao planeamento, facilitar o ensino dos professores e a aprendizagem 

dos alunos. 

Nas palavras de Bento (1987, pp. 60-63), “O planeamento a este nível 

procura garantir, sobretudo, a sequência lógico-específica e metodológica da 

matéria, e organizar as atividades do professor e dos alunos por meio de 

regulação e orientação da ação pedagógica, endereçando-se às diferentes 

aulas um contributo visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos. (…). 

A preparação da aula apoia-se no planeamento a longo prazo.”. Aqui é 

necessário ter em conta “a matéria, os prossupostos dos alunos e as condições 

de ensino, bem como os dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, 
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na preparação da aula tem lugar uma precisão dos seus objetivos (…); é 

planificado o seu decurso metodológico e temporal”. 

O mesmo autor afirma que “O conteúdo e a estrutura do plano de cada 

unidade são determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria 

e pelas linhas metodológicas do programa e do plano anual.” (p. 60). Assim, se 

no plano anual foram enumeradas as modalidades que pretendia abordar ao 

longo do ano letivo, nas UD houve uma maior preocupação em especificar os 

conteúdos que iria lecionar. De referir, que nesta fase tive algumas dificuldades 

na seleção dos conteúdos a lecionar. 

A conceção das UD constituiu-se como um instrumento de trabalho 

excelente e um ótimo guião para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. De facto, neste ano de estágio a elaboração das UD 

enriqueceram e desenvolveram a minha capacidade de conceção e de 

planeamento. Estas foram também um guia fundamental para a minha 

intervenção enquanto professor estagiário, porquanto no momento da 

realização do ensino já estavam bem delineados os objetivos a atingir, os 

conteúdos a abordar e sequências a seguir, bem como as estratégias a aplicar, 

os recursos a utilizar e o tipo de avaliação a considerar. 

Isto de planear uma UD não era algo de novo para mim, pois este tipo 

de plano já tinha sido amplamente trabalhado aquando da minha formação. Ao 

contrário do plano anual, eu já tinha um conhecimento sólido acerca do que era 

uma UD. Ainda assim, nenhuma das que realizara antes do estágio tinha sido 

realmente aplicada, pelo que esta era a primeira vez que iria passar por um 

processo de aplicação aliado à reflexão e, possivelmente, de reformulação. Por 

isso, à partida, eu considerava, que ainda teria de aprender muito acerca do 

modo de elaborar este instrumento. Durante o ano de estágio evoluí na sua 

elaboração, designadamente com as orientações da professora orientadora. Se 

no primeiro ano de mestrado o exigido foi estudar tudo ao detalhe, no sentido 

de percebemos cada módulo, resultando cada UD num documento muito 

extenso, nesta fase da minha formação o plano das UD teve que passar a ser 

um documento prático, devidamente sintetizado, isto é, contemplando o 

essencial para que a sua consulta pudesse ser rápida e fácil. As UD do 

primeiro período começaram por ser documentos extensos, como acontecera 

no ano anterior pelo que nessa altura a perceção que tinha é que eram 
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documentos pouco práticos, porquanto demorava muito tempo à procura das 

informações necessárias ao planeamento de uma aula. Gradualmente, a 

professora orientadora foi-me ensinando a concentrar as diversas informações. 

Deste modo, os UD passaram a ser documentos úteis, bem orientados e fáceis 

de consultar. 

De salientar que todas as UD tiveram que ser alteradas devido a 

condições climatéricas. Na verdade, como refere Bento (1987, p. 122), 

nenhuma outra disciplina é tão dependente do clima e do tempo como a 

Educação Física. O autor ilustra deste modo a influência que as condições 

climatéricas exercem sobre o ensino, nomeadamente ao nível do planeamento 

e da realização. Outro aspeto que também conduziu a alterações foi a 

ocorrência de exames intermédios que colidiram com o horário da minha turma, 

colocando em causa os objetivos delineados para estas matérias. Contudo, as 

UD foram minimamente cumpridas, com uma avaliação diagnóstica para 

determinar o nível de desempenho da turma, com a exercitação dos conteúdos 

definidos e uma avaliação sumativa para cada matéria de ensino.  

Cada UD estava dividida, na sua aplicação, em três domínios: 

psicomotor, sócio afetivos e cognitivo. Para estes domínios, foram traçados 

objetivos transversais e específicos de cada modalidade (módulo 5), alguns 

deles já foram falados no ponto anterior, no plano anual. 

Concentrando-me nas habilidades motoras, ou seja nos conteúdos 

técnicos e táticos das modalidades, as decisões passaram primeiro pela 

análise dos resultados da AD, em contraponto com as propostas do PNEF e os 

conhecimentos adquiridos na formação anterior. Raramente pude ir ao 

encontro das propostas do PNEF para o 11º ano, o que não me surpreendeu, 

visto que já me tinham alertado, no primeiro ano deste mestrado, para o 

desajustamento dos conteúdos propostos pelos programas e as reais 

capacidades dos alunos. Por esta razão, os docentes da FADEUP, de algumas 

didáticas, facultaram apoios teóricos que me facilitaram a tarefa de 

estruturação e sequência de abordagem dos conteúdos. Cheguei mesmo, na 

minha formação, a realizar trabalhos de crítica ao PNEF (badmínton) que me  

auxiliaram nesta etapa.  

De salientar que as UD eram delineadas antes da AD, pelo que após 

estes dados passava ao ajustamento em função das reais capacidades dos 
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meus alunos. Em termos gerais refira-se que o planeamento relativo às várias 

modalidades abordadas foi cumprido, embora alguma com maior facilidade que 

outra, não só pelo número de aulas, como também pelo domínio dos conteúdos 

e pela motivação da turma para determinadas matérias de ensino. 

5.2.3. O Plano de Aula 

O plano de aula (PA) é o nível mais específico dos três níveis de 

planeamento. Este não é algo fixo, rígido, deve servir de guia, pois durante as 

aulas pode ser necessário realizar alterações. Exige muita preparação, mas é 

um guia fundamental para a realização do ensino, pois a sistematização dos 

conteúdos permite que os fins estabelecidos sejam mais facilmente 

alcançados. 

Segundo Bento (1987, p. 101), “Uma aula é um trabalho duro para o 

professor. (…) Requer emprego das forças volitivas para levar por diante o 

conceito planeado, mas também mobilidade, flexibilidade de reação, adaptação 

rápida a novas situações.” Trata-se, portanto, do “verdadeiro ponto de 

convergência do pensamento e da ação do professor”. No entanto, para que 

uma aula decorra de forma adequada, e o professor se sinta verdadeiramente 

satisfeito com o seu trabalho diário, é necessário que ela seja bem preparada. 

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

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

tais como objetivos, escolha e sequência da matéria a lecionar, pontos 

principais da aula, principais tarefas didáticas, direção principal das ideias e 

procedimentos metodológicos.” Estes elementos devem perfazer o plano de 

aula a que o professor estagiário deve atender antes e durante o decorrer da 

mesma. 

A estruturação do PA seguiu uma série de normas definidas no ano 

transato aquando das Didáticas Específicas e aperfeiçoadas em algumas 

reuniões com o professor cooperante (PC) e a professora orientadora (PO) da 

FADEUP, no que se refere à definição de objetivos e sua sequência, na 

procura de manter uma lógica coerente, pois inicialmente sentia dificuldades 

em manter essa sequência, bem como em definir os objetivos para cada tarefa. 

Estas dificuldades foram sendo superadas com as indicações dos orientadores. 

Se a construção da UD não foi algo de novo, o plano de aula muito menos. No 

ano anterior, tivemos didáticas em que uma das tarefas consistiu na elaboração 
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de vários planos de aula. A grande diferença é que o plano de aula era 

elaborado para ser aplicado em aulas que eram lecionadas em grupo, 

enquanto as UD não. No decurso da formação, elaboramos dois a três planos 

de aula por UD. Porem, as aulas nesta etapa eram dadas por grupos e, 

portanto, o seu planeamento era também em grupo. Agora, no estágio 

profissional, eram feitos dois planos de aula por semana, os quais tinham de 

ser construídos e geridos de forma a serem instrumentos eficazes. Nesse 

sentido, e após algumas sugestões e reflexões, o núcleo elaborou uma 

estrutura de plano de aula a ser utilizada pelos três estagiários. Tentámos que 

fosse um plano de rápida perceção e eficaz aquando da sua leitura, de maneira 

a facilitar a utilização por parte de qualquer um estagiário caso fosse 

necessário. 

A parte superior do PA (Figura 12), continha todas as informações da 

aula (professor que ia lecionar a aula; turma; número de alunos para aquela 

aula; data; local da aula – infraestrutura da escola; número da aula; número de 

sessão da UD; duração da aula; tempo útil da aula; UD a ser aplicada; função 

didática – relacionada com o MEC e material a utilizar) e os objetivos da aula - 

referentes às habilidades motoras, condição física, conceitos psicossociais e 

cultura desportiva. 

 

A UD era, então, elaborada tendo em conta o plano anual e, para o 

preenchimento e construção do PA, era necessário ter em conta a UD e todas 

as informações que nela constavam. Desta forma, recorri constantemente à UD 

para elaborar os meus PA. Era o primeiro documento que consultava antes de 

planear cada aula, daí que se tenha tornado um documento tão fundamental. 

Figura 12 – Exemplo do cabeçalho de um Plano de Aula 
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Ao planear, houve sempre uma regra a manter: a aula tinha de ser 

dividida em três fases. Assim sustenta Bento (1987, p. 150), ao afirmar que “a 

aula de Educação Física, assim como todas as formas de ensino ou de 

exercitação em desporto e como qualquer outra sessão de ensino 

racionalmente organizada, estrutura-se normalmente em três partes (…). 

Existem numerosas propostas de esquema de aula (…). A apresentação do 

esquema tripartido deve ser entendida como uma das propostas possíveis de 

construção de uma aula ”. 

Neste quadro, a aula começava com a parte preparatória que se 

destinava à apresentação dos objetivos e continuava com a ativação geral e 

específica dos alunos. Em relação à apresentação de objetivos, é crucial pois o 

aluno deve estar consciente do fundamento daquela aula e exercícios que o 

professor propõe (Bento, 1987). Na ativação geral, tentava sempre propor 

jogos e exercícios mais lúdicos, com caraterísticas semelhantes à modalidade 

abordada, para que os alunos iniciassem a aula de forma mais descontraída. 

Esta parte não deve ser entendida como apenas um aquecimento e 

predisposição do corpo para os exercícios seguintes, deve antes estar inerente 

“à preocupação de criar uma situação pedagógica, psicológica e fisiológica, 

favorável à realização da função principal da aula. Trata-se, pois, de despertar 

a disponibilidade dos alunos para a aprendizagem e exercitação, de os 

preparar psicologicamente para assumirem as tarefas da aula, de adaptar 

funcionalmente o seu organismo às cargas sequentes” (Bento, 1987, pp. 153-

154). Este também era um momento que eu fazia questão de realizar 

exercícios das capacidades condicionais (força, resistência e flexibilidade). 

Após esta parte, seguia-se uma outra fundamental, a mais importante da 

aula, que não só ocupava a maior parte do tempo de aula, como também era 

aquela em que eram abordados, com mais especificidade, os conteúdos 

programáticos. Era neste espaço de aula que eu tentava que os alunos 

atingissem os objetivos definidos para a mesma. Nas propostas de exercícios 

procurava evitar cargas unilaterais do corpo, bem como a monotonia. Desta 

forma, é aqui que as capacidades metodológicas do professor são postas à 

prova (Bento, 1987). 

A parte final da aula tinha como principal objetivo o retorno à calma e 

uma conversa acerca da mesma. Esta parte deve ser organizada “tanto do 



 

48 

ponto de vista fisiológico (…) como para a criação de determinadas condições 

favoráveis às aulas seguintes de outras disciplinas. Habitualmente são 

realizados exercícios de respiração, diminuição da tensão muscular, exercícios 

de concentração e atenção, entre outros, com cargas não muito intensas. O 

professor deve ainda proceder a um balanço, avaliação da disciplina, uma 

análise aos resultados e anomalias gerais, destacar aspetos importantes e 

fazer uma ligação com a próxima aula” (Bento, 1987, p. 160). Esta parte final, 

mais verbal que prática, também serviu para, em algumas situações, realizar 

uma breve revisão teórica sobre os conteúdos abordados, bem como transmitir 

informações importantes relacionadas com as atividades da disciplina e da 

escola. 

Numa fase inicial, a criação do PA foi uma das minhas principais 

dificuldades, porque eu despendia muito tempo na sua realização. Tinha 

dificuldades em definir corretamente os objetivos da aula, bem como os 

objetivos comportamentais de cada exercício e os seus critérios de êxito.  

Inicialmente, outra dificuldade que senti foi relativamente à escolha dos 

exercícios, isto porque tinha receios da predisposição e motivação dos alunos 

para os exercícios propostos e das suas reações às minhas propostas. 

Cheguei mesmo a considerar que não ia arranjar exercícios suficientes para 

trabalhar aquilo que eu queria naquela aula e que os alunos não se iam dedicar 

como eu queria. Acima de tudo, eu queria dar aulas atraentes, motivantes e 

alegres. Acreditava que a aula devia conter caraterísticas positivais, tanto para 

o aluno como para o professor, tais como ser uma aula “viva”, alegre, cheia de 

otimismo, emoção e entusiasmo contagiante: devia também ser um momento 

feliz para o professor, fazendo-o sentir alegria e satisfação com a profissão 

(Bento, 1987). Pois bem, eu só me sentia dessa forma quando era visível na 

cara dos meus alunos essa mesma alegria e emoção, transparecendo que 

tinham tido uma boa aula, um bom momento. 

Contudo, sou da opinião que o plano de aula é apenas uma orientação 

para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e que não deve 

ser seguido de forma rígida - se seguisse de forma mecânica os planos, tal 

como foram planeados, a minha intervenção poderia não ser a mais adequada. 

Ficar “preso” ao plano, não deixando a aula fluir no momento, pode revelar-se 

um erro. Por outro lado, o plano de aula também é fruto de uma reflexão 
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consciente do professor sobre os objetivos que pretende que os alunos 

alcancem. Ele é, e será sempre, uma orientação para o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Em suma, considero que tive uma grande evolução na construção deste 

instrumento de auxílio à realização da aula e à ação do professor. Neste 

momento, considero-me capaz de elaborar planos de aula adequados, 

flexíveis, com o essencial, coerentes, precisos e ricos. Ou seja, planear “em 

papel”, indo ao encontro do que pretendo para a aula e ter um plano adequado 

às caraterísticas e preferências dos alunos, da escola e da própria comunidade 

em que estamos inseridos, usando uma linguagem mais cuidada e ao mesmo 

tempo coerente e objetiva para que os alunos percebam com clareza aquilo 

que se pretende transmitir. 

5.3. Desafios e Dificuldades Vivenciadas 

5.3.1. Os Desafios 

O processo de ensino-aprendizagem propriamente dito, isto é, a 

realização do ensino, foi o grande desafio. Esta componente foi alvo de uma 

evolução bastante positiva ao longo do estágio. Na verdade, a intervenção 

pedagógica representou sempre um desafio que tive que enfrentar enquanto 

professor estagiário. Apesar de já ter trabalhado com crianças em diversas 

atividades, na prática esta foi a primeira experiência/desafio que tive como 

docente. De realçar ainda que cada aula foi um desafio diferente, pois em 

todas elas procurei ser melhor professor, ajudando os alunos a aprenderem e a 

serem autónomos e responsáveis, tanto no contexto escolar como fora dele. 

Os dos grandes desafios foram a gestão do tempo de aula e a apresentação 

das tarefas dadas aos alunos, aspetos que irei falar em pontos mais a frente 

deste relatório. (5.3.5.1. Apresentação das Tarefas e 5.3.6. Gestão do Tempo de 

Aula) 

O planeamento em geral e os planos de aula em particular, constituíram 

desafios em que precisei de recorrer aos conhecimentos adquiridos na 

Licenciatura e no Mestrado, para assim ser capaz de transmitir e lecionar os 

conteúdos essenciais para a aprendizagem de cada modalidade, como já 

referido anteriormente no ponto sobre o planeamento.  
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A profissão docente não se reduz somente ao ato de lecionar. Sendo 

assim, a realização e organização do torneio inter turmas de futebol foi outro 

grande desafio, pois tive que procurar ferramentas que me permitissem 

ultrapassar as dificuldades de conceber, planear e operacionalizar eventos 

importantes para a comunidade educativa, neste caso concreto, para as várias 

turmas jogarem entre si, fora do espaço da aula de EF.  

A APEL 100 Limites foi, sem dúvida, outro desafio. Na verdade, foi um 

evento no qual tive a oportunidade de participar na sua organização e na 

recolha de patrocínios, algo que já tinha feito mas em escala muito menor. A 

aquisição de cento e cinquenta t-shirts, mais os variados prémios foi um grande 

desafio que me propus executar. 

