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“Adoramos a perfeição, porque não a podemos ter; repugna-la-íamos, se a 

tivéssemos. O perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito. 

(Pessoa, 1982) 
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RESUMO 

O relatório de Estágio descreve de uma forma reflexiva as minhas 

vivências/experiências enquanto professora de EF durante o ano de estágio 

profissional. Para além disso, o presente documento contém uma reflexão 

sobre a própria reflexão que visa o desenvolvimento pessoal enquanto 

professora. 

Realizei o EP na Escola Secundária de Ermesinde, num grupo de 

estágio composto por 4 elementos, supervisionado e orientado por um 

professor cooperante (professor da escola) e por uma professora orientadora 

(professora da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto). 

A divisão do Relatório de Estágio é feita e 5 capítulos. O primeiro é 

composto pela“Introdução”, na qual é apresentada uma caracterização geral do 

Estágio Profissional, bem como a finalidade e estrutura do Relatório. Passando 

para o segundo capitulo encontramos um“Enquadramento Biográfico”, onde é 

realizada uma reflexão autobiográfica e são referidas as expectativas iniciais 

em relação a este ano de Estágio. De seguida, o terceiro capítulo diz respeito 

ao “Enquadramento da Prática Profissional”, onde são apresentados os 

contextos legais, institucionais e funcionais do Estágio Profissional. O quarto 

capítulo contém a “Realização da Prática Profissional”, que assenta nas quatro 

áreas de desempenho que orientam todo o processo de estágio. Na área 4 

deste capítulo está inserido o projeto de estudo que visa perceber “A influência 

dos diferentes Estilos Educativos Parentais na prática de Atividade Física dos 

jovens. Diferença entre Géneros.” Por fim, o último capítulo deste relatório 

engloba a “conclusão e as perspetivas para o futuro”. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, REFLEXÃO, DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL 
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ABSTRACT 

 

The practicum report describes in a reflective way my experience as a 

physical education teacher during this traineeship. This document contains too, 

a reflection on the own reflection aiming a personal development as a teacher. 

I realized the traineeship in EscolaSecundária de Ermesinde, in a group 

of 4 elements, supervised and guided by a cooperating teacher (school teacher) 

and a guiding teacher (Professor at the School of Sport, University of Porto). 

The division of Practicum Report is made in 5 chapters. The first one 

relates to “Introduction” which presents a general characterization of 

Professional Practice, and the purpose and structure of the Report. Moving one 

to the second chapter we find a “Personal Dimension”, where is made a 

autobiographical reflection and are referred to the initial expectations regarding 

this Internship year. The third chapter concerns the "Professional Practice 

Framework" which presents the traineeship’s legal, institutional and functional 

contexts. The fourth chapter contains the "Professional Practice” which focuses 

on four performance areas that guide the entire traineeship process. In area 4 

of this chapter is inserted a project study that aims to realize "The influence of 

different Educational Parenting Styles in the practice of physical activity among 

young people. Gender Difference." Finally, the last chapter of this report 

includes the “conclusion and expectations about the future”. 

 

KEY-WORDS: TRAINEESHIP, REFLECTION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
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1. INTRODUÇÃO 
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O presente documento, relatório de estágio (RE), surge no âmbito do 

Estágio Profissional (EP), unidade curricular do segundo ciclo de estudos, 

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

Básico e Secundário (EEFEBS) da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). 

Apesar de o professor não ser “o centro do sistema educativo” (Teixeira 

1993), pois esse lugar cabe ao aluno, é uma peça fundamental para tornar o 

processo ensino-aprendizagem algo melhor. Para isso devemos sempre ter em 

conta o professor, como sendo uma pessoa com angústias, necessidades e 

incertezas, já que para dar resposta ao que lhe é exigido atualmente são 

necessárias persistência e sabedoria (Ferreira, 2009) 

O professor é então fundamentalmente caracterizado pela ação de 

ensinar, ou seja, fazer com que alguém aprenda algo (Roldão, 2007). 

O ensinar algo aos alunos pelos quais fiquei responsável durante este 

ano letivo, foi a minha preocupação número um, pois só assim iria estar a 

cumprir com o papel de professora, e só assim este EP se iria concretizar na 

sua plenitude.  

Foi um ano de muitas aprendizagens e bastante enriquecedor, que 

promoveu um enorme desenvolvimento a nível pessoal, social e profissional. 

Foi no confronto desgastante com a realidade que percebi o valor das 

aprendizagens durante todos os anos passados na faculdade, foi na prática 

que toda a teoria fez sentido.  

Foi com todo o processo de erro e reflexão que me foi possível evoluir e 

ansiar pela competência profissional. 

“(…) ser bom professor não é um ESTADO DE SER. É um permanente 

VIR A SER.”(Krug. H, 2005 cit. por Krug. R,2008). 

 

O EP apresenta-se como o primeiro contato com a profissão docente 

onde se pretende que utilizemos todas as ferramentas e aprendizagens 
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adquiridas ao longo do primeiro ciclo de estudos, bem como no ano transato, 

para ultrapassar as dificuldades com que nos deparamos. Assim como nos 

permite desenvolver uma serie de competências essenciais para o nosso futuro 

como professores. 

No documento do Regulamento da Unidade Curricular do Estágio 

Profissional a Professora Zélia Matos refere que “O Estágio Profissional visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

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

aos desafios e exigências da profissão”(Matos, 2012b, p.2). Esta mesma autora 

refere que estas competências profissionais que se pretendem ver 

desenvolvidas organizam-se nas seguintes áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 II. Participação na Escola 

 III. Relação com a comunidade 

 IV. Desenvolvimento profissional 

 

O EP desenvolve-se durante os terceiro e quarto semestres do 2º ciclo 

de estudos, tendo a duração efetiva de um ano letivo. O meu EP teve lugar na 

Escola Secundária de Ermesinde (ESE), situada no concelho de Valongo. 

Estive inserida num Núcleo de Estágio constituído por quatro elementos, 

acompanhados e supervisionados por um professor da escola, designado de 

Professor Cooperante, e um professor da Faculdade, denominado Orientador. 

Fiquei responsável pelo processo de ensino-aprendizagem de uma 

turma do 11º ano do Ensino Secundário, do Curso de Ciências e Tecnologias, 

turma essa que foi atribuída ao professor cooperante e portanto, a 

responsabilidade legal sobre a mesma era dele.  
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Neste sentido, o Professor Cooperante foi acompanhando de perto o 

meu desempenho como professora da turma, contudo, foi-me dada liberdade 

para tomar as opções que me parecessem mais adequadas, sentindo então o 

peso da responsabilidade sob os meus alunos e sob as suas aprendizagens. 

Com vista a finalizar o EEFEBS surge a realização do presente relatório 

de estágio. Este documento tem como finalidade descrever toda a atividade 

desenvolvida durante o EP e de uma forma crítica refletir sobre as experiências 

vivenciadas e todas as competências adquiridas. 

Este RE é então o produto de um ano letivo, sob o qual importa refletir. 

Serve para finalizar o trabalho realizado, mas também serve de fundamento ao 

mesmo. 

O relatório encontra-se assim dividido em 5 partes. A primeira parte diz 

respeito à caracterização geral do estágio, salientando os seus principais 

objetivos, finalidades e a forma como ele se processa. A segunda refere-se ao 

enquadramento biográfico “Dimensão Pessoal”, onde descrevo todo o meu 

percurso até ao momento e as razões que me fizeram optar por este caminho, 

referindo ainda as expectativas com que parti para a realização do EP.  

Na terceira parte apresenta-se o enquadramento da prática profissional, 

constando inicialmente uma caracterização legal e institucional do estágio, 

seguindo-se uma caracterização da escola e meio envolvente, bem como do 

grupo de professores de EF e da turma que lecionei. 

 A quarta parte refere-se à realização da prática profissional, elaborada 

como base nas reflexões feitas ao longo do estágio, encontrando-se dividida 

em quatro áreas de desempenho (as áreas 2 e 3 estão agrupadas), o que faz 

com que nela seja descrito todo o trabalho desenvolvido em cada uma das 

respetivas áreas anteriormente descritas. Nesta parte estará também presente 

o meu projeto de estudo, que assenta em perceber “A influência dos diferentes 

Estilos Educativos Parentais na prática de Atividade Física dos jovens. 

Diferença entre Géneros”. 
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 Na quinta e última parte efetuo um balanço geral de todo o EP e do meu 

percurso enquanto estudante estagiária, com o objetivo de dar sentido a esta 

experiência e tentar tirar referências que me irão ajudar na entrada na vida 

profissional. Serão também construídas perspetivas e objetivos para o futuro. 
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2.1- Eu e o meu percurso 

 

O meu nome é Ana Sofia Oliveira Rodrigues, nasci no dia 15 de Agosto 

de 1989, e desde esse primeiro momento que não estou sozinha, pois comigo 

nasceu também a minha irmã gémea. Sou natural de Guimarães, uma cidade 

que adoro e na qual cresci, tenho 23 anos e a Licenciatura em Ciências de 

Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Desde 2007 

que vivo no Porto com a minha irmã, por motivos académicos, mas 

principalmente porque construí uma vida nessa cidade a fazer o que mais amo, 

dançar. 

Considero-me uma pessoa sonhadora e ambiciosa, não gosto de 

pensar que só posso contar com aquilo que a vida tem reservado para mim, 

mas sim com o que eu vou poder fazer, com que esta me dê muito mais. A 

coisa que mais valorizo na vida é o amor da minha família, e um dia conseguir 

dar-lhes tudo aquilo que merecem, é o que mais me motiva para acabar este 

curso e lutar pelo meu futuro. 

Quando era mais nova não pensava muito na profissão que queria ter, 

não pensava nisso. Quando chegou o momento de decidir o caminho a seguir, 

eu percebi que naturalmente, o meu caminho começou a ser traçado e já não 

se tratava bem de uma escolha. Ser bailarina era aquilo pelo qual iria lutar, pois 

sabia que só isso me faria feliz. 

A única escolha que tive de fazer foi se queria apenas essa alternativa 

para o meu futuro, ou se dava a mim mesma uma segunda opção, com a qual 

pudesse conjugar o ser bailarina. Isso baseava-se em escolher entre a 

Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, ou a Faculdade de Desporto, 

no Porto. Por razões de abrir meu leque de possibilidades e também por 

questões monetárias, decidi ficar pelo Porto. 

Sempre gostei de Desporto e desde os 10 anos que sempre integrei o 

Desporto escolar da minha escola, quer no futsal como na Dança. 

Foi precisamente com o desporto escolar que descobri a minha paixão 

pela dança e tudo começou a fazer sentido. Com a orientação da minha 

professora comecei a fazer aulas de dança num ginásio em Guimarães e 

participei no meu primeiro espetáculo. A entrada neste ginásio viria a decidir o 
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rumo da minha vida e, por isso, referi anteriormente que não se tratou de uma 

escolha. 

Uns anos mais tarde comecei a ajudar a minha professora de desporto 

escolar na coordenação do grupo e com isso o prazer em dançar aumentou e 

surgiu o gosto de partilhar conhecimentos com os outros, vendo-os crescer 

pela dança. 

Aos 16 anos os meus pais deram-me a liberdade de ir para a cidade do 

Porto, investir na minha formação como bailarina aproveitando ao máximo 

todas as oportunidades para evoluir e prosseguir com o meu sonho, e desde aí 

nunca mais parei, conheci a cidade e fiz amizades para a vida. 

Chegada a altura de ingressar no ensino superior e devido às notas 

nos exames nacionais, não entrei na minha primeira opção (FADEUP), e 

apesar de ter conseguido colocação em outras faculdades do país na mesma 

área decidi não ir por várias razões. Esperei um ano e então concorri outra vez, 

contudo, visto que a média de entrada não diminuiu de um ano para o outro, 

mas sim aumentou, já nem pensei duas vezes e concorri ao ISMAI para lá 

frequentar o primeiro ano e depois pedir transferência. Assim foi, e tenho a 

dizer que gostei muito desse ano, e só não continuei lá a minha formação 

académica devido aos custos serem muito elevados. 

Foi notório para mim, que para conseguir conciliar a dança com os 

estudos na faculdade tinha que ter sempre as coisas muito organizadas e 

manter-me focada no meu objetivo. Nunca coloquei em causa parar de dançar 

para conseguir terminar o curso, já que isso era impossível, sendo a dança a 

minha primeira opção. Contudo, sempre dei o meu melhor na faculdade pois 

queria aproveitar ao máximo esta oportunidade de aprender e claro tentar obter 

os melhores resultados, com vista a um futuro melhor. Para além de todas 

estas razões, o meu empenho e dedicação na vida académica tinha um 

propósito bem claro, orgulhar os meus pais, para que minimamente lhes 

pudesse agradecer todos os seus sacrifícios. 

 

2.2- Expetativas iniciais em relação ao estágio profissional 

 

A entrada nesta última etapa, o estágio profissional, foi algo que 

sempre me assustou imenso. Até pôr em prática os ensinamentos destes 
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últimos 4 anos, era como se não os tivesse de forma efetiva e de forma 

consolidada, possível de os tornar eficazes. 

As Normas Orientadoras definem-no 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 (…) tem como 

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

qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz 

em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 

funções docentes”(Matos, 2012a). 

Mais de que uma fase, onde pomos à prova os nossos conhecimentos, 

é também tempo de testarmos a nossa vontade de ensinar e o nosso prazer 

em ser professores. Pela primeira vez tudo passa dos livros para a prática, tudo 

se tona real. 

Estamos agora numa escola real, com alunos reais, com todos os 

problemas que lhes estão vinculados. Passamos de alunos a professores. 

 Durante este ano estive responsável apenas por uma turma e sob a 

orientação de um professor cooperante e um professor orientador da 

faculdade, no entanto foi todo este processo de formação que me permitiu 

adquirir competências pedagógicas e didáticas para o desenvolvimento da 

minha competência profissional. 

Para além das aulas, que sempre tentei preparar e lecionar da forma 

mais eficaz e competente possível, sempre que pude e que fui solicitada, 

envolvi-me nas atividades da escola e estabeleci relações com os membros da 

comunidade escolar. Sendo esse um aspeto fundamental para a nossa 

evolução como professores. A escola e os seus membros são partes 

fundamentais e influenciadoras do processo de ensino, e para nós estagiários, 

a participação na vida escolar e a troca de ideias e experiências com os 

professores mais velhos, são uma forma de aprendizagem, das mais ricas 

possíveis. 

Foi um ano, onde tentei recolher o máximo de aprendizagens 

possíveis, que me irão ser extremamente úteis no meu futuro aquando a minha 

inserção na vida profissional, bem como tentei perceber qual o caminho que 

vou querer seguir na construção da minha identidade profissional. 
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Devo confessar, que um dos meus maiores medos era o de errar, pois 

sei que a minha responsabilidade sobre os meus alunos era imensa e já não 

era apenas eu que estava em causa. Não queria prejudicar meus alunos 

mesmo sabendo que a reflexão sobre os mesmos erros iria ser fundamental 

para a minha evolução enquanto professora. Tentei errar o menos possível e 

penso que, apesar de ter errado, os meus alunos não saíram prejudicados, e 

isso era o mais importante para mim. 
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3- ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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3.1-Referências ao Contexto Legal, Institucional e Funcional 

 

Esta ultima etapa do 2º ciclo de estudos em ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básicos e Secundários conducente ao grau de Mestre pela 

FADEUP, designada como, Estágio Profissional está inserida num contexto de 

formação profissional e assume uma importância crucial para o 

desenvolvimento da profissão docente.  

As orientações legais que regem esta Prática de Ensino 

Supervisionada (PES), constam no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, além de ter em conta o 

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

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

Ensino de Educação Física.  

O EP tem como objetivo primordial, a inserção no mercado de trabalho 

através de um primeiro contato com a realidade da profissão docente, que visa 

um desenvolvimento integral de todas as competências que lhe estão 

congregadas. Essas competências incidem na capacidade de dar resposta aos 

desafios das seguintes áreas de desempenho (Matos, 2012b): 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 II. Participação na Escola 

 III. Relação com a comunidade 

 IV. Desenvolvimento profissional 

A primeira área inclui todas as tarefas de conceção, planeamento, 

realização e avaliação, do processo Ensino-aprendizagem. 

A segunda área engloba o compromisso moral e cultural que o 

professor assume perante a comunidade escolar, e que vai muito para além 

das tarefas letivas. Pretende-se que este ajude na dinamização da escola de 

forma a contribuir para um desenvolvimento mais efetivo dos seus alunos. 

A terceira área, visa a relação com a comunidade através de parcerias 

com instituições locais, objetivando uma interatividade com a comunidade 

escolar. 

A última área, como o próprio nome refere, tem como objetivo central o 

desenvolvimento do sujeito enquanto profissional que está em constante 

aprendizagem. O desenvolvimento desta quarta área de desempenho, inicia-se 
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com a elaboração do PFI, instrumento que serviu de ponto de partida para a 

elaboração do presente relatório. 

 

3.2- Escola Secundária de Ermesinde 

 

 “A transformação de recursos potenciais em recursos reais constitui o 

campo primeiro de intervenção do responsável pela direção de uma escola”  

(Kokosovsk cit.por Canário, 1999 p, 3) 

 

A escola que caracteriza o contexto real onde irá decorrer o meu 

Estágio Profissional é a Escola Secundária de Ermesinde, sede do 

Agrupamento de Escolas de Ermesinde. Fica situada na Praceta D. António 

Ferreira Gomes da freguesia de Ermesinde. Teve a sua origem na Escola 

Técnica de Ermesinde que abriu no ano letivo de 1969/1970 com o Curso Geral 

de Comércio, diurno e noturno, e o Curso de Formação Feminina. A sua 

primeira sede foi um “Barracão” situado na zona da Formiga. As condições 

precárias deste velho edifício, conjugadas, entre outras, com os maus acessos 

e o aumento da população escolar, deram origem ao movimento que lutou pela 

construção da atual escola que foi inaugurada em 1989. 

Trata-se de uma EB3/Secundária a funcionar em regime diurno e 

noturno. Acolhe alunos da freguesia sede, de outras freguesias do Concelho de 

Valongo, nomeadamente de Alfena, e ainda dos Concelhos da Maia, Santo 

Tirso, Gondomar e, em menor número, de Penafiel e Paredes. 

 

A Escola Secundária de Ermesinde é constituída por sete edifícios: 

Bloco Administrativo, Blocos A, B e C, Ginásio, Bloco de Mecânica e conjunto 

pré-fabricado (quatro salas) que se implantam num ampla área com espaços 

de recreio, jardins e zonas verdes. 

Possui ainda um auditório com capacidade para 98 pessoas, salão 

polivalente, cantina, papelaria, bar, espaços destinados ao funcionamento de 

serviços como, Secretaria, SASE, salas destinadas às Associações de Pais e 

de Estudantes, ao funcionamento de projetos, diretores de turma e professores, 

gabinetes como o do Diretor, Psicóloga Escolar, Educação Especial e Centro 
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de Novas Oportunidades. Uma Biblioteca integrada na Rede de Bibliotecas 

Escolares que assegura a consulta documental em vários suportes, a utilização 

de computadores, serviço de fotocópias e impressão, empréstimo escolar e 

domiciliário. Desenvolve atividades de animação cultural em articulação com os 

Departamentos Curriculares. 

De acordo com as necessidades pedagógico-didáticas sentidas pelas 

várias disciplinas e procurando acompanhar a evolução tecnológica, 

nomeadamente na área das tecnologias da informação e comunicação, a 

Escola tem adaptado e equipado diversos espaços com vista à satisfação das 

suas necessidades. 

As salas específicas estão equipadas de acordo com os conteúdos a 

lecionar. 

Há ainda equipamento que circula entre as salas normais, como 

televisor, leitores de vídeo e DVD, retroprojetores, projetores multimédia e 

computadores portáteis. 

No que diz respeito a instalações Desportivas, apenas existe um 

campo de jogos e uma pista pedonal. E em relação ao material, também pude 

constatar que não existe muito e nem todo está em bom estado. Esta escassez 

de recursos assustou-me um pouco, mas foi algo com que facilmente lidei 

durante o ano letivo. 

A nível tecnológico, ou seja, computadores, retroprojetores e acesso a 

internet, os recursos são ainda menos, já que só existem computadores na 

biblioteca, apenas há um retroprojetor por bloco e a Internet nem sempre 

funciona. 

O corpo docente da Escola, com cerca de 200 professores, é estável, 

sendo a maioria pertencente ao quadro de escola e maioritariamente do sexo 

feminino. Existe 1 docente especializada ligada à Educação Especial que 

presta apoio a alunos com necessidades educativas especiais e dois docentes 

com especialização em biblioteca e documentação que dirigem a Biblioteca 

/Centro de Recursos. 

Tem mantido uma frequência escolar à volta dos 2000 alunos dos 

quais 1.800 diurnos e 200 noturnos. 

A escola e o ambiente que lá se vive não foram de todo novos para 

mim, pois durante algum tempo treinei lá com o meu grupo de dança, 
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conhecendo minimamente a sua estrutura física, bem como alguns 

funcionários. 

Pelo que nos foi informado pelo professor cooperante, a escola estava 

na lista das escolas que iriam ser remodeladas, no entanto por ser a que exige 

um projeto mais dispendioso, ficou para último, sendo que depois da mudança 

de governo essas remodelações foram suspensas. Sendo assim não teve 

direito nem a remodelações nem a material novo. 

De um modo geral a Escola Secundária de Ermesinde teve todas as 

condições para a realização de um bom trabalho, estando sempre ciente das 

adaptações que de aula para aula foram necessárias fazer. Segundo 

Canário(1999) o relatório de Coleman (1966) apresenta resultados conclusivos 

no que diz respeito à não influência dos recursos materiais das escolas no 

rendimento dos alunos.  

 

3.2.1 - Os meus colegas de trabalho 

 

“O aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a 

própria pessoa, como agente, e a escola, como lugar de crescimento 

profissional permanente”,(Nóvoa, cit. por Marangon & Lima, 2002) 

 

Desde cedo fomos chamados a atenção para o facto de que este 

processo de estágio profissional não devia ser assumido como algo que 

fazemos sozinhos nem isoladamente dos restantes membros da comunidade 

educativa. A nossa interação com esses membros é fundamental para o nosso 

crescimento enquanto professores e, claro, para uma melhoria do processo 

ensino-aprendizagem. Tal como afirma Alcarcão (2001), para que a escola 

tenha um bom contexto de trabalho, esta deve ser um local tranquilo, onde 

cada um sabe o papel a desempenhar e onde o “espírito de colaboração” deve 

permanecer através da crítica construtiva. 

