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RESUMO 

O presente documento é um espelho do meu estágio profissional incluído no 2º 

ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. Este estágio decorreu numa escola secundária do distrito de Braga, 

durante o ano letivo de 2013/2014. 

O relatório do estágio profissional é a narração de todo o meu percurso ao 

longo do ano letivo tendo em conta as minhas vivências, dificuldades e todo o 

processo de conceção, planeamento, realização e avaliação do ensino-

aprendizagem. 

O relatório está dividido em cinco partes: (1) introdução, onde é exposto o 

propósito do relatório; (2) dimensão pessoal, onde é retratado o meu percurso, 

as minhas expetativas e entendimento do estágio profissional; (3) 

enquadramento da prática profissional, que carateriza profundamente o 

contexto da minha prática: escola, alunos, núcleo de estágio e recursos 

materiais; (4) realização da prática profissional, que está organizada em três 

grandes áreas de desempenho: área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem, áreas 2 e 3 - Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade e, por fim, área 4 – Desenvolvimento Profissional, onde é feita 

uma revisão sobre o professor reflexivo e onde se insere o estudo de 

investigação-ação com o tema “Comparação da força muscular após treino 

funcional e treino tradicional em adolescentes”. Por último, concluirei com as 

(5) considerações finais, onde é feito um comentário final sobre a experiência 

que foi o estágio profissional. 

 

 

 

 

Palavras-chave: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROFESSOR ESTAGIÁRIO, PROFESSOR REFLEXIVO, APTIDÃO 

MUSCULAR. 
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ABSTRACT 

This document represents my practicum training included in the 2nd cycle of 

studies leading to the master’s degree in Teaching of Physical Education in the 

Basic and High education in the Faculty of sports of Porto. This practicum took 

place in a high school in the district of Braga during the school year 2013/2014. 

The practicum report portrays my whole journey throughout the school year 

taking into account my experiences, difficulties and the whole process of 

designing, planning, implementation and evaluation of the teaching-learning 

activity. 

This report is divided into 5 shares: (1) Introduction, defining the purpose of the 

report (2) personal dimension, which portrays my progress, my expectations 

and understanding of the practicum; (3) The professional environment, that 

deeply characterizes the context of my practice: school, students, internship 

group and material resources; (4) Implementation of the professional activity 

which is organized into three performance areas: First area – Teaching and 

Learning Organization and Management, second and third areas – Taking part 

in School Activities and Relationship with the community; Fourth area – 

professional development, a review of the reflective teacher which includes the 

action-research study on the topic “Comparison of muscle strength after 

functional training and traditional training in adolescents”. 

Ultimately (5) final remarks, include the final comments about my experience on 

pre service teacher. 

 

 

 

Keywords: PRACTICUM TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, PRE-SERVICE 

TEACHER, REFLECTIVE TEACHER, FITNESS MUSCLE. 
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INTRODUÇÃO 

O relatório aqui apresentado foi realizado no âmbito do Estágio Profissional 

(EP) da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), que se 

encontra organizado através de uma junção de preceitos legais, institucionais e 

funcionais. 

Relativamente ao contexto legal, o EP 2013/2014 está orientado pelos 

princípios presentes na legislação do decreto-lei nº 74/2006 de 24 março, que 

tem como base a concretização do processo de Bolonha e o decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro, que apresenta as condições necessárias para a 

obtenção de habilitação profissional para a docência e para o grau de Mestre. 

Já em termos institucionais, segundo Batista & Queirós (2013, p.37), “o EP é 

uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente à obtenção do 

grau de mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário (EEFEBS), mais especificamente no segundo ano, incorporando 

duas componentes: a) a prática de ensino supervisionada, realizada numa 

escola cooperante com protocolo com a FADEUP e b) o relatório de estágio, 

orientado por um professor da faculdade, o responsável da instituição de 

ensino superior pela supervisão do Estudante Estagiário (EE) no contexto da 

prática de ensino supervisionada”. 

No que respeita aos termos funcionais, o EP passa-se num Núcleo de Estágio 

(NE) constituído por 3 ou 4 EE, pelo Professor Cooperante (PC) e pelo 

Orientador de Estágio (OE) da FADEUP. Os EE terão a seu cargo a 

responsabilidade de construir todo o processo de ensino-aprendizagem de uma 

turma do ensino básico ou secundário do PC, durante todo o ano letivo. Caberá 

ao EE planear todas as tarefas inerentes a esse processo, ou seja, a conceção, 

o planeamento, a realização e a avaliação do ensino. No entanto, cabe ao PC 

supervisionar todo este processo de ensino/aprendizagem em interação com o 

PO da faculdade, estabelecendo uma ponte entre o aluno estagiário, as 

instituições, a escola e a FADEUP. 
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Segundo as Normas Orientadoras 1  o EP entende-se como um projeto de 

formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria 

prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de 

formação tem como objetivo a formação do professor profissional, promotor de 

um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe 

justificar o que faz em consonância com os critérios do profissionalismo 

docente e o conjunto das funções docentes entre as quais sobressaem funções 

letivas, de organização e gestão, investigativas e de cooperação. 

A pluralidade e a natureza das funções docentes remetem para a noção de 

polivalência e alternância que permita um vaivém epistémico entre a teoria e a 

prática. Esta compreensão servirá de linha orientadora para a elaboração do 

Relatório de Estágio em que a investigação/reflexão/ação se assume como um 

caminho adequado. 

Formosinho (2009, p.98), diz-nos que “a prática pedagógica é uma componente 

curricular da formação profissional de professores cuja finalidade explícita é 

iniciar os alunos no mundo da prática docente e desenvolver as competências 

práticas inerentes a um desempenho docente adequado e responsável”. 

Podemos dizer, de forma sucinta, que por EP se entende a integração do 

professor estagiário no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, em contexto real, desenvolvendo um professor reflexivo e crítico, 

capaz de responder aos desafios e exigências da profissão. O EP, é também o 

tempo e o lugar de falhar de ter dúvidas e de aprender a responder a essas 

mesmas incertezas através da reflexão da nossa prática e da avaliação que os 

outros fazem da nossa atuação como professores. Como tal, é um caminho 

percorrido pelo EE de forma integrada e não de forma individual, sendo por 

isso muito importante o papel do OE e do PC, que têm uma função crucial na 

                                                           
1
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno do 2º ciclo de estudos em 

Ensino de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da FADEUP, elaborados originalmente por 
Zélia Matos e adaptado para o ano letivo 2013-2014. 
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orientação da prática de ensino supervisionada, no projeto de formação 

individual e na construção do presente documento. 

O presente relatório de EP está constituído por três grandes capítulos: 

Dimensão Pessoal; Enquadramento da Prática Profissional e Realização da 

Prática Profissional. 

No primeiro capítulo é descrito todo o nosso percurso de vida dentro do 

universo desportivo. Quais as causas de enveredar pela área profissional do 

deporto e o porquê do desejo de “ser professor” são pontos que irão ser 

referidos. São relatadas as expetativas acerca do EP e o impacto com o 

contexto de estágio (recursos materiais, alunos, grupo de EF, comunidade 

educativa, NE, PC e OE). 

No segundo, é feito um levantamento de todas as características da prática 

profissional. É feita uma caraterização detalhada da escola enquanto 

instituição, da escola, da nossa prática pedagógica, do grupo de EF (Educação 

Física), do NE e da nossa turma. 

O terceiro capítulo corresponde a toda a realização da prática profissional. Nele 

estão enumeradas, segundo as normas orientadoras, três áreas de 

desempenho, que têm como função o desenvolvimento das competências 

profissionais que o estudante-estagiário terá que desenpenhar para exercer a 

profissão de professor de Educação Física (EF). Estas áreas estão 

organizadas da seguinte forma: Área 1 – Organização e Gestão do ensino e da 

Aprendizagem; Áreas 2 e 3 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade e Área 4 – Desenvolvimento Profissional. 

Na área 1, Organização e Gestão do ensino e da Aprendizagem, estão 

contempladas as funções de conceção, planeamento, realização e avaliação 

de todo o processo de ensino. O EE tem que ser capaz de conduzir o processo 

de ensino/aprendizagem e formação do aluno na aula de EF. 

Nas áreas 2 e 3, Participação na Escola e Relações com a Comunidade, estão 

presentes todas as atividades não letivas levadas a cabo pelo EE, que 
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promovam a sua integração na comunidade escolar e o meio envolvente, todas 

as atividades que contribuíram para um conhecimento profundo do meio 

regional e local da prática pedagógica. Batista & Queirós (2013, p.38), dizem-

nos que a área 2 e 3, “ materializa-se no conhecimento da escola e do contexto 

do envolvimento, tendo como objetivo que o EE seja capaz de envolver-se nas 

atividades que ultrapassam o âmbito da lecionação da turma que acompanha, 

tornando-se uma pessoa promotora de sinergias entre a escola e o meio, 

possibilitando oportunidades educativas dotadas de significado para os alunos.” 

Neste capítulo estarão enunciadas todas as reuniões tidas desde o primeiro dia 

na escola (Reunião Geral de professores, Reuniões do Grupo de EF, Reuniões 

de Departamento, Reuniões do Conselho de turma e reuniões do NE), as 

atividades realizadas pelo NE, desde as realizadas no âmbito do Desporto 

Escolar (DE) às realizadas com o Grupo de EF. 

Por fim, na área 4, Desenvolvimento Profissional, de acordo com as Normas 

Orientadoras 2 , esta área engloba atividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional, numa perspetiva do seu 

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação. 

Entende-se que o EE deverá ser capaz de por em toda a ascensão a sua 

capacidade de ser professor reflexivo/investigador. É nesta área que se 

encontra o estudo de investigação, com a temática “Comparação da força 

muscular após treino funcional (TF) e treino tradicional (TT) em adolescentes”. 

Esta tem como principal objetivo perceber quais as diferenças na aptidão 

muscular entre alunos que estiveram sujeitos ao protocolo de treino funcional e 

os alunos que estiveram sujeitos a um protocolo de treino tradicional. 

Na redação deste relatório será exposto o meu dia-a-dia no EP, as minhas 

dificuldades, frustrações, reflexões, pequenas conquistas, no fundo a minha 

evolução enquanto professor iniciante de EF. 