5.3.2. As Dificuldades 

As primeiras aulas foram lecionadas com muito receio à mistura com 

uma grande dose de ansiedade, daí que senti algumas dificuldades, tendo 

consequentemente prestações mais fracas. Depois, com o tempo e com as 

orientações do PC, fui ganhando confiança e segurança, que me 

impulsionaram a experimentar formas distintas de interação e de intervenção. 

Outra dificuldade percecionada foi ao nível do planeamento. Contudo, e não 

obstante os constrangimentos, procurei superá-los de forma a não 

comprometer a adequabilidade do processo ensino-aprendizagem dos meus 

alunos.  

A nível do conhecimento das modalidades a abordar, percecionei que 

tinha mais dificuldades na ginástica. De facto, senti que tinha receio de realizar 

algumas ajudas nos exercícios mais complexos, como no salto entre-mãos e 

no salto mortal à frente engrupado no minitrampolim. Também no início, 

aquando da apresentação de conteúdos novos, independentemente da matéria 

de ensino, tinha dificuldades em apresentar o conteúdo, mas estas foram 

sendo ultrapassadas ao longo das aulas. Ver excerto abaixo relativo à reflexão 

da aula número cinquenta e nove. 

“(..) Ao nível do conhecimento das ajudas e posicionamento no salto mortal à frente 

engrupado apresento alguma dificuldade. Desta forma irei procurar nos manuais de ginástica 

qual o melhor local para me posicionar para ajudar os alunos na realização do exercício nas 

próximas aulas.” (Reflexão da aula nº 59 – 21/5/2014) 
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O facto de ter menos conhecimento em algumas modalidades, como no 

badmínton e na ginástica, fez com que pesquisasse e procurasse respostas às 

principais dúvidas que tinha para poder lecionar essas matérias. Contudo, é de 

referir que nas modalidades em que me sentia menos preparado, os 

conhecimentos oriundos de outras modalidades ajudaram, pois os 

prossupostos gerais acabam por ser transversais. 

Instruir de forma clara e rápida foi uma dificuldade recorrente, que fui 

ultrapassando ao longo do ano letivo. Isto está patente no excerto abaixo de 

uma reunião do grupo de estágio. Com efeito, inicialmente costumava demorar 

muito tempo na instrução, no final já reduzi o tempo de instrução tornando-me 

mais rápido e ao mesmo tempo mais claro. Gradualmente fui melhorando e os 

alunos passaram mais facilmente a cumprir as tarefas prescritas e, assim, 

obtiveram mais sucesso. 

“Segundo o professor cooperante apresento dificuldade na maneira como transmito a 

informação necessária para a realização do exercício, perdendo muito tempo, causando muitos 

tempos de espera. A transmissão relativa ao que pretendo com o exercício é efetuada de forma 

pouco clara. Assim sendo o meu objetivo para as próximas aulas será de melhorar neste 

aspeto fulcral para o bom desenrolar da aula.” (Reflexão da reunião de Grupo de Estágio – 

15/10/2013) 

Inicialmente, o facto de estar inserido num ambiente novo, que era 

totalmente desconhecido para mim, coadjuvado com a minha timidez, causou-

me dificuldade em lidar com as pessoas. Neste caso particular, numa escola a 

relação com os alunos e com a demais comunidade escolar é um ponto muito 

importante para o sucesso no estabelecimento de ensino, pois sem uma boa 

relação com todos dificilmente o processo de ensino-aprendizagem se 

desenvolve da forma mais adequada. 

Motivar os alunos foi também um processo difícil. Neste ponto, o objetivo 

foi melhorar a minha intervenção aula após aula, motivando os meus alunos 

para as tarefas propostas independentemente da matéria de ensino. 

5.3.3. A Relação Professor – Aluno  

A interação professor-aluno ultrapassa os limites profissionais e 

escolares, pois é uma relação que envolve sentimentos e deixa marcas para 

toda a vida (Miranda, 2008). De facto, a relação estabelecida com os alunos é 
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um aspeto fundamental e a criação de um bom clima relacional é 

reconhecidamente uma das caraterísticas de um ensino eficaz. 

A minha relação com os alunos foi positiva, pelo que penso ter 

conseguido criar um clima recheado de constante apoio, motivação e 

dinamismo da minha parte, aumentando assim os níveis de concentração e 

empenho dos alunos, desmobilizando os atos de indisciplina que pudessem 

surgir. Também consegui estabelecer diálogos informais, extra aulas, nos quais 

as barreiras professor-aluno eram ultrapassadas, de modo a ajudá-los quando 

precisassem de alguma informação ou conselho, fosse sobre a disciplina de EF 

ou não. Sempre procurei incutir a ideia que uma boa relação entre o professor 

e os alunos era uma mais-valia, ajudando-os nos dias menos bons, sempre 

com respeito mútuo. No entanto, o excesso de confiança por vezes transforma-

se em comportamentos e atitudes incorretas no espaço de aula. Embora 

tenham acontecido alguns comportamentos menos corretos durante a aula (ver 

excerto abaixo), os alunos mantiveram uma atitude exemplar em praticamente 

quase todas as aulas de EF, não tendo havido casos graves de indisciplina.  

“ (…) no jogo 7x7, após remate de um aluno com força excessiva ter acertado na aluna 

que se encontrava na baliza, sucedeu-se uma troca de palavras mais acesa, tendo intervindo 

de imediato, de maneira a acalmar os ânimos. Mas com a continuação de atitudes menos 

próprias e com os alunos a se exaltarem demasiado procedi a mudança de exercício. Assim a 

decisão foi coloca-los a correr à volta do campo até que serenassem os ânimos. Penso que a 

atitude que tomei nesta situação resultou, visto os alunos terem compreendido e admitido que 

erraram. Penso que na próxima aula, para evitar este tipo de situação, irei colocar os alunos 

que jogam andebol a executar tarefas diferentes de maneira a limitar os seus remates.” 

(Reflexão da aula nº 31 – 20/1/2014)    

Ainda na relação com os alunos, procurei que esta fosse de forma 

equivalente para todos, tendo por base o respeito e confiança mútua, sem 

nunca esquecer o papel de cada um (professor e alunos) no processo 

educativo.  

Segundo Libâneo (1994), a relação estabelecida entre professores e 

alunos constitui o cerne do processo pedagógico. É impossível desvincular a 

realidade escolar da realidade do mundo vivenciada pelos discentes, uma vez 

que essa relação é uma estrada de dois sentidos, pois ambos (professores e 

alunos) podem ensinar e aprender através das suas experiências. Por outro 

lado, como menciona Elias (1996), esta relação é um dos principais fatores que 
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rege a motivação pelo aprender por parte do discente em formação, pois 

melhorando a relação pedagógica aumenta não só a eficiência do desempenho 

do professor, como também o sucesso do aluno e, por consequência, a 

satisfação de ambos.  

Com a melhoria das técnicas de intervenção pedagógica foi possível 

melhorar o clima das aulas e a sua dinâmica e, deste modo, tornar o ensino 

mais eficaz. Os alunos, por diversas ocasiões, manifestaram agrado pelas 

tarefas propostas, sobretudo quando estas passavam por atividades de 

carácter mais lúdico e competitivo.  

Controlar a turma representa a forma como o profissional acompanha e 

supervisiona a atividade dos seus alunos. Neste sentido, segundo Rosado 

(1997), o professor deve reforçar os aspetos positivos do comportamento em 

vez de reagir negativamente ao mínimo problema.   

Sêco (1997) afirma que a afetividade é uma condição basilar na relação 

educativa e um fator determinante do desempenho escolar. Neste sentido, para 

que esta tipologia de relações seja instituída, urge conhecer e compreender 

quem são os nossos alunos, até porque a sociedade e a escola de hoje 

reconhecem que estes não são iguais aos de outros tempos.  

Desta forma, é essencial manter um controlo ativo da turma, recorrendo 

à visão, aos deslocamentos, à proximidade física e à atenção constante à 

prática. O modo de estabelecer este controlo deve contribuir para a criação de 

um clima consistente e de encorajamento que promova a aprendizagem. Neste 

sentido, o professor deve estimular a resposta desejada nos alunos através da 

criação de ambientes favoráveis ao seu aparecimento.  

Em síntese, após este primeiro ano de lecionação, jamais esquecerei os 

momentos passados com os alunos. Estes ficarão para sempre na minha 

memória, pela boa relação, que certamente também os ajudou no processo de 

desenvolvimento pessoal. É necessário ensinar com gosto, prazer e 

entusiasmo, proporcionando um ambiente de afetividade positiva entre os 

intervenientes, fazendo com que o processo ensino-aprendizagem decorra num 

clima motivacional promotor da aquisição de conhecimentos. 
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5.3.4. A Disciplina na Aula de Educação Física 

A disciplina é algo que deve ser considerado pelo professor de EF e 

trata-se de um grande fator para o sucesso da aula, pois são aulas propícias a 

problemas de indisciplina, tendo em conta as próprias caraterísticas da mesma 

(existência de grupo em atividades de cooperação e de oposição, a 

possibilidade de contacto físico e interações frequentes, manipulação de 

materiais). O contexto e espaços onde decorrem (pavilhões, ginásios, 

polivalentes ao ar livre) apresentam um envolvimento menos estruturado e 

“formatado” e mais aberto para o professor estagiário ou em início de carreira, 

por ainda não dominar, na perfeição, as técnicas de ensino, pelo que a 

manutenção da disciplina terá de ser uma das principais preocupações. 

O ambiente de turma e a disciplina criam-se a partir do primeiro dia de 

aulas. No fundo, este dia pode marcar o futuro daquela turma neste âmbito. 

Desta forma, a primeira aula deve ser bem estruturada e pensada, de forma a 

transmitir e esclarecer, desde início, as regras de funcionamento. A disciplina 

deve ser incutida desde este primeiro dia e qualquer comportamento desviante 

deve ser corrigido à primeira oportunidade, para que os alunos percebam que 

existem regras e formas adequadas de estar na aula. Wilson (1977) acentua 

que o castigo é uma forma de fazer da instrução das crianças uma relação 

entre o cumprimento de regras e a aceitação social, já Marshall (1984, pp. 83-

89) refere que instruir moralmente as crianças é tão inconsistente como 

castigá-las. Para este autor, a instrução moral "...está relacionada com o 

desenvolvimento de noções de obrigação moral e não de mera obediência". 

Como nos diz Estrela (1994), a recolha cuidadosa das primeiras 

impressões que levam a tentar adivinhar o que está reservado a uns e a outros 

no decurso do ano, a antipatia ou simpatia que se gera ou se confirma, as 

primeiras etiquetas, são alguns dos fenómenos que marcam o início de cada 

ano escolar e que são bem conhecidos de todos.  

Contudo, é importante que os professores adotem uma atitude coerente 

face aos problemas de aprendizagem e de disciplina. Antes de reagir a 

qualquer incidente disciplinar, o professor deve tentar compreender o aluno e 

as razões reais que o levaram a comportar-se fora dos limites definidos.  

O modo como procedi com a minha turma foi similar ao descrito 

anteriormente. No primeiro dia de aulas tentei esclarecer ao máximo todas as 
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regras, tolerâncias e respetivas punições quando aquelas não eram 

respeitadas. Já durante as duas primeiras semanas, sempre que alguma 

atitude era desviante ou se aproximava de tal, fui relembrando as regras, pois, 

muitas vezes, ao prever as ações dos alunos, conseguia impor-me e evitar que 

determinada ação que o aluno pretendia, acontecesse. 

No entanto, nem toda a ação deve ser punida, nem perante a turma nem 

de forma individual. O professor deve tentar perceber o porquê de certas 

atitudes. “ (…) É importante que os professores adotem uma atitude coerente 

face aos problemas de aprendizagem e de disciplina. Antes de reagirem a 

qualquer incidente disciplinar, o professor deve tentar compreender o aluno e 

as razões reais que o levaram a comportar-se fora dos limites definidos.” 

(Oliveira, 2002, p. 81)  

No meu caso tive dois alunos que estavam constantemente a assumir 

comportamentos desviantes na aula. Neste sentido, conversando com eles e 

com o PC, tentei descobrir o porquê destes comportamentos: após refletir 

sobre os casos, percebi que estes alunos necessitavam de mais atenção da 

parte do professor. Necessitam de chamar a atenção para se sentirem 

importantes. Assim, após o reconhecimento do porquê dos alunos se 

comportarem da maneira que se comportavam, decidi atribuir-lhes tarefas 

importantes nas aulas. O objetivo foi que estes se sentissem importantes e 

visíveis para o resto da turma. Esta foi uma boa solução visto que esses alunos 

reduziram os comportamentos desviantes.  

Não considero que a minha turma fosse indisciplinada, mas também não 

posso dizer que os meus alunos tenham sido sempre disciplinados, pois como 

já referi acima ocorreram alguns casos de comportamentos menos próprios. A 

relação entre os alunos era de amizade e união, o que contribuiu para que o 

ambiente na aula fosse positivo, divertido, de aprendizagem mas também de 

muita competição. As ações de indisciplina aconteciam com mais frequência no 

início das aulas. Por vezes, eu queria começar a aula e os alunos 

encontravam-se a falar ou a brincar com o material que ia ser utilizado, levando 

algum tempo até que a minha ordem de “reunião da turma” fosse cumprida e 

que fizessem silêncio para que a aula pudesse ter início.  

Quando ocorriam acontecimentos menos graves resolvia-os através de 

exercícios de condição física (relacionados com a aula). Lefevre (1994) afirma 
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que “a punição não tem um valor formativo, nem preventivo. Considera também 

que os alunos devem ser confrontados publicamente com os seus 

comportamentos agressivos, devendo ser-lhes exigida uma explicação. Por 

vezes a exclusão temporária por atos acompanhados de agressividade 

efetiva/reativa e emocional e até agressividade instrumental (calculada) pode 

ser uma solução adequada”. No entanto, sempre que há casos de indisciplina 

nas aulas, devemos tentar perceber o motivo que leva o aluno a ter uma atitude 

que sai fora dos limites estabelecidos. Desta forma, a nossa reação ao 

incidente disciplinar tem de ser coerente e ponderada (Oliveira, 2002).  

Por vezes, os problemas originados tanto na aula como na escola 

podem relacionar-se com a própria instituição. Segundo Nizet (1984, p. 14) “as 

manifestações de agressividade, mal-estar e violência na escola por parte de 

alguns alunos podem verificar-se por eles não encontrarem naquele espaço o 

que os satisfaça a nível de conteúdos de aprendizagem, interação e 

organização”. Eu entendo que no caso do ensino secundário, este mal-estar e 

insatisfação a nível de conteúdos são, de certa forma, compensados pelas 

várias opções apresentadas pelo Ministério da Educação a nível do ensino 

tecnológico e também pelos cursos profissionais, que qualificam o aluno para 

algo mais específico no mundo do trabalho e o levam a adquirir conhecimentos 

e a aprender conteúdos que vão ao encontro dos seus gostos, preferências e 

aptidões. Assim, há que estar preparado para estes possíveis problemas que 

surjam nas aulas. 

5.3.5. O Processo Instrucional 

5.3.5.1. Apresentação das Tarefas 

A instrução tem um papel determinante na orientação do processo 

ensino-aprendizagem, servindo para facilitar as aprendizagens e o tempo de 

informação aos alunos, acerca das ações motoras e organização do trabalho, 

pois sem comunicar com os alunos estes não conseguem percecionar os 

exercícios, nem aprender. A instrução não é mais do que transmitir informação 

aos nossos alunos acerca do objetivo da tarefa motora que lhes propomos e da 

maneira mais adequada de a fazer. É a instrução que vai especificar toda a 

informação, de uma forma sucinta, para que os alunos sejam bem-sucedidos 

na tarefa. Desta forma, a comunicação verbal permite-nos transmitir o objetivo 
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e a forma como queremos que a tarefa seja concretizada (Godinho et. al., 

(2007). Segundo Rosado e Mesquita (2011, p. 70), “É inquestionável o papel 

exercido pela comunicação na orientação do processo de ensino-

aprendizagem, qualquer que seja o contexto em que estabelece. A transmissão 

de informação é uma das competências fundamentais dos professores (…), 

sendo evidente a sua importância na aprendizagem”. Os processos de 

comunicação são, naturalmente, objeto de um amplo conjunto de barreiras que 

devem ser conhecidas e combatidas. Entre essas barreiras contam-se, por 

exemplo, a perceção seletiva, a sobrecarga de informação, a linguagem e o 

receio de comunicar (Rosado & Mesquita, 2009). Segundo Rink (1993), a 

apresentação da tarefa é a informação transmitida pelo professor aos alunos 

durante a prática motora acerca do que fazer e como fazer. A nova habilidade é 

explicada e demonstrada aos alunos pelo professor antes da prática motora, 

tendo em vista a reprodução de um modelo correto de execução, pelo recurso 

a estratégias capazes de acentuar a dinâmica dos movimentos. A instrução 

refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte do reportório do 

professor para transmitir informação diretamente relacionada com os objetivos 

e os conteúdos do ensino (Siedentop, 2000). 