O grupo de Educação Física com quem colaborei na Escola 

Secundaria de Ermesinde foi sempre muito atencioso para comigo e sempre 

pronto a ajudar no caso de necessitar. Tentei ao máximo observar os seus 

comportamentos e a forma como encaravam as aulas, para tentar retirar o 

máximo de aprendizagens possíveis. Os professores, na sua maioria, eram já 
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profissionais com muita experiência, o que me fez perceber que tinha muito a 

aprender com eles. 

Como em todos os grupos de trabalho, existiam, no mesmo espaço 

ideias bastante diversas acerca de vários assuntos. Tanto no dia-a-dia, como 

nas poucas reuniões de grupo em que estive presente, essas discussões de 

ideias foram extremamente importantes para a conceção das minhas próprias 

ideias sobre os assuntos, mesmo que não as expusesse perante o grupo. O 

assunto onde existiram mais debates de ideias foi sobre as atividades extras 

curriculares. Tudo isso foi muito interessante de assistir e participar, pois 

mostrou que todos os professores se empenhavam em proporcionar aos 

alunos atividades interessantes e bem organizadas, promovendo, assim, o 

gosto pela prática desportiva.  

Como experiência pessoal, a participação nessas atividades 

permitiram-me algo que penso ser fundamental, o contato com alunos que não 

os da minha turma e com os restantes professores envolvidos, fazendo-me 

sentir parte daquele grupo de trabalho e da comunidade escolar. 

 

3.2.2 - Os meus alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tudo que este ano de estágio me trouxe de importante para o meu 

futuro, o que mais me vai ficar na memória serão os alunos com quem 

trabalhei, as coisas que lhes tentei ensinar mas também tudo aquilo que 

aprendi com eles. 

Figura 1 – Turma 11ºA 
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Era uma turma originalmente de 27 alunos, com 11 rapazes e 16 

raparigas, contudo logo nas primeiras aulas um dos rapazes trocou de turma e 

outro no final do primeiro período também o fez, restando assim 25 alunos. 

Inicialmente o facto de serem bastantes alunos, assustou-me um pouco mas, 

com o passar do tempo, fui criando estratégias para conseguir organizar a aula 

com esse número de alunos. Como por exemplo, a elaboração de exercícios 

que permitissem a participação do maior número de alunos possíveis. Quando 

essa organização obrigava a que alguns dos alunos estivessem em espera, ou 

tentava que fosse uma atividade onde a troca de equipas não fosse muito 

demorada, ou então atribuía tarefa a esses alunos.  

Por vezes, numa tentativa que todos os alunos tivessem um grande 

tempo de empenhamento motor, não consegui criar exercícios tão originais e 

motivadores quanto pretendia, pois a organização da turma era muito 

condicionada pelo espaço, ou pelo menos, eu sentia muito essa limitação.  

Posso referir, com toda a certeza, que tive sorte com a turma que me 

foi atribuída. Apesar de por vezes existirem comportamentos fora da tarefa 

durante as aulas e ter com isso que parar para chamar a atenção, diminuindo o 

tempo de prática, esses comportamentos eram na maioria das vezes, situações 

que não abalavam muito o decorrer da aula, bem como não eram 

comportamentos desrespeitosos para comigo ou para com os colegas. São 

jovens bastantes ativos e necessitam que os exercícios os motivem de forma 

constante. 

Imagem desta situação, era sem dúvida, um dos alunos tido como o 

mais mal-educado e desordeiro da turma, por parte do restante corpo docente. 

No entanto apesar destes momentos de distração, as características 

apresentadas nas outras disciplinas não eram denotadas nas aulas de EF, 

vindo até a desenvolver uma relação de simpatia com o aluno, valorizando as 

suas elevadas capacidades nas diferentes modalidades. 

O que sempre me interessou, e aquilo pelo qual me esforcei, era que 

eles gostassem, se empenhassem e sentissem que o que lhes estava a propor 

era útil para eles, a fim de evoluírem de acordo com o previsto. Contudo, essa 

previsão é muito difícil de fazer, sendo condicionada pelo bom ou mau decorrer 

da aula, a resposta dos alunos ao exercício planeado, bem como os diferentes 
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níveis motivacionais dos alunos, já que cada um deles possui interesses 

diversificados.  

Assim como afirma Chicati (2000), quando refere que a motivação não 

se manifesta com a igual intensidade em todos as pessoas, precisamente 

devido aos variados interesses de cada um. Acrescentando ainda, que este é 

um dos principais fatores, que leva os professores a duvidarem da sua 

capacidade de motivar os seus alunos. 

Para minha satisfação, os alunos com os quais trabalhei sempre 

exigiram muito de mim. A cada momento me fizeram sentir a sua vontade de 

aprender e evoluir na modalidade em causa. Sendo assim, não podia exigir 

outra coisa de mim, senão o meu melhor, mesmo que por vezes tivesse a 

consciência das minhas fragilidades e dúvidas acerca da eficácia dos 

exercícios que lhes estava a propor, bem como dos feedbacks que estava a 

emitir. 

Não vai há muito tempo que eu tinha a mesma idade que meus alunos, 

e por tal, minha identificação com os seus comportamentos e atitudes foi 

imediata. Tentei garantir a distância necessária que favorecesse a 

diferenciação de papéis, pois só assim o ano letivo iria decorrer com 

normalidade. Penso que isso foi conseguido pois sempre senti que eles me 

respeitavam como professora. São jovens muito interessantes e que fizeram 

deste ano de estágio muito mais fácil e motivador. Sem dúvida, irei ter 

saudades. 

 

3.3- Relação Professor/Aluno 

 

“Educaré um ato de amor, de solidariedade, de doação. Educar é 

fundamentar valores.” 

(Bento, 2008) 

 

Tal como referi anteriormente, a minha relação com os meus alunos é 

aquilo que vou guardar com mais carinho deste ano de estágio, e de acordo 

com Silva e Santos (2002), a relação professor/aluno é algo que deixa marcas 

e ultrapassa os limites profissionais e escolares. Por isso quero acreditar que 
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os meus alunos se vão lembrar de mim pelos aspetos positivos, aspetos esses, 

relativos aos conhecimentos do conteúdo que lhes tentei transmitir, mas 

também, pela pessoa que lhes mostrei ser. 

O equilíbrio entre a autoridade e a afetividade na relação 

professor/aluno é algo com que várias vezes me deparei a pensar. Sempre 

quis que os meus alunos obedecessem às minhas ordens, mas não porque a 

regra éo professor manda e os alunos obedecem, ou porque pensassem que 

depois seriam prejudicados na nota ou ate que pudessem ser castigados, mas 

sim, porque tinham um entendimento lógico daquilo que lhes estava a pedir e 

percebiam que era o certo a fazer, pois segundo Silva e Santos (2002) o 

cumprimento de regras sob a base de castigos ou ameaças, podem originar 

indisciplina ou a criação de indivíduos que se conformam com coisas que não 

entendem. E isso não era de todo o meu propósito enquanto professora. 

Defendo e acredito, que se quero que os meus alunos me respeitem, tenho que 

os respeitar de igual forma, tal como afirmam Rocha et al. (2007) quando dizem 

que devemos estabelecer a importância da cumplicidade professor/aluno, 

através de um método, onde o respeito deve ser mútuo.  

Cada vez mais, se olha para o processo ensino-aprendizagem pela sua 

vertente social, dando relevância às interações sociais inerentes a este 

processo, através das quais a criança se desenvolve como ser cultural e social. 

(Tassoni, 2000.) 

Enquanto aluna, a minha preferência por uma disciplina ou por outra, 

recaía no meu gosto pela matéria que lá era abordada, pela forma como o 

professor captava a atenção dos alunos e os motivava, mas também pelo clima 

que se vivia dentro da sala de aula ou ginásio. Passando para o outro lado, 

sempre tentei que um bom clima de aula fosse um dos motivos que 

promovesse a motivação dos alunos. Para isso, sempre deixei que os meus 

alunos se expressassem, tentei ao máximo valorizar as capacidades de cada 

um e encorajar aqueles que tinham mais dificuldades. Para Rocha et al. (2007), 

quando o aluno se sente competente nas suas atitudes, a aprendizagem 

decorre de forma muito mais interessante. Os mesmos autores defendem que 

o professor não se deve apenas preocupar com a transmissão da matéria mas 

também com a construção do aluno como cidadão.  
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3.4 - A reflexão como principal instrumento de trabalho 

 

“Sísifo foi por deuses condenado 

A levar uma pedra assaz tamanha 

Por um serro, só sendo perdoado 

Quando alcançasse o cimo da montanha. 

 

Mas por ignoto e bem terrível fado 

Foi sempre inútiltoda a sua sanha. 

Mil vezes veio atrás extenuando 

E retomou em vão essa campanha 

 

Sísifo não é mito legendário 

Sísifossomos neste mundo vário, 

Mas vasto de amargura desmedida. 

 

Todos temos um sonho irrealizado. 

Todos temos um fim inalcançado. 

A jornada de Sísifo é a vida.” 

(Ventura, 1939 cit. Por Bento, 2008) 

 

Colocar em causa os resultados obtidos, nunca dar por terminado o 

trabalho, interrogar-se e recomeçar, está inerente à especificidade do ser 

humano. Nestas caraterísticas se revê o conhecimento científico, ou seja, uma 

procura constante de uma verdade provisória empiricamente refutável (Bento, 

2008). Bento(2008) afirma então que a caminhada de Sísifo na tentativa de 

chegar ao cimo da montanha se pode comparar com a caminhada da pessoa 

para atingir o conhecimento através da reflexão, já que Sísifo cumpriu a sua 

pena, tendo muitas vezes que voltar atrás sem nunca penar a culpa.  

É assim que eu revejo o trabalho de um professor, uma caminhada 

interminável na tentativa de encontrar o auge do conhecimento, a melhor forma 

de ensinar, os melhores exercícios, a melhor forma de ser professor. Para essa 
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caminhada nos levar pelo menos a realizar uma ação melhor que a anterior, é 

necessário refletir sobre a mesma. Segundo Bento (2008) o espírito crítico 

sobre si mesmo e sobre seu trabalho, é uma qualidade obrigatória de alguém 

com formação académica.   

Sobretudo, mas não somente, neste primeiro contato com a profissão 

docente, a reflexão sobre a ação foi um veículo fundamental para a aquisição 

de conhecimentos teóricos e práticos. A confrontação com incertezas, dúvidas 

e por vezes com o desespero da falta de conhecimento, é inevitável, contudo, a 

ação tem que acontecer, e se essa ação for apoiada por uma constante 

reflexão crítica, certamente a sua base de sustentação será maior. Bento 

(2003) afirma que toda a reflexão que surja a partir de dúvidas e inseguranças 

trará como resultado um avanço na ação didática de cada um. 

Todavia, a reflexão não pode ser uma atitude provisória e 

imponderada, tem que estar presente em todo o processo de ensino-

aprendizagem, ser permanente e firme, ou seja, tem que ser a expressão da 

nossa postura enquanto educadores. 

Oliveira e Serrazina (2002) realçam que John Dewey em alguns dos 

seus livros reconhecia que o pensamento reflexivo acontece porque pensamos 

sobre as coisas, mas esse pensamento só se torna analítico se houver um 

problema verídico a resolver. Sendo assim, a intencionalidade da reflexão 

apenas surge se reconhecermos a existência do problema, assumirmos as 

nossas confusões e incertezas., Schon (1992) afirma que “é impossível 

aprender sem ficar confuso”, pois se nunca formos confrontados com a 

confusão, não vamos reconhecer a existência do problema que exige uma 

explicação.  

Schon (1992) realça ainda que se estamos à espera de encontrar uma 

resposta única para resolver a confusão, então essa confusão não se justifica. 

Para o mesmo autor, citado por Oliveira e Serrazina (2002), podem 

distinguir-se três tipos de reflexão: a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação 

e a reflexão sobre a reflexão na ação. A primeira e a segunda apenas se 

distinguem no momento em que acontecem, uma ocorre durante a prática e a 

outra logo após a mesma. Sendo ambas, puramente reativas. 

A reflexão sobre a reflexão na ação, remete um olhar para trás ao 

refletir sobre o momento da reflexão, ou seja, analisar o significado que 
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atribuímos às ações do passado e perceber se no presente significam algo 

mais (Schon, 1992). 

Schon (1992), referindo a reflexão na ação, distingue a que se “baseia 

na interação do professor com a compressão do aluno em relação a uma 

determinada matéria” e a que traduz “a interação interpessoal com um aluno ou 

grupos de alunos”. Referindo a última, o autor coloca em foco a reação do 

professor perante a confrontação do aluno a uma informação dada pelo 

mesmo. Refere que o professor pode assumir uma postura ansiosa 

reafirmando a sua autoridade, ou então, usar esse estímulo como motivação 

para pesquisar e refletir na ação, assumindo inicialmente uma postura 

defensiva, defendendo aquilo em que acredita, mas pode igualmente, convidar 

o aluno a pesquisar e a comprovar a sua ideia. 

Este posicionamento perante um possível erro, pode assustar o 

professor fazendo com que este tente encobrir o mesmo, não favorecendo a 

sua postura reflexiva (Schon, 1992). 

 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão.” 

( Freire, 1987) 

 

Durante este estágio profissional ocorreram algumas situações que as 

perguntas dos meus alunos me fizeram ir pesquisar para que não lhes 

respondesse de forma incorreta, no momento não me sentia confortável por 

não ter resposta para lhes dar, mas o facto de ir para casa com a dúvida fez-

me evoluir enquanto profissional.  

A reflexão foi fundamental para poder organizar as minhas 

aprendizagens, perceber os vários caminhos que nos podem levar a um eficaz 

processo de ensino-aprendizagem. Com o desenvolvimento do espírito crítico, 

desenvolvi conjuntamente a capacidade de aprender com o erro, a pensar nos 

problemas de uma forma construtiva, já que eles me fizeram pesquisar, pensar 

e procurar novas soluções. 
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4- REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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O EP surge como a última etapa da nossa formação inicial enquanto 

profissionais do ensino. Sendo apelidada como formação inicial, esta é sem 

dúvida a primeira de muitas fases de formação, já que o professor necessita de 

uma atualização constante de conhecimentos, novas metodologias de ensino e 

práticas pedagógicas. Essa atualização não deve ser vista como uma procura 

isolada, mas sim confrontada com a realidade de uma instituição, sendo este 

um espaço que promove a formação contínua (Nóvoa cit. por Maragon & Lima, 

2002). 

A ideia de que é na escola que a nossa formação acontece, que é 

dando aulas que aprendemos a dar aulas, e que é na reflexão sobre a ação 

que esses conhecimentos se consolidam, foi das maiores aprendizagens que 

pude retirar de todo este processo de EP.  

“Deve haver um reconhecimento de que a formação é tão importante 

quanto seu exercício”  

(Leite cit. por Maragon & Lima, 2002) 

 

O próximo capítulo deste relatório, comporta todas as etapas desse 

processo de formação e reflexão sobre a ação, que durante este ano foi 

essencial para que a minha ação fosse cuidadosamente ponderada e posta em 

prática de forma sustentada.  

Essas reflexões realizadas ao longo do processo de EP servirão de 

base para a temática deste capítulo.  

 

4.1 - Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 
 

A organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem constituem a 

primeira das quatro áreas de desempenho que integram o EP. Apesar de todas 

as outras áreas terem uma importância confirmada para a formação integral do 

professor de Educação Física, é nesta que se pretende encontrar respostas 

para os principais desafios da profissão docente. Sendo que engloba a 

conceção, planeamento, realização e avaliação do ensino. Como refere Matos 

(2012a esta área tem como objetivo “construir uma estratégia de intervenção 

(…)”  
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É chegada a altura de interligar todo o conhecimento adquirido nos 

diferentes anos da formação inicial com a realidade que está perante nós e que 

exige que atuemos sobre ela com toda a responsabilidade que a profissão 

docente nos impõe. Para isso, é fundamental perceber que essa realidade está 

inserida num contexto específico, havendo a necessidade de adequar os 

saberes teóricos a esse mesmo contexto. 

 

4.1.1- O primeiro olhar sobre a nova realidade – Conceção 

 

Esta é a primeira tarefa a que nos propomos quando assumimos a 

nossa função como professores. Segundo Bento (1987), a conceção antecede 

todo e qualquer processo de planeamento. 

O confronto com a nova realidade teve início dia 10 de Setembro de 

2012, dia em que fomos chamados à escola para a primeira reunião com o 

Professor Cooperante.  

Apesar de todas as inquietações e dúvidas acerca da minha 

capacidade para cumprir com a tarefa a que me estava a propor no momento 

em que me apresentei como professora estagiária da Escola Secundária de 

Ermesinde, o primeiro momento de ansiedade surgiu do desconhecimento 

acerca do professor que iria cooperar com a Faculdade durante o EP. 

Interiormente, o que estava à procura de sentir era que, fosse quem 

fosse, me iria auxiliar e amparar nesta nova aventura de ser professora. 

Recordo-me que me cruzei com o Professor Eduardo logo na entrada 

da escola, e sem saber quem ele era, tive imediatamente a impressão de que 

seria ele o meu professor cooperante. 

O ponto de encontro com os restantes membros do grupo de estágio 

foi na sala de professores, mas logo que o professor chegou, encaminhou-nos 

para o pavilhão desportivo, pois era numa pequena sala do pavilhão que todas 

as nossas reuniões iriam decorrer. Devo dizer que num primeiro olhar sob 

espaço, achei o local pouco acolhedor e muito pouco cómodo, contudo, em 

meados do ano letivo senti-me completamente aconchegada e à vontade 

nesse mesmo lugar. Isso foi algo que me fez refletir acerca de nesse mesmo 

momento já me sentir parte daquela escola. 
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Dando continuidade à primeira reunião do grupo de estágio, o 

professor cooperante começou por fazer uma caraterização geral do processo 

de estágio pedagógico, situando o grupo de Educação Física do Departamento 

das Expressões da escola, departamento  que englobava o grupo de EF, o 

grupo de Educação Visual e Educação Tecnológica. Tinha como Coordenadora 

de Departamento a Professora Augusta Medeiros de EV e como representante 

do grupo de EF a Professora Rita Ramos. 

De seguida, foi-nos apresentado o Regulamento de Estágio: as 

Normas Orientadoras, os Objetivos Gerais da Formação e os Objetivos das 

Áreas de Intervenção. Algo fundamental para percebermos qual o nosso papel 

e o caminho que devíamos seguir a partir daquele momento. 

Este primeiro contato com o professor cooperante foi fundamental para 

que o enorme receio que eu sentia quando confrontada com aquilo que me 

esperava, se tornar-se em algo menos assustador, pois desde o início ele 

tranquilizou-nos dizendo que estava lá para nos ajudar e que compreendia as 

nossas inquietações e dúvidas neste confronto com a realidade que 

aconteceria de forma quase autónoma. 

 Dando seguimento à primeira reunião, o professor Eduardo 

acompanhou-nos numa visita às instalações da escola e apresentou-nos como 

seus estagiários ao Diretor. Cada vez mais aquela realidade ia se tornando a 

minha realidade. 

Faltava agora proceder à análise de todos os documentos que orientam 

o ensino e as atividades dentro de uma escola, ou seja, o Regulamento Interno, 

o Plano Anual de Atividades, o Projeto Educativo e o Projeto Curricular da 

escola. Tudo isto para que fosse do nosso entendimento, as normas segundo 

as quais o grupo de Educação Física se rege na elaboração dos diferentes 

níveis de planeamento e as atividades que seriam realizadas a nível 

extracurricular e nas quais, em alguns casos, estaríamos envolvidos. 

Para perceber como é espectável que tudo aconteça a nível nacional, 

foi posteriormente feita uma pequena revisão do Programa Nacional de 

Educação Física do Ensino Secundário, já que no ano transato tivemos como 

tarefa a análise aprofundada mesmo. 

Foi ainda necessário conhecer e compreender os Critérios de 

Avaliação da disciplina, para que desde do início fossem aplicados 
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coerentemente, favorecendo uma avaliação justa e em conformidade com os 

critérios. 

A última fase deste processo de conceção do ensino diz respeito à 

turma que me foi atribuída. A escolha da mesma realizou-se de acordo com o 

horário de cada um, havendo um consenso imediato.  

De seguida, quis saber a opinião do professor cooperante acerca da 

turma que iria lecionar, uma vez que tinha sido o professor da mesma no ano 

transato. Foi fundamental ouvi-lo, e devo admitir que me tranquilizou saber que 

era uma turma empenhada com alunos bem-educados e responsáveis. Algo 

que vim a verificar. 

Para que o posterior planeamento estivesse de acordo com as 

necessidades e gostos da turma, entreguei a cada aluno uma ficha individual, 

de onde retirei algumas informações importantes. 

Todas estas informações e análises fizeram com que, teoricamente, 

tudo se organizasse de uma forma mais sólida, servindo de motor de arranque 

para o trabalho que se seguiria. Contudo, foi a partir daqui que as dúvidas 

sobre processo ensino-aprendizagem começaram a surgir com mais 

intensidade. A minha esperança era que tudo aquilo que parecia muito 

complexo se viesse a tornar um pouco mais simples. 

 

4.1.2 - A construção da nova realidade – Planeamento 

 

“A ação de planejar faz parte da história do homem, pois, a vontade de 

transformar aspirações em realidade objetiva é uma preocupação que 

acompanha a maioria das pessoas.” 

(Klosouski & Reali, 2008) 

 

Após a compreensão das atuais exigências do ensino, do contexto atual 

da escola, dos conteúdos a abordar e das caraterísticas da turma, chegou o 

momento de construir a base de suporte de todo o ano letivo, chegou a altura 

de planificar o ensino. 

O nosso objetivo enquanto professores é sermos competentes e 

eficazes no processo ensino-aprendizagem, só assim os nossos alunos serão 

beneficiados com as nossas ações e escolhas. Esses benefícios traduzidos em 
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aprendizagens representam o nosso dever cumprido enquanto professores. 