                                                           
2
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno do 2º ciclo de estudos em 

Ensino de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da FADEUP, elaborados originalmente por 
Zélia Matos e adaptado para o ano letivo 2013-2014. 
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1 |REFLEXÃO AUTOBIOGRÁFICA 

Tendo acabado agora o EP, posso afirmar que já não sou o mesmo de antes! 

Nós somos tudo aquilo que vivenciamos e somos moldados também por todos 

aqueles que de alguma forma fazem parte da nossa vida.  

De uma forma resumida, apresento aqui os meus principais dados biográficos. 

Nasci em Portugal, na cidade de Braga, em 1987. Licenciei-me em Ciências do 

Desporto/Metodologia de Gestão Desportiva na (FADEUP) em 2012. 

Atualmente encontro-me no último ano do Mestrado em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, da FADEUP. 

A paixão pelo desporto acompanhou-me sempre ao longo da minha vida, 

desde as brincadeiras de rua com os meus amigos até à competição 

desportiva. De pequeno até à adolescência pratiquei futebol, modalidade à qual 

ainda hoje estou ligado, embora agora como treinador. 

No entanto, foi já como adulto que descobri outro desporto que cada vez mais 

me completa como desportista e ser humano. O VIET VO DAO, arte marcial 

oriunda do Vietname, para mim é mais que um simples desporto. Quando me 

questionam sobre o porquê de praticar artes marciais, eu refiro que: “as artes 

marciais não são somente um desporto são uma forma de vida”. 

"As lições de base das Artes Marciais são: humildade, cortesia, honestidade, 

lealdade e respeito. O Homem cresce até tornar-se forte para ajudar, proteger, 

tutelar, e ser seguro de si próprio. Aprender Artes Marciais não significa 

destruir, mas para ser útil na Vida, existir, ajudar as pessoas, mas também, se 

necessário, poder parar o braço armada da violência. Não se deve viver com 

uma faca entre os dentes, nem com a faca na garganta. Não se deve ser nem 

carrasco, nem vítima. A vitória é efémera e a derrota nunca é definitiva. Artes 

Marciais devem conferir plenitude, dignidade e qualidades morais aos seres 

humanos. Na vida temos muitos combates a fazer, adversários a afrontar, 

incluindo nós mesmos. Tratemos de ser lúcidos e honestos para fazer a 
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escolha certa sem ser enganado, nem pelo combate, nem pelos adversários. 

Significa que usemos os nossos próprios meios, a nossa vontade, da nossa 

imaginação e da nossa criatividade. Mas antes de tudo, devemos tentar, com 

os meios nobres, humanos, sem malícia e sem falhas... "(M Tran Huu Há). 

Apesar de a minha vida estar ligada ao desporto desde cedo, não ingressei no 

ensino secundário no curso tecnológico de desporto, pelo facto de o mesmo 

não existir na escola que eu frequentava naquela época. Como tal segui o 

curso de ciências socioeconómicas, o qual teve grande influência na minha 

escolha na área a seguir durante a licenciatura, a metodologia de gestão 

desportiva. Por outro lado, também, nessa altura desejava seguir 

profissionalmente a carreira de polícia, profissão que andou sempre a par do 

desporto, como minhas vocações profissionais. Por isso, quando acabei o 

ensino secundário, concorri para a Academia da Polícia e para a academia 

Militar, mas por vários motivos não prossegui esta via. Posso dizer que esta 

circunstância do destino me deu o verdadeiro impulso para enveredar pelo 

caminho do desporto e, no ano seguinte, concorri para a faculdade, para 

Ciências do Desporto e entrei na Universidade da Beira Interior onde completei 

lá somente o primeiro ano. No ano seguinte pedi transferência para a FADEUP 

onde viria a concluir a minha licenciatura. 

Desde que iniciei a minha formação académica em Ciências do Desporto, 

sempre ambicionei seguir a via de professor de EF. Várias foram as razões que 

me motivaram a seguir esta área como o gosto de ensinar, de poder transmitir 

conhecimentos, de dar um pouco de mim às pessoas que no meu caminho se 

cruzarem, e levar também um pouco delas comigo. Se há benefício que eu levo 

deste ano, é o prazer de poder ajudar alguém a crescer a nível motor, 

intelectual e pessoal, pois ser professor é ser um transmissor de pensamentos 

mas também ser uma voz ativa na vida de cada aluno. 

Independentemente de no futuro poder vir ou não a desempenhar esta 

profissão, pois nos dias de hoje vivemos uma crise profunda na educação, 

desde o início que vejo o EP como uma formação abrangente. 
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2 |EXPECTATIVAS E IMPACTO COM O CONTEXTO DE ESTÁGIO 

Este ano de EP foi, sem dúvida, o ano mais importante de toda a minha 

formação académica. Foi nele que toda a teoria aprendida ao longo da minha 

formação académica foi posta em prática e onde muitas questões tiveram uma 

resposta. Muitas outras perguntas e dúvidas surgiram ao longo deste ano e só 

terão uma resposta ao longo da minha vida como professor. Na minha opinião 

este é ponto fulcral de se ser professor, nunca se dar como um projeto 

acabado, mas sim como um projeto em contínua transformação. Ter a 

capacidade de se avaliar a si próprio e de refletir sobre as suas práticas e com 

elas mudar e conseguir evoluir. Para mim nem sempre foi fácil conseguir 

avaliar a minha prestação dentro da aula de EF.  

Numa fase inicial foi muitas vezes necessária a opinião da PC e do meu colega 

estagiário para entender onde deveria melhorar a minha intervenção na prática 

pedagógica. Só com o passar do tempo consegui, por mim próprio, avaliar 

quais as minhas limitações durante as aulas e assim traçar melhor as soluções 

para evoluir na minha intervenção. No entanto, tendo agora acabado o EP, 

tenho a perfeita consciência que a capacidade de refletir sobre mim mesmo e 

sobre as minhas aulas ainda está num processo de construção que espero 

poder melhorar ao longo da minha vida enquanto professor. 

Este foi um ano em que as dúvidas surgiram constantemente e o medo e a 

insegurança de falhar estiveram sempre presentes. Pude perceber que toda a 

matéria que consegui armazenar ao longo da minha formação não foi nem de 

perto suficiente para sem bem sucedido na ação de ser professor. Pois ser 

professor não é meramente ser portador e emissor de matérias mas também 

portador de relações e vivências. E é neste ponto que faço um parêntesis para 

explicar a minha relação com os meus alunos. Nem sempre foi fácil lidar com 

as várias personalidades da minha turma. Numa fase inicial retraí-me muito 

com a minha turma, pois queria sobretudo manter o controlo e a disciplina da 

turma. Este foi sem dúvida um dos maiores erros que cometi, porque sem me 
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perceber acabei por criar um “muro” entre mim e os meus alunos, e quando me 

apercebi foi já muito mais difícil de desmontá-lo e de conquistar a confiança da 

turma. 

Para mim EE foi um ano com um duplo significado, pois fui aluno e professor 

ao mesmo tempo, o que a mim deixou uma estranha sensação de ter de 

aprender e de ter de transmitir conhecimentos ao mesmo tempo. Tarefa esta 

que à partida não se avizinhava nada fácil, pois seria uma grande 

responsabilidade ser professor e conseguir fazer dos meus alunos pessoas 

com mais conhecimentos no fim do ano letivo, seja a nível motor seja a nível 

social e humano. Estou convicto que os meus alunos aprenderam tanto comigo 

como eu aprendi com eles. É claro que nem sempre consegui fazer com que 

aprendessem tudo o que eu tinha planeado para cada aula ou unidade 

temática, por minha incapacidade de transmitir da melhor forma a matéria ou 

pelo simples facto de nem sempre conseguirmos atingir os objetivos 

inicialmente planeados pela especificidade da nossa turma. 

O EP decorreu na mesma escola em que fui aluno durante 5 anos, mas que me 

surpreendeu pelas suas novas infra estruturas e melhores condições materiais. 

Por outro lado antes de ter o primeiro contacto com a escola perguntava-me 

como seria, se me iriam receber bem ou se iria encontrar como colegas de 

profissão, professores que tinham sido meus professores e que 

constrangimentos isso traria. Mas senti-me sempre bem recebido por todos os 

agentes educativos presentes na escola, que me proporcionaram todo o apoio 

que precisei para levar a cabo as minhas aulas e o meu ano de estágio. 

Relativamente às pessoas envolvidas no meu estágio, todas elas tiveram um 

papel crucial.  

A PC, foi o principal pilar na construção de todas as etapas do estágio, tendo 

sido incansável em proporcionar o maior apoio em toda a minha aprendizagem 

e formação. Foi também muito bem recebido por todos os professores 

pertencentes ao grupo de EF, tendo-me tratado como parte do grupo e 

deixando-me sempre muito à vontade para poder expressar a minha opinião 
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nas várias reuniões de grupo, ou simplesmente em conversas informais tidas 

durante os intervalos. Além disso, poder contar com professores mais 

experientes foi uma mais-valia para o nosso estágio e para o nosso 

desenvolvimento e crescimento como docentes. 

Outra pessoa muito importante neste processo foi a minha OE. Desde o 

primeiro contacto demonstrou abertura e disponibilidade comigo, deixando-me 

à vontade para questionar acerca de tudo o que me causasse dúvidas e para a 

contactar sempre que necessário.  

Apesar do NE, logo nas primeiras semanas, ter ficado reduzido a 2 elementos, 

conseguimos levar este barco a bom porto, auxiliando-nos um ao outro e 

partilhando conhecimentos.  

Por último, relativamente à minha turma, um 10º ano de escolaridade, esperava 

marcar os alunos pela positiva e acima de tudo, incutir-lhes o gosto pela 

atividade física. Como já referi nem sempre consegui aproximar-me dos alunos 

como queria, no entanto, acho que consegui deixar um pouco de mim e motiva-

los para a prática do desporto. Findado este ano, sem dúvida que os meus 

alunos acabaram o ano a saber mais sobre as diferentes modalidades 

abordadas e de certeza que no futuro continuarão a ser pessoas ligadas à 

atividade física e ao desporto no geral, pois são uma turma motivada para a 

atividade física e o desporto em geral. 