“Nesta aula reparei que a minha instrução foi mais clara e precisa e os alunos 

realizaram os exercícios, comparado com aulas anteriores, direcionados para o objetivo do 

exercício.” (Reflexão da aula nº 38 – 12/2/2014)    

Para a informação ser clara, implica explicar o objetivo, interesse e 

utilidade das tarefas, identificar os critérios de êxito/avaliação, demonstrar as 

condições de realização, ou seja, as regras organizativas, apresentando 

variantes de facilidade/dificuldade e verificar se compreenderam para 

reformular. Este foi um dos meus maiores desafios, pois sempre considerei a 

instrução importante. E se, por um lado, sentia que não devia despender muito 

tempo com a transmissão de informações, por outro receava que as 

informações transmitidas fossem demasiadamente concisas. Este foi um 

dilema com que lidei logo desde o início: não podia transmitir a informação de 

forma muito concisa, mas também não devia alongar-me. O professor 

cooperante chamou-me a atenção para esse aspeto logo nas primeiras aulas, 

referindo que a minha instrução era demasiado extensa e confusa. Era notório 

que nem tudo o que eu pretendia dizer era transmitido da melhor forma e, 
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muito menos, entendido pelos alunos. Tive mesmo de interromper, por diversas 

vezes, os exercícios para os voltar a explicar. Rosado & Mesquita (2011, p. 72) 

afirmam que entre o que o professor pretende “dizer e aquilo que efetivamente 

diz pode haver uma diferença, que aquilo que o praticante ouve não é, 

necessariamente, que compreende, e aquilo que compreende não é, também, 

muitas vezes, retido ou, finalmente, executado”. 

Segundo Godinho et al. (2007, p. 135), “deve fornecer-se informação 

sobre os aspetos essenciais da ação a produzir, ou seja, o objetivo da tarefa, o 

seu critério de êxito, e os aspetos ou componentes críticas a considerar no 

desempenho. A informação sobre o objetivo e o critério de sucesso (…) 

permitirão aos sujeito avaliar a sua performance depois de cada execução”. 

Tendo isto em conta, e ainda o facto de tendencionalmente fazer uma instrução 

ser longa, tentei estruturar a minha instrução da forma a ser mais concisa e 

adequada. Com o decorrer do tempo senti que fui evoluindo neste capítulo. A 

opção foi por simplificar, ao máximo, a linguagem utilizada. Assim, procurei 

torná-la simples e adequada, com recurso à utilização de algumas palavras-

chave, com períodos curtos de informação inicial de forma a rentabilizar a aula 

e promover as aprendizagens dos alunos. No entanto, no final do terceiro 

período ainda havia alguns pormenores a limar. Como me foi dito pela minha 

professora orientadora, a minha informação deveria ser ainda mais sucinta e eu 

deveria acabar referindo novamente o objetivo do exercício para que os alunos 

ficassem realmente cientes do que lhes estava a ser pedido.  

Durante o ano letivo recorri a várias metodologias de forma a otimizar a 

minha instrução, desde a comunicação verbal simples à demonstração 

realizada por mim ou pelos alunos (agentes de ensino). Estes recursos 

serviram para transmitir aos alunos, de forma clara, aquilo que pretendia que 

fizessem e assim ser bem-sucedido no desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. Em suma, dada a complexidade do processo de ensino-

aprendizagem, inicialmente as minhas preocupações centravam-se na 

organização da aula, na gestão do tempo e no controlo da turma, para 

posteriormente, e após estes aspetos já estarem devidamente consolidados, 

passar a centrar-me mais nas questões de instrução, que eram cruciais para a 

melhoria da minha intervenção como professor. 
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5.3.5.2. O Feedback 

No que concerne à introdução de feedbacks (FB), este era um campo no 

qual, inicialmente, pensei estar à vontade, contudo acabei por me deparar com 

mais erros que o expetável. Deste modo, depois de perceber o que estava a 

fazer mal, passei por vários estádios de perceção da qualidade do feedback. 

Por exemplo, no início dava um feedback mas limitava-me só a transmiti-lo, 

não ocorria reforço deste feedback, mas mais no final do ano já conseguia, de 

certa forma, apresentar um reforço do feedback. 

Segundo Rosado (2013), a maior parte dos FB é individual, de forma a 

garantir a necessária individualização das correções do professor, fazendo com 

que os alunos aprendam e melhorem cada vez mais. Com efeito, o FB é uma 

mais-valia no processo de intervenção pedagógica e é fundamental após e 

durante a realização de uma tarefa motora, pois o aluno deve receber 

informações sobre o seu desempenho. O FB resulta de uma seleção e num 

processamento de informação pertinente recolhida durante uma observação 

formal ou informal, envolvendo não só a análise da resposta motora do aluno, 

mas também do ambiente em que ela se desenvolve. Segundo Godinho et al. 

(2007, p. 38), “A expressão feedback no âmbito do controlo motor foi adaptada 

de outras áreas científicas, nomeadamente a cibernética, que concebiam como 

o processo de reentrada ou realimentação do sistema. No caso do estudo dos 

processos cognitivos, o feedback foi originalmente introduzido pela corrente 

informacional, que equacionava esta operação como o retorno de informação 

após entrada no sistema, como resultado da avaliação do resultado obtido”. 

Trata-se, portanto, de um fator importante que garante a qualidade da 

informação, no que diz respeito à instrução (Mesquita & Rosado, 2011). 

Logo após o aluno ter realizado uma tarefa motora, este deve receber 

informações relacionadas com a sua ação e sobre a forma como realizou a 

tarefa, para que o seu desempenho melhore, sejam essas indicações 

corretivas ou positivas. Para que esta informação de retorno tenha qualidade é 

necessário que o indivíduo que observa esteja com atenção, que tenha 

motivação para tal, isto sem esquecer a importância da capacidade de 

diagnóstico do professor. De facto, é necessário que haja competência neste 

último fator para que um conhecimento a nível dos modelos de execução e dos 

contextos ocorra para determinar os erros de execução, e, desta forma, 



 

60 

fornecer um feedback correto. (Mesquita & Rosado, 2011); (Godinho, Mendes, 

Melo, & Barreiros, 2007). 

“Após ter refletido em aulas anteriores sobre a dificuldade de perceção dos alunos após 

um feedback (falta do reforço) consegui que, nesta aula os alunos após um feedback, e reforço 

do mesmo, atingissem o objetivo pretendido. Concluo então que a pouca produtividade após 

feedback devia-se em muito a falta do reforço do mesmo.” (Reflexão da aula nº 18 – 

18/11/2013)    

Relativamente ao efeito do FB, este é influenciado pela qualidade e 

quantidade de tarefas selecionadas para o ensino das habilidades. Este deve 

ser dado imediatamente a seguir à execução, que é a situação que cria 

condições acrescidas de eficácia e quando estes repetem a ação, e a ação 

deve ser objeto de nova observação e avaliação. A isto chama-se o ciclo de 

feedback: 1º - observar o aluno a executar a tarefa; 2º - fornecer-lhe feedback 

acerca dessa execução; 3º - observar de novo o desempenho do aluno na 

tarefa, com a intenção de procurar perceber se o feedback provocou alterações 

na execução no sentido desejado. Este ciclo pode repetir-se algumas vezes, 

com novas informações até o professor considerar que a execução é adequada 

tendo em conta o objetivo. Era precisamente neste terceiro ponto que eu 

apresentava mais falhas. Observava, avaliava, dava o meu feedback aos 

alunos, tendo em conta aquilo que tinha observado, e depois prestava atenção 

a outro aluno, sem me preocupar se o meu feedback tinha tido efeito. Por esta 

razão, muitas intervenções que fazia não resultavam em melhorias visíveis e 

assinaláveis no desempenho dos alunos. Considero que ter dezoito alunos à 

minha responsabilidade e querer ajudar e observar todos não foi uma tarefa 

fácil e que essa realidade me levou a cometer este erro mais do que uma vez. 

O meu erro foi detetado quer pelos meus orientadores, quer pelos meus 

colegas estagiários. A deteção deste erro está patente nos excertos a seguir 

apresentados.  

“(…)Tenho sentido dificuldades em fazer com que os alunos melhorem após os 

feedbacks fornecidos.” (Reflexão da aula nº 14 – 4/11/2013) 

“Após a reunião de grupo de hoje compreendi onde estou a errar na transmissão dos 

feedbacks, falta o reforço do feedback” (Reflexão da reunião de Grupo de Estágio – 5/11/2013)    

De facto, eu não tinha a noção de que as minhas intervenções eram de 

fraca qualidade. Neste quadro tinha um problema e tinha que ser capaz de o 

resolver rapidamente, isto porque colocava em causa as aprendizagens dos 
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meus alunos. A partir desta tomada de consciência tentei preocupar-me mais 

com este processo nas aulas do segundo e terceiro períodos e registei uma 

evolução positiva nos alunos. Ao repetir algumas vezes o ciclo, nomeadamente 

com os alunos que tinham mais dificuldades, também senti que a minha 

intervenção melhorou. 

5.3.6. A Gestão do Tempo de Aula 

A gestão de aula é uma das funções de liderança do professor, sendo 

que afetas à mesma surgem ações essenciais, como o planear pormenorizado 

das aulas, o tempo atribuído às atividades de aprendizagem, as intervenções 

tidas em torno do espaço de aula, as situações de trabalho de grupo e os 

níveis motivacionais dos alunos. Assim, desde o início do ano que tive a 

preocupação de criar hábitos e rotinas de forma a permitir uma transição mais 

rápida entre tarefas, rentabilizando, desse modo, o tempo de aula e 

estruturando uma sequência de exercícios mais adequada e eficaz. Para Rink 

(1993) e Siedentop (2000) a criação de rotinas e as regras na aula são pontos 

fulcrais na rentabilização do tempo de aula e, consequentemente, na 

manutenção da disciplina e criação de um clima adequado de aprendizagem 

que permite aos praticantes conhecerem os procedimentos que devem adotar 

na diversidade de situações de ensino, aumentando o dinamismo da sessão e 

reduzindo significativamente os tempos de gestão.  

Segundo Carreiro da Costa (1995), é muito importante o professor gerir 

a formação de grupos, a transição e circulação dos alunos nas situações de 

aprendizagem, a distribuição e arrumação dos equipamentos, os momentos de 

interrupção e início de atividade dos alunos com pouco dispêndio do tempo de 

aula e recorrendo prioritariamente a estratégias eficazes de gestão. No mesmo 

sentido, Onofre (1995) considera que os episódios curtos de organização 

podem estar perfeitamente relacionados com alguns princípios de intervenção 

pedagógica, como garantir uma correta e rápida montagem e desmontagem do 

material, garantir mudanças de atividade rápidas entre as diferentes atividades 

ou tarefas de aprendizagem ou ainda garantir uma reunião rápida dos alunos 

quando necessário.  

Piéron (1988) remete-nos para a imagem de um bom gestor como sendo 

aquele que usa procedimentos específicos que regem as conversas, a 
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participação, o movimento, as mudanças nas tarefas, a forma como dinamizam 

todo o tempo de aula, com explicações sucintas, como limitam 

comportamentos desviantes num ápice e como acompanham de forma 

consistente a evolução dos alunos. A consideração da totalidade destes fatores 

traduz-se numa gestão adequada da aula.  

Protagonizando a minha ação em torno desta temática, cabe-me inferir 

que a mesma foi pensada ainda na fase de planeamento. Além disso, 

estabeleci com o PC algumas estratégias para gerir melhor o tempo de aula: 

formar grupos antecipadamente, procurar manter a homogeneidade do número 

de alunos por grupo durante a aula, bem como planear decisões de 

ajustamento no caso eminente de faltarem alunos ou não poderem fazer aula 

prática por qualquer motivo.  

Em termos estruturais, começo por apontar o facto de ter insistido 

constantemente com os alunos para que cumprissem o horário de chegada ao 

local de aula já devidamente equipados. Neste ponto, consegui melhorar ao 

longo do ano o hábito de chegarem a horas. Outra característica que fazia com 

que perdesse algum tempo era na organização dos exercícios e explicação dos 

mesmos, como já referido no ponto anterior, quando falei da instrução. A 

escolha dos exercícios também foi causadora de perda de tempo útil de aula, 

pois a tendência de realizar muitos exercícios de caráter analítico, muitas vezes 

faz com que os alunos tivessem vários tempos de espera. 

Em termos gerais, considero que ao longo deste ano consegui melhorar 

a gestão do tempo de aula. De facto, no término do ano letivo a organização 

dos exercícios corria sem grandes demoras sendo que uma das estratégias 

que se revelou mais produtiva foi vir com os grupos formados que concebia 

para ocorrer maior fluidez entre exercícios e consequentemente para redução 

dos tempos de espera.  

5.4. Direção de Turma 

Enquanto professor estagiário, também me interessou conhecer e 

perceber as funções e papéis do diretor de turma (DT), pelo que acompanhei a 

direção de turma do professor cooperante durante o ano letivo. Desta forma, 

fazia sentido que estivéssemos presentes nas atividades e reuniões do 

conselho de turma, de modo a melhorar a preparação e o conhecimento das 
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tarefas que um professor tem que exercer, nomeadamente no âmbito da 

direção de turma. Na verdade, o professor de EF pode ter que assumir uma 

direção de turma, pelo que no processo de preparação para a docência importa 

ficar a conhecer os elementos desta função, pois, um dia, se docentes de uma 

escola, podemos ser designados para desempenhar esta função. 

No nosso núcleo, o professor cooperante considerou adequado 

acompanharmos a sua direção de turma, pois, deste modo, não interferíamos 

no trabalho dos restantes professores. Ele foi responsável por uma turma de 

12º ano do curso de ciências e tecnologias, da qual já tinha sido professor no 

ano anterior. 

Presenciei momentos em que o professor cooperante foi mais do que 

um DT. Na sua atuação ‘vi’ um psicólogo, um amigo, alguém que sempre 

tentou resolver os conflitos que surgiam entre alguns alunos, contribuindo, 

assim, para criar um bom ambiente e incutir o espírito de equipa na turma. Nele 

também contemplei uma pessoa que ajudava os alunos nas decisões 

relacionadas com o ingresso no ensino superior, ouvindo-os e esclarecendo 

alguns aspetos para que estes fossem capazes de decidir melhor o rumo a 

tomar, isto tendo em conta as suas preferências. A propósito destas 

intervenções, Cunha (2008, p. 48), afirma que “(…) independentemente da sua 

área de especialização e, para além dos papéis tradicionais de divulgação e 

transmissão de comportamentos, ao professor são exigidos outros tipos de 

desempenho que, de certo modo, correspondem a níveis de intervenção 

educativa de natureza psicossocial e/ou psicossociológica”. Por sua vez, 

Cunha (2008, p. 49) advoga atitudes similares às tomadas pelo “professor 

cooperante, afirmando que “ao professor são exigidas competências ou uma 

postura de psicólogo social e de sociólogo de ação educativa num duplo 

sentido: por um lado, a compreensão dos fenómenos ligados à inserção 

sociocultural e socioinstitucional dos alunos e, por outro, a intervenção na 

escola e na comunidade envolvente como agente de mudança, de inovação e 

de desenvolvimento”. 

Na tentativa de compreender melhor as competências adstritas ao 

diretor de turma, numa primeira fase, em conjunto com os restantes elementos 

do núcleo de estágio, analisamos o Regulamento Interno da Escola da APEL. 

Nele identificamos como competências do DT: assistir às reuniões sempre que 
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convocado; presidir às reuniões do conselho de turma; convocar, no início do 

ano letivo, uma reunião com os encarregados de educação numa perspetiva de 

informação e envolvimento destes na vida da escola; promover um 

acompanhamento individualizado dos alunos, divulgando junto dos professores 

da turma a informação necessária à adequada orientação educativa; elaborar e 

conservar o processo individual do aluno facultando a sua consulta à direção, 

ao aluno, aos professores da turma e ao encarregado de educação; registar as 

comunicações aos encarregados de educação, dando conta das possíveis 

ocorrências à direção; estar presente em todas as cerimónias da instituição e, 

principalmente, na cerimónia de abertura e encerramento do ano letivo, a fim 

de ter a oportunidade de conhecer os encarregados de educação e, no final do 

ano, entregar as classificações finais; exercer as demais competências 

consagradas na lei; manter informados os pais ou os encarregados de 

educação (EE), do aproveitamento e assiduidade dos alunos; esclarecer os 

alunos e EE da importância do dever de assiduidade e das implicações da sua 

falta; controlar a assiduidade; registar as faltas; informar os EE das faltas dos 

alunos; aceitar ou recusar as justificações apresentadas; estabelecer os 

procedimentos complementares e propor a exclusão da frequência, até ao final 

do ano letivo, dos alunos que excedam o triplo do número de faltas 

injustificadas em relação ao número de aulas semanais da disciplina. 