(Siedentop, 1998) 

Siedentop e Eldar (1989) distinguiram competência de eficácia, dizendo 

que a primeira é algo mais difícil de adquirir, sendo o caminho para a mesma, 

ainda muito incerto, enquanto a eficácia se apresenta como algo atingível por 

todos. Ambas beneficiam a aprendizagem dos alunos, mas a competência 

eleva a mesma a outro nível. Os mesmos autores defendem que esta tem 

como condição essencial a experiência mas necessita de um profundo 

conhecimento da matéria e das habilidades de ensino. 

 Seguindo esta linha de pensamento, torna-se simples perceber a 

importância da planificação, pois segundo Gandin  (cit. por Klosouski & Reali 

2008), a finalidade do planeamento visa a eficiência e a eficácia. Klosouski e 

Reali (2008) dizem ainda que a forma de planear deve ter como foco a relação 

entre  o ensinar e o aprender. 

Quando pensamos em planear o nosso ensino, o nosso pensamento 

deve estar assente no “onde queremos chegar” e no “qual a forma mais 

adequada para lá chegar”. Não deve ser algo realizado de forma inconsciente, 

pois segundo Bento (1987), se planearmos o ensino de forma rudimentar vai 

originar decisões instintivas e muitas vezes inexatas que põem em causa os 

objetivos do ensino. 

No momento de planear é necessário equacionar o que está previsto a 

nível nacional manifestado no Programa Nacional de Educação Física e a 

realidade da escola, quer a nível físico e material, quer a nível do que foi 

decidido anteriormente no projeto curricular, de forma a tornar adequado e 

ajustado o processo de ensino e de aprendizagem. Pois segundo Bento (2004), 

esse processo de ensino e de aprendizagem não se resume ao intervalo de 

tempo em que a aula está a decorrer, tem seu início muito antes disso, ou seja, 

quando se começa a pensar nele. 

Planear consiste então em definir as linhas orientadoras da atuação do 

professor e auxilia a sua ação, levando-o a atingir os objetivos estipulados. No 

entanto esse plano não pode ser encarado como uma receita que não pode ser 

modificada, não é algo rígido e absoluto, sendo passível de alterações sempre 

que seja necessário. Referindo Bento (1987), quando afirma que, para tornar o 

processo de ensino eficaz, são necessárias reflexões ao longo do ano que 
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avaliam a ação do professor. Essas reflexões são passíveis de provocar 

alterações nos diferentes níveis de planeamento. 

O primeiro nível de planeamento consistiu na realização do 

Planeamento Anual que assenta na estipulação de o número de aulas a 

dedicar a cada modalidade, e a ordem pela qual vão ser lecionadas.  

A elaboração desse nível de planificação para a turma 11ºA, iniciou-se 

com a contabilização de o número de aulas disponível para o presente ano 

letivo, retirando a essas aulas os feriados nacionais e as atividades planeadas 

pelo grupo de E.F. 

Depois disto, a sua conceção resultou da combinação de um variado 

conjunto de fatores. Primeiramente selecionei as modalidades que iria lecionar 

de acordo com oprojeto curricular da escola, articulando com aquelas 

modalidades que os alunos tiveram menos contato, tendo em alguma 

consideração os seus gostos pessoais. 

A distribuição das modalidades ao longo do ano letivo foi condicionada 

pelos espaços físicos disponíveis, pelas estações do ano, e pelo tipo de 

modalidade (coletiva ou individual). Sendo apenas feita essa distribuição 

depois de estabelecido o Roulement para o presente ano. 

O Roulement é um documento onde estão distribuídos por semanas os 

espaços onde decorre o processo de ensino-aprendizagem, condicionando 

ação dos professores. 

Devido às limitações de espaço, e ao facto de não haver uma 

distribuição linear dos espaços possíveis para a lecionação das aulas, vi-me 

obrigada a intercalar modalidades. 

Esta obrigatoriedade veio ilibar-me de tomar decisões relativas à 

simultaneidade ou separação das modalidades durante um determinado 

número de aulas, ou seja, não pude decidir se queria abordar uma modalidade 

por completo e só depois dar início a outra, para favorecer o aperfeiçoamento 

da mesma, ou então, intercalar várias modalidades entre si visando a 

diversidade de aula para aula, agradando um maior número de alunos.  

As condicionantes existentes forçaram-me a optar pela segunda 

alternativa. 
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Sendo assim, no primeiro período intercalei o basquetebol com o 

voleibol, sendo que uma destas modalidades apenas pôde ser lecionada no 

espaço interior.  

A escolha destas duas modalidades para dar início ao ano letivo, 

deveu-se ao facto de serem duas modalidades que agradavam à maioria dos 

alunos e sendo desportos coletivos, permitiram uma maior ligação entre os 

elementos da turma.  

Pretendi com isto que estes dois fatores contribuíssem para uma maior 

motivação inicial dos alunos criando boas expetativas para o decorrer do ano 

letivo. 

No 2º período pretendia lecionar Andebol, Dança e algumas aulas de 

Salto em altura. Contudo devido a algumas imprevisibilidades não foi possível 

abordar a ultima modalidade. Mais uma vez as modalidades foram agrupadas 

de acordo com o Roulement e selecionadas devido ao pouco contato dos 

alunos com as mesmas. Estando no segundo período, considerei favorável 

abordar modalidades nas quais os alunos não estavam muito confortáveis, já 

que teriam a possibilidade de recuperar no terceiro período, caso houvesse 

influência negativa nas notas. 

Para o 3º e último período, decidi igualmente lecionar uma modalidade 

coletiva e duas individuais. Optei pelo futebol como modalidade coletiva, pois 

vi-me obrigada a selecionar uma modalidade para o exterior devido à 

distribuição dos espaços, o badminton devido aos gostos dos alunos para que 

pudessem subir as notas e ginástica porque o professor Eduardo referiu que a 

turma tinha uma experiencia pouco enriquecedora nas atividades gímnicas.  

 O documento que continha este nível de planeamento foi de 

imensa importância para mim durante todo o ano letivo, uma vez que, devido a 

todos os imprevistos que foram surgindo, possibilitou-me uma organização 

sustentada, permitindo-me fazer alterações sem prejudicar o decorrer das 

aulas, nem comprometer o sucesso dos alunos. 

 Passamos então de uma perspetiva anual para um novo nível de 

planeamento, que depois de conhecermos a turma se centrou de uma forma 

mais particular nos alunos e no seu nível de desempenho atual.  
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Já dizia Queirós, E (1945, p. 40) que “Para ensinar, há uma 

formalidadezinha a cumprir – saber”. No entanto para empregarmos esse saber 

da melhor forma, ele necessita de ser estruturado e organizado. Para isso, 

Vickers (1990) criou o Modelo de Estrutura do Conhecimento, que permite ao 

professor estruturar o seu conhecimento para que o processo de ensino e 

aprendizagem se torne mais fácil e mais eficaz. 

Não posso negar, que a ideia inicial de elaborar um MEC para todas as 

modalidades que pretendia lecionar me assustou um pouco, pois consiste num 

documento extenso cuja sua funcionalidade ainda não tinha sido 

experimentada por nós, professores estagiários.  

Foi através da Professora Paula Silva que este documento começou a 

fazer sentido pois percebi que a sua extensão apenas deve ir até onde nós 

acharmos útil, ou seja, apenas colocaríamos nos MEC’s o conhecimento ao 

qual iríamos decorrer ao longo do ano letivo, servindo como um guião para nós, 

professores. Tal como refere Clark (cit. por Piéron 1999), quando diz que o 

planeamento é “um processo psicológico fundamental onde cada um visualiza 

o seu futuro, faz o inventário dos fins e dos meios, e constrói um quadro para 

guiar a sua ação futura”. 

A sua elaboração, apesar de trabalhosa foi muito positiva, pois a 

pesquisa e reflexão acerca da modalidade em causa, tornou o meu 

conhecimento sobre a mesma, mais sólido e efetivo, particularmente nas 

modalidades em que esse se apresentava com mais fragilidades.  

Na maioria das modalidades foi um processo fundamental para 

desenvolver e organizar o meu conhecimento de forma a tornar a minha 

atuação mais consciente e ponderada. 

Depois do planeamento anual, seguem-se então as unidades 

temáticas. A sua construção foi pensada não só tendo em conta o que o 

projeto curricular resultante do Programa Nacional de EF indicava para o 11º 

ano, mas também nível real dos alunos. Pois segundo as orientações nacionais 

os alunos do 11º ano estariam no nível avançado em todas as modalidades 

obrigatórias, contudo, isso não se verifica para a maioria dos alunos. Foi então 

necessário adequar os conteúdos e a forma como este seriam transmitidos aos 

alunos, para que a evolução dos mesmos seguisse uma lógica real de 

aprendizagem. 
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 Esse nível inicial dos alunos foi obtido através das avaliações 

iniciais, que permitiram estruturar precisamente o que seria lecionado ao longo 

da modalidade, bem como os objetivos que aspirava atingir no final de cada 

UT. 

 Com o desenrolar das aulas, foi notório que nem sempre as UT podem 

ser seguidas à risca, pois vão sendo modificadas de acordo com as respostas 

dos alunos aos exercícios elaborados e aos conteúdos programados. Sendo 

assim, muitas vezes, os objetivos que nos propomos a alcançar modificam-se.  

Chegando ao ultimo nível de planeamento, Bento (1987, p.92) afirma 

que “O dia a dia confirma sempre que o resultado de uma aula depende 

preponderantemente da qualidade da sua preparação. Esta não pode ser 

subestimada, nem pelo professor inexperiente nem pelo experiente.” Esta 

premissa, esteve sempre na minha mente na altura em que me sentava para 

planear uma aula, e veio sem dúvida a confirmar-se a cada aula que lecionei 

neste ano de EP. 

No momento de planear uma aula, todas as dúvidas vinham à tona e 

se um exercício me parecia adequado porque ia ao encontro do objetivo da 

aula, também me parecia totalmente desajustado por vários motivos, porque 

não permitia que todos os alunos estivessem em tempo potencial de 

aprendizagem ou porque não tinha condições materiais para o fazer, entre 

outros. Ou seja, tantos eram os aspetos que tinha a ponderar que a tarefa de 

planear uma aula foi sem dúvida onde despendi mais tempo durante o ano de 

EP.  

Todavia, nunca encarei o plano de aula como um instrumento inflexível 

e imutável, pois sempre tive a consciência de que se algo não estava a 

reproduzir o resultado esperado, era minha obrigação intervir de acordo com 

aquilo que pensava ser o mais adequado no momento. 

Deste modo e apesar de toda a dedicação e empenho na construção 

desse nível de planeamento, a certeza de que o plano de aula era exequível e 

minimamente eficaz apenas surgia durante a aula. Só nesse momento percebia 

realmente se os exercícios que planeei resultavam, se a linha condutora que 

pensei para a aula fazia sentido na prática e se o objetivo tinha sido alcançado. 
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“A transição para o último exercício tornou-se fácil pois era só manter 

os grupos do exercício anterior, e como era jogo 3x3, não necessitou de muita 

explicação, a não ser salientar a importância de aplicar os conteúdos 

abordados durante a aula.”  

(reflexão aula 4 de 52. Setembro 2012) 

 

“Passando para a parte fundamental da aula, penso que o primeiro 

exercício não cumpriu com objetivo planeado, por culpa minha claro. O facto de 

ter colocado o arco como alvo para onde deveriam enviar a bola, fez com que 

os alunos apenas estivessem preocupados com esse objetivo e descurassem 

das restantes componentes associadas ao primeiro toque, entre as quais 

enviar a bola alta e controlada para a rede” 

 (Reflexão aula 16 de 52. Novembro 2012) 

 

Estes são dois exemplos de como duas aulas preparadas com a 

mesma dedicação e cuidado deram origem a resultados práticos diferentes. 

Contudo, era nesta fase que a reflexão sobre os mesmos assumia um papel 

fundamental na minha formação enquanto professora. Perceber onde errei e 

porque errei era essencial para melhorar o meu desempenho nas aulas que se 

seguiam. 

Sempre tive presente a expressão que diz “é a errar que a gente 

aprende”, no entanto, o peso da responsabilidade que tinha sobre os meus 

alunos foi algo que constantemente me fez ter medo de errar. 

Por isso, toda esta fase de planificação foi algo crucial para me sentir 

minimamente eficaz na minha ação. 

 

4.1.3 – A nova realidade – Realização 

 

“ o importante é a ação, que é o modo de converter em realidade as 

irrealidades que pensamos.” 

(Marina cit. Por Bento, 2008) 

 

Depois da conceção e planeamento, chegou o momento de por em 

prática tudo aquilo que foi pensado e planeado. Contudo, não basta passar da 
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teoria à prática de uma forma linear e simples, já que o processo de realização 

do ensino-aprendizagem não deve ser encarado como algo elementar que 

apenas depende de uma boa planificação para ter sucesso. 

Para Gauthier (cit por Paschoalino, sd), o trabalho de um professor na 

atualidade é um trabalho emocional, onde o professor deve “seduzir” os alunos 

provocando neles as modificações pretendidas.  

Sendo assim, o trabalho docente não se baseia na aplicação simples 

da teoria e de toda a planificação previamente elaborada. Vai muito para além 

disso. 

“As condutas dos alunos põem em interdito nossos poderes e saberes, 

nossas auto-imagens doentes. E de maneira radical.”(Arroyo, cit. por 

Paschoalino). 

Neste capítulo do presente relatório irei fazer referência a alguns dos 

principais problemas com que me deparei durante o processo de realização do 

ensino-aprendizagem e descrever as soluções encontradas para os solucionar. 

 

4.1.3.1-  Da teoria à Prática 

 

“Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a 

prática deve obedecer a uma teoria. Só os espíritos superficiais desligam a 

teoria da prática, não olhando a que a teoria não é senão uma teoria da prática, 

e a prática não é senão a prática de uma teoria (…). Na vida superior a teoria e 

a prática completam-se. Foram feitas uma para a outra.” 

(Pessoa, 1926) 

 

 

Tal como diz Perrenoud (1993) o ato de ensinar não se reduz a 

aplicação de teorias, mas sim à resolução de problemas e tomadas de 

decisões. A teoria serve para atribuir significado às situações que ocorrem na 

prática sem nunca conseguir prevê-las.  

Durante toda a nossa formação inicial fomos confrontados com um 

número elevado de teorias e conceitos balizadores do ato de ensinar, do bom 

professor, do processo ensino-aprendizagem, bem como de imensos outros 

conceitos nos quais se iria apoiar a nossa prática como professores de EF. 
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Contudo, a perceção de que possuía esses conhecimentos teóricos 

nos quais poderia apoiar a minha ação como professora, só surgiu quando fui 

confrontada com a necessidade de os pôr em prática.  

Tojal (cit. por Ghilardi 1998) define teoria como sendo um “conjunto de 

conhecimentos sistematizados que se propõe explicar a ocorrência de 

determinados fenómenos de acontecimentos” e prática como “conhecimento 

aplicado resultante de um saber advindo de um conjunto de conhecimentos 

sistematizados sobre determinados fenómenos”.  

Portanto é possível dizer que apesar de existirem diferenças entre a 

teoria e a prática não é possível separar os dois conceitos, tal como afirma 

Fernando Pessoa (1926) na frase citada quando diz que “Na vida superior a 

teoria e a prática completam-se. Foram feitas uma para a outra.” 

Este ano como Professora estagiária, percebi que, apesar de o ensino 

não se basear na aplicação da teoria na prática, o ensino eficaz não se 

concretiza sem uma base teórica sustentada e apoiada por um processo 

contínuo e interativo, ou seja, pela experiência. No entanto como diz o filósofo 

John Dewey (1959) “um professor pode ter dez anos de experiência, ou poderá 

ter um ano de experiência repetido dez vezes”. 

  

4.1.3.2 – O 1º Momento 

 

Foi no dia 18 de Setembro de 2012 que tudo realmente começou. Foi a 

minha primeira aula. 

Desde logo o professor cooperante informou-me que o primeiro contato 

com a turma iria ser feito de forma autónoma, iria ser só eu e os meus alunos. 

Admito que isso fez as “minhas pernas tremerem”. Fiquei muito ansiosa e com 

uma vontade enorme de que tudo fosse perfeito.  

Sabia que aquele momento iria ter grande influência nas restantes 

aulas e iria ser crucial para a imagem que os meus alunos ficariam de mim. Por 

isso, preparei tudo ao ínfimo detalhe. 

As minhas primordiais preocupações para a primeira aula foram, em 

relação ao que dizer, que postura assumir e que atividades realizar. Sabia que 

não podia assumir uma postura demasiado autoritária nem demasiado 

permissiva, e pretendia desde aí motivar os alunos. 
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Aproximando-se o momento a ansiedade e o nervosismo aumentavam, 

porém, vendo os alunos a entrar na sala, todo esse nervosismo se camuflou 

pela alegria e satisfação por finalmente me sentir no papel de professora de EF 

com um grupo de alunos perante mim, dispostos a seguir comigo durante o ano 

letivo. 

Numa tentativa de retirar todas as informações importantes que este 

primeiro contato me poderia permitir, prestei a máxima atenção a tudo que eles 

me diziam, aos seus comportamentos e como reagiam aos meus comentários 

e informações.  

Para que as ilações retiradas desta primeira aula não se baseassem 

apenas em observações, realizei uma atividade para perceber até que ponto a 

turma se conhecia entre si. Era importante entender qual o grau de 

relacionamento que existia entre eles, pois isso seria algo a ter em conta no 

planeamento das atividades letivas. 

Essa atividade serviu simultaneamente como “quebra-gelo” entre mim 

e os alunos. 

No final desta primeira aula entreguei ainda as fichas de caraterização 

individual, onde questionava os alunos sobre alguns aspetos pessoais, que 

poderiam vir a ser úteis para enquadrar a minha prática e realizar um 

planeamento adequado. 

A principal informação que retirei das fichas, foi acerca das 

modalidades que mais gostavam e aquelas que abordaram no ano anterior, 

bem como aspetos relativos à saúde. Estas informações prévias permitiram-me 

um planeamento que fosse de encontro às necessidades da turma e perceber 

que uma das alunas tinha problemas respiratórios que a impedia de realizar 

atividades que envolvessem grandes esforços aeróbios. 

Foi importante dar a entender aos alunos a postura que pretendia 

assumir durante as aulas, bem como todas as regras que pretendia que eles 

cumprissem. 

Depois deste primeiro momento com aqueles que viriam a ser os 

grandes intervenientes no meu EP, senti que tinha sido algo muito positivo e 

que tinha deixado uma boa impressão. Desde logo múltiplas ideias iam 

surgindo acerca de como iria abordar as próximas aulas, que ferramentas iria  
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usar para manter o controlo da turma, bem como para os motivar aula após 

aula. 

Estava realmente feliz por ter ultrapassado este primeiro objetivo, que 

consistia em obter um resultado positivo do primeiro contato com os meus 

alunos transmitindo-me a motivação necessária para encarar com ânimo e 

confiança o ano que se seguia.  

 

4.1.3.3 – O controlo da turma 

 

"Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, 

mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a 

disposição natural de cada um". - (Platão cit, por Varanda, sd). 

 

O controlo da turma foi o primeiro objetivo ao qual me propus alcançar 

neste primeiro contato com a profissão docente. 

No momento em que soube qual seria a turma que iria lecionar, o 

professor cooperante referiu-se à mesma, como respeitadora, empenhada e 

motivada para a prática. Contudo, alertou-me para um ou dois casos de alunos 

que se distinguiam dos outros no comportamento durante a aula, já que apesar 

de empenhados necessitavam de uma postura mais autoritária por parte do 

professor. 

Essas informações iniciais obtidas através do professor cooperante, 

bem como dos restantes professores da turma na primeira reunião do conselho 

de turma, foram muito importantes para perceber onde tinha de focar a minha 

atenção e quais seriam as minhas principais preocupações. 

Segundo Oliveira (2001) os problemas de indisciplina nas aulas de EF 

têm vindo a aumentar, principalmente por estas proporcionarem uma liberdade 

de movimentos que outras disciplinas não possibilitam. Os alunos contactam 

diretamente com os colegas e movimentam-se pelo espaço sem um lugar fixo, 

no entanto, é da responsabilidade do professor criar normas e regras que 

transformem essa liberdade em algo controlado e dentro dos limites 

estabelecidos pelo mesmo.  

A noção de que tendo a turma controlada, evitando situações de 

indisciplina que obrigassem a gastar tempo de aula em chamadas de atenção, 
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proporcionava um melhor ambiente de aprendizagem para os alunos, foi uma 

certeza constante durante a minha atuação como professora. E a cada aula 

que passava, essa certeza aumentava.  

Para atingir o propósito de ter uma turma controlada, fui percebendo 

que era necessário ter em consideração vários fatores, e aquele a que dei mais 

importância no início da minha atividade como professora foi a criação de 

exercícios motivadores, fazendo com que os alunos estivessem empenhados 

na tarefa.. 

 

“Uma das dificuldades que ainda sinto é em evitar alguma brincadeira e 

comportamentos fora da tarefa constantes de alguns alunos, não sei se a 

solução será castigá-los de alguma forma, ou então possivelmente a culpa é 

minha que por vezes não crio exercícios desafiantes e motivadores.” 

 

(Reflexão aula 12 de 52. Outubro 2012.) 

 

Contudo, como refere Siedentop (1983) apesar de ser verdadeiro e 

indiscutível que atividades motivadoras e bem planeadas tornam os problemas 

de indisciplinas menos problemáticos, também é necessário perceber que 

alunos mal comportados não se tornam bem comportados de um momento 

para outro. E sendo assim o mesmo autor realça o facto de que para além de 

haver necessidade em pensar o ensino de forma adequada, é igualmente 

fundamental resolver problemas de gestão da aula. 

De acordo com esta ideia fui percebendo que atividades motivadoras 

não eram suficientes para promover uma completa disciplina dentro da aula. 

Alguns alunos mantiveram os seus comportamentos durante todo o ano letivo, 

e penso que isso aconteceu não devido a não me respeitarem como 

professora, mas sim porque não me consegui impor da forma que devia.  