Todo este misto de emoções tornaram os dias passados na escola, em dias de 

magnífico convívio com as diferentes e únicas personalidades com quem tive o 

prazer de trabalhar e de partilhar o gosto por ensinar. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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1 |CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

1.1 Escola como Instituição 

 “A escola é encarada como uma instituição dotada de uma autonomia relativa, 

como um território intermédio de decisão no domínio educativo, que não se 

limita a reproduzir as normas e os valores do macro-sistema, mas que também 

não pode ser exclusivamente investida como um micro-universo dependente do 

jogo dos atores sociais em presença.” (Nóvoa, 1992, p. 20). 

A escola enquanto instituição social assumiu ao longo da história diferentes 

dimensões. Desde a sua realização inicial como instituição familiar e como 

instituição militar, passando pelo desenvolvimento de uma escola como 

instituição religiosa e, por fim, transformando-se na escola dos dias de hoje, 

como instituição estatal. 

A escola tem como função, o desenvolvimento das potencialidades físicas, 

cognitivas e afetivas dos seus alunos, por meio da aprendizagem dos 

conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e valores). 

Estes conhecimentos devem acontecer de maneira contextualizada 

desenvolvendo nos discentes a capacidade de se tornarem cidadãos 

participativos na sociedade em que vivem. 

 

1.2 Escola da Prática Pedagógica 

A escola onde realizei o EP é uma escola destinada ao ensino do 3º ciclo e 

secundário do concelho de Braga. 

Foi fundada em 31 de março de 1964, pelo Decreto-Lei nº 45 636/64, assinado 

pelo Ministro de Educação Nacional, Inocêncio Galvão Teles, com a indicação 

de ser um “liceu feminino, com 24 salas”. 

Em 1974, em consequência da Revolução do 25 de Abril, o liceu passa a 

escola secundária e abre as suas portas aos estudantes do sexo masculino, 
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funcionando desde então em regime triplo, diurno e noturno, tendo atingido 

uma frequência de mais de 2 mil alunos. 

A escola foi recentemente, uma das escolas abrangidas pelo Programa de 

Modernização do Parque Escolar do Ensino Secundário, durante o ano de 

2011, apresentando por isso excelentes condições para toda a comunidade 

educativa. Em relação às instalações desportivas a escola dispõe de uma boa 

variedade de locais para a prática de EF. Ao todo são 4 espaços: o ginásio (G) 

(onde lecionam de preferência as aulas de ginástica), dois polidesportivos, 

sendo que um é coberto (PD2) e outro semicoberto (PD1) e um polidesportivo 

exterior (PE1/2 – este é divido para dois professores). No PD1 as aulas 

lecionadas são de andebol, futsal e basquetebol sendo que se pode lecionar 

qualquer modalidade. No que diz respeito ao PD2 efetuam-se aulas de 

basquetebol, voleibol, badminton, dança e ginástica. No PE1/2 as modalidades 

que se podem lecionar são o voleibol, o badminton e o basquetebol. Por razões 

climatéricas, em dias chuva, o PD1 é dividido para dois professores. 

Estas condições excelentes que a escola oferece foram, sem dúvida, um bom 

ponto de partida para poder dar aos meus alunos aulas diversificadas e 

motivantes.  

Apesar destas boas instalações, constatei a existência de alguns problemas na 

organização dos espaços, nomeadamente em dias de condições meterológicas 

adversas, havendo alturas em que estávamos 5 professores a lecionar ao 

mesmo tempo. Este problema infelizmente ultrapassa os professores de EF e 

faz com que um dos professores, quando está a chover, tenha que dar uma 

aula teórica como alternativa. Se houvesse uma melhor distribuição dos 

horários pelo dia tal problema não aconteceria e assim os professores 

poderiam rentabilizar mais as aulas em especial as modalidades coletivas. 

Como só há um polivalente que dá para praticar todas as modalidades 

coletivas e porque só conseguimos estar neste espaço duas vezes por mês, 

acabamos por ter poucas aulas para estas modalidades.  
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A escola é frequentada por mais de 1000 alunos, distribuídos pelo 3º ciclo e 

ensino secundário, num total de 50 turmas nos diversos cursos - Curso 

Científico Humanístico de Ciências e Tecnologia; Curso Científico Humanístico 

de Ciências Socioeconómicas; Curso Científico Humanístico de Artes Visuais; 

Curso Científico Humanístico de Línguas e Literaturas e Cursos Profissionais. 

A Escola tem um funcionamento em regime triplo: diurno (aulas de 

manha/tarde) e, noturno.A oferta educativa abrange os Cursos Gerais, CEF´S e 

Cursos Profissionais. Conta ainda com 113 docentes, 3 técnicos 

especializados, 14 assistentes técnicos e 20 assistentes operacionais.  

Atualmente a escola está inserida num mega agrupamento, composto por 10 

escolas, desde a pré-primária até ao secundário. É a escola principal deste 

agrupamento, que é dirigido pela comissão administrativa provisória, tendo um 

presidente, um vice-presidente e três vogais. 

Relativamente ao número de alunos presente neste agrupamento verifica-se 

que existem no total 3112 alunos que estão divididos pelas várias escolas e 

pelos vários ciclos de aprendizagem. No pré-escolar existem 195 alunos, no 1º 

ciclo 612 alunos, no 2º ciclo 423 alunos, no 3º ciclo 874 alunos e no secundário 

1009 alunos. 

Já no que diz respeito ao número de docentes, este agrupamento é constituído 

por 308.  

Quanto à constituição do grupo de EF, este tem 10 professores do qual faz 

parte a Coordenadora do Departamento de Artes, Tecnologias e Desporto. O 

grupo de EF tem ao seu dispor um departamento, equipado com 3 

computadores, mesas, cadeiras, sofá, armários e ar condicionado. Era neste 

local que o NE se reunia diariamente para trabalhar e ter as reuniões com a 

PC. 

Torna-se evidente que a escola em que lecionei durante quase dez meses, tem 

todas as condições essenciais para um bom processo de ensino-

aprendizagem. Adicionalmete tem uma vasta oferta educativa, desde os cursos 

gerais até aos profissionais. A escola tem ainda uma oferta extracurricular 
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bastante diversificada, desde atividades recreativas pelos diferentes clubes 

existentes, até às atividades desportivas no âmbito do desporto escolar e 

atividades desportivas organizadas pelo Grupo de EF. 

1.3 Núcleo de Estágio 

O NE era composto por dois estagiários e orientado pela PC. Apesar de eu e o 

outro estagiário termos frequentado a mesma faculdade durante a licenciatura, 

não nos conhecíamos anteriormente. Contudo, este facto não foi negativo, 

muito pelo contrário, tornou-se uma oportunidade de conhecer novas pessoas 

e contactar com diferentes formas de trabalhar. O trabalho em grupo revelou-se 

uma ferramenta fundamental pois, devido à nossa inexperiência, a partilha de 

conhecimentos foi uma das melhores ferramentas usadas para colmatar certas 

debilidades em matérias que não tínhamos o conhecimento e domínio 

pedagógico suficiente e assim evoluir como profissionais da docência. 

A integração de todos os estagiários de EF foi feita pela PC facilitando, desta 

forma, a integração com os demais intervenientes da comunidade escolar.  

Embora, no passado, tenha sido aluno da escola, esta está completamente 

diferente no presente, contando com ótimas condições a todos os níveis, como 

já referido. A experiência de ter sido aluno e ter sido agora professor é 

realmente uma das melhores sensações que pude usufruir na minha vida. 

Quando deixei esta escola como aluno nunca pensei que poderia regressar um 

dia como professor, por isso é que foi tão especial ter tido a experiência de dar 

aulas onde tive tão boas recordações como aluno. Ser reconhecido agora 

como professor por antigos professores e funcionários foi, para mim, o 

reconhecimento de todo o meu percurso académico e fez-me perceber que já 

não sou mais um rapazito que um dia passou por esta grande escola. 

 

1.4 A Turma 10º Ano 

O processo de caraterização da turma, neste caso em particular do 10º ano, 

assume-se como uma investigação indispensável para o processo de ensino e 
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aprendizagem. Como tal, esta avaliação permitiu-me desenvolver um trabalho 

o mais possível aproximado da realidade onde estive inserido e de acordo com 

as necessidades dos meus alunos. 

A análise da ficha sócio-biográfica fornecida pelo diretor de turma e da ficha de 

Caracterização do Aluno3, construída pelo NE de EF facultou informações dos 

alunos relativamente a diferentes domínios relevantes no contexto do ensino da 

EF, nomeadamente: identificação do aluno, relação com a escola, identificação 

e dados sociais do agregado familiar, relação com a disciplina de EF e com o 

seu professor, atividade física extracurricular e finalmente saúde e hábitos 

alimentares. 

Lecionei uma turma do 10º ano de escolaridade, do Curso Cientifico de 

Ciências e Tecnologias. A turma era constituída por 29 alunos,15 alunos do 

sexo feminino e 14 do sexo masculino, com uma média de idades próxima dos 

15 anos. A maior parte dos alunos era de nacionalidade portuguesa, sendo 1 

de nacionalidade Brasileira e outro de nacionalidade Americana. Relativamente 

à área de residência existia uma distribuição diferenciada dos alunos pelas 

diferentes freguesias da cidade Braga, sendo que não havia nenhum aluno que 

vivesse fora da cidade de Braga. A maior parte dos alunos não usufruía de 

ação social escolar, tendo tido somente 6 alunos escalão 2.  

Ao nível da Identificação do Agregado Familiar: 

 A média de idades dos pais situa-se na faixa etária dos 41 e os 50 anos; 

 A maior parte dos alunos (22) tem a mãe como encarregado de 

educação, 6 têm o pai e só 1 aluna tinha a avó (pais separados); 

 Em termos académicos, as mães dos alunos possuem maioritariamente 

o ensino secundário, seguido do 2º ciclo. Relativamente aos pais, a 

maior parte tem licenciatura, seguido do 2º ciclo. Existe ainda 1 pai e 3 

mães apenas com o 1º ciclo e, por outro lado, relativamente ao 

mestrado existe somente 1 mãe e, com o doutoramento, 1 pai; 

                                                           
3
 Ver Anexo 1 – Ficha de Caraterização do aluno 
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 No que se refere à categoria socioprofissional mais desempenhada 

pelos pais, destacam-se: “empresários”; “empregados de comércio e 

serviços” e “desempregados”; 

 Relativamente às categorias socioprofissionais das mães, as que se 

destacam mais são: “empregados de comércio e serviços”, “domésticos” 

e “desempregados”; 

 É de realçar que existem 4 mães e 3 pais desempregados. Existe ainda 

1 pai reformado; 

 Os alunos, de uma forma geral, têm um agregado familiar pouco 

numeroso, sendo que 2 vivem só com uma pessoa, 7 são filhos únicos, 

15 têm 1 irmão, 4 têm 2 irmãos e só 1 aluno têm 5 irmãos. 