Após esta leitura, apercebi-me logo que a tarefa do DT é de enorme 

responsabilidade, pois, em última instância, é a ele que cabe assumir a 

condução da turma que está a seu cargo. Deste modo, é necessário que este 

desempenhe as suas funções com rigor e organização, criando e incutindo um 

ambiente de responsabilidade no seio dos alunos, professores e EE. O DT tem 

de ser capaz de sensibilizar os EE para as tarefas de acompanhamento dos 

seus educandos, nomeadamente ser uma presença regular na escola, realçar 

o empenho dos seus educandos, fomentar hábitos de trabalho e procurar 

acompanhar a evolução dos seus educandos, através de um controlo, por 

exemplo, das datas das avaliações e respetiva preparação. Tendo isto em 

conta, é notório que o DT tem um papel de mediador entre a escola e a família. 

No fundo o DT é um gestor de relações e processos, ou seja gestor da turma, 

gestor do conselho de turma (preparação e condução de reuniões), e um 

gestor curricular. 
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Face a esta responsabilidade, podemos afirmar que o DT é um elemento 

preponderante no funcionamento da escola, coordenando o trabalho do 

conselho de turma e articulando essa intervenção com os EE. Para que seja 

transmitida toda a informação necessária aos EE, o DT tem de ser o elo de 

ligação entre os EE e os vários professores das disciplinas. Já em termos da 

transmissão de informação aos EE, importa que os docentes transmitam a 

informação de forma atempada de cada um dos alunos ao DT, para este poder 

efetuar a sugestão junto aos EE. 

Sendo a direção de turma um cargo de enorme responsabilidade, 

trabalhoso e exigente, é necessário que o DT seja organizado, tendo sempre 

estratégias a que possa recorrer quando necessário perante uma situação ou 

problema. Isto torna-se indispensável para uma boa preparação, prevenção e 

antecipação, sendo importante que o DT recorra a estratégias que lhe 

permitam manter atualizadas, diariamente, as informações da turma; manter 

contacto regular com os professores do conselho de turma (CT), na sala de 

professores por exemplo; atualizar constantemente a informação e 

desencadear os devidos procedimentos aquando de situações anómalas; 

informar os EE sempre que necessário das ocorrências e comportamentos 

desviantes dos alunos; manter um registo atualizado de tudo o que é feito, dito 

e aplicado; e usar os meios informáticos que são disponíveis para estes 

agentes. 

Para melhor compreender este conjunto de tarefas, também presenciei 

os processos diários do nosso professor cooperante como DT e envolvi-me na 

preparação das reuniões. No entanto, não pude estar presente nos conselhos 

de turma para avaliações de final de período dos alunos, entrega de notas aos 

EE e reuniões com os EE no decorrer do ano letivo, pois esta não era a minha 

turma. Os conselhos de turma referentes à turma a que lecionei EF serviram 

para complementarem a informação e o conhecimento sobre estas funções. 

Nas reuniões de conselho de turma da minha turma pude observar que o DT 

teve a preocupação de traçar o perfil de cada aluno na primeira reunião do 

primeiro período, tendo por base o conhecimento oriundo dos primeiros 

contactos com a turma e o referido por professores que já os conheciam do 10º 

ano. Já no segundo e terceiro períodos, o DT analisou o processo evolutivo e 

comportamento de cada aluno. 
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Este processo evolutivo a nível das notas pode ser acompanhado 

informaticamente por qualquer um dos professores da turma. A Secretaria 

Regional da Educação e Recursos Humanos da RAM facilitou muito o trabalho 

do professor ao substituir os livros do ponto e pautas “manuais” por uma 

plataforma digital onde são registadas as faltas e sumários de cada professor e 

onde se reúne todo o processo do aluno. Este modelo torna mais fácil a 

comunicação entre os professores da turma, bem como o acompanhamento 

dos alunos. O sistema notifica o DT sempre que os alunos estão próximos ou 

atingem o número de faltas limite a uma determinada disciplina, para 

posteriormente este efetuar os procedimentos adequados à situação.  

Este envolvimento com a direção de turma permitiu-me perceber a 

importância do cargo do DT, não só como gestor administrativo mas também 

como gestor do processo educativo dos alunos da sua turma, sendo, portanto, 

um dos responsáveis pelo seu desenvolvimento. 
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6.ATIVIDADES PARA A COMUNIDADE 

ESCOLAR 

  



 

69 

6. Atividades para a Comunidade Escolar 

A ação do professor não se restringe à relação com os alunos em 

contexto de sala de aula, mas estende-se a outros espaços da comunidade 

escolar, designadamente às atividades recreativas que têm como objetivo 

ocupar de forma formativa os tempos livres dos alunos. As atividades de lazer 

e recreação contribuem para a interação social, para o desenvolvimento e 

manutenção da saúde física e intelectual, bem como para a disponibilidade 

social, constituindo-se como um processo de padrões de comportamentos e 

um conjunto de mecanismos de controlo (Cabaço, 1990). Já segundo Elias 

(1996), as atividades que ocorrem em espaços nos quais os participantes 

encontram prazer e aventura desencadeiam a homeostasia funcional, pessoal 

e social de que a sociedade em geral, e a população escolar em particular, 

necessita.  

Nesta área de intervenção participei de forma ativa nas atividades 

desenvolvidas pelo grupo de EF da escola, fosse em funções de organização 

ou somente de colaboração. Destaco a interatividade com os alunos nas 

diversas atividades, tanto as de cooperação entre a escola e a comunidade, 

como as extracurriculares, em especial a sala de treino e a organização do 

torneio inter turmas de futebol.  

6.1. A Sala de treino 

A sala de treino foi uma das atividades que mais prazer me deu. A 

escola oferece aos alunos três dias (segundas, quartas e quintas feiras) de sala 

de treino disponíveis. Após reunião inicial com o professor cooperante ficou 

definido que eu iria ficar responsável por acompanhar e ter um papel ativo 

nestes treinos à segunda-feira, e as minhas duas colegas ficariam 

responsáveis pelos outros dois dias. 

Foi uma ótima experiência, quer ao nível da minha formação, quer a 

nível pessoal. Estabeleci uma ótima relação com os alunos, criando bases para 

que houvesse confiança, empatia, identificação e afetividade de parte a parte, 

bem como um bom ambiente para eles aprenderem e treinarem. Esta 

confiança possibilitou-me o “acesso” mais próximo a cada um dos alunos, 

podendo mais facilmente intervir no seu treino, tendo mesmo criado dois planos 
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de treino específicos para os dois alunos mais assíduos, como podemos 

observar na Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

Neste espaço formativo pude colocar em prática algumas aprendizagens 

adquiridas durante a licenciatura. Presentemente, sinto-me capaz de orientar 

um grupo de alunos numa atividade desta natureza, levando a cabo todos os 

planos e processos necessários para que a atividade seja bem-sucedida. 

Acredito que os alunos ficaram, igualmente, satisfeitos, pelo menos o 

grupo que orientava às segundas-feiras, pois num total de 28 dias de treinos 

apenas em cinco sessões não compareceu nenhum aluno – o que coincidiu 

com a fase de testes. Para além disso, os alunos pediram que transmitisse aos 

professores do grupo e à direção da escola que gostavam que os três dias de 

treinos e os planos de treino se mantivessem no próximo ano letivo. Este facto, 

interpretei-o como reconhecimento do trabalho que fizemos neste âmbito. 

Em síntese, posso afirmar que a sala de treino me permitiu conquistar 

uma maior aproximação aos alunos que tinha percecionado nas aulas, e que 

após esta experiência positiva na sala de treino, consegui aplicar na “sala de 

aula”.  

6.2. O Torneio de Futebol 

As atividades extracurriculares fazem parte da profissão docente, nesta 

escola não é diferente, pelo que após a reunião com o professor cooperante 

ficou definido a realização de um torneio de modalidades distintas: Futebol, 

Figura 13 - Exemplo de Plano de Treino 
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voleibol e basquetebol. No primeiro período seria realizado o torneio de futebol, 

no 2º período o torneio de voleibol e no 3º período o torneio de basquetebol.  

O torneio de futebol foi organizado por mim, com apoio de um professor 

de EF. A minha função nesta atividade teve por base a ligação à modalidade. 

Nesta atividade estive presente na organização durante os dias do torneio 

(segunda-feira a quinta-feira), sendo que também representei a equipa de 

professores, denominada por “Prata da Casa”. Assim, nesta atividade coexistiu 

uma dupla responsabilidade, pois mesmo competindo com os alunos, tinha um 

papel diferente, o de ser professor. Desta forma, tinha que desfrutar do jogo em 

si, mas também ter a responsabilidade de um professor, demonstrar aos alunos 

que o que se aprende nas aulas também é para ser aplicado fora das mesmas, 

como é os casos do fairplay, e da cooperação. 

Em termos de tarefas, fui responsável pela atualização do calendário e 

da classificação. Tendo como objetivo permitir que todos os alunos 

visualizassem e soubessem como se estava a desenrolar o torneio, criei uma 

página na internet. Nesta página (Figura 14) qualquer pessoa podia entrar e 

visualizar os dados relativos ao torneio, desde os resultados por jornadas até 

ao melhor marcador do torneio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ponto negativo menciono as faltas de comparência de algumas 

equipas, que, por vezes, se justificaram pelos testes intermédios, e a 

desistência de outras. Neste contexto, foi falado pelo grupo de EF que no futuro 

o torneio seria limitado a um número determinado de equipas e aos alunos da 

Figura 14 - Página na Internet, Torneio de 
Futebol 
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escola do ensino regular, deixando os cursos técnicos de fora, visto que os 

alunos mais novos do 10º ano se sentiam intimidados por eles. 

Ser o responsável pela atividade representou uma grande 

aprendizagem, permitindo-me adquirir competências relativas a aspetos 

organizativos de eventos desportivos. Desde a preparação da ficha de 

inscrição à marcação de jogos, tudo foi importante. Estou convicto que fiquei 

melhor preparado para no futuro poder desempenhar melhor esta função neste 

tipo de torneios ou em atividades extracurriculares.  

6.3. O Dia Internacional do Portador de Deficiência 

O grupo de Educação Física realizou no dia três de Dezembro, como 

previsto no plano de atividades anual, uma ação sensibilizadora para toda a 

comunidade escolar sobre as pessoas portadoras de deficiência, em conjunto 

com CAO Funchal/Secretaria Regional da Educação. Neste âmbito foram 

realizados vários jogos nas modalidades de Boccia e Goalball (Figura 15) e 

ainda uma exposição alusiva aos invisuais denominada "TocArte". Os alunos e 

alguns professores ficaram agradados com esta experiência enriquecedora e 

única.  

Esta foi uma experiencia de extrema importância, como todas as 

atividades organizadas na escola, porquanto permitiu que todos os alunos 

pudessem participar ativamente numa tarefa diferente das que habitualmente 

tem acesso. 

Nesta atividade o meu papel foi ajudar/guiar na exposição visto que os 

alunos estavam vendados, proporcionando-lhes, assim, a experiência do que é 

ser invisual. Estive também nos jogos mas numa tarefa relacionada com 

aspetos logísticos - tirar fotografias para a página de internet da escola.  

Esta foi uma experiência inovadora, tanto para os alunos como para 

mim, que me permitiu adquirir conhecimentos que no futuro poderei utilizar na 

preparação das minhas aulas ou de alguma atividade escolar que vise de 

forma mais específica as pessoas portadoras de deficiência.  
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6.4. A APEL 100 Limites 

A APEL 100 limites é a grande atividade anual da escola, organizada 

pelo grupo de EF com a colaboração dos outros grupos disciplinares. Este ano 

a atividade foi realizada no dia cinco de junho (quinta-feira) e foi a nona edição. 

Após várias reuniões com o grupo de EF, em que tivemos conhecimento do 

que os outros departamentos da escola iam fazer nesta atividade, passamos à 

sua realização. 

As inscrições decorreram duas semanas antes do evento e a divulgação 

efetuada foi tão eficaz que no primeiro dia e meio já tínhamos atingido as trinta 

equipas, número limite de inscrições que a direção tinha definido. Apesar de já 

termos esgotado as vagas disponíveis, continuámos a receber inscrições até 

ao final dessa semana. Estes alunos iam sendo avisados de que figurariam 

como suplentes. 

Fechadas as inscrições, o passo seguinte foi a seleção das equipas. As 

primeiras trinta equipas seriam aceites se cumprissem o principal requisito de 

participação; o pagamento no total de 15€ (devido à atividade de paintball) e 

serem equipas mistas. No processo final de definição de equipas participantes 

uma equipa não pagou, pelo que foi substituída pela equipa que entregou a 31ª 

inscrição. 

Os alunos falavam desta atividade desde o início do ano. O evento tem 

marcado de forma positiva a comunidade escolar, ao ponto de os alunos 

Figura 15 - Atividade Dia Internacional do Portador de Deficiência 



 

74 

iniciarem o ano letivo a perguntar qual a data do APEL 100 limites. As 

atividades radicais, os testes ao conhecimento dos alunos, a corrida contra o 

tempo, a preparação do equipamento e a competição entre equipas, no plano 

desportivo e também da criatividade, são os fatores referidos pelos jovens 

como justificativa para quererem participar nesta mega atividade. 

É habitual este evento ter boa adesão todos os anos, mas este ano 

letivo a atividade superou todas as edições anteriores. Na minha opinião, o 

fator de atração dos alunos neste ano residiu na atividade de paintball, e 

também na diversidade de prémios. Este ano, ao contrário dos anos anteriores, 

os prémios só foram revelados no dia da entrega - no dia a seguir ao da 

atividade -, de forma a manter os alunos até ao fim da atividade. Como é 

habitual havia prémios para os três primeiros classificados tendo também sido 

possível arranjar prémios para outras categorias de maneira a motivar e a 

manter as equipas sempre em jogo. Este ano o grupo de EF realizou uma 

atividade diferente, de maneira a manter as equipas em jogo durante mais 

tempo. Esta consistia nos alunos a tirarem uma foto e a publicar no moral da 

página do grupo de EF no facebook. A equipa que obtivesse maior número de 

likes ganhava um prémio: a contagem final foi realizada às dez horas da manhã 

do dia após o evento.  

Na reunião de grupo que antecedeu esta atividade, foram distribuídas as 

diversas funções ao staff. Eu fiquei responsável por orientar o paintball, 

juntamente com os responsáveis que trouxeram o material. Fiquei satisfeito 

com esta distribuição de tarefas, uma vez que já tinha desempenhado esta 

função numa empresa de paintball aquando do meu estágio de licenciatura. 

Devido às muitas atividades desportivas neste evento, o grupo de professores 

de EF e os alunos do curso tecnológico de desporto não foram suficientes para 

formar o staff, pelo que foi sugerido incluir no grupo alguns alunos da escola. A 

escolha destes alunos foi baseada na confiança que os professores de EF 

depositavam neles.  

No dia anterior à atividade foi realizada uma reunião com todas as 

equipas que iriam participar, para explicar algumas regras e horários a cumprir. 

Nesta reunião foram também entregues, a cada equipa, as t-shirts que o grupo 

de EF tinha arranjado para todos os participantes, através de patrocínio do 

Club Sport Marítimo (Figura 16). De realçar que no que concerne a estas t-
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shirts e alguns dos prémios dados, fui o responsável pelas conversações com o 

respetivo clube.  

No dia da atividade, a concentração foi às 7:30H, no entanto, alguns 

elementos do Staff (alunos do curso tecnológico de desporto) chegaram pelo 

menos com quinze minutos de atraso. A atividade, que estava prevista 

começar às 8:30h, começou, assim, com algum atraso, isto apesar de os jogos 

escolhidos e as tarefas a realizar não necessitarem de grande preparação, pois 

podiam ser montadas rapidamente. A meteorologia ajudou à prática das 

atividades desportivas outdoor e a música ambiente atraiu a faixa etária 

pretendida, estando por isso criadas boas condições para que tudo corresse 

bem. 

A atividade acabou por terminar um pouco mais tarde do que o previsto, 

devido ao atraso inicial, mas já a perspetivar que tal pudesse acontecer a 

organização previu um intervalo grande na atividade da tarde. 

À semelhança de outras iniciativas do grupo de EF, esta organização 

teve pontos positivos e negativos. No que concerne aos pontos positivos, 

aponto o ambiente festivo que se gerou. A diversão foi a palavra de ordem 

deste evento e no final da atividade grande parte dos alunos parecia estar 

contente com a sua prestação desportiva e competitiva. Foi igualmente positivo 

que alguns alunos tivessem feito parte da organização do evento. No que diz 

respeito aos pontos negativos, de referir apenas o atraso que ocorreu na 

montagem do rapel, que fez com que as restantes atividades se atrasassem. 