É tocando neste ponto que percebo que a nossa personalidade dita 

muito a nossa postura durante as aulas. Caraterizo-me como uma pessoa 

calma, compreensiva e que antes de condenar alguém tento sempre perceber 

as razões das suas ações. Pretendia por isso, que os alunos fossem 

igualmente compreensivos, no sentido de perceberem que as suas ações os 

prejudicavam como aos colegas de turma.  
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Porém, esta postura compreensiva não facilitou a minha ação na 

tentativa de evitar a indisciplina, se bem que não gostasse de apelidar os 

comportamentos dos meus alunos de indisciplina, já que muitas vezes esse 

termo segundo Fernando (cit. por Pereira, 2006) é visto como resultado de uma 

má relação entre o professor e o aluno, ou seja, um disputa entre as duas 

partes que resulta numa infração às regras estabelecidas.  

No entanto, segundo Amado (2001), podemos distinguir três níveis de 

indisciplina: o primeiro considerado como “Os desvio às regras de trabalho na 

aula”, consiste em comportamentos que não seguem as regras estabelecidas 

para um decorrer favorável da aula, como o barulho, o sair do lugar delimitado 

pelo professor, as brincadeiras com os colegas, falta de pontualidade, entre 

outras. O segundo nível é designado como “Perturbação das relações entre 

pares” que engloba os acontecimentos de mau relacionamento entre os alunos. 

O terceiro e último nível de indisciplina definido pelo autor designa-se como 

“Problemas da relação professor-aluno”, que se refere aos comportamentos 

que põem em causa a autoridade do professor, como a desobediência, 

agressões verbais, entre outros. 

Paiva (cit. por Pereira, 2006) acrescenta que a indisciplina surge pela 

ausência de disciplina, e é aqui que Siedentop (1983)afirma que pudemos a 

olhar para a disciplina pelo lado positivo ou negativo. Quando uma turma 

orienta os seus comportamentos segundo o que é exigido numa determinada 

tarefa, podemos definir disciplina pelo seu lado positivo dizendo que esta 

consiste no conjunto desses comportamentos, motivados por determinadas 

regras. Segundo uma visão negativista, a disciplina baseia-se num ambiente 

onde não existem comportamentos desapropriados sob o receio de castigos ou 

punições. 

Em relação ao comportamento dos meus alunos, baseando-me na 

definição positiva de disciplina por Siedentop (1983) e na divisão por níveis de 

indisciplina de Amado (2001), posso dizer que a minha turma era disciplinada 

contudo, por vezes sucediam-se comportamentos de indisciplina de nível 1. 

Segundo Amado e Freire (cit. por Carvalho, 2013) a maioria dos alunos violam 

as regras da sala de aula, mesmo aqueles apelidados de “bons alunos”. 

Dei por mim a refletir variadas vezes se não estaria a ser demasiado 

“amiga” dos meus alunos, não conseguindo manter a distância necessária. No 
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entanto, chego a conclusão de que não. E que não era devido a essa 

proximidade que o controlo da turma não se verificava na totalidade. Para além 

de que a minha relação com os meus alunos é uma das coisas mais positivas 

que retiro de todo este processo de EP, apoiando o que diz Wallon (cit. Por 

Tassoni & Leite, 2005), quando refere que “a emoção é o primeiro e mais forte 

vínculo entre os indivíduos.” 

Para mim e de acordo com vários autores (Tassoni & Leite, 2005) “o 

afeto é indispensável na atividade de ensinar”. 

Algo que é reforçado por Bento (2008 p.43) quando afirma que: 

”ninguém pode ser bom professor sem o sentimento de uma calorosa afeição 

pelos seu alunos e sem o desejo genuíno de partilhar com eles aquilo que, 

para si próprio, é um valor” 

Por isso, não aponto o afeto que tinha pelos meus alunos e eles por 

mim, como sendo o responsável por situações de indisciplina ou fora da tarefa. 

 Apesar de alguns problemas relativos a um ou dois alunos, no geral 

penso que o controlo da turma foi alcançado. Consegui transmitir aos alunos 

que o bom ambiente na sala de aula dependia deles, e que a minha postura 

seria de acordo com a deles. Pretendia um clima de compreensão e 

entendimento mútuo, e isso foi conseguido.  

 

“Em relação ao meu problema de controlo da turma, não se verificou 

muito nesta aula, no entanto, tentei sempre fazer os alunos perceberem que 

mesmo não estando perto deles, estou atenta às suas atitudes” 

(Reflexão aula 32 de 52. Janeiro 2013) 

 

Quando as suas atitudes eram positivas, eu era a primeira a elogiar, e 

quando algum limite era ultrapassado também era a primeira a reagir ea 

relembrar o que podem ou não fazer. 

Penso que agora que já se passou algum tempo desde a minha ação, 

posso refletir mais friamente sobre a mesma, mas também sobre a minha 

reflexão no momento. Já que segundo Schõn (cit. por Oliveira & Serrazinha, 

2002), a reflexão sobre a reflexão na ação é aquela que proporciona uma 

evolução profissional, guiando o professor pelo caminho futuro. 
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“Sinceramente, não me posso queixar de mau comportamento por 

parte dos meus alunos, algo com que estava muito preocupada no início do 

ano, quando ainda não sabia a turma que iria lecionar. Pois apesar de por 

vezes acontecerem situações extra tarefa, que eu gostava que não 

acontecessem, pois prejudicam o decorrer da aula, sei que eles não o fazem 

por mal e rapidamente voltam ao exercício.” 

(Reflexão aula 22 de 52. Dezembro 2012) 

  

Esta era a realidade das minhas aulas. Tinha a perceção que aqueles 

comportamentos não deveriam acontecer, porém, não os considerava 

demasiado graves para achar que deveria agir sobre eles de forma mais 

severa. Continuo a pensar da mesma forma, contudo, penso que poderia ter 

sido mais diretiva nas minhas chamadas de atenção, para evitar ao máximo 

que acontecessem novamente. 

 

4.1.3.4 – Grupos Homogéneos ou Heterogéneos? 

 

"Ensinar exige compreender que educação é uma forma de intervenção 

no mundo." 

(Freire, 2000, p.110) 

 

Um dos grandes problemas que esteve presente na minha prática 

como professora de EF foi a organização e formação de grupos de trabalho 

para as aulas. Foram muitas as aulas em que me deparei com a dúvida acerca 

de como fazer os grupos e que tipo de grupos formar. Se homogéneos 

promovendo a educação por níveis, ou heterogéneos, promovendo uma 

educação inclusiva. 

 

“Tentei fazer os grupos por níveis, para que o ritmo da aprendizagem 

de cada um fosse respeitado. (…) Como referi anteriormente, tentei formar 

grupos por níveis de aprendizagem, contudo, há sempre alguém que fica com 

alunos do nível mais baixo, e isso pelo que já percebi, não agrada a esses 

alunos mais aptos, e fez com que desmotivassem tanto neste exercício, como 

do jogo que planeei para o final da aula.” 
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(Reflexão aula 14 de 52.Novembro 2012). 

 

“Em relação ainda aos problemas que vão surgindo no decorrer das 

aulas, e que têm vindo a ser alvo da minha preocupação, é de realçar que o 

problema da constituição de grupos heterogéneos ou homogéneos para o jogo 

de basquetebol, não se coloca com tanta ambiguidade como em voleibol, já 

que, mesmo os alunos com dificuldades conseguem participar de forma ativa 

no jogo.” 

(Reflexão aula 17 de 52. Novembro 2012) 

 

“ (…) nesta aula tomei a decisão oposta, ou seja, formei grupos 

heterogéneos, onde em cada equipa tinha bons e maus alunos. Tinha muito 

receio que esta ideia não funcionasse, pois poderia fazer com que os melhores 

alunos desmotivassem por não ter um jogo dinâmico e continuo. No entanto, 

isso não aconteceu e penso ter encontrado a solução para esse problema.” 

 

(Reflexão 

aula 18 de 52. Novembro 2012) 

 

“Outra das dúvidas para esta aula foi a formação dos grupos, ou seja, 

não sabia se o melhor era deixar que eles formassem os grupos, como 

aconteceu em todas as aulas, ou então, se deveria ser eu a fazê-lo de forma a 

formar grupos equilibrados, pois a minha intenção era que eles exercitassem o 

jogo nos mesmos grupos que depois farão a avaliação. Acabei por decidir que 

eles é que fariam os grupos. Decisão esta, que em alguns casos não funcionou 

muito bem, o que mostra que na aula de avaliação terá de ser diferente. Irei ser 

eu a forma os grupos. “ 

(Reflexão aula 19 de 52. Novembro 2012) 

 

 De acordo com os modelos organizativos referenciados na 

documentação do Ministério da Educação (cit. por Gomes et al., 2009) “existem 

formas típicas de organização dos alunos e da atividade, cada uma delas com 

características e exigências próprias, podendo assim corresponder a intenções 
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pedagógicas diferentes, que possibilitam que todos os alunos beneficiem do 

máximo tempo de prática em cada aula”. 

 De acordo com Loures (cit. por Gomes. et al (2009), o professor 

pode formar vários tipos de grupos, usar a turma toda como um único grupo, 

formar grupos reduzidos, trios, pares, individuais. Pode ainda segundo o 

mesmo autor utilizar vários métodos para obter esses grupos, sendo ele a 

escolher ou dando aos alunos essa tarefa, e ainda possui vários critérios para 

se basear na escolha dos mesmos. Critérios aleatórios - lista de nomes, a cor 

da camisola, a disposição em que se encontram, etc. ou critérios funcionais - 

género, idade, altura, peso, comportamento, aptidão física, etc. 

Depois de várias tentativas e a utilização de diferentes métodos de 

organização e formação de grupos, percebi que existem vantagens e 

desvantagens nos diferentes métodos pelo que devem ser aplicados consoante 

as características da turma e da modalidade em questão. 

 Em relação ao método de formação dos grupos deve estar 

relacionado se queremos grupos heterogéneos ou homogéneos, no caso de 

pretendermos a primeira hipótese a forma mais fiável será sermos nós a formar 

os grupos, a não ser que digamos aos alunos qual a nossa intenção. No caso 

de atribuir essa responsabilidade aos alunos sem qualquer indicação, estes 

juntam-se quase sempre por afinidades e nível de desempenho. 

 No que diz respeito à organização dos grupos, ou seja, se 

heterogéneos ou homogéneos, defendo que na maioria dos casos os alunos 

beneficiam com a criação de grupos onde se misturam diferentes níveis de 

desempenho, ou seja, heterogéneos. Contudo, existem casos em que a outra 

opção consegue igualmente trazer benefícios. 

No caso do voleibol a falta de habilidades técnicas faz com que o 

tempo potencial de aprendizagem dos alunos com mais dificuldades seja 

praticamente inexistente quando estão num grupo com o mesmo nível de 

desempenho. Pois o tempo potencial de aprendizagem carateriza-se pelo 

tempo em que o aluno está a exercitar uma tarefa direcionada para os objetivos 

de aprendizagem com uma taxa de sucesso de 80%. (Rosado, Sd). 

Enquanto, por exemplo no basquetebol, pude verificar que mesmo com 

um nível baixo de habilidades técnicas, os alunos conseguem manter-se 

durante algum tempo em tempo potencial de aprendizagem. 
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A formação de grupos heterogéneos, como refere a maioria dos 

professores entrevistados por Gomes et al (2009), favorece uma competição 

equilibrada e promove a entreajuda entre os alunos, já que os mais fortes 

ajudam os mais fracos favorecendo a sua aprendizagem. 

Porém, o que pode acontecer na criação de grupos heterogéneos é a 

desmotivação dos mais hábeis, já que não podem usufruir das suas 

capacidades na totalidade. Por isso, em algumas modalidades chegando à 

altura de realizar situação de jogo, e depois de a fazer com grupos 

heterogéneos, reorganizava os grupos de uma forma homogénea para que 

estes experimentassem uma situação de aprendizagem diferente.  

Foi notório que algumas raparigas nem sempre gostavam dessa minha 

opção pois sentiam-se desvalorizadas. 

Nas aulas de avaliação, principalmente no futebol e numa tentativa de 

ser o mais justa possível, tive a necessidade de realizar avaliação com grupos 

heterogéneos e de seguida com grupos homogéneos. 

Tendo sido esta uma das minhas grandes dificuldades, foi na reflexão 

após cada aula que organizei as minhas ideias, até ao momento em que 

percebi que não existem receitas quando se fala nos métodos de ensino e 

organização das aulas, já que tudo está relacionado com a especificidade do 

contexto que faz variar as escolhas certas e erradas. 

 

4.1.3.5 – Gestão do Tempo de aula 

 

O segundo objetivo relacionava-se com a gestão do tempo de aula. Os 

ganhos de aprendizagem estão diretamente relacionados com o tempo de 

prática e por isso torna-se fundamental direcionar a nossa preocupação para o 

tempo gasto na aula que não contribui para o tempo potencial de 

aprendizagem dos alunos. 

Para minha infelicidade, devo referir que este foi um dos objetivos que 

menos conseguir atingir.  

 No momento em que planeava uma aula um dos aspetos a que 

sempre tive atenção, foi a sequência dos exercícios e a transição entre os 

mesmos. 



 
 

50 
 

Pretendia que cada aula seguisse uma lógica de aprendizagem mas 

também que os exercícios se articulassem entre si de forma a não despender 

muito tempo na transição entre as atividades. Inicialmente planeava um 

número muito elevado de exercícios para uma só aula, fazendo com que 

raramente cumprisse com o plano de aula. Esse foi um dos aspetos que 

consegui modificar. 

No entanto, mesmo utilizando diferentes estratégias para reduzir ao 

máximo o tempo de transição entre tarefas ou de início de aula, essa foi uma 

tarefa muito complicada para mim. 

Em modalidades como o voleibol esse problema não se verificou com 

tanta frequência, uma vez que consegui criar atividades que permitissem aos 

alunos permanecer na mesma organização durante toda aula. 

 

“(…) tentei pensar em exercícios onde a organização espacial dos 

alunos não alterasse muito durante a aula, daí desde o início estarem divididos 

pelos 4 campos e trabalharem sempre com os mesmos grupos de trabalho, 

pelo que apenas se teriam de organizar dentro desse grupo.” 

 

(Reflexão aula 18 de 52. Novembro 2012) 

 

No entanto, nas restantes modalidades coletivas senti imensas 

dificuldades.  

Com o decorrer das aulas fui tentando diminuir o material utilizado, já 

que o manejo do mesmo requeria o gasto de algum tempo mesmo que 

encarregasse os alunos dessa função. Tentei também colocar os alunos nos 

locais previstos e só depois explicar o exercício, bem como diminuir o número 

de exercícios inserindo apenas variantes diferentes em cada um dos 

exercícios, no sentido de não alterar muito a organização dos mesmos. 

“ (…) em relação ao tempo de instrução e organização, penso que 

consegui ser muito mais eficaz do que na aula passada, devido ao facto de não 

ser precipitada na explicação dos exercícios e também dos alunos já 

conhecerem alguns deles, e ao terem já essa rotina interiorizada faz com que 

se gaste muito menos tempo nessas tarefas.” 
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(Reflexão aula 32 de 52. Janeiro 2013) 

 

Um dos aspetos em que mais falhei foi na criação de rotinas e regras 

de organização, principalmente no que diz respeito a reunir os alunos e a dar 

início a uma atividade, sendo que segundo Siedentop e Tannehill (2000) a 

criação de rotinas para reunir os alunos diminui tempo de transição dos 

exercícios bem como previne a ocorrência de comportamentos que disturbam o 

normal funcionamento da aula.  

Outro dos aspetos para o qual o professor cooperante e a professora 

orientadora me chamavam à atenção relacionava-se com o tempo que os 

alunos demoravam a dar inicio ao exercício. No meu entender esse tempo não 

era muito, mas é certo que se torna complicado, nós professores iniciantes, ter 

a noção correta de todos os nossos erros e fragilidades. Para isso foram 

extremamente importantes as observações das aulas realizadas por parte dos 

professores e dos colegas. 

A observação desempenha um papel fundamental na melhoria da 

qualidade do ensino favorecendo uma clara e mais correta reflexão sobre a 

ação, pois para além de nos basearmos no nosso entendimento e perceção do 

que foi a aula, também nos era possível ponderar sobre informações e opiniões 

externas. Conduzir-nos à reflexão e apresentar-nos metas de desenvolvimento 

eram das principais funções dos professores que nos acompanharam neste 

processo, muito mais do que apenas avaliar-nos.  

 

4.1.3.6 – Domínio do conteúdo 

 

"Há três tipos de professores: os que só ensinam o que sabem; os que 

não ensinam o que sabem; os que pensam que sabem e ensinam errado o que 

não sabem."  

(Rio Nogueira cit. por Carvalho, 2013) 

 

Numa revisão de vários autores sobre as conceções de um “bom 

professor”, sugere-se que não radica unicamente nas questões pessoais 

implicando conhecimento de várias realidades escolares, sendo um conceito 

associado às pesquisas sobre a eficácia pedagógica; ‘bom professor’ é aquele 



 
 

52 
 

que ensina situando o seu ensino num local, numa história, numa sociedade, 

numa cultura, numa política, expressado através da sua maneira de ser como 

pessoa e profissional (Krug e Krug, 2008). 

Contudo Souza et al. (1998)afirma que a definição de bom professor 

sofreu uma grande modificação a partir do momento em que as disciplinas 

pedagógicas integraram a formação de professores. 

Por fim, Luckesi (cit. por Souza et al., 1998) dizem que a melhor forma 

de pôr à prova a qualidade do professor, é pô-lo em contato com os alunos, os 

grandes intervenientes na ação do professor. Eles são os mais fiáveis 

opinantes acerca da ação do professor. 

Tomando como exemplo a minha prática neste EP, concordo 

plenamente com esta última opinião. Isto porque os meus alunos sempre 

exigiram muito de mim e davam-me indicações, mesmo que implícitas, acerca 

da minha atuação como professora.  

Com efeito, uma das minhas maiores preocupações residia no 

conhecimento do conteúdo que lhes estava a ensinar, pois acredito veramente 

que não é possível ensinar aquilo que não se conhece. R. Krug & H. Krug 

(2008) apresentam resultados que refletem a opinião de vários professores 

académicos, em que um quarto dos mesmo afirma que o conhecimento do 

conteúdo é característica fundamental do bom professor de EF. Apoiados por 

Cunha (1992), quando este defende que um aluno não vai classificar de bom 

professor, aquele que não conhece a matéria de ensino, pois para este 

trabalhar convenientemente a matéria tem que ter conhecimento da mesma, 

referindo ainda algo que para mim é crucial, aquele que possui conhecimento 

não assume uma postura proponente mas trabalha com a incerteza e com a 

procura constante do mesmo. 

Durante a minha prática como professora estagiária as dúvidas 

surgiram em todos os momentos e foram relativas a todas as modalidades, 

embora aquelas onde essas dúvidas me obrigavam a uma pesquisa mais 

profunda foram certamente as matérias que mais dificuldade tive em lecionar. 

 

“Como referi anteriormente, andebol é uma das modalidades em que 

estou menos confortável a lecionar. Para além da falta de experiência nos 

processos de ensino em geral, quando nos deparamos com uma modalidade 
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onde os conhecimentos são limitados, por culpa da formação inicial ou por 

nossa culpa, a situação torna-se ainda mais complicada. O pensar na 

modalidade não decorre com tanta coerência e fluidez como nas restantes 

modalidades, onde uma possível lógica de ensino está mais presente. Elaborar 

uma unidade temática de andebol não foi uma tarefa fácil, nem feita com a 

certeza que está correta e que vai dar resultados. Foram vários os exemplos 

que vi e estudei mas ao tentar adequá-los às dificuldades da minha turma tive 

que tomar opções, que só com o decorrer das aulas vou perceber se foram 

acertadas.” 

(Reflexão aula 26 de 52. Janeiro 2013) 

 

“Devido à minha falta de experiência no andebol fui pesquisar formas 

interessantes de abordar as fintas e penso que resultou bastante bem.” 

 

(Reflexão aula 32 de 52. Janeiro 2013) 

  

Se por um lado o não domínio do conteúdo me fazia gastar o dobro do 

tempo no processo de conceção e planeamento, também é verdade que a 

minha atenção a todos os pormenores durante a realização era redobrada. 

Porém, a minha convicção de eficácia e de competência eram pouco seguras, 

isto porque sentia que não conseguia intervir nas aulas de forma tão efetiva e 

provocando mudanças significativas no comportamento dos alunos. 

Para Batista (2008) o conhecimento é, de entre os termos que se 

relacionam com a competência, aquele que assume o papel principal, seguido 

das habilidades. Sentindo que o meu conhecimento não era sólido, a minha 

perceção de competência era reduzida. No entanto, para Nóvoa (1992) a 

competência não se manifesta através de um acumular de saberes, mas sim 

por uma constante ação reflexiva sobre a prática. 

 

 

 4.1.3.7- Capacidade de Instrução 

  

A transmissão da informação de forma correta e a pertinência da mesma 

são condições fundamentais para o sucesso do processo ensino-aprendizagem 
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(Mesquita, 1997). Ideia sustentada por Werner e Rink (cit. por Serra, 2001) 

quando referem que, no que diz respeito à investigação acerca da eficácia do 

ensino, a clareza da informação e uma pertinente emissão de feedbacks são 

condições essenciais para o sucesso da nossa ação enquanto professores, ou 

seja, para a aprendizagem dos alunos. 

A capacidade e qualidade instrução foram o terceiro objetivo a ser 

cumprido enquanto professora estagiária.  

No início do ano letivo descurava um pouco esta componente do 

processo ensino-aprendizagem, em prol do aumento do tempo de 

empenhamento motor por parte dos alunos. Considerava que não devia gastar 

muito tempo na instrução, pois esse tempo devia ser destinado à prática, mas 

esse tempo gasto na explicação dos exercícios e na demonstração do que 

pretendia era fundamental rentabilizar o tempo de prática, e não perder.  

Esta perceção foi surgindo com o aumento de situações em que tinha 

que parar a atividade para voltar a explicar o que era pretendido e como se 

deviam organizar, comprovando, a mim mesma, que a instrução tivera sido mal 

dada e de forma não clara. Se por vezes achava que os alunos não se 

esforçavam para perceber o exercício, eram em maior numero aquelas 

situações em que tinha perfeita noção que o erro residia em mim. Serra (2001) 

conclui que devemos justificar a realização desapropriada da atividade por 

parte dos alunos como sendo consequência da tarefa inapropriada ou de uma 

fraca explicação da mesma. 