 

Ao nível da Relação com a Escola: 

 A maior parte dos alunos (25) frequentou anteriormente a mesma 

escola. A turma tem 3 alunos que já eram alunos nesta escola e apenas 

1 que veio de outra escola. 

 As principais razões da escolha desta escola, por parte dos alunos, 

foram a presença de amigos nesta escola e a proximidade à residência 

do aluno; 

 A maior parte dos alunos deslocam-se para a escola em carro próprio 

(15 alunos) e quase o mesmo número em transportes públicos; 

 Maior parte dos alunos (14) da turma demora entre 10 a 20 minutos a 

deslocar-se de casa à escola. Os restantes 11 demoram menos de 10 

minutos e apenas 4 demoram entre 20 a 30 minutos; 

 A turma não apresenta retenções; 

 Apenas 24% dos alunos afirmaram frequentar a biblioteca. 

 

Ao nível de expetativas e categorias socioprofissionais dos alunos: 

 Todos os alunos da turma têm a intenção de alcançar o ensino superior; 

 As duas principais expetativas socioprofissionais dos alunos são médico 

e engenheiro. 
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Ao nível da relação com a Educação Física: 

 Quase toda a turma diz gostar da disciplina de EF, à exceção de duas 

alunas; 

 As modalidades preferidas dos alunos são: futebol, voleibol e andebol. A 

modalidade que eles afirmam ter mais dificuldade é a ginástica; 

 No geral, a turma sente-se motivada para as aulas de EF à exceção de 

3 alunos. 

 

Ao nível da atividade física extraescolar: 

 Na turma, 34% dos alunos praticam atividades fora da escola, sendo 

que os restantes 66% não o fazem. Dos 10 alunos que praticam, 9 são 

federados; 

 As modalidades por eles praticadas são os seguintes: voleibol, futebol, 

andebol e orientação. 

 

Ao nível da Saúde e Alimentação: 

 Os alunos, na sua maioria, visitam o médico frequentemente; 

 Dos 29 alunos, 5 apresentam problemas que lhes dificultam a prática da 

educação física 

 No que diz respeito às intervenções cirúrgicas, somente 6 já fizeram 

algum tipo de intervenção; 

 Pelos resultados obtidos não é uma turma em que, no geral, os alunos 

adoeçam com frequência; 

 Relativamente ao pequeno-almoço, 90% afirma tomar sempre e 

somente 10% dizem que tomam às vezes; 

 Os alunos no geral fazem 4 ou mais refeições por dia, à exceção de 3 

alunos que dizem fazer apenas 3 refeições. As refeições são na sua 

maioria realizadas em casa e na escola; 

 Não existem alunos fumadores na turma; 

 Os alunos, em média dormem 9 horas durante a semana e durante o 

fim-de-semana cerca de 10 horas. 

 



22 
 

Depois de uma análise criteriosa dos alunos foi possível concluir que a maioria 

destes parece possuir um nível socioeconómico médio. A turma apresentava 

uma paridade entre idade e género. As expectativas profissionais para o futuro 

são diversificadas e ambiciosas, pois todos os alunos têm intenção de entrar 

para o ensino superior. 

A informação aqui apresentada e analisada teve como objetivo ser um 

instrumento para ajudar na construção e lecionação das aulas, dando a 

conhecer os seus principais intervenientes, os seus hábitos, gostos e 

expectativas futuras. Exemplos práticos da aplicação destas informações na 

construção das aulas de EF, foi o cuidado que eu tive na preparação das aulas 

de ginástica, de forma a torná-las mais motivadoras para os alunos. Esta 

preocupação deveu-se ao facto dos alunos, aquando do preenchimento da 

ficha de caracterização do aluno, terem respondido que a modalidade à qual 

tinham mais dificuldades e que gostavam menos era a de ginástica. Outro 

exemplo, foi a utilização de alguns alunos na exemplificação de gestos 

técnicos, uma vez que através da mesma ficha fiquei a saber quem praticava 

desporto federado e me podia auxiliar. Como tal, em algumas modalidades, em 

que eu não me sentia tão à vontade para exemplificar, usei esses mesmos 

alunos como referência do que eu pretendia para o resto da turma. 

 

1.5 Desporto Escolar 

O desporto escolar representa “ (…) o conjunto de práticas lúdico-desportivas e 

de formação com o objetivo desportivo, desenvolvidas como complemento 

curricular e ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de 

participação e de escolha, integradas no plano de atividades da escola e 

coordenadas no âmbito do sistema educativo” (Artigo 5º, Seção II) 4 . O 

preâmbulo deste diploma legislativo expõe ainda que “(…) o desporto escolar 

deve basear-se num sistema aberto de modalidades e de práticas desportivas 

que serão organizadas integrando de modo harmonioso as dimensões próprias 

                                                           
4
 Artigo 5º - “definição, Seção II – Desporto Escolar”, do Decreto – Lei nº 95/91, de 26 de fevereiro 

publicado em Diário da República – 1 Série-A, Nº 47 – 26-2-1991. Disponível em: 
http://www.desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/dec_lei95_91_ef_de.pdf 
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desta atividade, designadamente o ensino, o treino, a recreação e a 

competição”. 

Segundo Pina (1997), o DE representa um dos principais objetivos da escola 

visando o desenvolvimento de comportamentos como a autonomia, a 

responsabilidade, o sentido crítico, a cooperação, a criatividade, os 

sentimentos de prazer, a emoção, o risco, a competição e a superação. 

Podemos assim dizer que o DE é o ensino do desporto através da competição 

e dos processos que antecedem à sua preparação. O DE é também um espaço 

de convívio e de inter-relações entre os jovens, propício para o 

desenvolvimento de hábitos salutares de vida. 

O Programa do DE, que abrange os anos de 2013 a 2017,estebelece quatro 

objetivos, nomeadamente: (1) criação e organização de Clubes de DE de forma 

a dinamizarem as atividades desportivas externas; (2) criação de um Projeto de 

Desporto Escolar que deverá fazer parte do Projeto Educativo e do Plano de 

Atividades do estabelecimento de ensino; (3) a realização da prática desportiva 

deve ser atribuída a uma manhã ou a uma tarde semanal, devendo consagrá-la 

à priori, na elaboração dos horários escolares de forma a assegurar as 

instalações e os professores disponíveis; (4) e, por fim, as funções de 

desenvolvimento, apoio e controlo do Programa do DE competem aos Órgãos 

de Direção e Gestão dos Agrupamentos de Escolas e às Escolas não 

integradas em agrupamento (Programa do Desporto Escolar, 2013 – 2017)5. 

O DE é desenvolvido a dois níveis: atividade interna e atividade externa. 

Enquanto que a atividade interna pode ser definida como o conjunto das 

atividades desportivas desenvolvidas numa escola pelo departamento de 

Educação Física e enquadradas no Plano Anual de Escola, já a atividade 

externa é o conjunto de atividades desportivas com caráter externo, como por 

exemplo, as competições entre escolas. 

                                                           
5
 Programa de Desporto Escolar (2013-2017). Disponível em: 

http://dge.mec.pt/index.php?s=noticias&noticia=693 
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A missão do desporto escolar passa por garantir a prática desportiva regular de 

qualidade, contribuindo para a promoção do sucesso dos alunos, dos estilos de 

vida saudáveis, dos valores e princípios de cidadania (Programa do Desporto 

Escolar, 2013 – 2017)6. 

A visão deste programa passa por proporcionar a todos os alunos do sistema 

educativo a prática regular de atividades físicas e desportivas. O DE pretende, 

através da atividade física, desenvolver potencialidades físicas e psicológicas, 

que contribuem para o desenvolvimento dos alunos, sendo um campo 

privilegiado para desenvolver hábitos saudáveis, competências sociais e 

valores morais (Programa do Desporto Escolar, 2013 – 2017). 

Durante o ano de EP, além das aulas, o DE assumiu um papel muito 

importante no meu dia-a-dia na escola. Tive o prazer de acompanhar o DE de 

natação, onde durante quatro dias por semana acompanhei todos os treinos de 

natação. Juntamente com a PC preparámos e demos os treinos de natação a 

alunos desde o 5º ano até ao 12º ano.  

Para mim foi uma experiência muito enriquecedora pois permitiu-me aprender 

mais sobre as diferentes técnicas de natação e desenvolver a minha 

capacidade de ensinar as mesmas. Para isso, foi muito importante o 

acompanhamento da PC e a transmissão de conhecimentos sobre como 

ensinar as diferentes técnicas de natação. A relação com os alunos também foi 

diferente, não melhor mas diferente, porque, em regra, os alunos estão lá 

porque gostam mesmo de praticar aquele desporto e empenham-se muito 

mais, o que os leva, com a nossa orientação, a conseguir atingir resultados 

muito mais rápidos. No início do ano lembro-me de diversos alunos que nem 

sabiam nadar e, passados 4 meses, já estavam a participar nas competições 

entre escolas. Isto torna a nossa participação muito gratificante e compensa o 

tempo e o trabalho dispensado com o DE. 

                                                           
6
 Programa de Desporto Escolar (2013-2017). Disponível em: 

http://dge.mec.pt/index.php?s=noticias&noticia=693 
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As competições entre escolas representaram outra vivência muito 

enriquecedora para mim. Permitiram-me compreender mais um pouco sobre a 

mecânica da competição no DE e de acompanhar a organização e o 

planeamento de algumas dessas competições. O nosso núcleo de estágio teve 

inclusive a responsabilidade de organizar juntamente com a PC um desses 

encontros entre escolas. Foi uma experiência única, desafiante, extenuante 

mas que valeu mesmo a pena. Isto porque o desenvolvimento destas 

competições só é possível com a força de vontade que os professores de EF 

empregam por esta causa. 