Para entregar os prémios, organizou-se uma cerimónia protocolar no 

pátio da escola às 11:15h do dia seguinte, 6 de junho. Nela marcaram 

presença os professores de EF e de outras áreas disciplinares que 

participaram na atividade, bem como a direção da escola e os fotojornalistas. 

Em conclusão, penso que este ano o grupo de EF enfatizou mais o ideal 

da atividade e o convívio, colocando os prémios em segundo plano, fazendo 

com que, não ocorressem desistências de equipas durante a atividade. Fiquei 

muito satisfeito com o conhecimento adquirido, relativamente à organização de 

eventos. O facto de ter contactado com outras entidades de maneira a poder 

angariar prémios também me deu experiências distintas das que estava 

habituado a lidar no meio escolar. Por fim, refiro que esta atividade teve grande 

significado para mim, tanto a nível de preparação (desde a montagem do 
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material e organização das atividades), como ao nível da relação com a 

comunidade escolar (contacto com um número de alunos mais elevado que 

numa aula e maior variedade). 

 

 

 

 

 

6.5. O Dia do Amigo 

No dia 5 de junho a Escola da APEL desafiou os seus alunos a 

convidarem um amigo para conhecerem o estabelecimento de ensino de uma 

forma divertida e didática, formando pares – o aluno da escola e o colega 

convidado. Neste sentido o grupo de EF rentabilizou a montagem das 

diferentes atividades da APEL 100Limites para realizar o Dia do Amigo, que 

decorreu no período da tarde. A ideia desta atividade é fazer com que os 

alunos tragam um amigo que possa ser candidato a aluno da escola no ano 

letivo seguinte. É uma iniciativa da direção que visa promover a escola através 

do Desporto e não só. 

Esta é uma atividade que o grupo de EF prepara para proporcionar aos 

“futuros” alunos momentos divertidos e de descontração da grande atividade 

que é realizada todos os anos que é o APEL 100Limites, visto que, o que os 

alunos realizaram no APEL100Limites, realizaram no Dia do Amigo. 

Esta atividade também apresentou características distintas na atribuição 

dos prémios, porque, estes não eram entregues a quem tinha ganho ou 

realizado o percurso mais rápido, estes foram distribuídos por sorteio. O facto 

Figura 16 - Os 150 participantes e staff do APEL100Limites mais os 
professores 
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de os alunos já saberem que os prémios seriam entregues desta forma, 

poderia levá-los a realizar as atividades propostas com menos empenho, mas 

para contrariar esta ideia estavam lá as duplas de alunos, que participaram de 

início ao fim em todas as atividades pelo gosto e não pela competição. 
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7. CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE ATIVIDADE 

FÍSICA E DA COMPOSIÇÃO CORPORAL NOS ALUNOS 

DE 10º ANO DA ESCOLA DA APEL: ESTUDO COM 

ADOLESCENTES COM ÍNDICE DE MAGREZA. 
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7. Caracterização dos níveis de atividade física e da 

composição corporal nos alunos de 10º ano da escola da 

APEL: estudo com adolescentes com índice de magreza. 

7.1. Resumo 

O presente estudo está dividido em duas componentes: uma extensiva e outra 

intensiva. A componente extensiva teve como objetivo caracterizar os níveis de 

atividade física e da composição corporal dos alunos (IMC e Percentagem de 

Massa Gorda) que ingressaram no décimo ano de escolaridade da escola da 

APEL. A amostra foi constituída por cento e trinta e seis alunos (cinquenta e 

nove do sexo feminino e setenta e sete do sexo masculino). A componente 

intensiva é centrada nos alunos (trinta e nove, dezassete do sexo masculino e 

vinte e dois do sexo feminino) que se encontram no limiar de magreza e em 

magreza, de forma a procurar perceber qual o comportamento das variáveis 

em foco, atividade física e percentagem de massa gorda, em geral e em função 

do sexo.  

O instrumento utilizado para a recolha de dados relativamente à atividade física 

foi o questionário PAQ-C de Cocker et. al. (1997). No que concerne à recolha 

de dados da composição corporal utilizou-se a balança Tanita (modelo BC-

418MA) e a altura foi obtida respeitando o plano de Frankfurt. Nos 

procedimentos estatísticos foram utilizadas medidas estatísticas descritivas de 

localização central e de dispersão. 

7.2. Abstract 

This study is divided into two components: an extensive and one intensive. 

Extensive component aimed to characterize the levels of physical activity and 

body composition of students (BMI and percentage of fat mass) that entered the 

tenth grade from APEL. The intensive component is centered on the students 

(thirty-nine, seventeen males and twenty-two female) who are on the threshold 

of thinness, so trying to understand what the behavior of the variables in focus, 

physical activity and percentage of fat mass in general and by gender. 

The instrument used for data collection in relation to physical activity was the 

PAQ-C Crocker et. al. (1997) questionnaire. Regarding the data collection of 

body composition used the Tanita scale (BC-418MA model) and the height was 
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obtained respecting the Frankfurt plane. Statistical procedures in descriptive 

statistical measures of central location and dispersion were used. 

7.3. Introdução 

Presentemente os jovens estudantes, talvez devido a uma diminuição da 

prática de atividade física regular, tendem a apresentar dificuldades no controlo 

do seu peso corporal. 

O estudo da atividade física tem suscitado uma vasta investigação nas 

Ciências do Desporto, por todo Mundo, em todos os segmentos etários, 

principalmente em relação a benefícios para a saúde. (e.g. American College of 

Sports Medicine, Organização Mundial da Saúde (OMS) e United States 

Department of Health Human Services (USDHHS)). 

A OMS (2014) estima que 2 milhões de mortes por todo o mundo 

possam ser atribuídas à inatividade física, estando este comportamento entre 

as 10 maiores causas de mortalidade nos países desenvolvidos. Em sentido 

inverso uma prática regular de atividade física traz inúmeros benefícios ao 

indivíduo. De acordo com a USDHHS (2008) a atividade física regular melhora 

a composição corporal, a condição física e cardiorrespiratória, saúde óssea e 

biomarcadores relacionados com o metabolismo saudável dos adolescentes. 

Neste sentido Seabra (2004) diz ser importante monotorizar a atividade física, 

para que esta constitua um comportamento de grande importância na 

promoção de um estilo de vida saudável, tanto na infância como na juventude e 

na idade adulta (válido para todos os sexos, idades e pesos). De referir ainda 

que este comportamento pode estar relacionado com o património genético 

e/ou com o ambiente envolvente. 

A adolescência é um dos períodos de grandes alterações, onde os 

adolescentes definem cerca de 20% da sua altura e cerca de 50% do seu peso 

em adulto (Mahan & Escott-Stump, 2004). Deste modo, a escola deve ser um 

espaço de alerta e de mudança dos comportamentos, através da sensibilização 

para esta problemática. Neste contexto, a tendência é de discutir os malefícios 

da obesidade infantil, contudo, com o debate sobre os quilos a mais, é 

esquecido outro assunto que pode ser preocupante: a magreza excessiva de 

algumas crianças e as consequências que ela pode gerar para a sua saúde e 

crescimento (Rangel, 2013). Neste âmbito, é importante, distinguir magreza de 
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desnutrição, já que nem todos os magros são desnutridos. De facto uma 

criança é considerada magra quando o seu peso é inferior ao da maioria das 

crianças da mesma idade e/ou altura. Porém, isso pode ser também uma 

consequência do seu material genético, o que não acarreta em nenhum 

prejuízo para a saúde em geral. Assim antes de se afirmar que uma criança 

precisa de ganhar peso, porque não está na faixa esperada em comparação 

com as outras crianças, é preciso analisar o seu tipo físico e o da sua família.  

Muitas vezes os pais acham que a criança é muito magra, mas se ela 

está a crescer adequadamente, brinca, corre, pula e tem energia para as 

atividades escolares, ou seja, tem saúde, não deve haver preocupação.  

No que concerne ao índice nutricional infantil não pode ser calculado 

apenas com base no peso e aparência da criança, isto é, é necessário que seja 

um profissional nutricionista a fazer uma avaliação com base na comparação 

com um padrão mundial que é indicado pela ONU. Com base nessa estimativa 

é que se determina se o seu crescimento pode ser considerados padrões 

normais ou não.  

Nos casos em que a desnutrição é comprovada, a origem pode ser 

muitas vezes um problema nutricional da própria mãe enquanto gestante ou 

durante a amamentação do bebé. Além disso, a criança pode sofrer de 

intolerâncias alimentares, como ao leite ou o glúten, provocando má absorção 

de nutrientes e favorecendo a magreza. Deste modo é recomendável que os 

pais consultem um profissional para realizar a avaliação. Se confirmado que a 

magreza é excessiva e caracteriza um quadro de desnutrição, ela pode ter 

consequências drásticas na saúde infantil, afetando o crescimento e o 

desenvolvimento cognitivo, tanto na infância, como depois em adulto. A 

desnutrição caracteriza-se pela ingestão insuficiente de nutrientes (qualidade 

da alimentação) ou quantidade insuficiente de calorias e nutrientes (quantidade 

e qualidade da alimentação). Neste quadro, na ânsia de ajudar, muitos pais 

acabam por optar por soluções drásticas, oferecendo alimentos hipercalóricos, 

tónicos fortificantes e vitaminas dos mais diversos tipos às crianças. Em 

resultado destes fatores é possível que depois em adultos estas crianças e 

jovens venham, inclusive, a desenvolver casos de obesidade e outras doenças 

provenientes de tratamentos inadequados e ingestão de medicamentos sem 

orientação durante a infância. 
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Uma forma de mudar esta crença é na escola. Segundo Mota e Sallis, 

(citados por Rocha, 2011), a escola assume, cada vez mais, um papel 

preponderante na formação e desenvolvimento das crianças e jovens, não só 

através do currículo formal, como também pelas aprendizagens resultantes das 

interações com os pares e os diversos agentes educativos. É, pois inegável a 

importância que assume como meio, por excelência, na promoção da atividade 

física. Os fatores de influência associados à escola relacionam-se com o tempo 

e conteúdo das aulas de educação física, os espaços próprios para a prática, o 

espaço de recreio envolvente, as características pedagógicas e de liderança do 

professor de educação física, o número de alunos por turmas, entre outros. A 

influência da escola na atividade física dos jovens, analisada na perspetiva de 

promoção da saúde, poderá, por conseguinte, ser observada segundo dois 

prismas distintos: em primeiro lugar, analisar o nível de atividade física que a 

escola promove; em segundo lugar, observar e avaliar os hábitos de atividade 

física que a escola transmite e que possam ser mantidos na idade adulta. 

Também Baptista & Meyer (cit. Teixeira, Sardinha, & Barata, 2008) 

referem, no âmbito da promoção da atividade física, que as escolas devem 

integrar aulas de educação física em cada grau de ensino, aumentando o seu 

tempo útil e eliminando ou diminuído a drasticamente as dispensas destas 

aulas. Devem ainda informar os alunos sobre os benefícios da prática de 

exercício físico e oferecer facilidades de prática fora do horário escolar. Os 

autores salientam também que as escolas e a comunidade devem 

disponibilizar um conjunto de atividades desportivas, mas não só, que sejam 

agradáveis e possam ser praticadas no dia-a-dia e que possam ir ao encontro 

dos diversos interesses étnicos e motores dos alunos, criando oportunidades 

para todos os níveis de desempenho.  

Tendo como pano de fundo este enquadramento, o grupo de EF 

concebeu um conjunto de atividades a integrar o plano curricular da Escola da 

APEL. O intuito foi o de procurar alterar comportamentos de toda a comunidade 

educativa para com a atividade física. 

Em termos concretos foi proposto uma atividade durante todo o ano 

letivo, na “Sala de Treino”. Neste espaço os alunos tinham a possibilidade de: 

 Aceder a uma atividade extra curricular de prática de exercício 

físico regular no recinto escolar; 
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 Ser orientado por um professor que estrutura a sua atividade; 

 Aceder a um espaço devidamente equipado; 

 Complementar as aulas de educação física com os exercícios da 

condição física lecionados neste espaço; 

 Conviver com alunos de outras turmas e áreas; 

 Adquirir hábitos de prática regular de exercício físico. 

7.3.1. A Adolescência  

De acordo com a OMS (2000), a adolescência inicia-se aos 10 anos e o 

seu término ocorre aos 19 anos. 

A adolescência é um dos períodos mais desafiantes do desenvolvimento 

humano. O crescimento uniforme durante a infância é rapidamente alterado 

para um aumento rápido na taxa de crescimento. Os adolescentes ganham 

cerca de 20% da sua altura em adulto e cerca de 50% do seu peso em adulto 

na adolescência (Mahan & Escott-Stump, 2004). 

Também estes autores afirmam que durante a adolescência, juntamente 

com o desenvolvimento corporal, há rápidos desenvolvimentos a nível 

emocional e intelectual. Este desenvolvimento emocional e intelectual pode ser 

dividido em três fases: início da adolescência, período intermédio da 

adolescência e fim da adolescência.  

No início da adolescência, os adolescentes têm as seguintes 

características: preocupação com o seu corpo e com a imagem corporal; 

confiança e respeito pelos adultos; ansiedade no que diz respeito às relações 

com os pares e ambivalência acerca da autonomia. Durante a adolescência, as 

características alteram-se tornando-se: muito influenciáveis pelos seus pares, 

desconfiança dos adultos e atribuição de muita importância à independência. 

Já no final da adolescência, tende a ocorrer: estabilização da sua imagem 

corporal; orientarem-se para o futuro, começando a fazer planos, cada vez 

mais independentes e desenvolvimento de intimidade e relações permanentes. 

7.3.2. Atividade Física vs. Inatividade Física 

Segundo a OMS (2014) a atividade física (AF) é definida como sendo 

qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que 

requer gasto de energia. 
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Segundo Kemper (1994) (cit. Silva 2000), os níveis de AF vão 

diminuindo da adolescência para a vida adulta. No entanto, existem autores 

que afirmam, que os jovens ativos tendem a ser mais ativos na idade adulta 

(Malina, 1993; Raitakari et al., 1994; Mechelen & Kemper, 1995). Também, 

Silva e Malina (2000) afirmam que os adolescentes que praticam pouca 

atividade física têm maior probabilidade de permanecerem sedentários na vida 

adulta, não usufruindo assim dos efeitos benéficos da atividade regular sobre a 

saúde. Nas palavras de Vasconcelos e Maia (2001) as razões que levam os 

sujeitos a ficarem sedentários com o passar da idade são o aumento das 

responsabilidades familiares, das responsabilidades com os estudos e as 

funções no trabalho, entre outros. 

Segundo Camões e Lopes (2008), a proporção de indivíduos com baixos 

níveis de atividade física é elevada na população portuguesa. A proporção de 

raparigas com atividade física de baixa intensidade varia entre os 80,8% da 

atividade física de lazer e os 95,5% da não participação na prática de exercício 

físico. Já nos rapazes, o padrão de inatividade é um pouco mais favorável, 

68,4% apresentaram baixos níveis de intensidade de atividade física de lazer e 

90,2% não realizaram qualquer tipo de exercício físico. Também, Mota e Sallis 

(2002) afirmam que as diferenças de género ao nível de AF podem ser 

explicadas por diferentes influências sociais em ambos os sexos: os rapazes 

são mais encorajados a praticar AF, têm mais e diferentes oportunidades fora 

da escola e revelam experiências de AF mais positivas do que as raparigas. 

Igualmente Camões e Lopes, (2008) afirmam que a diminuição da 

atividade física está associada ao aumento da IMC, no entanto são os menos 

ativos que realçam a importância da promoção da atividade física como forma 

de prevenção da obesidade. Para seu terno Matos (2003) refere que os jovens 

de 15 anos (do 10º ano), aportam como barreiras à prática de AF o facto de: 

que a maioria quase nunca faz AF com os pais (79.8%); quase metade dos 

sujeitos refere não existirem muitos locais para a prática de AF (45.5%) e 

consideram-na uma atividade cara (44.8%); cerca de um quarto dos sujeitos 

afirma que quase nunca é seguro fazer AF no local onde mora (23.3%). Neste 

âmbito, Mota e Sallis (2002) referem que a escola influência cada vez mais os 

jovens para a prática de atividade física, numa perspetiva de promoção da 

saúde. Desta forma podemos afirmar que a escola promove a prática de 
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atividade física e avalia os hábitos de atividade física e transmite hábitos que 

podem ser mantidos na idade adulta. 