“O que não favoreceu a minha instrução e forma da organização do 

exercício foi o facto de me ter apercebido que não estava a cumprir com o 

tempo planeado, o que fez com que o exercício se iniciasse atrasado. Sendo 

assim, numa tentativa de apreçar as coisas, precipitei-me e não organizei 

corretamente o exercício dando início ao mesmo sem que todos os alunos o 

tivessem percebido.” 

(Reflexão aula 26 de 52. Janeiro 2013) 

 

Ao longo deste processo de EP a convicção de que a capacidade do 

professor comunicar com o aluno traduz a eficácia da Educação Física (Rink, 

cit. por Serra, 2001) foi-se solidificando. Numa próxima possibilidade de intervir 
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sobre um grupo de alunos, a minha forma de comunicar será de certeza muito 

mais cuidada e refletida. 

Essa capacidade de comunicar vai afetar os vários momentos da prática, 

pois a emissão da informação, ou seja, as situações de instrução ocorrem 

antes da prática através das explicações e demonstrações, no final da prática 

com uma análise da mesma e durante a prática com a emissão de feedbacks 

(Siedentop, cit. por Rosado & Mesquita, 2009).  

A exploração correta desses três momentos de instrução é crucial para 

uma melhoria das aprendizagens.  

No momento de instrução que antecede a prática, o professor deve ser 

selecionar a informação, conseguir organizá-la de forma coerente e transmiti-la 

aos alunos (Rink, cit. por Serra 2001). Este primeiro momento era aquele que à 

partida me parecia mais fácil, mas tornou-se algo em que tive muitas 

dificuldades de realizar com eficácia. Sentia-me sempre precipitada na 

transmissão das informações e nem sempre me certificava que os alunos as 

tivessem percebido. 

A forma que Metzler (2000) propõe para que essa certificação aconteça 

é através do questionamento, pois promove uma maior atenção por parte dos 

alunos e faz com que estes estejam na aula de uma forma ativa. De seguida 

cabe ao professor confirmar a resposta ou indicar a correta, para que a 

aprendizagem possa ocorrer. 

Numa fase mais adiantada deste processo de EP, e numa tentativa de 

aumentar o tempo de empenhamento motor dos meus alunos, dediquei mais 

tempo ao processo de instrução, comunicando de forma mais calma e exata, 

garantindo que todos os alunos tinham percebido o exercício e o que pretendia 

com o mesmo. 

O uso da demonstração como forma de completar a instrução foi um 

ensinamento recorrente nos anos que antecederam este processo de EP. Para 

Serra (2001) ela é um “meio eficaz de comunicar o caminho “correto” de 

realização de uma habilidade motora”. Muito mais facilmente os alunos retêm e 

entendem o que vêm do que aquilo que ouvem. 

Sendo assim, durante este ano letivo utilizei duas formas de 

demonstração. Na maioria das vezes solicitei aos melhores alunos para 
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demonstrarem o que pretendia, contudo, mais propriamente na dança, fui eu 

que realizei as demonstrações.  

Defendo que se temos entre os alunos indivíduos praticantes das 

diferentes modalidades, e que certamente serão eficazes nas demonstrações, 

deveremos recorrer a eles para demonstrarem. Assim como deve acontecer o 

oposto quando se trata de alguma modalidade em que nós nos sentimos 

plenamente à vontade. Bañuelos (cit. por Serra, 2001) afirma que é bastante 

improvável que um professor consiga realizar uma demonstração correta, 

simples e esquemática de todos os movimentos que pretende ensinar, sendo 

que por isso é aconselhável recorrer a um aluno ou a uma outra forma de 

imagem visual. 

Esta foi mais uma das aprendizagens que retiro da minha atuação como 

professora pois estando em processo de formação, quis experimentar 

demonstrar algo em que não estava totalmente segura, entendendo que seria 

importante para os meus alunos sentirem que tenho o conhecimento 

necessário para lhes transmitir informação correta nas variadas modalidades. 

Todavia, essa não foi a opção mais correta a tomar, já que a minha 

demonstração foi débil e certamente mostrou a minha insegurança produzindo 

o efeito contrário. 

No final desta primeira fase da instrução é preponderante despender 

algum tempo para verificar se há dúvidas esclarece-las de seguida. Só assim 

se cumpre as três etapas que garantem a qualidade da informação: Instrução, 

controlo e reformulação, ou seja, fornecer as instruções aos alunos, questionar 

para ver se perceberam e por fim explicar de outra maneira. (Rosado & 

Mesquita, 2009). 

Chegando ao momento da prática pretende-se que o aluno esteja a 

maior parte do tempo em empenhamento motor e que esse tempo se traduza 

em tempo potencial de aprendizagem, já que o tempo de prática só será 

potencializado se ele estiver a realizar a habilidade de forma correta. Para que 

isso aconteça exige-se ao professor uma supervisão sobre as atividades 

reagindo à resposta motora do aluno, pretendendo modificar essa resposta, 

objetivando a aquisição de uma habilidade, ação essa que se caracteriza por 

feedback pedagógico (Fishman & Tobey, cit. por Rosado & Mesquita, 2009). 



 
 

57 
 

Partindo deste pressuposto, apesar de a minha atenção às ações dos 

alunos ter sido constante, a minha reação às suas respostas motoras nem 

sempre foi eficaz. Isto porque, nem sempre encontrei a resposta mais 

adequada para provocar alterações de comportamento.  

No final da aula torna-se essencial proceder à última fase da instrução, 

fazendo uma revisão do que foi abordado, apreciações acerca do trabalho 

desenvolvido e tecer breves considerações em relação à próxima aula, no 

sentido de preparar os alunos (Rosado & Mesquita, 2009). 

 

4.1.3.8 – As aulas de dança 

 

“ (…) as artes promovem um desenvolvimento humano completo, 

permitem ampliar noções do real e criar uma identidade própria, favorecem 

experiências criativas, estéticas e críticas variadas, respeitam a individualidade 

de cada um e oferecem liberdade na solução dos problemas.” (p. 20). 

(Batalha, 2004) 

 

Sendo a dança a modalidade com a qual estou mais familiarizada estava 

muito ansiosa para poder aplicar essa modalidade em contexto de escola. 

Contudo, tinha algum receio que essa minha experiência em aulas de dança 

fora da escola me fizesse dar importância a vários aspetos que não são 

valorizados em contexto escolar, assim como não tinha a certeza que os 

alunos, mais especificamente os rapazes, fossem estar recetivos a esta 

modalidade que suscita ainda muito preconceito no meio dos jovens do sexo 

masculino. 

Para Batalha (2004, pp. 236) “o importante na dança não é ensinar o 

conceito do movimento mas levar as crianças a descobri-lo e a saber recriá-lo”. 

Mesmo assim, para Robalo (cit. por Lacerda & Gonçalves, 2009), a dificuldade 

de justificar a importância da dança a nível curricular reside na discussão entre 

o valor da arte e do movimento na educação. Não se pode reduzir a dança a 

uma simples prática corporal, desvalorizando as suas possibilidades de 

expressão da corporalidade. 
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Como bailarina defendo que a dança desafia e expõe as limitações e 

receios dos alunos para com eles próprios e para com o seu corpo. Para além 

de desenvolver várias capacidades que as restantes modalidades não 

desenvolvem de forma tão efetiva, a nível motor promove a melhoria da 

coordenação motora grossa e fina e do ritmo, e a nível do desenvolvimento 

pessoal, a autoestima, autoconfiança, a desinibição perante os outros, a 

criatividade, a noção corporal e a capacidade de se expressarem. Como refere 

Lacerda e Gonçalves (2009), uma pessoa quando dança desenvolve a 

criatividade e ao mesmo tempo expressa sentimentos e emoções.  

Assim como para Batalha (cit. por Carvalho & Lebre, 2011) “os objetivos 

específicos da Dança são contribuir para o equilíbrio bio-psico-social do ser 

humano e pretende desenvolver: as capacidades preceptivas e quinestésicas, 

as capacidades emocionais, intelectuais e morais, a experiência sociocultural, o 

juízo estético, a capacidade de comunicação, a imaginação criadora, as 

capacidades de representação e de realização e a reflexão e avaliação 

artística.” 

Em relação á minha experiência deste ano com a dança na escola, 

afirmo que foi algo que me deu imensa satisfação. Quando disse aos meus 

alunos que iríamos abordar essa modalidade obtive reações muito distintas. 

Por parte da maioria das raparigas foi de realçar o seu entusiasmo e vontade 

para que isso acontecesse, no entanto, e como era de esperar, os rapazes não 

ficaram muito recetivos à ideia. Foi aqui que estabeleci um dos meus objetivos, 

promover a satisfação dos rapazes no contato com a dança.  

O método que utilizei para lecionar/ensinar esta modalidade, foi o 

mesmo que nos foi transmitido pela Professora Lurdes Ávila durante a didática 

de dança no 1º ano deste curso de mestrado. Isto porque apesar de ter 

experiencia na área da dança essa experiencia não engloba o contexto escolar, 

daí preferir aplicar algo comprovado e que ao qual reconheço sucesso. 

Esta forma de ensino não engloba apenas a forma e a técnica, não é 

específica mas sim global, proporcionando a procura pessoal. Privilegia o 

carater lúdico, atrativo e motivador da dança (Carvalho & Lebre, 2011). 

Criei então uma coreografia que englobava partes só com as raparigas, 

outras só com os rapazes e ainda, outra que englobava rapazes e raparigas no 
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sentido de fazer com que entendessem que a dança é para todos e que se 

ajusta a ambos os sexos. Nessa coreografia quis que estivessem presentes 

dois estilos de dança, o hiphop e o chachacha. São estilos que promovem dois 

tipos de movimento muito distintos, o que permitiu aos alunos aperceberem-se 

de diferentes capacidades associadas ao movimento corporal, bem como de 

diferentes estilos de coordenação motora. A dança social promoveu igualmente 

a interação entre os rapazes e as raparigas. 

Durante as aulas fui desenvolvendo os diferentes temas relacionados 

com a dança, através de exercícios que por vezes faziam o transfere para a 

coreografia. Esses exercícios permitiram aos alunos desenvolver 

especialmente a sua criatividade e espírito de grupo promovendo a diversão e 

competição através da dança. Foram momentos muito divertidos. 

É de realçar que vários rapazes apresentaram uma melhor noção de 

ritmo, coordenação motora e criatividade do que algumas raparigas, acabando 

por não me surpreender, já que esse facto verifica-se muitas vezes na dança 

fora da escola. 

O que acabou realmente por me surpreender foi o momento de 

avaliação da criatividade. Agrupei os alunos aos pares e pedi que construíssem 

algo para uma parte específica de uma música à minha escolha. Para além de 

me ter espantado a sua motivação no momento de atribuição da tarefa, fiquei 

muito surpreendida pela positiva quando chegou o momento de ver o que 

tinham preparado, pois a maior parte dos grupos tinha um trabalho bastante 

bom e criativo.  

Em relação a avaliação da coreografia, os resultados obtidos não foram 

novidade para mim, pois fui acompanhando a sua evolução durante as aulas e 

já previa qual seria a sua prestação. Que no geral foi muito positiva. 

Caso venha a ter outra oportunidade de lecionar dança em contexto 

escolar certamente irei experimentar outro tipo de abordagem, provavelmente 

menos centrada na coreografia, desenvolvendo os mesmos conteúdos de outra 

forma. Isto porque defendo que não existe uma forma ideal, e se não tiver 

como comparar, não saberei qual a que resulta melhor. 

Depois da abordagem da dança na minha turma fiquei muito contente 

por saber que o meu professor cooperante retirou algumas ideias para a 
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lecionação da modalidade e também por um dos outros professores da escola 

me ter confiado a sua turma para lhe dar uma aula de dança.  

No que diz respeito a essa aula, devo dizer que foi um prazer enorme 

lecioná-la.  

Na hora que a antecedeu estive a lecionar a turma de um dos meus 

colegas do núcleo de estágio. Passando para a turma do outro professor da 

escola notei uma grande diferença em relação ao que senti que deveria 

abordar na aula, e foi algo intuitivo mas que resultou. Era uma turma do curso 

de artes, sendo que a sua sensibilidade para a dança parecia ser diferente. 

Reforçou a ideia de que cada turma é uma turma, e também a dança deve ir ao 

encontro das necessidades e especificidades de cada.  

 

4.1.4 – O momento de avaliar 

 

“Para um verdadeiro processo de avaliação, não interessa a aprovação 

ou reprovação de um educando, mas sim sua aprendizagem e, 

consequentemente, o seu crescimento” 

(Luckesi, 2005, p. 2) 

 

Bento (2003) apelida esta fase do processo ensino-aprendizagem como 

sendo “Um «incómodo» necessário”. 

O processo de avaliação dos alunos e da nossa ação como professores 

exige um trabalho profundo de reflexão. Esse processo manifesta-se por um 

controlo de qualidade, sem o qual o professor não pode reconhecer ou refutar a 

eficácia do seu ensino e consequente aprendizagem dos alunos (Bento, 2003). 

Este autor afirma ainda que a avaliação, juntamente com a planificação e 

realização, é indispensável se queremos cumprir em pleno a nossa função 

como professores. 

Na fase do planeamento criamos os caminhos segundo os quais vamos 

direcionar a nossa ação e para onde pretendemos que nossos alunos 

caminhem. Chegando a altura de avaliar, é suposto perceber se os objetivos 

foram atingidos, e caso não o tenham sido, encontrar soluções que coloquem 

novamente os alunos no caminho certo. Bratifische (2003)estabelece uma 

relação de causa/efeito entre a avaliação e o planeamento. 
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Luckesi (cit. por Santos & Varela, 2007)salienta a diferença entre 

verificação e avaliação, referindo-se à primeira como obtenção de dados e à 

segunda como o tratamento dos mesmos acompanhada da decisão sobre o 

que fazer com eles. 

Luckesi (2005) classifica então a avaliação como “inclusiva”, 

“diagnóstica” e “não-pontual”, afirmando que se deve preocupar com o 

percurso do estudante antes, durante e depois do momento de avaliação, 

cumprindo assim a sua função “pedagógica construtiva” que avalia um sujeito 

em constante desenvolvimento. Classifica-a de diagnóstica por permitir uma 

tomada de decisão que visa o avanço, e inclusiva já que não afasta nem rejeita 

mas sim solicita a melhoria. 

Para que esse avanço e melhoria se proceda de forma contínua, é 

fundamental existirem vários momentos de avaliação passíveis de averiguar os 

progressos e retrocessos da aprendizagem. Esses momentos acontecem no 

início, meio e fim do processo ensino-aprendizagem, designando-se a primeira 

por avaliação diagnóstica, seguindo-se a avaliação formativa e por fim a 

avaliação sumativa (Gonçalves et al., 2010). 

A avaliação diagnóstica permite ao professor situar o nível dos alunos, 

estabelecer patamares de sucesso e com isso planear o ensino de forma 

coerente de acordo com o contexto, ou seja, adequado aos alunos e às 

condições matérias. Ou seja, estabelecer um “plano de ação” (Santos& Varela, 

2007). 

Na maior parte das modalidades coletivas esta avaliação nem sempre foi 

fácil, pois perceber o nível individual de cada aluno numa situação em que o 

desempenho de um vai influenciar o desempenho de outros, é algo bastante 

complicado. Contudo, permite-nos ter uma noção sobre o nível geral da turma, 

ou sobre a existência de vários níveis de desempenho. 

Durante este ano de EP percebi a importância de selecionar 

corretamente os instrumentos de avaliação, pois devemo-nos propor a 

observar apenas os aspetos fundamentais, para basear a nossa planificação, já 

que, com um número elevado de alunos e com pouco tempo de aula torna-se 

muito complicado observar muitos aspetos. 
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“No final, percebo que não é fácil encontrar uma forma totalmente eficaz 

de avaliar diagnosticamente os alunos, pelo menos para mim não foi, pois para 

além de ainda não os conhecer, são vários os aspetos aos quais temos que dar 

atenção ao mesmo tempo.” 

(Reflexão aula 3 de 52. Setembro 2012) 

 

O segundo momento de avaliação, avaliação formativa, tem como 

objetivo informar o professor sobre a evolução dos alunos. Perceber se esta vai 

no sentido dos objetivos traçados inicialmente. Permite-lhe reformular o 

processo de ensino-aprendizagem, no caso de este não estar a provocar as 

modificações necessárias na aprendizagem dos alunos (Santos & Varela, 

2007). 

Apesar de não ter criado um momento formal de avaliação formativa, fui 

retirando informações para a mesma no final de cada aula. 

 

“Nesta aula, deparei-me com um problema que ainda não me tinha 

apercebido. Uma das alunas não consegue realizar o passe de frente, o que 

faz com que não consiga desenvolver as suas capacidades em situação de 

jogo, ao mesmo tempo que prejudica os restantes alunos. Como me deparei 

com esta situação, na parte final da aula, em vez de a pôr a jogar com os 

restantes colegas pedi que ela exercitasse o passe de frente, sozinha, ao 

mesmo tempo que lhe dava feedbacks. É algo em que vou ter que insistir nas 

próximas aulas.” 

(Reflexão aula 13 de 52. Outubro 2012) 

 

Estas são então informações fundamentais para reparar possíveis erros 

na organização do processo ensino-aprendizagem, que prejudicam a evolução 

dos alunos. Tornando possível a adequação desse mesmo processo às 

caraterísticas dos mesmos (Santos & Varela, 2007). 

Por fim, o ultimo momento da avaliação, é designado como avaliação 

sumativa. Com esta avaliação pretende-se classificar o nível de aproveitamento 

do aluno e perceber se cumpriu os objetivos traçados para ele no início do ano 

letivo, semestre ou modalidade, dando-o como apto ou não apto para 

prosseguir (Luckesi, cit por Santos & Varela, 2007). 
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Para mim, o momento de avaliar, foi um dos momentos de mais 

responsabilidade durante o processo de EP. É claro que quando estamos a 

ensinar algo, a nossa responsabilidade perante o aluno é imensa, já que 

seremos responsáveis pelo bom ou mau conhecimento que este vai adquirir, e 

como professores, a nossa função é ensinar da melhor forma e com a máxima 

validade possível.  

No entanto, quando chegou o momento de avaliar os resultados do 

processo ensino-aprendizagem, senti um grande nervosismo e ansiedade já 

que era crucial conseguir avaliar todos os alunos com a máxima coerência e 

imparcialidade possível. Apesar de ter tentado, não sei se por vezes essa 

imparcialidade esteve sempre presente. Contudo, penso ter conseguido ser 

coerente, no sentido de adequar os critérios de avaliação, aos conteúdos que 

mais abordei durante as diferentes modalidades, já que se pretende que esses 

critérios respeitem o pressuposto educacional (Júnior et al., 2011). 

Para além das habilidades motoras e da condição física, pretende-se 

que o professor de EF avalie os conhecimentos teóricos e uma série de 

caraterísticas que determinam o “saber ser” de cada aluno. Já que segundo 

Júnior et al. (2011) se espera que os alunos desenvolvam caraterística que 

lhes permitam ser adultos responsáveis, possuidores de valores e normas de 

conduta passíveis de sucesso na vida pessoal e no mercado de trabalho.  

Tendo apenas um ano letivo de contato com os meus alunos, não 

acredito que foi possível aplicar muitas mudanças a nível pessoal e de 

comportamento, no entanto, tentei que percebessem as características que 

mais valorizava e aquelas que no futuro deveriam desenvolver para se 

tornarem cidadãos responsáveis e ativos numa sociedade. 

Relativamente à avaliação teórica realizei testes escritos e devo dizer 

que foram momentos onde me revi muitas vezes no papel dos alunos, já que 

foi uma experiencia pela qual passei imensas vezes. Ver-me na posição em 

que tenho que chamar a atenção aos alunos por estarem a tentar copiar foi 

bastante engraçado.  

Esta forma de avaliação teórica sendo a mais usual, parece-me 

igualmente a mais eficaz. Eram testes simples apoiados por um suporte teórico 

que era entregue aos alunos antecipadamente. Foi mais um dado coerente ao 

qual pude recorrer durante o processo de avaliação. 
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4.1.4.1 – Como os alunos me avaliaram 

 

Para além de saber a opinião do meu professor cooperante acerca do 

meu desempenho como professora, quis perceber o que os alunos acharam do 

mesmo. Pedi que escrevessem a sua opinião sobre as aulas e sobre o meu 

desempenho.  

Sendo alunos do 11º ano, já são capazes de perceber os meus defeitos 

e qualidades, para além disso, sendo uma turma muito exigente e ambiciosa, 

era fundamental para mim saber a opinião de cada um. 

Passo a descrever algumas das opiniões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gostei bastante das aulas já que não só se 
promoveram exercicios de prática do desporto 
como também situações de jogo.  
As aulas foram no geral bem planeadas mas às 
vezes, devido ao facto de a professora ser muito 
amiga dos alunos, “deixava os alunos” 
brincarem.” 
 

“Achei as aulas bem interessantes e penso que a 

stora transmitiu-nos muita confiança o que fazia 

com que nós nos achássemos capazes de fazer 

certas coisas. A stora evoluiu muito desde o início 

do ano e acho que está preparada para ir avante. 

Desejo-lhe o melhor, boa sorte para o futuro.” 

“ Na minha opinião o decorrer 

e a nota das aulas foi muito 

positiva, a capacidade de 

ensino, o conhecimento 

teórico-prático é imenso. 

Deste modo a professora 

Sofia tem da minha parte 

uma avaliação positiva. Boa 

Sorte” 

“(…) De um modo geral, acho que as aulas 

correram bem, existiu sempre um bom ambiente 

e a maioria dos alunos empenharam-se e 

mostraram-se interessados. Gostei também dos 

exercícios que fizemos, achei que eram 

adequados a cada matéria e contribuíram para 

que aprendêssemos um pouco mais acerca de 

cada modalidade.” 

“ (…) As aulas sempre decorreram da melhor forma, não tendo 

acontecido nenhum inconveniente. (…) a modalidade que mais 

gostei foi a dança, não só por ter sido a que mais gostei mas 

também por ter sentido mais motivação e empenho por parte da 

turma. (…) A professora teve um bom comportamento em relação a 

diversos assuntos, tentou proporcionar diferentes exercícios para 

melhorarmos a parte técnica, permitindo que evoluíssemos. 