No que diz respeito às competições entre escolas, a única situação que, na 

minha opinião, não valoriza a integração de todos alunos nas competições, 

principalmente nas regionais e nacionais, é o facto de os alunos que são 

atletas federados competirem juntamente com os restantes alunos. Isto cria 

uma menor oportunidade para os alunos que não são federados de participar 

nas fases finais da competição e, por outo lado, faz com que as competições a 

nível nacional sejam disputadas apenas entre atletas federados. No entanto, se 

é verdade que o DE é para todos os alunos, então os atletas federados como 

alunos também têm o direito de competir pelas suas escolas. O problema é 

que, na prática, os atletas federados não participam nos treinos como os 

restantes alunos e depois têm o seu lugar assegurado nas competições. Isto 

desvaloriza o empenho que os alunos não federados têm durante todo ano 

levando a uma menor motivação dos alunos e o consequente abandono 

durante o ano. 

Tirando este pequeno à parte menos positivo, o DE é um meio ótimo para o 

desenvolvimento da atividade física entre os mais jovens e de combate ao 

sedentarismo e à obesidade infantil que cada vez mais, nos dias de hoje, vem 

crescendo principalmente nos mais jovens. 

Em seguida apresento a organização estrutural e funcional do DE (Figura 1), 

assim como as modalidades existentes no DE (Quadro 1). 
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Figura 1 - Organograma Estrutural e Funcional do Desporto Escolar 
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7
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Quadro 1 - Modalidades individuais e coletivas do DE 

 

MODALIDADES 

COLETIVAS 

Andebol 

Basquetebol 

Basebol e Softebol 

Boccia 

Corfebol 

Desportos Adaptados 

Futsal 

Goalball 

Hóquei em Campo 

Rugby 

Voleibol 

MODALIDADES 

INDIVIDUAIS 

Exploração da Natureza 

BTT 

Escalada 

Multiatividades 

Orientação 

Atividades Náuticas 

Canoagem 

Prancha à Vela 

Remo 

Surf 

Vela 

Desportos de Combate 

Esgrima 

Judo 

Luta 

Taekwondo 

Desportos de Raquetas 

Badminton 

Ténis 

Ténis de Mesa 

Vários 

Atividades Rítmicas 

Atletismo 

Desportos Gímnicos 

Golfe 

Hipismo 

Natação 

Perícias e Corridas de Patins 

Tiro com arco 

Triatlo 

Xadrez 
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1 |ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

1.1 Conceção 

“O ensino é criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na realidade.” 

(Bento, 2003, p.16) 

 

Segundo Matos (2013)8, na fase da conceção pretende-se analisar, de forma 

crítica, as competências gerais e transversais dos planos curriculares dos 

programas de EF. Para tal utilizam-se os saberes próprios da EF, os saberes 

transversais em Educação e os dados da investigação em educação e ensino, 

enquadrado no contexto cultural e social da escola e dos alunos. 

Bento (2003,p.7) refere que “todo o projeto de planeamento deve encontrar o 

seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos programas ou normas 

programáticas de ensino, nomeadamente na conceção de formação geral, de 

desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e 

relevância prático-social do ensino. Deve ter em conta o papel da atividade dos 

alunos no seu próprio desenvolvimento – atividade “ativa”, consciente, 

progressivamente autónoma e criativa – assim como dialética de condução 

pedagógica (professor-ensino) e de atividade autónoma (alunos-

aprendizagem).” 

 

                                                           
8
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno do 2º ciclo de estudos em 

Ensino de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da FADEUP, elaborados originalmente por 
Zélia Matos e adaptado para o ano letivo 2013-2014. 
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1.1.1 Análise dos Programas de Educação Física; Regulamento 

Interno; Projeto Educativo; Regulamento Específico de EF. 

Os programas de EF constituem um limiar do currículo a partir do qual os 

professores tomam decisões, de acordo com as características e 

condicionantes do ensino (Neves, 1995). 

Cada escola adapta o programa nacional de EF à sua realidade, 

materializando-o no plano curricular de EF. Esta adaptação foi revista no início 

do ano na primeira reunião que tivemos com o grupo de EF. Ainda assim, eu 

senti a necessidade de reajustá-lo à minha turma, de acordo com as 

características e dificuldades dos meus alunos e de acordo com a realidade do 

contexto escolar. Por exemplo, no início do ano em debate com a PC, 

decidimos não abordar a modalidade de futsal, embora conste do programa 

nacional para o 10º ano. O motivo deveu-se à falta de tempo para abordar 

tantas modalidades, devido ao pouco tempo que a minha turma ia passar no 

espaço desportivo para a realização das modalidades coletivas (futsal e 

andebol). Assim sendo, preferimos apenas abordar a modalidade de andebol e 

aprofundar todos os conteúdos dessa modalidade para o 10º ano. Outra razão 

para a escolha do andebol em detrimento do futsal foi o facto de a turma 

apresentar um nível motor mais baixo na modalidade de andebol. 

Roldão (1999, p.47) refere que o “currículo escolar poderá assim entender-se 

como aquilo que se espera fazer aprender na escola, de acordo com o que se 

considera relevante e necessário na sociedade, num dado tempo e contexto”. 

Os conteúdos presentes no programa de EF nem sempre foram possíveis de 

lecionar devido às dificuldades demonstradas pelos meus alunos em certas 

modalidades. Na modalidade de ginástica artística, modalidade em que os 

alunos apresentaram mais dificuldades durante o ano, não chegámos a 

abordar a rondada, roda a um braço, o rolamento à retaguarda com passagem 

por pino, o salto de mãos, mortal à frente engrupado e encarpado, entre outros. 

Por outro lado, em certas situações, exigi aos meus alunos mais do que o 

programa impunha devido às boas capacidades por eles demonstradas em 

certas modalidades. Por exemplo, no voleibol, onde a turma apresentava boas 
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capacidades motoras a nível técnico e tático de jogo, e como tal, chegou-se a 

introduzir o jogo 6x6. 

Na minha opinião, o programa torna-se demasiado extenso porque temos um 

número muito reduzido de aulas para todas as modalidades e conteúdos a 

ensinar tornando-se até numa relação desproporcional. Deveria haver um 

maior consenso na quantidade de conteúdos traçados nos programas 

relativamente ao tempo disponível. Os programas parecem demonstrar um 

desconhecimento da realidade da escola atual, dos alunos que a compõem e 

das suas capacidades. No entanto, o professor tem que ser capaz de adaptar 

os conteúdos ao contexto e realidade em que se encontra. Estas adaptações 

ao programa foram discutidas no início do ano e no decorrer do próprio ano 

com o núcleo de estágio e a PC. Para mim, no início, estas adaptações aos 

conteúdos não foi tarefa fácil, tendo a PC nas primeiras aulas de ginástica 

artística ter-me chamado a atenção para os demasiados conteúdos abordados 

na mesma aula, tendo em conta a capacidade real da turma. Mas com o 

decorrer do ano essa capacidade foi melhorando. 

Segundo Siedentop & Van der Mars (2012) a qualidade dos programas de EF é 

determinada pela oportunidade que os alunos têm para aprender, pela inclusão 

do conteúdo significativo, pelo uso de estratégias de instrução apropriadas, 

pela avaliação regular da aprendizagem do aluno e da transmissão do 

programa, pela existência de um programa bem planeado e estruturado e pelo 

treino e supervisão dos professores. 

No início do ano outro documento que mereceu uma análise aprofundada foi o 

regulamento interno da escola, tendo sido um dos primeiros documentos que 

tive que estudar. A leitura deste documento foi muito importante para a minha 

integração na escola. Através dele fiquei a conhecer quais as principais linhas 

orientadoras do funcionamento da escola. Foi muito importante na medida em 

que me permitiu saber quais os meus direitos e obrigações para com a 

comunidade educativa e em especial para com os meus alunos. Outro ponto de 

muito interesse para mim foi o estatuto do aluno (direitos e deveres). Este 

excerto específico do regulamento foi muito importante para mim porque fiquei 
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a saber através dele os direitos dos alunos comigo e os deveres que eles têm 

na escola e na sala de aula. 

Juntamente com o regulamento interno, a análise do projeto educativo da 

escola teve uma grande importância. A sua leitura deu-me a base acerca das 

linhas orientadoras que a escola queria desenvolver ou propunha-se alcançar 

para o ano letivo. No projeto educativo, além das características da 

comunidade educativa, estão presentes as metas e os objetivos que a escola 

tem para o ano letivo, como tal, é obrigação de todos os docentes da escola 

estarem a par de tal informação e participarem ativamente em todo processo. 

Por último, o regulamento específico de EF foi alvo de reflexão e de exposição 

na primeira aula aos alunos. Nele estão presentes as principais regras para o 

bom funcionamento das aulas de EF e de funcionamento das instalações 

desportivas. Na aula de apresentação, tive o cuidado de explicar aos alunos o 

regulamento, para que durante as aulas não houvesse dúvidas do 

comportamento que eles deveriam ter. A explicação deste documento aos 

alunos foi um bom ponto de partida para eu impor as regras que eles deveriam 

ter na sala de aula. 

A análise destes documentos tornou-se indispensável para que todo o 

processo de planeamento das aulas fosse organizado de acordo com o 

contexto escolar encontrado. 

 

1.2 Planeamento 

“Uma melhor qualidade de ensino pressupõe um nível mais elevado do seu 

planeamento e preparação.” 

(Bento,2003, p.16) 

 

De acordo com Bento (2003, p.15), “a planificação é o elo de ligação entre as 

pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas 
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disciplinas e a sua realização prática. É uma atividade prospetiva, diretamente 

situada e empenhada na realização do plano, controlo do plano e confirmação 

ou alteração do plano, etc.” O mesmo autor menciona ainda que o 

planeamento consiste numa reflexão pormenorizada acerca da direção e do 

controlo do processo de ensino numa determinada disciplina, sendo assim 

evidente a relação estreita com a metodologia ou didática específica desta, 

bem como com os respetivos programas. 