Os benefícios da atividade física para crianças e jovens, segundo a OMS 

(2014), são: desenvolver tecidos músculo-esqueléticos saudáveis; desenvolver 

um sistema cardiovascular saudável; desenvolver a consciência neuromuscular 

e manter um peso corporal saudável. Para além destes benefícios, a atividade 

física também tem sido associada com benefícios psicológicos, melhorando o 

controlo dos jovens sobre os sintomas de ansiedade e de depressão. Da 

mesma forma, a participação em atividades físicas pode ajudar no 

desenvolvimento social dos jovens, oferecendo oportunidades de 

autoexpressão, de construção de autoconfiança, de interação social e de 

integração. Também tem sido sugerido que os jovens fisicamente ativos 

conseguem mais facilmente adotar outros comportamentos saudáveis (por 

exemplo, não consumirem tabaco, álcool e drogas) e demonstram um 

desempenho acadêmico superior na escola. (Perreto, 2011) 

A OMS (2014) recomenda que todas as crianças saudáveis, com idades 

compreendidas entre os 5 e os 17 anos, a menos que as condições médicas 

específicas indicam o contrário, devem acumular 60 minutos por dia de 

atividade física moderada a vigorosa, podendo realizar atividades em episódios 

mais curtos ao longo do dia (por exemplo, dois episódios de 30 minutos). Estas 

recomendações são para todas as crianças e jovens, independentemente de 

género, raça, etnia ou nível de renda. 

Já para as crianças e jovens inativos, recomenda-se um aumento 

progressivo da atividade para, eventualmente, atingir a meta indicada pela 

OMS. É conveniente começar com níveis moderados de atividade física e 

aumentar gradualmente a duração, frequência e intensidade ao longo do 

tempo. A mesma organização refere que as crianças que atualmente fazem 

atividade física, mas em quantidades abaixo dos níveis recomendados, têm 

mais benefícios do que uma criança que não realiza nenhuma atividade física 

(Organização Mundial de Saúde, 2014). 

Em relação à inatividade física a OMS (2014) refere, que os atuais níveis 

devem-se em parte à insuficiente participação em atividades físicas no tempo 

livre e a um aumento do comportamento sedentário durante as atividades 

ocupacionais e domésticas. Do mesmo modo, um aumento do uso de 
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transportes "passivos", também tem sido associado à diminuição dos níveis de 

atividade física. O aumento da urbanização é também um dado que pode 

desencorajar a participação em atividades físicas, pelo facto destes 

contribuírem para alterações ambientais tais como: a baixa qualidade do ar, a 

poluição e a falta de parques e instalações desportivas/lazer. 

O sedentarismo/inatividade física tem sido identificado como um dos 

maiores problemas de saúde pública do século XXI. A OMS  (2014) estima que 

2 milhões de mortes por todo o mundo são atribuídas à inatividade física. 

Estes dados são transmitidos de forma a desenvolver programas para 

jovens que não realizam AF e que apresentam níveis de IMC referentes à 

obesidade. E em termos de magreza? 

7.3.3. Magreza 

A magreza é caracterizada pela inadequação do peso relação à altura. 

Para o seu cálculo, o IMC tem sido muito utilizado pela sua praticabilidade para 

o seu cálculo pode ser obtido por uma fórmula em que se divide o peso (em 

quilos) pela altura (em metros) ao quadrado, ou seja: 

IMC = Peso ÷ (altura x altura); 

IMC menor que 18,5 = Magreza; 

IMC menor que 17,0 = Magreza excessiva. 

Se por um lado vivenciamos um período de aumento nos índices de 

obesidade, por outro, o culto à magreza tem levado cada vez mais jovens a 

desenvolver comportamentos de risco ao nível do controlo do peso. Para 

Marcela Kotait (2014), a questão é um problema de saúde pública. "Pessoas 

com peso normal são consideradas gordinhas e aquelas abaixo do peso 

saudável são tidas como padrão." (p. 36). A procura da magreza excessiva tem 

aumentado a incidência de transtornos alimentares como a anorexia e a 

bulimia. Os distúrbios costumam iniciar-se na adolescência e a desenvolverem-

se, sobretudo, devido à pressão social por um "corpo perfeito". Além disso, 

sabe-se que essas doenças são causadas pela interação entre fatores 

genéticos, psicossociais e socioculturais. Segundo uma estimativa do “Journal 

of Adolescent Health Care”, dos EUA, os transtornos alimentares ocupam a 

posição de terceira doença crónica mais comum em adolescentes do sexo 

feminino no mundo. Estudos internacionais apontam que a incidência de 
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anorexia é de 0,5% em mulheres jovens e de 0,05% entre os homens. Já a 

bulimia nervosa acomete cerca de 5% dos indivíduos do sexo feminino (Fisher, 

et al., 1995). 

Numa sociedade em que se privilegia o consumo e a imagem, observa-

se um movimento crescente em torno do “ter”, muitas vezes em detrimento do 

“ser”, onde o valor recai sobre o que as pessoas possuem mais do que sobre o 

que são ou o que representam. Erich Fromm (1980), no seu clássico Ter ou 

Ser, já analisava o que aponta como o “fracasso da grande promessa”, 

referindo-se à ideia de um progresso ilimitado, que inclui o domínio da natureza 

e a abundância material como o que levaria à felicidade completa. 

Associada a uma transformação na visão de homem e de mundo, 

segundo a qual a aparência tem uma importância cada vez maior, essa 

tendência de valorização do “ter” serve de solo fértil para acentuar os 

transtornos alimentares, extremamente vinculados ao ideal estético 

supervalorizado nos últimos tempos (Assumpção, 2004). 

Os transtornos alimentares constituem um conjunto de doenças que 

afetam, principalmente, adolescentes e adultos jovens do sexo feminino, 

provocando marcantes prejuízos biológicos, psicológicos e sociais e, 

consequentemente, propiciando o aumento das taxas de morbidade e 

mortalidade nesta população (Azevedo & Abuchaim, 1998; American 

Psychiatric Association, 2000; Appolinário, 2000; Cordás, 2004; Cordás et al., 

2004). 

Em termos de magnitude e prevalência, os transtornos alimentares 

podem ser considerados doenças emergentes, características da sociedade 

pós-moderna. Estima-se que, a cada ano, milhões de pessoas são acometidas 

por alguma modalidade de transtorno alimentar. Destas, mais de 90% são 

adolescentes do sexo feminino (Castro & Goldstein, 1995; Cintra & Fisberg, 

2004; Cordás, 2004; Dietz, 1990). 

Por apresentarem incidência crescente, estes transtornos devem ser 

prevenidos e tratados e recorrendo a todos os meios possíveis. Trata-se de um 

dos transtornos do comportamento que mais matam no mundo – seja por 

desnutrição, problemas cardíacos e até mesmo suicídio. Na maioria dos casos, 

a pessoa com o transtorno não se considera doente, recusando, portanto, 

qualquer tratamento, mesmo com o surgimento de problemas. 
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Nos Estados Unidos, de acordo com Fisher et al (1995), os transtornos 

alimentares constituem a terceira doença crónica não transmissível com mais 

prevalência entre os adolescentes, só perdendo para a obesidade e asma. 

Dietz (1990) confirma, citando, que a anorexia e a bulimia nervosas estão entre 

os problemas nutricionais mais prevalecentes em adolescentes. 

A etiologia dos transtornos alimentares é formada por um conjunto de 

fatores em interação, envolvendo componentes biológicos, psicológicos, 

familiares, socioculturais, genéticos e de personalidade. De facto não, existe 

uma causa única que leve uma pessoa a desenvolver estes transtornos, sendo 

que diante dessa gama de fatores, se torna necessário uma abordagem 

integrada e multiprofissional, formada por, pelo menos, um psiquiatra, um 

clínico geral, um psicólogo e um nutricionista (Gorgati, Holcberg, & Oliveira, 

2002). 

Os principais transtornos alimentares são a Anorexia Nervosa e a 

Bulimia Nervosa e, embora sejam classificadas separadamente, encontram-se 

intimamente relacionados por apresentarem uma psicopatologia comum: uma 

ideia prevalece envolvendo a preocupação excessiva com o peso e a forma 

corporal, que leva aos pacientes a se inscreverem em dietas extremamente 

restritivas ou a utilizarem métodos inapropriados para alcançarem o corpo 

idealizado. 

7.3.4. IMC – Índice de Massa Corporal 

Um dos métodos de classificar a magreza em crianças é através do 

índice de massa corporal, que é calculado pelo peso em quilogramas dividido 

pelo quadrado da sua altura em metros (kg/m2). 

A Organização Mundial de Saúde (2014) define, para ambos os sexos e 

segundo as idades, linhas de classificação do IMC (Figuras 17 e 18). Este 

classifica-se em: 

 Excesso de peso> 1 SD (equivalente ao IMC 25 kg / m2 a 19 

anos); 

 Obesidade> 2 SD (equivalente ao IMC 30 kg / m2 a 19 anos); 

 Magreza <-2DP; 

 Magreza excessiva <-3SD; 
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Muito tem sido escrito sobre a epidemia de obesidade nas crianças, mas 

uma mal nutrição – desnutrição - em crianças e adolescentes representa um 

problema de saúde pública internacional consideravelmente maior; já a 

anorexia nervosa é a terceira doença crónica na adolescência mais comum no 

mundo “desenvolvido”. A obesidade e desnutrição representam extremos 

opostos do espectro da adiposidade, e ambos são rotineiramente quantificados 

em termos de peso e altura em relação à idade da criança. No entanto, a 

classificação de desnutrição na infância e adolescência é atualmente 

insatisfatória por causa da falta de pontos de corte adequados para uso 

internacional. 

Há cinquenta anos Gomez (1956) apresentou a sua classificação de 

peso abaixo de uma percentagem especificada de peso médio comparado com 

Figura 18 - IMC sexo Masculino 

Figura 17 - IMC sexo Feminino 
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a idade da criança. Isto incluiu três componentes: uma de medição, uma 

referência para o ajuste de idade e um conjunto de cortes.  

No artigo de Silva e Sardinha (2008), este referem que nos EUA a 

definição mais recente de obesidade, em crianças, foi adotado em 2000 pelo 

Centro para o Controlo da Doenças (Must, Dallal, & Dietz, 1991). Apesar de 

bastante utilizado, tanto para a população americana quanto 

internacionalmente, e de ser recomendado pela OMS. O comité de 

especialistas desta organização, aprovou o uso do IMC para avaliar magreza 

na adolescência, com base nos dados de referência de IMC de Must et al 

(1991). No entanto, isso é insuficiente para uso internacional, pois os cortes de 

IMC do Must (1991) foram baseados nos dados dos Estados Unidos do início 

dos anos 70 e deve ser considerado com cautela, isto em virtude da elevada 

prevalência de obesidade naquela população, e do padrão da OMS que é 

restrito em idade. Assim, não existem pontos de corte de IMC válidos para a 

avaliação abaixo do peso ou magreza em adolescentes e crianças com mais 

de 5 anos.  

Outro critério utilizado para avaliar o estado nutricional é a curva de 

Cole et al. (2007), baseada num grupo de estudos do perfil do IMC por idade 

em vários países, que estabeleceu limites para sobrepeso e obesidade na faixa 

etária dos 2 a 20 anos. Este é um critério utilizado a nível internacional. Com 

definições de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes com base no 

IMC, disponibiliza pontos de corte específicos por sexo e idade 

correspondentes, respetivamente, aos IMC 25 e 30kg/m2 na idade de 18 anos. 

Estes autores incluíram dados de crianças e adolescentes de seis países 

(Estados Unidos, Brasil, Grã-Bretanha, Hong Kong, Holanda e Singapura), 

constituindo-se como um critério mais adequado para comparações 

internacionais. Foi recomendado por estes autores, que um sistema 

internacional de classificação fosse estabelecido na classificação do IMC nas 

crianças e jovens para evitar a utilização de vários valores de corte do IMC. 

Em 1983, a Organização Mundial de Saúde reconheceu formalmente a 

classificação do National Center for Health Statics (NCHS) como referência 

internacional e tem sido usada desde então para classificar as crianças como 

abaixo do peso e magreza, cada uma baseada num corte de -2 zscores.  
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No que concerne ao IMC, este tem sido usado desde a década de 1960 

para avaliar a obesidade em adultos e mais recentemente, em crianças. Muitos 

países têm agora a sua própria referência nacional de percentil e gráficos para 

IMC por idade. De referir que os cortes de IMC internacionais para a criança 

com sobrepeso e obesidade, foram desenvolvidos com base de dados de seis 

países (Estados Unidos, Brasil, Grã-Bretanha, Hong Kong, Holanda e 

Singapura). 

Os cortes internacionais do IMC para a criança com excesso de peso e 

obesidade cobrem a faixa etária entre os 2 e 18 anos e baseiam-se nos pontos 

de corte para adultos de 25 e 30kg/m2 na idade de 18 anos. Eles têm sido 

amplamente utilizados, com mais de 1100 citações em sete anos, desde a sua 

publicação. Desta forma seria lógico produzir cortes de IMC para magreza e 

baixo peso utilizando o mesmo princípio. No entanto, abaixo do peso e 

magreza não tem o mesmo significado em adultos e crianças. Em adultos, o 

baixo peso ou magreza indica um IMC baixo, enquanto que nas crianças a 

magreza é baixo peso para a idade e baixo peso é a falta de peso para a 

altura. Cole et al. (2007) estendem o termo de magreza em adulto para as 

crianças, o que significa baixo IMC para a idade. 

7.3.5. Percentagem de Massa Gorda 

Segundo Silva e Sardinha (2008), uma das limitações da utilização dos 

rácios peso/altura é o facto de não distinguirem entre adiposidade e 

musculatura. As crianças com elevado peso corporal em massa magra podem 

ser facilmente classificadas como apresentando sobrecarga ponderal ou 

obesidade. Deste modo, torna-se necessário a estimativa da massa isenta de 

gordura (MIG), MG e percentagem de MG. Estes são algumas das soluções 

veiculadas para a estimativa da percentagem de MG em grupos diferenciados, 

nomeadamente em crianças e adolescentes. No entanto, há uma escassez de 

estudos que apresentem valores de corte para este indicador, tornando difícil a 

tarefa de classificar a MG de uma criança em função da sua saúde metabólica. 

Os mesmos autores (Silva & Sardinha, 2008) referem no estudo de 1992 de 

William, com uma amostra elevada de rapazes e raparigas, permitiu identificar 

valores de corte para a obesidade infantil, especificamente, acima de 25% de 

MG nos rapazes e 30% de MG nas raparigas. Estes ainda referem que a falta 
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de métodos válidos para a estimação da MG, em conjunto com reduzidos 

estudos que relacionem a MG com fatores de riscos para a saúde na infância e 

adolescência, têm dificultado a definição clara de valores de corte para MG 

nesta população. Como complemento ou em alternativa aos valores de corte 

IMC anteriormente apresentados é importante fazer referência às curvas de 

percentis para a MG proposta no Reino Unido que resultaram de um estudo 

com 2985 crianças e adolescentes caucasianos. 

Estes autores avançaram com a utilização de quatro categorias, 

designadamente magro, normal, gordura em excesso e obeso, para os valores 

de corte proposto no Quadro 5 para os rapazes e Quadro 6 para raparigas. 

Estes valores foram estimados pelos princípios da BIA (Tanita modelo BC-

418MA e Tanita Corporation). A grande vantagem destas curvas apresentadas 

é o facto de possibilitarem determinar a adiposidade, componentes do peso 

excessivo que estão associados à morbosidade, bem como a classificação 

incorreta, através do IMC, de crianças com uma massa muscular mais elevada 

como tendo peso excessivo ou obesidade.  

 

Quadro 5 - Classificação da percentagem de massa gorda para o sexo masculino (14 aos 18 anos), 
segundo McCarthy et. al. (2006)  

 
Idade 

(anos) 

Percentil (Rapazes) 

2 9 25 50 75 85 91 95 98 

Magreza Normal Excesso Obeso 

14 10,9 12,3 14 16,2 19,2 21,3 23,3 25,9 29,5 

15 10,4 11,8 13,6 15,8 18,7 20,7 22,6 25 28,2 

16 10,1 11,5 13,3 15,5 18,4 20,3 22,1 24,3 27,2 

17 9,8 11,3 13,1 15,4 18,3 20,1 21,8 23,9 26,5 

18 9,6 11,2 13,1 15,4 18,3 20,1 21,7 23,6 25,9 
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Quadro 6 - Classificação da percentagem de massa gorda para o sexo feminino (14 aos 18 anos), 
segundo McCarthy et al. (2006) 

 
Idade 

(anos) 

Percentil (Raparigas) 

2 9 25 50 75 85 91 95 98 

Magreza Normal Excesso Obeso 

14 16 18,3 20,9 24 27,5 29,6 31,5 33,6 36,1 

15 15,7 18,2 21 24,1 27,7 29,9 31,7 33,8 36,3 

16 15,5 18,1 21 24,3 27,9 30,1 32 34,1 36,5 

17 15,1 17,9 21 24,4 28,2 30,4 32,3 34,4 36,8 

18 14,7 17,7 21 24,6 28,5 30,8 32,7 34,8 37,2 

7.4. Objetivos 

 Sendo o 10º ano um ano de transição do ensino básico para o 

secundário e uma fase marcada pela adolescência plena, em que usualmente 

os distúrbios de peso (a mais ou a menos) tendem a acentuar-se, este estudo 

tem como objetivo central caracterizar os alunos de 10º ano de escolaridade da 

escola da APEL ao nível das variáveis que se relacionam com as alterações 

morfológicas, designadamente os níveis de atividade física e a composição 

corporal. Para dar resposta a este propósito o estudo está subdividido em duas 

componentes, uma extensiva, mais abrangente e uma intensiva, centrada nos 

alunos que apresentam índice de magreza.  