Contudo penso que existiam falhas nas aulas de futebol ao dividir 

os rapazes das raparigas. (…). 
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 Foi muito interessante ler estas e as restantes opiniões. Coloquei 

aqui aquelas que realçavam a opinião da maioria dos alunos. É certo, que 

como fiquei contente por ler as opiniões positivas fiquei um pouco triste pelas 

negativas, contudo, agradeço muito que as tenham referido, pois apesar de 

serem alunos, são os principais intervenientes da minha carreira como 

professora, daí que a apreciação deles é muito importante. 

 Em relação aos aspetos negativos acima referidos, uma das coisas 

que mais me preocupa é o facto de alguns dos alunos acharem que gostava 

mais de uns do que de outros e que isso pudesse prejudicar a sua 

aprendizagem. É certo, que de forma não intencional, começamos a falar mais 

com uns alunos do que com outros, ate porque são eles mesmos a realizar 

essa aproximação, contudo tentei sempre que isso não influenciasse a minha 

ação como professora, principalmente na altura de avaliar. Tal como refere 

Elias (cit. por Siqueira, 2004), quando diz que a afetuosidade e afinidade não 

podem interferir no dever do professor, de agir segundo uma ética profissional. 

Assim como Freire (cit. por Siqueira, 2004)refere que a avaliação do trabalho 

de um aluno não pode ser condicionada pela afetividade que temos ou não 

pelo mesmo. 

 Alguns alunos também referiram que por ser “muito amiga dos 

alunos” por vezes não impunha a ordem necessária e proporcionava momentos 

de brincadeira. Não por ser muito amiga dos alunos, mas realmente senti que 

devia ter sido mais autoritária em alguns momentos, não que os alunos me 

faltassem ao respeito por se viver dentro da aula um clima permissivo ou 

afetivo, mas sim porque o tempo de aula tinha sido melhor aproveitado, uma 

“(…) Aspetos negativos, no andebol 

aprofessora ter realizado jogo entre os 

rapazes para os diferenciar e não o ter feito 

para as raparigas. E as aulas serem mais 

ativas.” 

“Na minha opinião, os aspetos 

negativo do ensino da professora foi 

a diferenciação entre alunos, por 

vezes a falta de organização e as 

aulas serem pouco ativas.” 

“As aulas correram bem, no 

entanto podiam ser mais 

ativas. Houve pouco tempo 

para abordar cada desporto. 

Gostei sinceramente de si!” 
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vez que essas brincadeiras faziam com que tivesse que interromper o exercício 

para chamar a atenção. 

 Existe uma tarefa fundamental sobre a qual o professor se deve 

debruçar, saber combinar autoridade, respeito e afetividade (Siqueira, 2004), e 

admito que isso foi uma grande dificuldade sentida durante este meu primeiro 

ano no papel de professora. 

 O último dos aspetos negativos apontados por alguns dos alunos, 

foi o facto de as aulas serem pouco ativas, e isto penso que ainda se deveu em 

muito ao tempo de instrução e organização das tarefas, pois nem sempre 

escolhia as palavras mais claras e corretas para explicar o exercício, bem 

como à forma que estas estavam interligadas. Por muito que planeasse as 

aulas pensando nestas como “um todo”, tentando que houvesse uma 

progressão entre os exercícios, quer de dificuldade quer de organização dos 

alunos e do espaço, muitas vezes essa progressão não resultava e gastava 

muito tempo nesse tipo de tarefas. Fazendo com que o tempo de prática 

diminuísse.  

 Foi uma dificuldade que tentei combater durante todo o ano, e que 

apesar de ter conseguido diminuir esse tempo gasto em instrução e 

organização, não chegou para criar rotinas organizativas totalmente eficazes. 

 

4.2– Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

A participação como professores na escola e na comunidade escolar é 

um dos objetivos do processo de EP. Só com essa integração é que 

podemos vivenciar na totalidade a atividade de um professor, já que esta 

não se resume a lecionar as turmas que lhe são atribuídas.  

Para nós estagiários, quanto mais cedo nos fizermos sentir parte 

integrante da escola melhor, tanto para nos reconhecerem no papel de 

docentes, como para começarmos desde logo a sentir o peso da 

responsabilidade de puder vir a influenciar qualquer aluno pertencente a 

essa comunidade escolar. 
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Apesar de ser uma experiência totalmente nova, como já referi no 

primeiro capítulo deste relatório, a escola onde estive integrada não era 

nova para mim, o que numa fase inicial tornou este processo um pouco 

mais fácil. Já conhecia as instalações bem como alguns funcionários, 

fazendo com que me sentisse menos “perdida”. 

Para além dos professores do núcleo de Educação Física, eram poucos 

os docentes que me reconheciam como colega, confundindo-me várias 

vezes com uma aluna, situação com que me deparei várias vezes durante 

do ano letivo. Reagi sempre com um sorriso e desfiz o equívoco. Em 

relação aos funcionários, essa situação foi diminuindo com o passar do 

tempo, o que para mim era muito gratificante. Ouvir chamarem-me “doutora” 

era algo que me enchia de orgulho mas que ainda era muito estranho para 

mim. 

Foi na primeira reunião do núcleo de estágio que eu e os restantes 

estagiários fomos oficialmente apresentados e foi o primeiro momento onde 

se estabeleceu uma relação entre colegas de trabalho entre os estagiários e 

os restantes professores de EF. Nessa reunião foi discutido o plano anual 

de atividades para o núcleo de EF, definindo as atividades pelas quais o 

nosso grupo de estágio iria estar responsável, com a ajuda dos nossos 

professores cooperantes e de outros professores. 

Contudo, para além das atividades que ficaram à nossa 

responsabilidade, fomos solicitados para ajudar em todas as outras onde a 

nossa ajuda fosse necessária.  

Apesar de todas estas atividades exigirem bastante tempo na escola e 

trabalho de casa, e de o meu tempo nem sempre ser tão livre como eu 

gostava, mostrei-me disponível para ajudar no que fosse necessário e que 

conseguisse. Desde logo percebi que não poderia estar presente no dia do 

corta-mato devido a trabalho, sendo esta, a par com o torneio de 

Basquetebol, uma das atividades da responsabilidade do grupo de estágio. 

No entanto, a minha ajuda na preparação da atividade seria igualmente 

necessária e estava disponível para tal. 
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4.2.1 - Atividades Realizadas pelo Grupo de Educação Física 

 

Torneio de Basquetebol 3x3 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 6 de Dezembro de 2012 realizou se na Escola Secundária de 

Ermesinde o Torneio de Basquetebol 3x3. Esta foi a primeira tarefa como 

membro da comunidade escolar que tive para além das aulas. Para a 

organização desta atividade, que estava à responsabilidade dos dois núcleos 

de estágio com a ajuda de outro professor da escola realizou-se uma reunião 

conjunta para dividir tarefas. Cada um ficou responsável pela elaboração de 

documentos, cartaz, calendarização, etc. Uma das tarefas que realizei foi a 

criação do cartaz do evento. 

Sendo esta a primeira tarefa em conjunta, não estava certa de que a 

forma como nos organizamos era a mais correta, nem tinha a certeza se 

iríamos conseguir organizar tudo sem falhas. As orientações de alguns 

professores da escola foram fundamentais. 

A única coisa que senti que falhou nesta primeira organização conjunta, 

foi o de não estarmos a par do que cada um estava a fazer, fazendo com que 

não soubesse se estava tudo pronto para o torneio. Contudo, no dia antes 

falamos todos e ultimamos os pormenores. 

Chegando ao dia do torneio, admito que estava um pouco nervosa, já 

que nunca tinha organizado algo do género e não fazia ideia de como as coisas 

Figura 2 – Cartaz Torneio de Basquetebol 
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iriam decorrer. Combinamos estar na escola uma hora antes para organizar o 

espaço e dividir tarefas para durante o torneio. Sabíamos que contratempos 

poderiam surgir, principalmente ao nível das inscrições no próprio dia, e foi 

exatamente isso que aconteceu. Apareceram cerca de dez inscrições novas e 

a forma como tínhamos feito o calendário não permitia ajustes tão grandes. Isto 

deveu-se à nossa falta de experiencia, pois o professor já nos tinha alertado 

para esta possibilidade.  

Este contratempo fez com fosse necessário reorganizar todos os jogos e 

a forma como estes iriam decorrer. Para isto foi essencial a ajuda de alguns 

professores, pois já estando habituados a estas situações deram-nos 

instruções claras acerca do que fazer. Depois de tudo programado, cada uma 

de nós ficou responsável por um escalão e por organizar todos os jogos do 

mesmo. 

Eu fiquei com as juniores femininas. Vime perante uma situação nova, 

mas contudo, muito interessante, tentei organizar da melhor forma, de maneira 

a que não demorasse muito tempo e que pelo menos cada equipa realizasse 

três jogos. Inicialmente faltava uma das equipas e por isso foi fácil calendarizar 

os jogos, no entanto, a meio do torneio a equipa que faltava apareceu e veio 

complicar um pouco as minha contas. Foi um contratempo que tive que 

resolver, e apesar de não ter sido do consenso de algumas alunas, penso ter 

sido uma forma justa. 

Por fim estive ainda envolvida na fase final dos juniores masculinos 

contando o tempo de jogo e entregando os prémios. 

Penso que todos se empenharam nesta organização e no final de tudo 

acho que correu bem. Os objetivos foram cumpridos e os alunos divertiram-se 

vivenciando o jogo na sua plenitude competitiva. Para além disso, foi um bom 

momento de aprendizagem que no futuro nos irá ser útil quando confrontados 

com uma situação semelhante.  

Uma das coisas que de mais positivo tiro deste trabalho, foi a 

envolvência com a comunidade escolar, mais propriamente os alunos, pois 

normalmente só contactamos com a nossa turma, e com isto foi possível 
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contactar com vários alunos da escola, acabando por conhecer melhor o 

ambiente escolar onde estou inserida.  

Pela apreciação do professor, as coisas correram bem e fizemos um 

bom trabalho. 

O evento que se segue é o corta-mato, é algo onde participei durante 

todos os meus anos na escola mas o qual a organização é me totalmente 

desconhecida. Sei que iremos ter muito trabalho e teremos de nos organizar 

muito bem para que tudo corra com o mínimo de falhas. 

 

Corta-Mato escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referi anteriormente, esta foi uma das atividades do núcleo de 

estágio, na qual infelizmente não pude marcar presença. O corta-mato é 

encarado com muita seriedade por parte dos alunos da escola e por parte de 

alguns professores. É algo que já se realiza há muitos anos e tem sempre 

bastante adesão.  

Todos os professores ficaram responsáveis por divulgar a atividade nas 

suas turmas e recolher inscrições. Nós como organizadores ficamos 

igualmente responsáveis por arranjar alunos que ajudassem no desenrolar da 

Figura 3 . Cataz Corta Mato 
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atividade no dia da corrida. Em relação á minha turma, nem muitos se 

mostraram interessados em correr, mas a sua maioria não se importou de 

ajudar. 

Na organização desta atividade, foi fundamental a ajuda de um dos 

professores do núcleo de Educação Física, visto que ele já organizou vários 

corta-matos e está ciente de tudo que é necessário. Numa primeira reunião, 

fomos postos a par de todas as tarefas que eram necessárias e dos 

procedimentos legais na organização de uma atividade como o corta-mato. 

Deu para perceber que não é algo simples de se organizar, contudo, com a 

dinâmica que já existe há vários anos na escola, as coisas tornam-se mais 

simples para nós. Eu como não ía estar presente no dia, ofereci-me desde logo 

para realizar as tarefas iniciais (ex. criar o cartaz do evento) e nas quais o facto 

de não estar presente viesse a prejudicar.  

Penso que não foi encontrada a dinâmica de trabalho mais eficaz dentro 

do núcleo de estágio, pois como na atividade anterior, havia tarefas que 

estavam por fazer e ninguém se mostrava responsável por elas. Mas tal como 

aconteceu na atividade passada, as coisas acabavam sempre por ser feitas por 

alguém, mesmo que não fosse justo para quem o fazia. No caso do corta-mato, 

o professor responsável não nos deu muito espaço para trabalhar, já que ele 

apresentou tudo praticamente feito, o que fez com que não aprendêssemos 

muito com esta organização. Penso que nos devia ter sido dada mais 

autonomia e com isso adquiríamos muito mais conhecimento.  

No entanto, no dia da atividade, segundo os meus colegas, foi uma 

experiencia muito enriquecedora que permitiu perceber a dinâmica de uma 

atividade daquele género, que futuramente será fundamental aquando a 

entrada no mundo do trabalho. Permitiu também uma aproximação aos alunos 

da escola, bem como com a toda a comunidade escolar. 

Tive imensa pena de não estar presente. 
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Corta-Mato Regional 

 

Esta foi uma atividade à qual nos foi proposto ir, e consistia em 

acompanhar os alunos à prova distrital do corta-mato que se realizou no dia 08 

de Fevereiro de 2013, no aterro da Lipor em Laúndos - Rua do Poço dos 

Negros - Póvoa de Varzim. Foi de todo o meu interesse estar presente, ate 

porque não participei no corta-mato da escola. 

Para acompanhar os alunos estava eu e mais três professores da 

escola. Infelizmente da minha turma só se classificou uma aluna para ir a esta 

prova. O ponto de encontro foi à porta da escola e seguimos todos juntos para 

o local. 

Durante a viagem distribuímos o lanche e as camisolas pelos alunos, 

bem como os alunos ficaram a saber a hora de cada corrida. 

Chegando ao local fiquei 

surpreendida com a quantidade de 

escolas que estavam presentes, bem 

como o número de participantes. Nunca 

pensei que fosse tanta gente, nem que 

fosse uma prova com este caris 

organizativo. Na minha época como 

aluna nunca estive presente na referida 

prova. 

Foi muito interessante perceber 

o entusiasmo nos nossos e dos 

restantes alunos, já que para eles é algo 

importante e no qual se empenham para 

dar o melhor. Até para mim, que estou na escola há tão pouco tempo cresceu o 

entusiasmo de ver nossos alunos correr. Foi um orgulho puder apresentar-me 

como professora da Escola Secundária de Ermesinde. 

Figura 4 – Alunos na partida para o corta mato 
regional. 
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Cada um dos professores ficou responsável por levar um escalão ao 

local de partida aquando a chamada do mesmo. Infelizmente a nossa escola 

não tinha muitos representantes, mas mesmo assim o entusiasmo era muito. 

Foi igualmente interessante cruzar-me com colegas que estavam a 

estagiar em outras escolas e que estavam lá como eu a acompanhar seus 

alunos. 

 No final, apesar de todos se terem esforçado, não conseguimos trazer 

nenhum prémio para a escola, mas nem por isso nossos alunos deixaram de 

sair de lá contentes por terem participado e representado a Escola de 

Ermesinde. 

Foi uma manhã cansativa mas valeu a pena. Foi uma experiencia muito 

enriquecedora que me fez sentir parte da escola de uma forma mais completa. 

 

Torneio de Voleibol 

Esta foi uma atividade organizada pelo núcleo de educação física, no 

qual nós, estagiários, fomos chamados a ajudar. 

Em termos de organização não nos foi atribuída nenhuma tarefa, apenas 

no dia da prova ficamos responsável por coordenar os jogos. Cada um de nós 

ficou com um escalão. Tal como no torneio de basquetebol, foi mais uma 

experiencia muito boa, a única diferença é que agora já conhecia mais alunos, 

visto que já avançamos no ano letivo.  

Mais uma vez, esta atividade permitiu-me compreender em que consiste 

uma organização deste género e dos passos que são necessários seguir para 

ter sucesso. Permitiu-me também perceber que existe bons talentos do voleibol 

na escola. 

Os alunos da escola de Ermesinde aderem muito a tudo que é 

competição, principalmente o voleibol e basquetebol. Vivem com muito 

entusiasmo estas competições. Sendo assim, dá um gosto enorme ajuda-los a 

vivenciar o desporto com tanta paixão. 
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Mega Sprint 

O Mega Sprint era uma atividade desconhecida para mim, mas que 

fiquei a achar bastante interessante. Mais uma vez a organização não foi da 

responsabilidade do núcleo de estágio, contudo, cada professor de EF ficou 

responsável por realizar o apuramento dentro das suas turmas. Esse 

apuramento consistiu em realizar provas específicas do atletismo, onde cada 

aluno teria que obter classificações mínimas para puder participar na prova.  

Este foi um processo trabalhoso, principalmente para nós que não temos 

experiencia neste tipo de provas, no entanto, foi entusiasmante ver os meus 

alunos a darem o seu melhor para se classificarem. 

Depois, foi juntar tudo e enviar para o professor responsável. O único 

inconveniente foi que retirou tempo de aula para lecionar as diferentes 

modalidades. 

No dia da prova, fiquei responsável por entregar os dorsais com o 

número de cada aluno e realizar as respetivas inscrições. O início da prova 

atrasou bastante e o número de participantes não foi o que se esperava.  

Porém, este tipo de atividades traz sempre uma mais-valia para os 

alunos e para nós estagiários. Pois futuramente cabe nos a nós não deixar 

“morrer” estas iniciativas e devemos estar aptos para as organizar. 

 

Dia Mundial da Dança 

 Desde cedo que sabia que no dia mundial da dança algo se iria realizar 

na escola. Gostava que tivesse sido algo mais elaborado, mas por iniciativa de 

alguns professores do núcleo de EF as comemorações dessa data foram 

apenas umas aulas de dança nos tempos da manha para quem tinha aulas de 

EF.  

 Fui então convidada para ir dar uma aula nesses dois horários. 
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 Estava tudo muito animado pelo simples facto de haver música no 

pavilhão, sendo que algumas das alunas começaram logo a dançar ao som da 

mesma. 

 Mais uma vez, este tipo de atividade permitiu-me interagir com outros 

alunos, e neste caso através da modalidade que me sinto mais a vontade. Foi 

bastante gratificante.  

 Foi algo que correu muito bem e gostava que tivesse englobado mais 

alunos da escola nesta mesma atividade. 

 

4.2.2 – Desporto Escolar 

  

Na Escola Secundária de Ermesinde as duas principais modalidades 

envolvidas no Desporto Escolar são o Voleibol e a Orientação. Tendo que 

escolher entre uma delas, perguntei ao professor cooperante se achava melhor 

escolher aquela em que o meu conhecimento e experiencia é menor, com vista 

a melhorar esse mesmo conhecimento, ou se deveria optar pela modalidade 

onde já tive alguma experiencia como professora. Por sugestão do mesmo, 

resolvi integrar na modalidade de Orientação. 

Esta modalidade estava organizada da seguinte forma, existiam treinos 

semanais que decorriam uma vez por semana e por vezes o professor saía 

com os alunos ao sábado para realizar treino fora da escola. Fora isso, 

existiam as competições, que normalmente também se realizavam aos 

sábados.  

 A minha experiencia em Orientação, foi precisamente no Desporto 

Escolar, onde estagiei como professora na escola de Paranhos, na conclusão 

da Metodologia de Exercício e Saúde, incluída na licenciatura em Ciências do 

Desporto pela FADEUP.  

 Esse contato prévio com a modalidade fez com que já tivesse uma 

noção acerca do funcionamento da mesma no Desporto Escolar, contudo, 

desde o início que pude verificar que no caso da Escola de Ermesinde os 



 
 

76 
 

alunos possuem um conhecimento mais elevado acerca da modalidade, o que 

me motivou imenso. 

 Para facilitar a integração, já conhecia o professor responsável pela 

modalidade de trabalhos fora da escola, o que me deixou um pouco mais a 

vontade.  

 Os treinos consistiam em elaborar mapas já existentes, quer da escola, 

quer do exterior da mesma, para que os alunos pudessem praticar. Eram lhes 

proposto objetivos diversos nos diferentes treinos. Esse facto fez com que 

aprendesse inúmeras formas de exercícios, com os diversos materiais e para 

diversos objetivos.  

 Por vezes estava no treino sozinha com os alunos, mas na maioria das 

vezes estava lá o professor responsável. Durante o treino, estava responsável 

por dar as partidas e registar os tempos de chegada.  

Os alunos empenhavam-se imenso e dava para perceber que adoram a 

modalidade. Mesmo nos treinos, a competição entre eles era notória, sempre 

de uma forma saudável. Penso que isso se deve em muito, ao professor que os 

orienta e que os motiva para darem sempre o melhor pois só assim poderão ir 

às competições. 

Infelizmente não foram muitas as competições que houvera durante este 

ano letivo e em todas elas tive impossibilidade de estar presente, contudo, 

tentei sempre estar a par dos resultados obtidos e de felicitar os alunos pelos 

mesmos.  

Foi mais uma experiencia enriquecedora, e que durante ano favoreceu a 

minha integração na comunidade escolar. 

 

4.3– Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

Se o que pretendemos como professores é promover um ensino de 

qualidade aos nossos alunos e a toda a comunidade educativa onde estamos 

inseridos, é imperativo que não deixemos de acompanhar a evolução dos 
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meios didáticos que temos à nossa disposição, bem como devemos progredir 

no nosso desenvolvimento pessoal e profissional (Ponte et al., 2000). 

Ainda segundo Ponte et al., (2000), o trabalho do professor não se limita à 

atividade letiva, mas sim, se completa com a atividade não letiva e as 

atividades de desenvolvimento profissional ao longo da sua carreira.  

 

A área de desenvolvimento profissional que se segue, segundo 

Matos(2012a) engloba as atividades e experiências que favoreceram o 

desenvolvimento da competência profissional. 

 

Na fase inicial deste ano de EP a primeira tarefa que realizei com vista ao 

desenvolvimento da minha competência profissional, foi o Projeto de Formação 

Individual (PFI). Este documento serviu de guião para o EP que se seguia, nele 

continha os objetivos e os desafios que tinha pela frente, bem como as 

estratégias para os alcançar. A sua realização tinha como objetivo orientar o 

meu processo de formação, que naquela fase se antevira como um caminho 

bastante tumultuoso.  

Esta área é ainda composta por um projeto de estudo no âmbito do estágio 

profissional. Sendo a escola de Ermesinde situada numa zona da cidade onde 

existem várias classes sociais distintas, em que na sua maioria são famílias 

mais desfavorecidas. Tal se verificou na turma que lecionei, onde me deparei 

com a existência dessa diversidade de classes sociais. 