Aranha (2004) divide o planeamento em 3 fases: a fase de conceção, durante a 

qual se selecionam, definem e estruturam objetivos e estratégias, isto é o 

planeamento propriamente dito; a fase de aplicação ou execução, que consiste 

na aplicação daquilo que se planeou; e, por último, a fase de 

controlo/avaliação, que está presente em todas as fases do planeamento. 

Antecede à fase de conceção, avaliando as possibilidades que se apresentam, 

permitindo que o planeamento se aproxime da realidade. 

 

“Planificar a educação e a formação – o que é que isto significa?” (Bento, 

2003,p.15).  

 

Planificar a educação e a formação significa planear o ensino e a 

aprendizagem tendo sempre em conta os diferentes níveis da sua realização. 

Significa aprender quais as linhas básicas e fundamentais das tarefas e dos 

processos pedagógicos. O professor planeia os conteúdos presentes nos 

programas tendo sempre em atenção as condições pessoais, sociais, materiais 

e locais a fim de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem de acordo 

com as especificidades dos seus alunos. “O planeamento assume-se como o 

elo decisivo da ligação das exigências programáticas à situação concreta.” 

(Bento, 2003,p.58) 

O planeamento é uma atividade que, segundo Bento (2003), se orienta pelos 

seguintes princípios básicos: cientificidade, que consiste no respeito pelos 
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princípios pedagógico-didáticos; exigências à personalidade do professor, 

como a sua criatividade, competência didático-metodológica, consciência 

social, moral e profissional; fidelidade às exigências programáticas e orientação 

pelos alunos; conceção lata e não simplicista do ensino; direcionamento dos 

planos para o essencial e inclusão de meios e medidas facilitadoras do trabalho 

e economizadoras de tempo. 

O planeamento foi, sem dúvida, um passo fundamental para atingir as metas 

enunciadas nos programas nacionais. Permitiu-me apontar um caminho a 

seguir, compreender melhor a realidade presente de forma a superar não só os 

objetivos traçados mas também as minhas limitações (construção do processo 

de ensino-aprendizagem), e assim conseguir traçar um caminho a seguir para 

a melhor construção de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

O planeamento foi feito a dois níveis: nível macro e nível micro. Quanto ao 

nível macro o planeamento consistiu na primeira reunião com os professores 

do Grupo de EF. Nesta reunião discutiram-se os conteúdos a abordar em cada 

nível de ensino e ano de escolaridade, consumado na planificação anual. 

Também foi discutida a organização do “roulement” de forma a alcançar a 

melhor rentabilização dos espaços desportivos.  

“O diálogo sobre a planificação anual dos conteúdos foi um 

momento importante para mim porque percebi a necessidade 

de cada escola adaptar os programas nacionais às condições 

que possui e a diferente experiência de cada professor foi 

fundamental para se chegar a um consenso sobre o programa 

a seguir por todos.  

A planificação das instalações desportivas foi um ponto 

também de grande importância nesta reunião, uma vez, que é 

necessário uma boa gestão de espaços ao longo do ano para 

que os professores possam abordar de igual forma todos os 

conteúdos programáticos.” 

Reflexão do Diário de Bordo (05-09-2013) 
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O planeamento ao nível micro consistiu no planeamento respeitante à nossa 

turma. Tendo em conta o programa Nacional de EF para o 10º ano, as 

características da turma, o nível dos alunos e as condições materiais da escola, 

foram realizados os diferentes planeamentos: planeamento anual, unidades 

temáticas (incluídas nos modelos de estrutura de conhecimento) e os planos de 

aula. 

 

1.2.1 Planeamento Anual 

O planeamento anual “é um plano de perspetiva global que procura situar e 

concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas. (…) 

constitui pois um plano sem pormenores da atuação ao longo do ano, 

requerendo, no entanto, trabalhos preparatórios de análise e de balanço, assim 

como reflexões a longo prazo” (Bento, 2003,p.59). 

O planeamento anual das turmas dos EE foi realizado segundo quatro 

princípios: Programa Nacional de EF (documento global para todas as 

escolas); planificação de EF da Escola (Projeto Curricular de EF), que foi 

decidido pelo grupo de EF na primeira reunião do ano letivo; roulement dos 

espaços; e alunos pois estes são o elemento singular e ímpar, que torna todo o 

processo de planeamento único para cada turma. 

O primeiro passo para a construção do planeamento anual passou pela leitura 

e análise dos programas nacionais de EF. Para mim foi fundamental analisar o 

programa de EF, em particular do 10º ano, para perceber melhor quais os 

conteúdos a abordar durante o ano e o nível a abordar em cada modalidade. 

Antes da construção do planeamento anual o NE em decisão com a PC, optou 

por fazer todas as avaliações de diagnóstico das diferentes modalidades a 

abordar durante o ano. Estas avaliações foram muito importantes para 

determinar o real nível dos alunos da minha turma nas diferentes modalidades, 
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e assim, poder construir o planeamento anual de acordo com as características 

dos meus alunos. 

Outro aspeto importante a ter em consideração na elaboração do planeamento 

anual foi a rotação dos espaços desportivos (roulement). A definição e 

organização das aulas a lecionar durante os três períodos estiveram sempre 

dependentes da rotação dos espaços pelos professores. Como tal, as 

modalidades a abordar durante os períodos tiveram que se lecionar 

alternadamente. Se teoricamente a lecionação das modalidades de forma 

consecutiva se torna mais fácil de planear e organizar, na prática, os alunos 

acabam por se saturar após um longo período de tempo a praticar a mesma 

modalidade. Portanto não foi negativa a lecionação das modalidades de forma 

alternada, mas sim o espaço de tempo demasiado grande que existia em 

algumas modalidades de aula para aula o que levava a uma menor evolução 

dos alunos em certos conteúdos, pelo esquecimento do que já tinha sido 

introduzido e explicado na última aula. Por exemplo, na modalidade de andebol 

a separação entre aulas era de quase um mês. Isto acontecia porque dos 

quatro espaços existentes para dar as aulas de EF, só o PD1 (Polidesportivo 1) 

tinha condições para a prática do andebol e também pela sobrecarga de 

utilização dos espaços desportivos, estando simultaneamente cinco 

professores em apenas quatro espaços. 

Esta situação poderia ser resolvida se a política de distribuição de horários dos 

alunos não se encontrasse maioritariamente da parte da manhã, mas sim 

distribuídos de forma igual por todo dia, reduzindo assim os constrangimentos 

da sobrelotação dos espaços. Isto só iria trazer mais benefícios para o ensino e 

aprendizagem dos alunos, visto que estes problemas não dependem de nós 

professores mas efetivamente temos de nos adaptar à situação existente na 

nossa escola e fazer assim o planeamento anual da nossa turma tendo em 

conta estes constrangimentos. 

O plano anual sofreu algumas restruturações ao longo do ano letivo porque, tal 

como refere Bento (2003, p.66) “As indicações programáticas, a respeito dos 

objetivos e do seu nível podem e devem assim ser modificadas, reformuladas e 
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concretizadas de acordo com as condições em que o ensino vai decorrer num 

ano letivo”. Apesar da aplicação da avaliação diagnóstica no início do ano, 

surgiram ao longo do ano situações em que o planeado teve de ser 

reformulado para ir ao encontro da realidade manifestada no desenvolvimento 

dos alunos.  

Segundo Bento (2003) o planeamento anual é um plano global, sem 

pormenores de atuação ao longo do ano. Como tal foi fácil reajustá-lo sempre 

que necessário, quer tenha sido por motivos de conveniência quer por motivos 

de força maior imposto pela calendarização escolar. 

O planeamento anual foi um documento muitíssimo importante pois permitiu-

me ter um melhor conhecimento do programa de EF. Mostrou ainda ser um 

suporte bastante útil para a planificação das unidades temáticas e isto por 

consequência da planificação de cada aula, pela calendarização dos diferentes 

conteúdos e das competências a abordar ao longo do ano. 

 

1.2.2 Unidades Temáticas (Modelo de estrutura de Conhecimento) 

O Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) é um ponto importante de 

reflexão sobre um pensamento transdisciplinar que identifica as habilidades 

técnicas/táticas e estratégias de uma modalidade, para além de mostrar como 

os conceitos das ciências do desporto influenciam o processo de ensino. 

Pretende ainda mostrar como uma matéria é estruturada, identificar essa 

estrutura e servir-se dela como guião para o ensino/treino da modalidade em 

questão. 

Este é um modelo que faz uma abordagem ao ensino e treino de atividades 

específicas. “Isto é, o curriculum é constituído à volta do ensino de atividades 

específicas. Isto ocorre porque as atividades são os meios naturais onde os 

alunos e os professores trabalham, são constituídas ao longo da vida e podem 

facilmente ser concebidas para albergar a ciência dos desportos e outros 

conceitos importantes para a sociedade. Em segundo lugar, o MEC apresenta 
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um número de princípios de modelos educativos que são iguais para todos os 

desportos e atividades. Uma vez aprendido o processo constante no MEC, este 

pode ser aplicado em todas as áreas em que achemos que possa ser útil. Em 

terceiro lugar, o MEC coloca na vanguarda uma abordagem baseada no 

conhecimento; todos os desportos e atividades são analisados através do 

conhecimento adquirido e de técnicas de execução, com técnicas, estratégias e 

conceitos demonstrados através de uma estrutura gradual de conhecimento. 

Em quarto lugar, as categorias do conhecimento derivam da análise de fontes 

especializadas e da adesão a reconhecidos princípios interdisciplinares” 

(Vickers, 1990, p.4). 

De acordo com as normas orientadoras do EP, todas as fases de planeamento 

foram construídas segundo o MEC de Vickers (1990). 

Segundo Vickers (1990) o MEC é constituído por diferentes módulos inseridos 

em três fases distintas: fase de análise (módulos 1, 2 e 3); fase de decisões 

(módulos 4, 5, 6 e 7); e fase de aplicações (módulo 8). Respeitando a 

sequência lógica de construção, no módulo 1 o professor procura analisar a 

modalidade desportiva em estrutura de conhecimento; no módulo 2 procura 

analisar as condições de aprendizagem; no módulo 3 faz a análise dos alunos; 

no módulo 4 realiza a extensão e sequência dos conteúdos a lecionar; no 

módulo 5 define os objetivos de aprendizagem a atingir; no módulo 6 decide a 

configuração da avaliação; no módulo 7 cria as progressões de aprendizagem 

e, por fim, no módulo 8, constrói diferentes estratégias para aplicar no ensino e 

aprendizagem dos alunos, através da informação recolhida nos módulos 

anteriores, nomeadamente na elaboração de unidades temáticas e de planos 

de aula. 