7.4.1. Objetivos da Componente Extensiva 

1. Caracterizar os alunos do 10º ano de escolaridade da escola da 

APEL nos parâmetros da atividade física; 

2. Caracterizar os alunos do 10º ano de escolaridade da escola da 

APEL relativamente à sua composição corporal (Índice de Massa 

Corporal, Massa Gorda) em três momentos (início, meio e final do 

ano letivo).  

7.4.2. Objetivos da Componente Intensiva 

1. Caracterizar os níveis de atividade física dos alunos que 

apresentam índice de magreza, em geral e em função do sexo. 
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2. Analisar a percentagem de massa gorda dos alunos que 

apresentam índice de magreza, em geral e em função do sexo, no 

início e no final do ano letivo 

7.5. Metodologia 

7.5.1. Amostra 

Este estudo engloba duas componentes: uma extensiva e outra 

intensiva. Na primeira componente do estudo, a extensiva, participaram cento e 

trinta e seis alunos (cinquenta e nove do sexo feminino e setenta e sete do 

sexo masculino) do 10º ano de escolaridade, matriculados na disciplina de EF 

da Escola APEL, situada na cidade do Funchal. Os participantes tinham idades 

compreendidas entre os 14 e os 19 anos, com uma idade média de 15,25 anos 

(Quadro 7). 

Quadro 7 - Número, média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo de idades da amostra total 

 
Nº MÉDIA± DESVIO PADRÃO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO 

RAPAZES 77 15,38 ± 1,12 15 14 19 

RAPARIGAS 59 15,08 ± 0,79 15 14 17 

TOTAL 136 15,25 ± 1 15 14 19 

Em termos de idades, a média tanto a nível geral como de género é de 

quinze anos, sendo que os rapazes apresentam uma média ligeiramente 

superior às raparigas. Como podemos observar na Figura 19, no início do ano 

setenta e dois alunos tinham quinze anos, uma idade normal para alunos que 

frequentam o 10º ano de escolaridade.  

 

Figura 19 - Distribuição da Idades dos Alunos de 10º ano 

 

25 

72 
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Idades dos Alunos de 10º Ano 

14 Anos 15 Anos 16 Anos 17 Anos 18 Anos 19 Anos 
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Como podemos observar no Quadro 8, os alunos que apresentavam 

índice de Magreza das turmas do 10º ano da escola da APEL, (amostra) eram 

39 alunos, 17 do sexo masculino e os restantes 22 do sexo feminino. De 

realçar que a média de idades da amostra é de quinze anos, sendo que o 

elemento mais novo tem catorze anos, tanto nos rapazes como nas raparigas, 

e o elemento mais velho (rapaz) tem dezassete anos. 

Quadro 8 - Número, média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo de idades da amostra de 
alunos do 10º da Escola da APEL 

 
Nº MÉDIA± DESVIO PADRÃO MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO 

RAPAZES 17 15,06±0,56 15 14 16 

RAPARIGAS 22 15,45±1,01 15 14 17 

TOTAL 39 15,28±0,86 15 14 17 

7.5.2. Instrumentos 

Esta investigação é de natureza aplicada, na medida em que responde a 

problemas imediatos; usa situações da vida real; os participantes são seres 

humanos; os resultados produzidos têm valor/aplicação direta para 

profissionais e há um controle limitado sobre o ambiente de pesquisa (Thomas, 

Nelson, & Silverman, 2005). O instrumento utilizado para determinar os níveis 

de atividade física foi o questionário de Baecke et al. (1982). Em termos de 

aplicação este foi transversal, pois a recolha dos dados ocorreu apenas num 

momento temporal. O questionário de Baecke. et al. (1982), é constituído por 

16 perguntas. Este instrumento permite diferenciar o nível de atividade física 

global, a partir de três índices: de trabalho (AF Escolar), de desporto (AF 

Desportiva) e de tempo de lazer /recreação (AF Lazer). Existe um conjunto de 

perguntas específicas para cada um dos índices. (ANEXOS VI). Cada índice de 

atividade é formado por um conjunto de perguntas que exigem a determinação 

de um score, de 0 a 5, entre a intensidade, duração e frequência que a pessoa 

realiza numa determinada atividade (AFE, AFD, AFL). Em relação ao total o 

máximo é 11. 

Adicionalmente foram colocadas algumas questões do questionário 

PAQ-C de Crocker et al. (1997), que permitiram obter informações sobre o 

comportamento dos alunos durante às aulas de Educação Física, nos 

intervalos das aulas, nos intervalos do almoço, dentro da escola, fora da escola 

e nos fins de semana, ao nível da intensidade e da duração. Ao alunos foram 
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classificados relativamente aos níveis de AF em: Menos Ativo, Moderadamente 

Ativos e Mais Ativo. 

Na componente antropométrica foram efetuadas as seguintes medições: 

a altura e o peso. Na componente da composição corporal, esta foi realizada 

em três momentos, uma em cada período do ano letivo de forma a poder 

observar diferenças, ou não, que ocorreram ao longo do ano nos alunos do 10º 

ano. As avaliações foram conduzidas pelos respetivos professores de cada 

turma.   

A classificação do IMC e da percentagem de MG utilizada foi: Magreza, 

Peso Normal, Excesso de Peso e Obesidade. 

7.5.3. Procedimentos de recolha 

O questionário, foi aplicado no segundo período do ano letivo 

2013/2014. Cada questionário foi respondido num tempo médio de quinze 

minutos. Para a realização do questionário foi enviado previamente a cada 

encarregado de educação um pedido de autorização para que estes 

permitissem a utilização dos dados adquiridos na realização do estudo. Para 

tal, fizemos um requerimento ao diretor pedagógico da escola da APEL e ao 

delegado do grupo de EF da escola da APEL. Após os dois terem deferido o 

pedido, o núcleo de estágio enviou os pedidos aos EE. Após a sua recolha 

procedeu-se à realização dos questionários. Cada turma realizou o 

preenchimento dos questionários no início da aula de EF, desta forma não 

houve interferência com as restantes disciplinas e assim foi possível controlar a 

participação das turmas e garantir que nenhuma ficava de fora desta fase do 

estudo.  

No momento dos alunos preencherem os questionários, esteve sempre 

presente um professor estagiário, juntamente com o professor da turma. Este 

processo permitiu que, os questionários fossem verificados aquando da 

entrega de forma a garantir que os alunos respondiam a todas as questões.  

A explicação sobre como funcionava o preenchimento foi feita no 

momento da entrega dos questionários. Com o decorrer do preenchimento, 

quando surgiam questões, estas foram devidamente esclarecidas.  

Relativamente à composição corporal recorreu-se à balança “Tanita”, 

equilibrada para não atletas. Deste processo obteve-se o peso, o IMC e a 
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percentagem de MG. A altura foi medida pelo menos duas vezes aferindo um 

deferencial de dois milímetros. Caso esta diferença fosse superior a medição 

era repetida. A medição dos sujeitos ocorreu com eles descalços (respeitado o 

plano de Frankfut). Mais uma vez estas medições ocorreram com o respetivo 

professor de cada turma estando sempre o professor estagiário presente para 

verificar a fidelidade das mesmas. 

7.5.4. Procedimentos de análise 

As respostas aos questionários foram inseridas numa base de dados no 

Microsoft Excel®, após os alunos terminarem o questionário. Na base de dados 

foram selecionadas as questões de atividade física escolar (1 a 8), as questões 

da atividade física desportiva (9 a 12) e as questões relacionadas com a 

atividade física de lazer (13 a 16). Em termos de procedimentos de análise 

utilizaram-se as medidas descritivas básicas, de tendência central e de 

dispersão - as médias, desvios padrão, máximos e mínimos de cada escala ao 

nível do total da amostra e por variável. 

7.6. Resultados 

7.6.1. Componente Extensiva 

Em relação aos níveis de atividade física os níveis estão presentes na 

Figura 20 

.  

Figura 20 Níveis de Atividade Física 

 

Menos ativos 
Moderadamente 

ativos 
Mais ativos 

Rapazes 0 41 33 

Raparigas 0 43 16 

Total 0 84 49 

Niveis de Atividade Física 
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Os dados revelam que 63% dos alunos são “Moderadamente Ativos” (84 

alunos) e os restantes 37% estão no patamar de “Mais ativos” (49 alunos). De 

referir que os rapazes surgem como mais ativos que as raparigas. 

 Como podemos observar no Quadro 9, as médias dos índices de 

atividade são muito próximos. Os valores da atividade física escolar são os 

mais baixos, isto pode dever-se ao fato de como se deslocam para a escola, e 

visto que a grande maioria dirige-se para a escola de carro, faz com que estes 

valores sejam mais baixos, isto também está associado a pouca atividade 

realizada nos intervalos das aulas.  

Quadro 9 – Índice de AFE, AFD e AFL 

 
MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO 

AFE 2,37 ± 0,37 1,25 3,25 

AFD 2,82 ± 0,74 1,25 4,25 

AFL 2,81 ±0,61 1,5 4,75 

TOTAL 8 ± 1 5 11 

AFE – Atividade Física Escolar 
AFD – Atividade Física Desportiva 
STL – Atividade Física Lazer 

Relativamente às médias do IMC, como se pode verificar no Quadro 10, 

tanto o IMC como a percentagem de MG aumentaram, ao longo dos três 

momentos de avaliação. Já em relação à percentagem de MG, o valor inicial é 

menor que o final mas o final é inferior que o do segundo momento de 

avaliação. Face ao observável percebe-se que a percentagem de MG 

aumentou juntamente com o IMC ao longo do ano letivo. 

Quadro 10 - Média total, nos rapazes e nas raparigas dos três momentos de avaliação relativos à 
%MG e do IMC 

 

MÉDIAS 

1ºM 2ºM 3ºM 

IMC %MG IMC %MG IMC %MG 

TOTAL 22,83 19,36 22,89 20,86 23,01 20,10 

RAPAZES 23,66 15,56 23,69 16,20 23,75 15,46 

RAPARIGAS 21,81 24,12 21,91 26,64 22,03 26,13 

Observamos ainda que em relação aos rapazes o IMC não variou muito 

entre os dois primeiros momentos, e do segundo para o terceiro momento só 

aumentou 0,06Kg/m2; e embora tenha aumentado o IMC, apesar de ligeiro, a 

percentagem de MG diminuiu. Isto pode ser explicado pelo facto de os alunos 
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terem aumentado a sua altura. No que concerne às raparigas, notamos que o 

padrão é muito semelhante aos rapazes. Ocorreu um aumento, embora ligeiro, 

do IMC ao longo dos três momentos de avaliação. Já em relação à 

percentagem de massa gorda, esta aumentou do primeiro momento para o 

segundo, mas no terceiro momento voltou a diminuir. Na comparação entre os 

sexos é notório que as raparigas, embora apresentem sempre uma média 

menor nos valores de IMC, apresentam valores de percentagem de MG muito 

superiores aos dos rapazes. Este dado vai de encontro ao veiculado por 

Behnke (1974) que refere que nas raparigas: a gordura específica está 

presente principalmente na região mamária e região pélvica. Atendendo que é 

na faixa etária que as raparigas do presente estudo se encontram, se 

desenvolvem fisicamente, é natural que apresentem valores superiores aos dos 

rapazes. Ainda para Behnke (1974), o homem e mulher de referência 

apresentam uma gordura essencial de 3% e 12% do peso corporal. A gordura é 

acumulada no tecido adiposo subcutâneo e representa 15% do peso corporal 

das raparigas e 12 % do peso corporal dos rapazes (McArdle, Katch, & Katch, 

2001). 

Seguindo a lógica anterior, o Quadro 11 ilustra as médias relativamente 

à altura dos alunos e o seu peso, nos três momentos, e a média das idades no 

inicio do estudo. Como podemos observar a média de altura desde a avaliação 

inicial até a última avaliação aumentou um centímetro, este é um facto 

transversal tanto nos rapazes como nas raparigas. Em relação ao peso as 

médias todas aumentaram à volta de dois quilogramas, expecto nas raparigas 

em que o aumento foi menor, por volta de um quilograma. 

Quadro 11 - Médias Altura, Peso e Idade 

 

MÉDIAS 

1ºM 2ºM 3ºM 
Idade 

Altura Peso Altura Peso Altura Peso 

TOTAL 1,68 64,91 1,69 65,72 1,69 66,27 15,25 

RAPAZES 1,73 70,84 1,74 72,11 1,74 72,46 15,37 

RAPARIGAS 1,61 57,18 1,62 57,79 1,62 58,2 15,08 

O Quadro 12, ilustra a distribuição relativamente à classificação do IMC 

e da percentagem de MG, no total e em ambos os géneros, no primeiro 
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momento. Os dados evidenciam que existem trinta e nove casos de magreza 

entre os alunos de 10º ano. São estes os alunos sobre os quais se  vai reportar 

a segunda componente do estudo. Cinquenta e um alunos estão no patamar de 

peso normal, vinte e nove têm excesso de peso e dez casos de obesidade, isto 

num total de cento e vinte nove avaliações. Comparando os géneros 

verificasse que as raparigas apresentam um número mais elevado na 

classificação de magreza e menor no excesso de peso e obesidade, quando 

comparado com os rapazes. Já relativamente à comparação do IMC com a 

percentagem de MG, identificam-se menos dezasseis casos de magreza. Ainda 

assim a percentagem de MG apresenta 23 casos de magreza, e ao contrário 

do IMC, são os rapazes que apresentam maior número de casos de magreza. 

Comparando o primeiro momento de avaliação com o último momento 

(Quadro 13), notamos que em relação aos casos de magreza segundo o IMC 

diminuíram, apresentando menos nove casos, mas mantendo a superioridade 

nas raparigas em relação aos rapazes. No que concerne à percentagem de 

massa gorda, os valores do primeiro momento de magreza mantêm-se 

havendo apenas mais um caso nos rapazes e menos de um caso nas 

raparigas. De realçar que os casos de obesidade aumentaram nas raparigas e 

diminuíram nos rapazes. Com efeito, na primeira avaliação havia mais rapazes 

classificados como obesos e na avaliação final ocorreu mais nas raparigas. 

Quadro 12 - Distribuição consoante a classificação do IMC e da %MG do 1ºMomento 
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7.6.2. Componente Intensiva 

Em termos de atividade física (Figura 21) podemos observar que todos 

os elementos, como já tínhamos observado a quando do estudo extensivo, são 

todos ativos, sendo que a maioria se encontra no patamar de “moderadamente 

ativos” – todos os grupos encontram-se acima dos 60% (rapazes 65%, 

raparigas 73% e total 69%). Na comparação entre género nota-se que os 

rapazes são mais ativos visto apresentarem 35% no patamar de “mais ativos” 

em comparação com os 27% das raparigas. Isto também se verifica quando 

observamos os resultados dos alunos que ficaram de fora desta amostra, tendo 

os rapazes sempre mais percentagem no que diz respeito a serem “mais 

ativos”. 

  

Figura 21 - Níveis de Atividade Física da Amostra 

 

Ao dividirmos o questionário por grupo de resposta obtemos os 

resultados presentes no Quadro 14. 

Menos ativos 
Moderadamente 

ativos 
Mais ativos 

Rapazes 0 11 6 

Raparigas 0 16 6 

Total 0 27 12 

Níveis de Atividade Física da Amostra 

Quadro 13 - Distribuição consoante a classificação do IMC e da %MG do 2ºMomento 
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Quadro 14 - Índices de AFE, AFD e AFL 
 

 
MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO 

AFE 2,37 ± 0,37 1,25 3,25 

AFD 2,82 ± 0,74 1,25 4,25 

AFL 2,81 ±0,61 1,5 4,75 

TOTAL 8 ± 1 5 11 

AFE – Atividade Física Escolar 
AFD – Atividade Física Desportiva 
STL – Atividade Física Lazer 

Como podemos observar a média mais baixa é nas atividades escolares, 

o que já se tinha verificado a quando do estudo da atividade nos alunos de 

10ºano, isto pode dever-se ao fato de os alunos se deslocarem para a escola 

de carro. Relativamente à prática de atividade desportiva, mais de metade da 

amostra pratica desporto, 56% pratica e 44% não pratica desporto, fora da 

escola.  

Os alunos identificados com índice de Magreza foram trinta e nove 

casos. Destes apenas um tinha sido identificado em Magreza na primeira 

avaliação, sendo que os restantes trinta e oito elementos se encontravam no 

limiar de magreza (quadro 15).. 

Quadro 15 - Distribuição inicial e final relativamente ao IMC e à %MG 

 

Como podemos observar a amostra inicial em termos de IMC é de trinta 

e nove elementos que apresentam-se no estado de magreza (Quadro 15). 