Esse facto suscitou o interesse de perceber em que medida a classe social 

influenciava a prática de atividade física por parte dos jovens. Contudo, sendo 

este um tema já muito presente na literatura, pois rapidamente obtive respostas 

fundamentadas por diversos estudos, resolvi ir relacionar outro fator que 

pudesse influenciar a prática de atividade física por parte dos jovens, o estilo 

educativo parental. 

 Para finalizar este processo que visa o alcançar da competência 

profissional, realizei o presente relatório. Este espelha todo o meu trabalho ao 

longo deste ano de EP, assim como consiste numa reflexão profunda acerca 

do mesmo. Refletindo sobre o que correu bem e sobre aquilo que correu mal, 

permite-me entender que no futuro terei que modificar certas coisas na minha 

atuação como professora, no sentido de ser “mais competente”. 
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4.3.1 - Estudo: A influência dos diferentes Estilos Educativos Parentais na 

prática de Atividade Física dos Jovens. Diferença entre géneros. 

 

4.3.1.1- Resumo 

 

O objetivo do presente estudo é perceber de que forma o estilo 

educativo parental representado pelas dimensões de Monitorização, Autonomia 

e Afeto influencia o índice e o contexto de prática de atividade física dos 

jovens, comparando os dois géneros.  

A recolha de dados foi feita através de dois questionários distintos 

aplicados simultaneamente a uma amostra de 176 alunos de escolas 

secundárias do distrito do Porto, com idades compreendidas entre os 13 e os 

19 anos de idade. A análise estatística foi efetuada através do programa 

estatístico SPSS v20.0 (SPSS, 2011). O grau de significância estabelecido foi 

de p<0,05. 

De acordo com a análise dos dados realizada para este estudo, 

podemos verificar que o estilo parental assumido pela mãe representado pelas 

três dimensões do QEEP, mesmo que de forma pouco expressiva, influencia o 

contexto onde as raparigas praticam atividade física, assim como verificamos 

que o estilo parental assumido pelo pai, igualmente com resultados pouco 

expressivos, tem influência da prática de atividade física dos rapazes. 

Em relação ao IAF não existem resultados estatisticamente 

significativos. 

 

Palavras-chave: ESTILO EDUCATIVO PARENTAL; ATIVIDADE FISICA. 

GÉNERO. 
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4.3.1.1- Introdução 

 

O ser humano vem alterando os seus hábitos ao longo do tempo, depois 

da revolução industrial e da robótica passou a consumir mais tabaco e a ter 

hábitos nutricionais muito pouco saudáveis o que levou a OMS a considerar o 

sedentarismo e a inatividade física como sendo uns dos problemas de saúde 

pública mais frequentes da modernidade (Seabra et al, 2008). 

Na atualidade, com o aparecimento de novas tecnologias, a necessidade 

de adotar um estilo de vida ativo na realização das tarefas do quotidiano, 

deixou de ser fundamental, contudo, proporcionou à sociedade novas 

possibilidades de ser mais ativa (Buchner e Miles, 2002). Contudo, segundo 

Pate et al (cit. por Gonçalves, 2005) nas crianças a prática de atividade física é 

menor do que o recomendado, e a a maior parte das patologias associadas a 

essa menor atividades ó se manifesta na idade adulta. Deve-se, assim, tentar 

incorporar desde cedo nos jovens, comportamentos ativos, pois nas idades 

mais avançadas, os comportamentos são mais difíceis de alterar. Estes 

comportamentos ativos, trazem imensos benefícios para a saúde atual e futura 

dos jovens. (Sallis e Owen cit. por Gonçalves, 2005).   

Existem inúmeras variáveis que estão relacionadas com a prática de 

atividade física dos jovens, entre elas, variáveis demográficas, sociais, 

psicológicas e ambientais físicas (Sallis cit. por Gonçalves, 2005). Sendo, 

segundo Owen e colaboradores (cit. por Faleiro, 2006) as relativas ao 

envolvimento que rodeia os jovens, são as menos estudadas, daí que estas 

são apontadas na literatura como algo que necessita de estudo, no sentido de 

se perceber o quão forte é a sua influência na prática de atividade física por 

parte dos jovens. Já que o ambiente físico é visto como algo capaz de alterar 

positiva ou negativamente essa mesma prática (Sallis e Owen cit. por 

Gonçalves, 2005). 

Devido a multiplicidade populacional, torna-se impossível atribuir uma 

maior percentagem de influência a qualquer uma das variáveis, bem como, não 

se pode afirmar que essa influencia se mantém constante ao longo da idade e 

nos dois sexos. (Seabra et al. 2008) 
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Por oposição, vários trabalhos relacionaram as variáveis demográficas 

género e idade, com a prática de atividade, comprovando que os rapazes 

quando comparados com as raparigas praticam mais atividade 

física(Gonçalves, 2005). 

Contudo, segundo Telma et al. (cit. por Gonçalves, 2005) apesar de os 

rapazes serem fisicamente mais ativos do que as raparigas durante a infância e 

a puberdade, na adolescência tardia e na idade jovem adulta as raparigas 

aparecem como sendo mais ativas do que os rapazes. 

Na adolescência, a influência de outros fatores parece ser então mais 

efetiva do que nas idades precedentes, fazendo com que a diferença entre os 

sexos varie. (Gonçalves, 2005). 

Sendo a família o contexto social de referência, esta em conjunto com as 

interações que lá ocorrem, vão exercer uma grande influência no 

desenvolvimento dos jovens. Mesmo na adolescência, quando os jovens se 

acham mais autónomos e procuram uma maior independência, a qualidade e o 

tipo de relações estabelecidas entre pais e filhos, vão influenciar a sua 

adaptação social e os comportamentos promotores de saúde (Soares e 

Almeida, 2005). 

De acordo com muitos estudos já feitos nesta área, é indiscutível afirmar 

que a probabilidade de progenitores fisicamente ativos originarem jovens 

fisicamente ativos é maior, que pais fisicamente inativos promoverem a prática 

de atividade física nos seus filhos, apesar de, por vezes se puder verificar o 

contrário. (Seabra et al., 2008). 

O tipo de relações estabelecidas entre pais e filhos no que diz respeito 

às abordagens comportamentais e interativas, são catalogados como estilos 

educativos parentais (Parke e Buriel, cit. por Ducharne et al., 2006), podendo 

estes serem divididos em quatro categorias: autorizado, autoritário, permissivo 

e negligente, a partir dos trabalhos pioneiros de Diana Baumrind (Cruz, 2011). 

Estas denominações aparecem de formas variadas na literatura. As 

atribuições destes estilos têm por base inicial duas dimensões do 

comportamento parental –“uma relacionada com os aspetos afetivos e outra 
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relacionada com a afirmação de normas e a verificação do seu cumprimento 

para a compreensão das dinâmicas interativas e dos processos educativos 

parentais”(Cruz, 2011).  

Um dos problemas que se debate na literatura é acerca das 

terminologias atribuídas a cada uma das dimensões. Cruz (2011) afirma que a 

dimensão relativa ao afeto parental foi denominada como responsividade num 

trabalho anterior de Ducharne et al.(2006), contudo a mesma autora defende 

que o termo aceitação é o mais consistente com as denominações dadas por 

diversos autores. Relativamente à dimensão que diz respeito à aceitação das 

normas e a verificação do seu cumprimento Ducharne et al (2006) denomina de 

supervisão, no entanto segundo Cruz (2011) a designação de monitorização e 

conhecimento traduzem melhor essa dimensão avaliada por questionário. 

A dimensão da aceitação parental engloba um conjunto de 

comportamentos de envolvimento com os filhos, suporte emocional e 

demonstrações de afeto Maccoby & Martin (cit. por Cruz, 2011) e por isso é 

muitas vezes denominada de afeto e responsividade, sendo estes conceitos 

mais utilizados em estudos com crianças mais novas. (Kochanska, cit. por 

Cruz, 2011). 

Relativamente à dimensão da monitorização, Dishione McMahon (cit. por 

Cruz,2011) afirmam que esta consiste nos comportamentos de procura de 

informação por parte dois pais, acerca de como os seus filhos ocupam o tempo 

livre. 

Também segundo Luís (2011) os estilos educativos também conhecidos 

como estilos de socialização parentais, podem ser definidos como os modelos 

de comportamentos que os pais têm para com os filhos que os fazem reagir a 

variadas e distintas situações, bem como o que resulta desses 

comportamentos em termos de relação entre os diferentes intervenientes. 

Pereira (2012) define ainda diferentes tipos de suporte parental quando 

se relaciona os mesmos com a prática de atividade física dos filhos, 

caracterizando-os de tangível e intangível. O suporte parental consiste nas 
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diferentes formas sob as quais os pais influenciam e incentivam a prática de 

atividade física das crianças. (Beets et al., cit. por Pereira, 2012). 

O suporte parental tangível engloba todos os comportamentos 

realizados sob a forma de suporte por parte dos pais que facilitam e 

proporcionam a prática de atividade física, como pagar mensalidades, fornecer 

boleias para os locais de prática, bem como supervisionar e envolver-se 

diretamente na mesma. (Trost et al.,cit. por Pereira, 2012).  

O suporte parental intangível consiste em prover incentivos 

motivacionais que encorajam, elogiam e fornecem informações sobre a prática 

e seus benefícios. (Beets et al., cit por Pereira, 2012). 

 Relacionando o suporte parental e o estatuto socioeconómico, com a 

atividade física, verifica-se uma associação positiva entre as variáveis 

(Raudsep pcit. por Pereira, 2012), pois a falta de possibilidades de suportar os 

custos das atividades e a escassez de espaços na vizinhança, principalmente  

nas famílias com um estatuto socioeconómico mais baixo, aparecem como as 

principais dificuldades à prática de atividade física.(Smith et al.,cit. por Pereira, 

2012). 

Pretende-se então estudar a relação entre os estilos parentais e a 

prática de atividade física dos jovens, em que Trost et al. ( cit. por Ilha 2004) 

afirma que os pais influenciam direta ou indiretamente os filhos, e a sua prática 

de atividade física, principalmente ao nível da motivação para a mesma e do 

incentivo para desenvolverem um estilo de vida ativo.  

O suporte parental recai mais sobre os rapazes do que sobre as 

raparigas (Kirby et al.,cit. por Pereira, 2012) mas nas raparigas verifica-se uma 

elevada participação em atividades físicas quando apoiadas por um suporte 

parental. (Davison et al.,cit. por Pereira, 2012). 

Omelas et al. (cit. por Ramos 2009) afirma que uma forte comunicação 

entre pais e filhos, uma boa coesão familiar onde os pais se envolvem nas 

atividades dos filhos, são fatores preditores do cumprimento das 

recomendações AFMVMV. 
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Recomendações essas que estão descritas no “Livro verde da Atividade 

Física” segundo o qual “As crianças e adolescentes, dos 6 aos 17 anos, devem 

acumular diariamente (prática intermitente com breves períodos de pausa ou 

recuperação) 60 minutos (1 hora) de atividade física de intensidade pelo menos 

moderada, dos quais 20 a 30 minutos devem ser de atividade vigorosa (…) 2 a 

3 vezes por semana”.(Baptista, et al. 2011.) 

Neste mesmo livro a intensidade da atividade física é calculada de 

acordo com o dispêndio energético em repouso (ou aproximadamente 3,5 

mL/kg/min, em termos de consumo de oxigénio), representado esse valor por 1 

MET (metabolicequivalent). Uma atividade que exija um consumo de oxigénio 6 

vezes maior ao consumo em repouso, é classificada como 6 MET, 

representando uma intensidade de atividade física vigorosa (nadar, corrida a 

5,5 km/h, Ginástica aeróbia, step, futebol, etc). A atividade física moderada é 

representada por 3MET (Jardinagem, Aspirar, Subir escadas, Hidroginástica, 

Marcha rápida (≥ 4 km/h), Golfe, etc) e a atividade física considerada leve é 

representada por 1,5 MET (Cozinhar, Fazer a cama, Lavar a loiça, Marcha 

lenta (< 4 km/h)). 

Torna-se uma preocupação de saúde pública perceber em que medida 

todos os fatores anteriormente referidos podem influenciar a prática de 

atividade física por parte dos jovens (Mota et al.; Sebireet al.,cit. por Pereira, 

2012). 

O objetivo do estudo que se segue é perceber de que forma o estilo 

educativo parental representado pelas dimensões de Monitorização, Promoção 

da Autonomia e Afeto influencia o índice e o contexto de prática de atividade 

física dos jovens, tendo em consideração o género.  

 

4.3.1.3. Metodologia 

4.3.1.3.1. Amostra 

 

A amostra deste estudo é constituída por 176 alunos de escolas 

secundárias do distrito do Porto, com idades compreendidas entre os 13 e os 
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19 anos de idade. Esses alunos integravam as diferentes turmas de cada um 

dos estagiários da FADEUP nas duas escolas, bem como alguns alunos do 

desporto escolar no qual os estagiários estavam envolvidos. 

4.3.1.3.2. Instrumentos 

 

Para a recolha de dados necessários à realização deste estudo foram 

utilizados dois questionários distintos aplicados simultaneamente. O primeiro 

pretendia conhecer os hábitos relativos à atividade física (“Questionário de 

Atividade Física” 1(QAF)) e o segundo pretendia recolher informações acerca 

da relação que o sujeito tem com o pai, ou pessoa com quem vive e representa 

esse papel, e com a mãe, ou pessoa com quem vive e representa esse papel 

(“Questionário de Estilos Educativos Parentais2” (QEEP)) 

O QAF é constituído por 5 itens, cada um com 4 hipóteses de resposta 

que correspondem à frequência com os alunos praticam atividade física 

(nunca; menos de uma vez por semana; pelo menos uma vez por semana; 

quase todos os dias). Deste questionário iremos retirar o IAF (índice da 

atividade física) e iremos direcionar a nossa atenção para a questão que infere 

a participação em competições desportivas por parte dos jovens.  

O QEEP é constituído por 33 itens relativos aos comportamentos do pai 

para com o filho e 33 relativos aos comportamentos da mãe, cada um 

igualmente com 4 hipóteses de resposta (nunca ou quase nunca; ás vezes; 

frequentemente; sempre ou quase sempre). 

Os33itens estão organizados segundo 3 dimensões (monitorização, 

promoção de autonomia e afeto):19 itens que analisam a dimensão de afeto e 

                                                           
1
 MOTA, J.; ESCULCAS, C. Leisure-time physical activity behavior: structured and unstructured choices 

according to sex, age, and level of physical activity. Int J Behav Med, v.9, n.2, p.111-21. 2002.  
SANTOS, MP; ESCULCAS, C.; MOTA, J. (2004). The relationship between socioeconomic status and 
adolescents’ organized and noorganized physical activities. Pediatric Exercise Science, 16, p.210-218. 
MOTA, J et al. (2012). Influence of Activity Patterns in Fitness During Youth.Int J Sports Med, 33, P.325–
329. 2012 
2
 Adaptado por Barbosa-Duchame, Cruz, Marinho e Grande (2006), a partir das ParentingScales de 

Lambom, Mounts, Steinberg e Dombush (1991), e por Cruz e Barbosa-Duchame, a partir da escala de 
evaluacion de los estilos educativos parentales (Olivia, Parra, Sanchez-Queija e Lopez, 2007), com 
autorização dos autores. 
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promoção de autonomia e um outro com 14 itens que analisam a 

monitorização/exigência. Esta última dimensão encontra-se subdividida em 

dois conjuntos de itens. Um primeiro que se foca na monitorização parental 

(captando os esforços e tentativas dos pais para a obtenção de informação) e o 

segundo conjunto referente ao conhecimento parental, isto é, as informações 

concretas que realmente os pais dispõem. 

Os questionários foram aplicados, após consentimento informado de 

todos os participantes e encarregados de educação, durante as aulas de EF 

para que pudéssemos certificar que os sujeitos foram autónomos no seu 

preenchimento, para além de termos a possibilidade de tirar dúvidas durante o 

decorrer do mesmo. Foram dadas instruções para que não colocassem 

informações que os identificassem nas folhas dos questionários e que as 

informações seriam tratadas com confidencialidade e apenas nos termos da 

investigação. Foi ainda assinado um “Termo de Consentimento Informado, 

Livre e Esclarecido” para garantir o consentimento livre do sujeito em 

participar/ou não na investigação. 

 

4.3.1.3.3. Procedimento Estatístico 

 

Foi realizada uma estatística descritiva para caraterizar a amostra 

quanto à média de idades e à média do IAF (Índice de Atividade Física). 

Devido a amostra ser pequena e de não apresentar uma distribuição 

normal foi utilizado o teste não paramétrico Mann Whitney 

para  comparação entre sexos em cada uma das dimensões do QEEP e 

também para o IAF.  

Por fim foi feita uma análise correlacional bivariada entre as dimensões 

do QEEP (pai e mãe) e o IAF  e entre as dimensões do QEEP  e uma 

das questões do QAF. 

Todas as análises foram feitas separadamente para os rapazes e para 

as raparigas. 

A análise estatística foi efetuada através do programa estatístico SPSS 

v20.0 (SPSS, 2011). O grau de significância estabelecido foi de p<0,05. 
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4.3.1.4 - Apresentação de Resultados 

 

A tabela 1 apresenta as médias e os desvios padrões em relação às 

idades e ao IAF, tanto dos rapazes como das raparigas. 

Tabela 1 – Estatística Descritiva da amostra. Média de idades e Índice de Atividade Física  

 N IDADE IAF 

  Média DP Min Max Média DP 

Total 176 15,5852 0,91565 5 22 13,9318 4,44984 

Raparigas 88 15,6932 0,93904 5 20 11,6932 3,83078 

Rapazes 88 15,4773 0,88379 7 22 16,1705 3,87512 

 

Através dela podemos ver que 50%da amostra são raparigas e 50% são 

rapazes, com uma média de idades de 15, 59 com um desvio padrão de 0,92. 

Em relação ao IAF, podemos constatar que do ponto de vista ilustrativo a 

média dos rapazes é maior do que as raparigas.  

A tabela 2 apresenta o resultado do teste não paramétrico Mann Whitney 

para  comparação entre sexos em cada uma das dimensões do QEEP e 

também para o IAF.  
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Tabela 2 - Teste não paramétrico Mann Whitney para  comparação entre sexos em cada uma das 
dimensões do QEEP e também para o IAF. 

 

Podemos verificar que apenas existem diferenças significativas entre os 

rapazes e as raparigas quando comparados em relação à monitorização do pai 

e à promoção da autonomia do pai. Nas restantes dimensões relativas ao pai e 

em todas relativas a mãe, não existem diferenças significativas entre os dois 

sexos. Isto acontece também no que diz respeito IAF. 

 

A tabela 3 apresenta a análise correlacional do IAF com as 3 dimensões 

do QEEP relativas ao pai e á mãe. 
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Tabela 3 - Análise correlacionalbivariada entre as dimensões do QEEP (pai e mãe) e o IAF.  

*correlação com significância com p< 0,05    **correlação com significância com p<0,01    

n.s. não significativo 

 

Através desta tabela podemos verificar que não existe qualquer 

associação com significado estatístico entre o IAF e as dimensões que definem 

o estilo educativo parental dos jovens, em relação a mãe e em relação ao pai.  

A tabela 4 apresenta a análise correlacional da participação em 

competições desportivas por parte dos jovens, uma das questões do QAF, com 

as 3 dimensões do QEEP relativas ao pai e á mãe. 

Tabela 4 - Análise correlacionalbivariada entre as dimensões do QEEP (pai e mãe) e a participação 
em competições desportivas. 

*correlação com significância com p< 0,05    **correlação com significância com p<0,01    

n.s. não significativo 

 

Em relação à variável relacionada com a participação em competições 

desportivas os resultados mostram uma associação significativa mas negativa 

entre a promoção da autonomia da mãe e a participação em competições 

desportivas de jovens. Em relação às restantes dimensões, não existem 

associações com resultado estatístico significativo.  

 

Pai Mãe 

Monitorização Afeto 
Promoção 

Autonomia 
Monitorização Afeto 

Promoção 

Autonomia 

IAF 

R 0,028 0,028 -0,027 -0,102 -0,115 -0,132 

p-value 

(2-tailed) 
0,718 n.s 0,719 n.s 0,721 n.s 0,182 n.s 0,129 n.s 0,82n.s 

 

Pai Mãe 

Monitorização Afeto 
Promoção 

Autonomia 
Monitorização Afeto 

Promoção 

Autonomia 

Participação 

em 

competições 

desportivas 

R 0,036 0,031 -0,006 -0,138 -0,115 -0,196** 

p-value 

(2-tailed) 
0,642 n.s 0,686 n.s 0,941 n.s 0,071 n.s 0,128 n.s 0,009 
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Um dos objetivos deste estudo centra-se na análise considerando as 

questões de género. 

A tabela 5 apresenta a análise correlacional da participação em 

competições desportivas dos rapazes e das raparigas com as 3 dimensões do 

QEEP relativas ao pai e á mãe,  

Tabela 5 - Análise correlacionalbivariada entre as dimensões do QEEP (pai e mãe) e a participação 
em competições desportivas dos rapazes e das raparigas. 

*correlação com significância com p< 0,05    **correlação com significância com p<0,01    

n.s. não significativo 

A análise desta tabela mostra uma associação significativa epositiva 

entre a monitorização do pai e a participação em competições desportivas dos 

rapazes. Mostra também uma associação significativa, mas desta vez negativa, 

entre a monitorização e promoção da autonomia da mãe com a participação 

em competições desportivas das raparigas. Em relação às restantes 

dimensões, não existem correlações com resultado estatístico significativo. 