De uma forma mais pormenorizada, no módulo 1, organizamos o conteúdo 

segundo as 4 categorias transdisciplinares. Criamos uma estrutura de 

conhecimento organizada numa hierarquia que mostra as inter-relações entre 

as habilidades e sub-habilidades. 
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No módulo 2 analisamos as condições da aprendizagem, os recursos 

espaciais, materiais, temporais e humanos para a melhor prática das 

modalidades. 

No módulo 3, a análise dos alunos foi feita nos três primeiros dias de aulas, 

através do seguinte: preenchimento da ficha sócio-biográfica que foi fornecida 

pela diretora de turma e pela ficha de caraterização do aluno elaborada pelo 

NE de EF; e pela realização da avaliação inicial (diagnóstica) às diferentes 

habilidades motoras a lecionar durante o ano letivo. Estes instrumentos 

revelaram-se de extrema importância para a configuração dos diferentes níveis 

de planificação. 

No módulo 4 - extensão e sequência de conteúdos - foi realizada a planificação 

temporal das funções didáticas a realizar para cada conteúdo. Nas 

modalidades coletivas (andebol, futsal, voleibol) realizámos uma abordagem de 

ensino, do topo para a base, por entender que esta abordagem permite aos 

alunos serem capazes de entender os princípios e conceitos complexos 

subjacentes à execução de habilidades, estratégias e atividades globais 

(Vickers,1990). Por outro lado, nas modalidades individuais (ginástica artística, 

ginástica acrobática, badminton, dança) tivemos uma abordagem de ensino, da 

base para o topo, decompondo as habilidades nas suas subcomponentes e 

realizando uma progressão de ensino crescente em termos de complexidade. 

Professores e treinadores iniciantes que não estão familiarizados com uma 

determinada modalidade desportiva acham mais fácil organizar a instrução 

usando esta abordagem pois é mais simples de entender e de aplicar 

(Vickers,1990). 

Uma vez que , o módulo 4 é de extrema importância no que diz respeito ao 

processo de planeamento farei de seguida uma análise mais aprofundada. 

As Unidades Temáticas “constituem unidades fundamentais e integrais do 

processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e 

bem distintas de ensino e aprendizagem” (Bento, 2003, p.75). 
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A elaboração e utilização de uma Unidade Temática no processo de ensino-

aprendizagem é de grande importância pois permite ao professor organizar os 

vários planos de aula, ao longo de todo o ano letivo, consoante os objetivos 

propostos. 

O professor, ao elaborar uma Unidade Temática, fica com a plena consciência 

sobre todos os aspetos envolvidos na tarefa, tais como: os objetivos gerais, os 

objetivos específicos de cada atividade, as habilidades desenvolvidas, a 

sequência e o tratamento dado aos conteúdos, os conhecimentos invocados 

em cada parte da tarefa e as razões para invocá-los. 

A Unidade Temática faculta ao professor uma visão mais clara do seu papel 

enquanto educador. O professor sabe quando e como deve intervir para que os 

seus alunos cheguem aos objetivos traçados. Como tal, a elaboração deste 

documento permite ao professor sentir-se mais aliciado, comprometido e 

responsável não apenas pela tarefa que elaborou, mas também, e 

principalmente, pela aprendizagem dos seus alunos. 

No que concerne ao módulo 5, definimos os objetivos em função dos diferentes 

domínios: habilidades motoras, fisiologia do treino e condição física, cultura 

desportiva e conceitos psicossociais, segundo o planeamento anual da escola. 

No módulo 6, definimos os tipos de avaliações a utilizar para avaliar os alunos 

relativamente aos diferentes domínios do processo de ensino-aprendizagem. 

Por outro lado, no módulo 7 apresentamos algumas progressões de ensino, 

seguindo uma ordem crescente de dificuldade e complexidade. Segundo 

Vickers (1990), é através de um desenho cauteloso das atividades de 

aprendizagem que conseguimos a atenção dos alunos, fazendo com que se 

sintam motivados na aula/atividade. Assim, Siedentop (1991) diz-nos que as 

progressões deverão ser pensadas como tarefas de instrução que conduzam a 

resultados de aprendizagem. 

Por fim, no módulo 8, materializamos as aplicações através de informação 

recolhida nos módulos anteriores, nomeadamente na construção de unidades 
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temáticas e planos de aulas, que representam o culminar de todo o processo 

de planeamento. 

A construção deste documento foi uma tarefa de investigação pormenorizada 

de todos os intervenientes do processo de ensino-aprendizagem, desde os 

conteúdos a abordar e a sua progressão ao longo do período, aos tipos de 

avaliações a aplicar até à análise das potencialidades dos alunos. Esta 

construção foi feita em conjunto com o NE, o que na minha opinião foi uma 

mais-valia, pois permitiu trocar opiniões acerca do planeamento e progressão 

dos conteúdos a abordar. 

A utilização desde documento, na prática, foi muito importante como guia de 

todo o processo de ensino-aprendizagem, ajudando-nos na construção das 

aulas e no planeamento a longo prazo do ensino. Para mim foi muito 

importante na medida em que me permitiu traçar com objetividade a 

introdução/exercitação e avaliação dos conteúdos ao longo do período. 

 

1.2.3 Plano de Aula 

O plano de aula é o último nível de planeamento antes da realização e tem que 

seguir, na sua estruturação, os níveis de planeamento anteriores (plano anual e 

unidade temática). 

Durante este ano letivo o plano de aula foi sempre construído obedecendo as 

três partes fundamentais da aula de EF: parte inicial, parte fundamental e parte 

final. 

Na parte inicial, Bento (2003) define diferentes objetivos que deverão ser tidos 

em conta nesta parte da aula, sendo eles: criação de um clima pedagógico 

favorável; despertar a disponibilidade de exercitação; e preparação funcional 

do organismo para as cargas seguintes (ativação geral). Este último objetivo foi 

aquele que foi mais trabalhado na parte inicial das minhas aulas. De acordo 

com a modalidade a abordar na aula tentei sempre que esta parte da aula 

fosse diferente e fosse ao encontro das funções didáticas da sessão. 
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Inicialmente, a maior dificuldade sentida por mim durante a ativação geral foi 

que os alunos levassem com seriedade os exercícios de aquecimento. Muitas 

vezes, os alunos brincavam e falavam muito durante esta parte da aula, o que 

levava os alunos a executar mal os exercícios e a perder mais tempo do que o 

previsto. Para combater este problema, optei por fazer grupos fixos de 

aquecimento de forma a perder menos tempo na organização e de forma a 

separar os elementos mais conversadores. Muitas vezes, também optei por 

fazer um aquecimento mais descontraído e dinâmico através de jogos 

tradicionais (caçadinhas, estafetas, etc.), pois através destes jogos os alunos 

empenhavam-se mais no aquecimento e ficavam mais ativos e bem-dispostos 

para a parte principal da aula. 

A planificação da parte fundamental da aula foi onde dispensei mais tempo, 

pois foi nesta parte que tive de preparar os conteúdos a transmitir aos alunos. 

A construção das progressões de ensino para cada conteúdo foi determinada 

pelo trabalho de planeamento e preparação, sempre em relação com a função 

desempenhada pela aula numa determinada Unidade Temática. É nesta parte 

da aula que o professor tem a tarefa de realizar os objetivos e de transmitir os 

conteúdos de cada modalidade, pelo que é aqui que as suas capacidades 

metodológicas são especialmente postas à prova (Bento, 2003). Inicialmente, 

na preparação das aulas, tive algumas dificuldades na criação dos exercícios e 

respetivas progressões e na escolha do melhor exercício para introduzir um 

determinado conteúdo. As críticas da PC e a visualização das aulas das suas 

turmas foram muito importantes uma vez que me deram um grande suporte 

acerca das melhores estratégias de ensino a implementar para a introdução 

dos conteúdos. Com o passar do ano letivo consegui estruturar melhor as 

minhas aulas e cumprir com os objetivos planeados para as mesmas. 

A parte final, de acordo com Bento (2003) foi usada sob o ponto de vista 

fisiológico (retorno à calma), e para a criação de determinadas condições 

favoráveis às aulas seguintes de outras modalidades. Assim, por vezes, 

utilizava a parte final da aula (anterior ao torneio) para informar os alunos das 

respetivas regras e organização que os torneios iriam seguir. Para além disso, 
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realizei exercícios de retorno à calma, como alongamentos e, nas modalidades 

de ginástica acrobática e dança, muitas vezes, na parte final da aula, usei uma 

espécie de espaço de competição entre grupos, em que cada grupo tinha que 

apresentar o que tinha treinado na aula e onde os outros grupos davam uma 

respetiva nota de avaliação. Esta estratégia no final da aula revelou-se 

bastante proveitosa para a revisão dos conteúdos exercitados durante a aula e 

também como fonte de motivação e empenhamento durante a aula para a 

realização dos exercícios. 

A parte final da aula também pode servir de revisão dos conteúdos transmitidos 

no início da aula ou de espaço de motivação dos alunos para as tarefas das 

próximas aulas (Siedentop, 1991). 

 

1.3 Realização 

“Depois de uma boa aula pode-se estar esgotado mas também satisfeito e 

feliz”. 

(Bento, 2003, p. 101) 

 

A realização da prática pedagógica surge após todo o processo de conceção e 

planeamento do ensino. Corresponde à realização da aula, sendo uma parte 

muito importante da organização e gestão do ensino e aprendizagem. “A aula 

constitui o verdadeiro ponto fulcral do pensamento e da ação do professor” 

(Bento, 2003, p. 77). 