Destes trinta e nove alunos, apenas quinze apresentam em relação à 

percentagem de MG classificação de magreza, sendo que vinte e três se 

encontravam com peso normal e um aluno com excesso de peso. Os 

resultados finais mostram que dos trinta e nove alunos que se encontravam em 

magreza, apenas vinte e oito mantiveram essa classificação, com nove desses 

alunos a aumentarem o IMC ligeiramente e um a aumentar até estar 

classificado com excesso de peso. Em relação à percentagem de MG também 

IMC Magreza Peso Normal Excesso de Peso Obesidade Não Realizou

Inicial 39 0 0 0 0

Final 28 9 1 0 1

%MG Magreza Peso Normal Excesso de Peso Obesidade Não Realizou

Inicial 15 23 1 0 0

Final 13 21 2 2 1
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ocorreu mudanças na classificação, tendo mesmo acontecido dois alunos 

aumentarem de tal modo que atingiram a obesidade.  

Este aumento pode ser derivado de vários fatores, designadamente à 

interrupção da prática de atividade física e a adoção de hábitos alimentares 

errados. Contudo, através deste estudo não foi possível identifica-los. 

Um dos casos de obesidade após observação dos dados concluímos 

que embora o peso do corpo se tenha mantido a percentagem de massa gorda 

aumentou, o que nos leva a concluir que este aluno perdeu massa muscular e 

ganhou massa gorda. 

Em relação ao IMC consoante o género podemos observar que as 

médias, como era de esperar, aumentaram desde a avaliação inicial para a 

final, visto que a média total também aumentou. De notar que os valores 

mínimos praticamente se mantiveram muito próximos e no caso das raparigas 

nem ocorreu qualquer mudança. A noção que fica é que quem apresentava os 

valores mais baixos conseguiram mantê-los ao longo do ano. Já no que diz 

respeito aos valores máximos de registar que tanto rapazes como raparigas 

aumentaram o seu valor máximo de IMC, tendo mesmo ocorrido uma 

alternância de um caso para excesso de peso, como podemos observar no 

Quadro 16. A ligeira diferença que se observa entre rapazes e raparigas nas 

médias do IMC, pode ser explicada pela diferença nas suas alturas sendo que 

os rapazes apresentam uma média de altura superior ao das raparigas. 

Quadro 16 - IMC em relação ao Género 

IMC Nº MÉDIA MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO 

RAPAZES 
IMC I 17 18,95 ± 1,23 19,25 16,12 20,68 

IMC F 16 19,65 ± 2,3 19,4 16,22 26,75 

RAPARIGAS 
IMC I 22 18,91 ± 0,89 19,17 17,35 20,12 

IMC F 22 19,55 ± 1,29 19,65 17,35 23,09 

TOTAL 
IMC I 39 18,92 ± 1,04 19,25 16,12 20,68 

IMC F 38 19,59 ± 1,76 19,53 16,22 26,75 

No Quadro 17 pode ser observada a diferença entre a avaliação inicial e 

final relativamente à percentagem MG, no total e entre géneros. Observa-se 

assim que ocorreu um aumento na média final total da percentagem MG, este 

facto está relacionado com o aumento da percentagem MG nas raparigas, visto 

que inicialmente o valor máximo que apresentavam era de vinte e três e meio e 
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no final apresentam um valor dez valores acima. Isto pode ser explicado, como 

já referi anteriormente, pelo facto de as raparigas na fase de adolescência 

desenvolverem carateres morfológicos, e desta forma aumentarem a sua 

percentagem de massa gorda. De realçar que no caso dos rapazes o valor 

máximo diminuiu cerca de três valores embora a média tenha aumentado, isto 

pode ser explicado pelos valores mais baixos terem aumentado, visto no início 

o valor mínimo apresentar menos três valores que o final. Logo a conjugação 

do aumento do valor mínimo e diminuição do máximo fez com que a média 

aumentasse. De salientar que duas das raparigas que inicialmente se 

encontravam em estado de magreza segundo o IMC, no final encontram-se no 

patamar de obesidade, isto segundo a percentagem de MG. 

Quadro 17 - %MG em relação ao Género 

% MG Nº MÉDIA MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO 

RAPAZES 
%MG I 17 8,76± 4,18 8,6 2,7 20,6 

%MG F 16 9,63± 3,06 8,95 5,8 17,7 

RAPARIGAS 
%MG I 22 17,62± 4,23 17,65 6,6 23,5 

%MG F 22 20,6± 6,73 19,85 6,7 34 

TOTAL 
%MG I 39 13,76± 6,09 13,3 2,7 23,5 

%MG F 38 15,99± 7,72 16,45 5,8 34 

%MG I – Inicial 
%MG F – Final 

 

7.7. Conclusões do Estudo 

No que diz respeito ao estudo extensivo, conclui-se que os alunos de 

10ºano de escolaridade da escola da APEL, apresentam valores distribuídos 

entre a magreza e o peso normal, estando logo a seguir o excesso de peso e 

mais distante os casos de obesidade. Podemos afirmar então que está patente 

um problema no que concerne ao excesso de peso e obesidade nos alunos da 

escola deste ano de escolaridade. 

Em termos de AF a população de 10º ano é ativa na sua maioria, não 

obstante alguns elementos sejam menos ativos.  

Voltamos a confirmar através deste estudo que a classificação da 

composição corporal só através do IMC não basta, este não é 100% correto. 

Logo a junção dos resultados obtidos pelo cálculo da percentagem de MG 

ajudou a melhorar o sistema de classificação. Tornando-o mais preciso, visto 
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esta fornecer a gordura existente no corpo e não só o peso. O peso é a soma 

de todo o corpo, o que pode variar consoante vários fatores: como a massa 

muscular, a massa gorda, a densidade óssea entre outros. Assim, o cálculo 

através da MG é mais eficaz na classificação da composição corporal.    

Em termos de comparação entre sexos, não foram visíveis grandes 

diferenças entre estes no aspeto geral, embora quando se comparava o IMC 

verificavam-se mais casos de excesso de peso e obesidade nos rapazes que 

nas raparigas e em termos de magreza as raparigas sobrepunham-se os 

rapazes. Já na categoria de peso normal a diferença não era assim tao 

acentuada. Mas, quando se comparou a percentagem de MG entre géneros, a 

distribuição foi mais homogénea exceto na magreza, onde se observou que 

havia mais rapazes com índice de magreza do que raparigas, e na obesidade 

que havia mais raparigas que rapazes. 

Na parte intensiva do estudo o objetivo foi analisar os alunos com  níveis 

de Magreza recorrendo à conjugação de três indicadores: IMC, percentagem 

de MG e o nível de AF. Esta análise foi desafiante porquanto a literatura pouco 

se dedica à análise destes casos.  

No que diz respeito aos valores obtidos de referir que os alunos que 

apresentam magreza, apresentam resultados semelhantes no que concerne à 

prática de atividade desportiva, isto é, todos praticam. De salientar que os 

alunos não magros tem maior percentagem nos “mais ativos” que os que se 

encontram na classificação de magreza.  

Já em termos da conjugação entre o IMC e a percentagem de MG, como 

referido anteriormente, nem todos os casos de magreza identificados pelo IMC 

são realmente magreza, isto porque dos trinta e nove casos de magreza 

segundo o cálculo do IMC, apenas quinze se encontravam na classificação de 

magreza segundo a percentagem de MG. 

Em relação ao género existe um maior número de raparigas que 

apresentam estado de magreza. 

Para finalizar deixo uma questão: será que os níveis de magreza nas 

raparigas é maior que nos rapazes, está relacionado com a imagem que a 

sociedade transmite de mulher perfeita? 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  



 

107 

8. Considerações Finais 

É com enorme satisfação que cheguei ao fim desta etapa, não só por ser 

o último trabalho de estágio, mas também porque este documento representa 

um marco muito importante na minha formação académica e profissional. Este 

momento reclama por uma reflexão geral sobre a experiência, incluindo a 

própria elaboração do Relatório de Estágio Profissional. 

Contudo, como refere Campos (1995), este momento não pode ser 

encarado como sendo a meta final, mas como uma etapa de um longo 

percurso, pois qualquer que seja o nível de ensino e a especialidade de 

docência, o professor tem de possuir uma formação multifacetada e, por 

consequência, multidisciplinar. 

É com olhar de agrado e de satisfação que encaro todo o percurso. Foi, 

sem dúvida, uma experiência que marcará o meu futuro. Passei por 

variadíssimas experiências e vivências que fizeram deste EP um período de 

enriquecimento pessoal, profissional e também académico. Estou mais 

preparado e seguro para a vida profissional, embora tenha consciência que há 

sempre aspetos a corrigir.  

Ao longo deste ano letivo fui estagiário, mas nunca deixei de ser aluno. 

Todos os dias aprendia, quer a nível do ensino, quer em termos do 

envolvimento com a comunidade educativa. Senti um grande desenvolvimento, 

designadamente no modo de atuar e de pensar, como docente e como pessoa. 

Percecionei que fiquei dotado de novas perspetivas e de novos conhecimentos, 

que me deram a capacidade de refletir sobre novos assuntos.  

Neste primeiro exercício de docência aprendi muito, mas mesmo assim 

sei que há muito para aprender e corrigir. Acredito que é esta oposição do “não 

sabe/aprende” e do “falha/corrige” que me possibilitará, no futuro, continuar a 

caminhar no sentido de alcançar uma maior competência. 

Neste processo de prática de ensino em contexto real, o professor 

cooperante foi, sem dúvida, uma das “peças-chave” do sucesso alcançado. A 

forma como desempenhou o seu papel de supervisão, acompanhamento e 

colaboração em tarefas, foi muito importante para que melhorasse o meu modo 

de atuar, bem como as minhas capacidades, competências, além de também 

ter influenciado o meu modo de pensar neste âmbito. 
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O presente documento traduz, essencialmente, aquilo que fiz ao longo 

deste ano letivo e a reflexão de um ano de aprendizagens, experiências 

vivências, ou seja, tudo aquilo que fiz no EP. Este esforço de refletir acerca do 

vivido, atribuindo significado, veio colocar ainda mais em evidência que a 

reflexão é uma ferramenta essencial, à qual só comecei a dar valor este ano. É, 

de facto, muito importante refletir acerca do que fazemos, de forma cada vez 

mais aprofundada.  

É com muito orgulho que estou prestes a tornar-me professor de EF. 

Tenho perfeita consciência de que ainda há um longo caminho de 

aprendizagens a percorrer. Só não irei abraçar esta profissão se os fatores 

externos não o permitirem. Ainda assim, considero que conseguir ir mais longe 

vai depender muito de mim. 

Este EP foi apenas uma pequena ajuda para efetuar o salto. 

Convictamente afirmo que não vou parar de exercitar para ir ainda mais longe, 

contribuindo para a minha evolução pela procura de mais conhecimento sobre 

esta área. Devo ainda tentar atualizar, sempre que possível, o meu 

conhecimento e adaptá-lo às necessidades do presente, com os olhos no 

futuro, pois a sociedade está em constante evolução.  

Estou consciente que dei o meu melhor e ao olhar para trás sinto 

orgulho no realizado. Para além disso, estabeleci laços de amizade com 

pessoas que irão ficar para sempre guardadas na minha memória, pois 

ajudaram-me a crescer enquanto aluno e futuro professor e também como 

homem.  

Ainda durante o estágio tive a oportunidade de verificar a verdadeira 

dimensão que uma escola tem em termos de relações humanas e das 

vantagens que a cooperação entre os diversos elementos da comunidade 

educativa tem para o desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem 

eficaz.  

O balanço que faço deste ano de estágio é positivo e destaco alguns 

aspetos: A concretização dos objetivos das várias atividades extracurriculares e 

do projeto de cooperação entre a escola e a comunidade; o bom 

relacionamento com o grupo de EF, com os alunos, com os membros da 

direção, com os outros professores da escola e com os funcionários; a 

experiência adquirida nas diferentes dimensões da intervenção pedagógica.  



 

109 

Em síntese, aprendi muito neste ano de estágio e considero que a 

experiência que tive foi muito significativa, pois verifiquei que nem tudo é fácil, 

mas que tudo é possível de alcançar pelo próprio esforço. 

Face a este panorama, proponho-me também enveredar por outras 

áreas que possam ser veículos para, mais tarde, aceder ao ensino. Assim 

sendo encontro-me a frequentar um curso de treinador de futebol nível 1 da 

UEFA, de maneira a aumentar os meus conhecimentos sobre a profissão de 

ensinar/educar, e de certa forma alargar a minha possibilidade de entrada no 

mundo do trabalho. 
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Dia\Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Dom 1 1 1

Seg 2 2 2

Ter 3 1 3 1 3

Qua 4 2 4 1 2 4

Qui 5 3 5 2 3 1 5

Sex 6 4 1 6 3 4 Fim 2ºP 2 6 Fim 11º

Sab 7 5 2 7 4 1 1 5 3 7

Dom 8 6 3 8 5 2 2 6 4 8

Seg 9 7 4 9 6 Inicio 2ºP 3 3 7 5 9

Ter 10 8 5 10 7 4 4 8 6 10

Qua 11 9 6 11 8 5 5 9 7 11

Qui 12 10 7 12 9 6 6 10 8 12

Sex 13 11 8 13 10 7 7 11 9 13

Sáb 14 12 9 14 11 8 8 12 10 14

Dom 15 13 10 15 12 9 9 13 11 15

Seg 16 14 11 16 13 10 10 14 12 16

Ter 17 Inicio 1ºP 15 12 17 14 11 11 15 13 17

Qua 18 AP 16 13 18 Fim 1º P 15 12 12 16 14 18

Qui 19 17 14 19 16 13 13 17 15 19

Sex 20 18 15 20 17 14 14 18 16 20

Sáb 21 19 16 21 18 15 15 19 17 21

Dom 22 20 17 22 19 16 16 20 18 22

Seg 23 FG 21 18 23 20 17 17 21 19 23

Ter 24 22 19 24 21 18 18 22 Inicio 3ºP 20 24

Qua 25 23 20 25 22 19 19 23 21 25

Qui 26 24 21 26 23 20 20 24 22 26

Sex 27 25 22 27 24 21 21 25 23 27

Sáb 28 26 23 28 25 22 22 26 24 28

Dom 29 27 24 29 26 23 23 27 25 29

Seg 30 28 25 30 27 24 24 28 26 30

Ter 29 26 31 28 25 25 29 27

Qua 30 27 29 26 26 30 28

Qui 31 28 30 27 27 29

Sex 29 31 28 28 30

Sáb 30 29 31

Dom 30

Seg 31

Ter

Feriados Futebol Andebol Ginástica

Férias Voleibol Badminton Basquetebol

  

ANEXO I - Plano Anual 
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Mês Set Out Out Out Out Nov Nov Nov Nov Dez Dez Dez

Dia 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16

Aula 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Sessão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AD I E E E E E E E E C AS

AD I E E E E E E E E C AS

AD I E E E E E E E C AS

AD I E E E E E E E E C AS

AD I E E E E E E E C AS

AD I E E E E E E E C AS

AD I E E E E E C AS

AD I E E E E E C AS

AD I E E E E E E C AS

AD I E C AS

AD I E E E E C AS

I

I

I

I

Espaço: Polivalente O

Domínios Conteúdos Habilidades Motoras

Turma 11ºA4Futebol
P

s
ic

o
m

o
to

r

Passe

Receção

Remate

Controlo de bola

Drible

Penetração

Desmarcação

T
É

C
N

IC
A

T
Á

T
IC

A

Apoio

Pressão

Marcação HxH

Marcação Zona

Condição Física e Fisiológica

Velocidade

C
. 

C
o
o
rd

e
n
a
.

Ritmo

Conteúdos que vão sendo abordados ao longo das aulas.
Coordenação

Equilibrio

Orientação Espacial

C
. 

C
o
n
d
ic

io
. Força

Conteúdos que vão sendo abordados ao longo das aulas.
Flexibilidade

Resistência

Socioafetivo Conceitos Psicossociais Conteúdos que vão sendo abordados ao longo das aulas.

C
o
g
n
it
iv

o

C
. 

D
e
s
p
o
rt Modalidade

Conteúdos que vão sendo abordados e familiarizados 

ao longo das aulas

Regras

Termologia

Equipamento

 

ANEXO II - Unidade Didática de Futebol 
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ANEXO III – Estrutura do Plano de Aula 
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ANEXO IV - Cartaz Torneio de Futebol 
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ANEXO V - Exemplo de um Plano de Treino 
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ANEXO VI - Questionário de Atividade Física 
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ANEXO VII - Consentimento de Realização enviado ao Diretor da Escola e o Diretor Pedagógico 
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ANEXO VIII - Consentimento de Participação enviado aos alunos 
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ANEXO IX - Convocatória de Reunião de Grupo de EF 
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ANEXO X - ATA referente à Reunião de Grupo de EF 