 

4.3.1.5 - Discussão de Resultados 

 

De acordo com o presente estudo, quando comparamos as três 

dimensões do QEEP (pai e mãe) entre rapazes e raparigas, ou seja, a 

perceção que ambos têm acerca da monitorização, afeto e promoção de 

autonomia que o pai e a mãe exercem sobre os mesmos, apenas encontramos 

diferenças significativas na monitorização e promoção de autonomia por parte 

do pai. Estes resultados estão de acordo com o que refere Soares e Almeida 

 Pai Mãe 

Monitorização Afeto 
Promoção 

Autonomia 
Monitorização Afeto 

Promoção 

Autonomia 

Participação 

em 

competições 

desportivas 

Rapazes 

R 0,313** 0,204 0,113 0,093 0,060 -0,009 

p-value 

(2-tailed) 
0,004 0,058 n.s 0,297 n.s 0,400 n.s 0,580 n.s 0,935 

Raparigas 

R -0,151 -0,021 -0,021 -0,262* -0,138 -0,232* 

p-value 

(2-tailed) 
0,178 n.s 0,852 n.s 0,852 n.s 0,014 0,200 n.s 0,030 
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(2005) quando afirmam que não existem dados muito conclusivos em relação a 

este assunto pois na adolescência não se encontram diferencias significativas 

entre o género. No entanto, Luís (2011) quando tenta validar a escala de 

Estilos de Socialização Parental na Adolescência (ESPA29) de Musitu e García 

(2001, 2004a), conclui que a aceitação/implicação, dimensões associadas ao 

afeto, são mais sentidas nas raparigas do que nos rapazes e que quando se 

refere a imposição exercida pelos pais não existem diferenças significativas, 

contudo de acordo com Musitu e Garcia (citado por Luís, 2011) os rapazes 

sentem mais essa coerção/imposição do que as raparigas. 

Em relação ao IAF apenas podemos referir que a média dos rapazes 

(16,1705) é maior do que a das raparigas (11,6932), contudo não existem 

diferenças significativas em relação ao IAF quando comparamos os dois sexos. 

Estes resultados não são muito consistentes com o resultado de várias 

investigações, pois nesses os rapazes aparecem como sendo muito mais 

ativos do que as raparigas (Gonçalves, 2005) assim como demonstra o estudo 

de Gonçalves (2005) quando apresenta resultados em que 67,1 % dos rapazes 

são ativos e mais de 50% das raparigas são sedentárias ou pouco ativas. 

No presente estudo, o facto de não haver correlações significativas com 

as dimensões que compõem os diferentes estilos parentais e o IAF, pode-se 

dever ao facto de a AF ser um comportamento bastante complexo sendo 

necessária uma avaliação mais objetiva ou com uma amostra com um grande 

número de sujeitos. Neste estudo foram usados instrumentos de avaliação 

subjetiva como é o caso dos questionários e a amostra é relativamente 

pequena para retirar este tipo de correlação. 

Em estudo realizado por Jago et al. (2011) verifica-se uma correlação 

entre o estilo educativo da mãe e a prática de atividade física das raparigas, 

pois existe uma correlação positiva entre o estilo permissivo da mãe com a 

prática de AF moderada a vigorosa da filha. Resultado esse que vai ao 

encontro do resultado obtido no presente estudo, quando aferimos uma 

correlação negativa mas estatisticamente significativa entre a monitorização da 

mãe e a participação em competições desportivas por parte das raparigas, 

entendendo que a forte monitorização é caraterística do estilo educativo 
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autoritário. Porém, também encontramos uma associação negativa mas 

igualmente estatisticamente significativa, mesmo que com um grau de 

significância menor, entre a promoção de autonomia por parte da mãe em 

relação às raparigas, bem como à amostra em geral, e a sua participação em 

competições desportivas, indo no sentido contrário aos resultados de Jago et 

al. (2011)já que podemos associar a promoção de autonomia a um estilo 

parental permissivo. 

Nesse mesmo estudo, essa correlação entre mães permissivas e a 

prática de atividade física moderada a vigorosa também é válida para os 

rapazes mesmo que de uma forma não tão expressiva como nas raparigas. No 

presente estudo, quando olhamos para os rapazes, obtemos um resultado 

estatisticamente significativo mas oposto quando relacionado com o pai, já que 

há uma correlação positiva entre a monitorização do pai e a participação dos 

rapazes nas competições desportivas. 

Ainda segundo Saunders et al. (cit. por Thelwell, 2013) as raparigas 

cujos pais são autoritários participam mais em atividades físicas organizadas 

indulgente e as raparigas cujos pais são indulgentes e autoritários têm menos 

probabilidade de realizar caminhadas e passeios de bicicleta. Este resultado 

apenas vai de encontro à correlação encontrada no presente estudo para os 

rapazes. 

Contudo, a principal conclusão que Jago et al. (2011) retira e que é de 

certo modo apoiado por este estudo, é que o suporte materno está associado à 

prática de AF das raparigas e o suporte paterno está associado à prática de 

atividade física dos rapazes. 

 

4.3.1.6. Conclusões 

 

De acordo com a análise dos dados realizada para este estudo, 

podemos verificar que o estilo parental assumido pela mãe representado pelas 

três dimensões do QEEP, mesmo que de forma pouco expressiva, influencia o 

contexto onde as raparigas praticam atividade física, assim como verificamos 
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que o estilo parental assumido pelo pai, igualmente com resultados pouco 

expressivos, tem influência da prática de atividade física dos rapazes, já que 

existe uma relação inversa entre a monitorização e promoção de autonomia da 

mãe e a participação em competições desportivas das raparigas, bem como se 

verifica uma relação positiva entre a monitorização do pai e a participação em 

competições desportivas dos rapazes.  

Em relação ao IAF não existem resultados estatisticamente 

significativos. 

Existem ainda poucos estudos que relacionam o tipo de influência que 

os diferentes estilos parentais, exercessem na prática de AF dos jovens 

(Ramos, 2009) contudo e de acordo com este estudo podemos perceber que a 

mesma existe. Torna-se então importante perceber de uma forma consistente, 

de que maneira essa influência acontece para que os pais tenham uma base 

teórica que os ajude a promover a prática de atividade física nos seus filhos. 
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5.CONCLUSÕES E PRESPETIVAS PARA O FUTURO 
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O sentimento de dever cumprido aparece agora ao escrever estas 

últimas palavras, esta ultima reflexão depois de tantas outras. O final deste 

relatório representa o início de uma nova realidade.  

A minha realidade foi agora alterada por um conjunto de experiencias e 

aprendizagens que por muito que tenha tentado escrever e refletir sobre as 

mesmas, nem tudo que vivi dá para expressar num papel. Foi um ano onde 

tudo que tinha ficado para trás fez sentido, onde tudo que aprendi foi útil e me 

ajudou a compreender a prática. 

Devo dizer que o que me parecia um “bicho de sete cabeças” no inicio, 

mostrou-se ser algo que necessita de empenho, dedicação, vontade de 

aprender e uma constante reflexão sobre a ação. Tinha bastante receio se 

seria capaz de encarar o papel de professora de Educação Física com toda a 

complexidade e responsabilidade que ele contempla, pois saber que a 

aprendizagem daqueles alunos dependia de mim fez-me perceber que não me 

podia descuidar da função que acabava de assumir. 

Várias vezes cheguei a casa desmotivada pois sentia que não tinha sido 

eficaz na minha função, contudo nesses momentos ao reletir sobre aquilo que 

não tinha corrido bem, pude evoluir e tentar ser sempre melhor que no dia 

anterior. Este relatório sendo constituído por um aglomerar de todas essas 

reflexões e aprendizagens, vai permitir com que no futuro seja melhor 

professora e esteja mais bem preparada para enfrentar este mundo de trabalho 

que não se apresenta como algo fácil.  

Para além das aprendizagens relativas à competência docente, o ano de 

EP fez-me perceber que devemos encarar os desafios com motivação, 

persistência e com vontade de aprender com os outros.  

Eu aprendi muito no contato com o professor cooperante que me 

acompanhou no meu dia-a-dia na escola, com a professora orientadora que me 

auxiliou durante este processo, com os professores da ESE que se mostraram 

sempre disponíveis a ajudar e com os meus colegas de estágio, que com a 

partilha de aprendizagens pudemos crescer neste nosso papel. 
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Espero que futuramente possa pôr em prática tudo que aprendi e 

exercitar capacidades como a instrução, organização, capacidade de 

adaptação e comunicação, que sem dúvida ficaram desenvolvidas depois desta 

experiencia e que poderão ser aplicadas nas diferentes áreas de trabalho. 

Apesar de ter aprendido muito, sei que muita coisa ficou por aprender, 

por isso se uma meta foi atingida, uma outra logo aparece no horizonte! 
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Anexo I – Teste de Basquetebol 

 

 

 

 

 
BASQUETEBOL 

 
1-Seleciona a opção correta.  10 valores 
 
1.1-Quais os tipos de lançamentos que abordaste nas aulas de basquetebol? 
 
a) Lançamento em suspensão  
b) Lançamento em apoio 
c) Lançamento na passada 
d) A e C estão corretas 
e) B e C estão corretas 
 
 
1.2- Como se realiza o lançamento da passada do lado direito?  10 valores 
 
a)Realizar uma corrida em drible obliqua em relação ao cesto, de seguida realizar um primeiro 
apoio com o pé direito sendo o segundo apoio com o pé esquerdo, aquando do 2º apoio deve 
existir elevação do joelho esquerdo, e o lançamento é realizado com a mão oposta ao pé de 
impulsão; 
 
b) Realizar uma corrida em drible obliqua em relação ao cesto, de seguida realizar um primeiro 
apoio com o pé esquerdo sendo o segundo apoio com o pé direito, aquando do 2º apoio deve 
existir elevação do joelho direito, e o lançamento é realizado a mão do mesmo lado do pé de 
impulsão; 

 
c) Realizar uma corrida em drible obliqua em relação ao cesto, de seguida realizar um primeiro 
apoio com o pé direito sendo o segundo apoio com o pé esquerdo, aquando do 2º apoio deve 
existir elevação do joelho direito, e o lançamento é realizado com a mão oposta ao pé de 
impulsão; 
 
d) Realizar uma corrida em drible em linha reta em relação ao cesto, de seguida realizar um 
primeiro apoio com o pé direito sendo o segundo apoi com o pé esquerdo, aquando do 2º 
apoio deve existir elevação do joelho direito, e o lançamento é realizado com a mão do mesmo 
lado do pé de impulsão; 

 
 
 

1.3- Qual dos dribles é utilizado para progredir da defesa para o ataque? 10 valores 
  

a) Drible de progressão 
b) Drible de proteção 
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1.4 Um jogador ao fazer a receção da bola parado o que pode realizar de seguida?  10 valores 

 
a) 3 apoios e iniciar o drible antes do 4º apoio. 
b) 3 apoios e lançá-la antes do 4º apoio. 
c) 2 apoios e passá-la antes do 3º. 
d) As alíneas anteriores estão todas erradas. 
 
1.5 O jogador atacante, com bola, para criar e selecionar as estratégias do jogo mais 10 valores 
adequadas, deve ver a sua posição em relação: 
 
a) Ao cesto, à bola e aos companheiros de equipa. 
b) A bola, após a sua recepção e rotação para fazer o drible. 
c) À bola, aos companheiros de equipa e aos contrários. 
d) Ao cesto, aos companheiros de equipa e aos contrários. 

 
 

2- Completa a legenda das figuras com as palavras soltas. 2+2+2  8 valores 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)_______________________                      b)_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passe de Ombro Passe Picado Passe de Peito 
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3- Desenha no campo abaixo representado, o conteúdo tático “ Passe e Corta”.  12 valores 

 
Passe 
Corrida sem bola   

Drible- - - - -  

Jogador sem bolaX 
Jogador com bola X 

 
 
 
 

 
 
 
4- Classifica como Verdadeiro ou Falso as seguintes afirmações.  10 valores  2,5+2,5+2,5+2,5 

 
a) No jogo de basquetebol o jogador pode dar 3 passos com a bola na mão. 
b) No jogo de basquetebol não é falta se o jogador driblar, agarrar e voltar a driblar. 
c) A equipa que inicia o jogo com a bola é determinada por sorteio. 
d) O lançamento livre vale 1 ponto 

 
 

 
 
 
 

Total = 80 valores (20 valores) 
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Anexo II – Teste de Voleibol 

 
 

 
 
 
 
 
 

Voleibol 
 

1- A rotação dos jogadores faz-se: 10 valores 
a) No sentido dos ponteiros do relógio. 
b) Quando o árbitro decide. 
c) Sempre que se pontua. 
d) Sempre que a equipa decide. 
e) No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 

 
2- Quais das seguintes são situações em que a nossa equipa sofre um ponto? 10 valores 

(2,5 x 4) 
a) Um jogador da nossa equipa toca a bola e esta cai no chão, fora do campo. 
b) Um jogador da outra equipa penetra no nosso campo 
c) A bola toca no nosso terreno de jogo 
d) Um jogador da nossa equipa toca na rede (interferindo na jogada) 
e) A bola é agarrada ou transportada por um jogador da nossa equipa 

 
3- Sempre que possível, uma equipa deve aproveitar os 3 toques para enviar a bola 

para o campo adversário. Como deve proceder o atleta que dá o 2º toque? 10 
valores 

a) Deve fazer um passe bem alto paralelo à rede 
b) Deve fazer um passe bem alto dirigido para um dos colegas rematar 
c) Deve enviar a bola para um colega que se encontra na zona de defesa 
d) Deve rematar de imediato para o campo adversário 

 
 

4- Sempre que possível, uma equipa deve aproveitar os 3 toques para enviar a bola 
para o campo adversário. O atleta que dá o primeiro toque deve enviar a bola: 10 
valores 

a) Para o jogador que seja o melhor passador 
b) Para um colega que se encontra na zona de defesa 
c) Para um colega que de seguida vai fazer o remate 
d) Para o passador/distribuidor que se encontra junto à rede 

 
5- Relativamente à execução da manchete, assinala a opção certa. 10 valores 
a) O lado interno dos antebraços deve estar voltado para cima 
b) Manter os braços estendidos e unidos, com as mãos sobrepostas e os polegares a 

afastados 
c) É utilizado quando a trajetória da bola é alta, e para receber a bola do serviço. 
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d) Acompanhar o batimento da bola com os antebraços e com extensão das pernas, 
fletindo os cotovelos 

 
6- Relativamente à execução técnica do serviço por baixo, ordena as seguintes frases 

de 1 a 3, onde o 1 é a primeira posição e o 3 é a última. 10 valores 
a) Bater a bola com a mão aberta com os dedos unidos e estendidos 
b) Seguir o movimento do braço que bateu a bola, entrando em campo 
c) Fletir as pernas, com o tronco ligeiramente inclinado para a frente 

7- Relativamente ao passe de frente, assinala as afirmações ERRADAS. 10 valores ( 5+5) 
a) Devemos colocar as mãos acima e à frente da testa, com os dedos afastados 
b) Os polegares e indicadores devem formar um quadrado 
c) Devemos enviar a bola com uma extensão simultânea dos braços e pernas e rotação 

dos pulsos no momento final. 
d) Na parte final do movimento, devemos fletir as pernas, com os pés afastados, um à 

frente do outro 
 

8- Relativamente às formas como a bola pode ser jogada, assinala as afirmações 
verdadeiras. 10 valores ( 5+5) 

a) A bola pode ser tocada por dois jogadores da mesma equipa ao mesmo tempo 
b) Não é permitido, em nenhuma circunstância, a um jogador dar 2 toques consecutivos 

na bola 
c) Cada equipa tem direito a dar 4 toques, para enviar a bola para o campo adversário 
d) A bola pode ser batida com qualquer parte do corpo, desde que o toque seja 

simultâneo e a bola ressalte claramente. 
 
 
 

Total = 80 valores (20 valores) 
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Anexo III – Teste de Andebol e Dança 
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Andebol 

 
Assinala as afirmações com Verdadeiro ou Falso. Cada resposta correta vale 0,9 valores. 

 

1. Ao Guarda-redes é permitido: 

1.1. Tocar a bola com qualquer parte do corpo para defender, dentro da área de baliza.  

1.2. Mover-se livremente com a bola dentro da área de baliza, com as restrições dos jogadores de campo.  

1.3. Abandonar a área de baliza sem a bola e participar no jogo, mas fica sujeito às regras que se aplicam 

aos jogadores de campo.  

1.4. Tocar a bola que esta está parada ou a rolar no solo fora da área de baliza, enquanto ele está dentro 

da área de baliza.  

1.5. Levar a bola para a área de baliza quando esta está parada ou a rolar no solo fora da área de baliza.  

 

2. Deve assinalar-se lançamento de baliza, quando um jogador da equipa em posse da bola, entrar na 

área de baliza, com ou sem a bola, e tirar vantagem;  

 

3. Lançamento livre, quando um jogador da equipa defensora entrar na sua área de baliza, não tirando 

vantagem e sem impedir uma clara ocasião de golo;  

 

4. Jogar a bola, é permitido: 

4.1. Lançar, agarrar, parar, empurrar ou bater na bola, usando as mãos (abertas ou fechadas), braços, 

cabeça, tronco, coxas e joelhos.  

4.2. Segurar a bola nas mãos por um tempo máximo de 5 segundos apenas com uma mão.  

4.3. Dar um máximo de 3 passos com a bola.  

4.4. Lançar a bola ao solo uma vez e a apanhá-la novamente;  

4.5. Tocar a bola mais de uma vez, após ter sido controlada, sem ter tocado no solo ou na baliza;  

4.6 Um jogador com a bola apoiar um ou ambos os pés fora do terreno de jogo.  

 

5. Jogar a bola, não é permitido: 

5.1. Bater a bola no solo repetidamente com uma mão (drible) e agarrá-la novamente;  

5.2. Fazer rolar a bola no solo de forma continuada com uma mão e depois agarrá-la novamente;  

5.3. Passar a bola de uma mão para a outra.  

 

Dança 
 

Assinala a opção correta. Cada resposta correta vale 1 valor. 
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6. Ritmo pode ser descrito como: 

a) Um movimento coordenado ou descoordenado,  uma repetição de intervalos musicais regulares 
ou irregulares 

b) Um movimento coordenado,  sem repetição de intervalos musicais regulares ou irregulares 
c) Um movimento coordenado,  uma repetição de intervalos musicais regulares ou irregulares 

 
7. Toda peça musical é composta por necessariamente: 

 
a) Ritmo e melodia 

b) Harmonia, ritmo e melodia 

c) Harmonia, ritmo e coordenação 

 
 

Faz corresponder a cada conteúdo à definição correspondente. Cada resposta correta vale 0,5 
valores 

Conteudos:                                                          Definições: 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bom Trabalho 

Profª Ana Sofia Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Teste de Futebol, Ginástica e Badminton 

 

 

a) Noção do Corpo  

b) Noção de Espaço 

c) Relação com o corpo, os 

colegas e objetos 

d) Noção de Tempo 

e) Energia 

f) Criatividade  

g) Coreografia - 

1) É um conjunto de frases de movimento (conjunto de acções motoras) 

organizado com princípio, meio e fim. A montagem coreográfica é realizada 

através de uma gradual conjugação de movimentos. 

2) Consciência acerca da pulsação, ritmo… Saber encontrar a pulsação e ritmos 

de uma música e de músicas diferentes.  

3) Perceber qual o nosso espaço pessoal.  

4) O conhecimento do mapa do corpo envolve uma consciência do próprio corpo 

e o dos outros. Desenvolve a concentração e a noção das potencialidades 

corporais. 

5) Capacidade de produção do aluno, que se manifesta pela originalidade 

inventiva.  

6) Todos os movimentos podem ser alterados e enriquecidos com mudanças de 

energia. Podem ser movimentos cortantes, suaves, fortes ou leves, tensos ou 

soltos. A energia do movimento é como o sal e a pimenta, dá-nos o sabor do 

movimento. Envolve fatores de tempo, peso, espaço e fluidez que conferem 

ao movimento as suas qualidades. 

7) Este factor dá-nos a possibilidade de relacionar diferentes partes do corpo 

umas com as outras, assim como relacionar o nosso corpo com o dos outros 

e com outras coisas que põem em equação um conjunto interessante de 

possibilidades  
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FUTEBOL 

 

1. Faz corresponder os termos da coluna da esquerda com a da direita. Cada resposta 

certa vale 0,5 valor 

 

1. Cobertura Def. 

2. Penetração                                                        

3.  Espaço 

4. Contenção 

5. Mobilidade 

6. Cobertura Of 

7. Equilíbrio 

8. Concentração 

 

 

 

 

 

 

2. Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Cada resposta certa 

vale 0,6 valor 

 

a) A contenção consiste numa atitude ofensiva que toda a equipa deverá adoptar 

sempre que conquista a bola.  

b) Os jogadores da equipa que perdeu a posse de bola têm de reagir imediatamente às 

ações de progressão desenvolvidas pelos adversários.  

c) A cobertura ofensiva é uma acção realizada pelos jogadores sem bola.  

d) No processo defensivo não há necessidade do apoiar o jogador que sem bola (1º 

Defesa - Contenção), tenta em luta directa recuperá-la.  

 

3. Preenche os espaços vazios. Cada resposta certa vale 0,5 valor 

Princípios Atacantes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Princípios Defensivos 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Objetivos da penetração: 

• Criação de vantagem espacial e ________ para permitir a conquista de posições mais 

ofensivas. 

• Ataque ao adversário direto e à ______. 

Objetivos da Contenção: 

• Paragem do ________ ou do contra-ataque; 

• Tempo para que haja organização _______. 

Objetivo da cobertura ofensiva:  

• O apoio ao companheiro ______ bola (2º Atacante). 

Objetivos da Cobertura defensiva: 

 • Apoiar o companheiro que marca o __________ com bola. 

 • Evitar a __________ numérica. 

 

GINASTICA DE APARELHOS 

 

1. Faz a legenda das figuras referindo o salto e o aparelho correspondente. Cada 

resposta certa vale 0,5 valores 

 

 

 

 

a)                                            b)                                                                       

c)  
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d) 

 

BADMINTON 

 

1. Classifica como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Cada resposta certa 

vale 1 valor 

 

a) O Lob é um batimento contínuo para cima e para a frente.  

b) O clear é um batimento realizado à frente e ao nível da cabeça, e o 

volante cai perto da linha final.  

c) O amortie consiste em bater o volante, de uma forma explosiva, no 

ponto mais alto com a extensão do braço havendo a flexão final de 

pulso.  

d) O lob utiliza-se quando volante se aproxima em plano inferior a fim de 

colocar o volante bastante alto e no fundo do campo adversário.  

e) No clear o volante assume uma trajétoria alta, longa e profunda.  

f) No remate o volante percorre uma trajetória descendente e rápida.  

g) No amortie o volante percorre uma trajetória rápida e ascendente e 

deve cair perpendicularmente ao solo, perto da rede.  

-. 
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Anexo V – Fotos Corta Mato Regional 
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