Segundo as Normas Orientadoras9, o EE deve orientar a aula de forma eficaz, 

tendo um comportamento de acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta 

as diferentes dimensões da intervenção pedagógica, como a instrução, o 

feedback, a gestão, a disciplina e o clima. O professor, através de estratégias 

                                                           
9
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional é um documento interno do 2º ciclo de estudos em 

Ensino de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da FADEUP, elaborados originalmente por 
Zélia Matos e adaptado para o ano letivo 2013-2014. 
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de diferenciação pedagógica, tem que ser capaz de reajustar o ensino e a 

aprendizagem, de forma a envolver o aluno no processo de aprendizagem e de 

forma a promover competências nos seus alunos. 

 

1.3.1 A Instrução e o Feedback 

A instrução representa o conjunto de comportamentos de ensino que o 

professor utiliza para transmitir os objetivos e conteúdos do próprio ensino 

(Siedentop, 1991). Dela faz parte toda a comunicação verbal (exposições e 

explicações, feedbacks) e toda a comunicação não-verbal (demonstrações), 

que estão completamente ligados aos objetivos da aprendizagem. 

Uma das estratégias que ajudam a aumentar os índices de atenção e a 

comunicação entre os agentes do ensino e os praticantes é a clareza e a 

compreensibilidade da apresentação (Rink, 1993). A forma como o professor 

transmite a informação (instrução) deve apoiar-se nas seguintes orientações: 

 Orientar o praticante para o objetivo da tarefa; 

 Dispor a informação numa sequência lógica; 

 Apresentar exemplos corretos e errados; 

 Personalizar a apresentação; 

 Repetir assuntos difíceis de compreender; 

 Recorrer às experiências pessoais dos atletas (Transferência de 

aprendizagem); 

 Utilizar o questionamento; 

 Apresentar a tarefa de forma dinâmica. 

 

Durante o ano de EP a instrução foi um dos pontos em que tive mais cuidado a 

desenvolver durante as aulas. Mostrou ser uma grande responsabilidade, uma 

vez que a eficaz realização e compreensão dos exercícios por partes dos 

alunos está dependente da boa ou má explicação que fazemos deles. Sem 
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dúvida a transmissão de informação é uma das competências fundamentais 

dos professores, sendo evidente a sua importância na aprendizagem (Rosado 

& Mesquita, 2011). 

Para mim a instrução representou um dos maiores desafios durante as aulas 

de EF: 

“A instrução nesta aula não correu da melhor forma, no segundo 

e quarto exercício perdi muito tempo a explicar o que pretendia, 

não consegui ser objetivo e esclarecedor no que desejava para 

os exercícios o que levou os alunos a estarem na conversa e 

desatentos da minha explicação. (…). Como tal no futuro terei 

que melhorar a minha instrução, sendo mais objetivo e sucinto 

do que pretendo para os exercícios, de forma a evitar distrações 

e dúvidas sobre os exercícios”. 

Reflexão da aula 19 e 20 (18-10-2013) 

 

O processo de comunicação/instrução está naturalmente obstruído por certas 

barreiras: a perceção seletiva (vemos e escutamos seletivamente com base 

nas nossas necessidades, motivos, etc.); a sobrecarga de informação (os 

alunos têm a capacidade limitada de processar informações); a linguagem (as 

palavras têm significados diferentes para diferentes pessoas); e o receio de 

comunicar por parte dos alunos (Rosado & Mesquita, 2011). 

Como tal, é tarefa do professor otimizar a instrução nas aulas selecionando 

apenas a informação realmente relevante. Também Bento (2003) vai ao 

encontro desta afirmação ao afirmar que o professor tem que se concentrar na 

“definição do essencial”, concentrando-se nos pontos fulcrais para todos os 

níveis de planeamento. 

“Na realidade, importa reconhecer que entre aquilo que o professor ou 

treinador pretendem dizer e aquilo que efetivamente dizem pode haver uma 

diferença, que aquilo que o praticante ouve não é, necessariamente, aquilo que 
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compreende, e aquilo que compreende não é, também muitas vezes, retido ou, 

finalmente executado” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 72). 

De acordo com Rink (1993), na instrução, a informação é transmitida em três 

momentos:  

1 – Antes da prática, recorrendo-se a apresentações de tarefas, 

explicações e demonstrações. 

Relativamente às explicações e demostrações tentei sempre utilizar uma 

linguagem o mais simples possível, para que os alunos percebessem o que eu 

pretendia transmitir. No entanto, durante o primeiro período senti algumas 

dificuldades na instrução dos exercícios, demorava muito tempo e não era 

sucinto na transmissão da matéria. A estratégia para melhorar a minha 

instrução passou pela preparação antes da aula de todos os momentos de 

instrução e pela transmissão sucinta de apenas os pontos principais que 

pretendia para o exercício. 

Neste campo, a demonstração assume um papel muito importante para a 

melhor compreensão dos alunos sobre os exercícios que o professor propõe. 

Em todos os exercícios fiz demonstrações sempre que necessário. Estas 

demonstrações eram feitas tanto por mim como por um aluno ou alunos, nesta 

última situação, quando não me sentia tão seguro para demonstrar certas 

habilidades motoras.  

Por exemplo, recorri sobretudo aos alunos na demonstração dos exercícios na 

ginástica artística porque não me sentia suficientemente seguro para demostrar 

alguns exercícios. Como tal, preferia usar um aluno para a demostração e 

salvaguardar-me. 

 

“Na exercitação da vela e da ponte, deveria ter optado por pôr 

uma aluna a exemplificar o que eu pretendia, de forma a que 

eles percebessem melhor como era para fazer”. 
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Reflexão da aula 23 e 24 (25-10-2013) 

 

“Um ponto em que eu não estive tão bem foi na explicação e 

exemplificação da roda, pois devia ter escolhido uma aluna que 

soubesse fazer a roda para exemplificar”. 

Reflexão da aula 33 e 34 (12-11-2013) 

 

 2 – Durante a prática, através da transmissão de feedbacks. 

O feedback pedagógico consiste no comportamento do professor de reação à 

resposta motora do aluno, tendo como objetivo corrigir essa resposta, no 

sentido de obtenção ou realização de uma habilidade (Fishman & Tobey, 

1978). Este tem um caráter informativo e motivador, tendo ainda a função de 

influenciar a qualidade do desempenho motor, no sentido da realização dos 

objetivos. O feedback pedagógico constitui um elemento da eficácia 

pedagógica do professor, constituindo uma condição necessária à 

aprendizagem. 

Numa fase inicial, durante as aulas, a quantidade e qualidade do meu feedback 

ocorria poucas vezes e de forma pouco consistente. Eram mais superficiais e 

com mais teor de incentivo (“boa, continua” e “muito bem”) e com pouca 

correção dos erros das habilidades motoras dos alunos. Sentia alguma 

dificuldade em intervir e como intervir nas ações motoras dos alunos e na 

posterior correção e explicação do que pretendia que eles fizessem. 

O feedback não é somente um momento pontual mas sim um conjunto de 

momentos que formam o ciclo de feedback. Depois do feedback, o professor 

deve observar a prestação motora dos alunos e encerrar o ciclo, aprovando, 

reprovando ou reformulando de novo a prática motora. No início da prática 

pedagógica senti muitas dificuldades em cumprir este ciclo porque a minha 

atuação não estava propriamente centrada no feedback, mas sim na gestão do 
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material, controlo dos alunos e nas transições dos exercícios, ficando a 

correção dos alunos para segundo plano, o que veio a melhorar em muito com 

o decorrer do EP. Conforme fui conquistando a confiança dos alunos, a 

emissão do feedback tornou-se mais fácil, porque eles começaram a ouvir mais 

as minhas sugestões e correções. Os próprios feedbacks da PC a respeito da 

minha atuação, foram muito importantes para a minha evolução, pois alertava-

me para a necessidade de corrigir os alunos e não os deixar continuar a incidir 

sempre sobre os mesmos erros. Tenho consciência que evoluí, pois comecei a 

prestar mais atenção aos alunos e menos à minha atuação. No entanto ficou, 

talvez, a faltar um melhor encerramento do ciclo do feedback, ou seja, evoluí 

na transmissão do feedback mas no que respeita à segunda parte, de 

observação e reformulação da prática motora, ficou menos desenvolvida. 

“Face à incorreção técnica dos alunos na corrida de resistência 

aeróbia devia ter dado mais feedbacks aos alunos visto que 

muitos alunos não estavam a manter sempre o mesmo ritmo de 

corrida e também estavam a correr em grupos em vez de 

correrem individualmente como pedido por mim. (…). Como tal 

terei de ter mais atenção com estes alunos e dar-lhes mais 

feedbacks para eles controlarem melhor a sua corrida”. 

Reflexão da aula 29 e 30 (05-11-2013) 

“No segundo exercício, introdução do serviço por cima, só tenho 

a apontar que a minha instrução podia ter sido mais focada nas 

principais componentes críticas, pois durante a exercitação nem 

todos os alunos estavam a ter atenção a todas as componentes 

críticas. Havia alunos a pisar a linha e a servir com a mão 

fechada. Devia ter chamado mais a atenção aos alunos para 

essa componentes críticas durante a instrução e ter dado mais 

feedbacks de correção durante a exercitação”. 

Reflexão da aula 37 e 38 (22-11-2013) 
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“No que diz respeito à minha prestação nesta aula acho que o 

ponto que falhou mais foi na intervenção e correção dos erros 

dos alunos. Tentei corrigir os alunos, mas mesmo assim acho 

que deveria ter intervindo ainda mais de forma a evitar que os 

alunos reincidissem nos mesmos erros. Como tal nas próximas 

aulas tentarei intervir ainda mais dando feedbacks de correção 

aos alunos”. 

Reflexão da aula 71 e 72 (04-02-2014) 

Rink (1993) diferencia ainda o feedback geral (sem informações individualizas 

para o aluno) e específico (contém informações específicas para o aluno); 

corretivo (informa o aluno sobre o que corrigir no futuro) e avaliativo (há um 

julgamento sobre a ação realizada). O feedback específico permite manter os 

alunos informados e motivados para a prática motora. O professor deve dirigir 

este feedback quando o erro é só de um aluno em vez de dirigir o feedback 

geral para toda a turma. 

“No exercício de passe, optei por dar o feedback individual a 

cada aluno em vez de fazer a toda a turma, uma vez que na sua 

maioria a turma estava a executar bem o exercício. Como tal 

para não interromper a tarefa motora, corrigi individualmente os 

alunos que estavam a executar mal o exercício do passe.” 

Reflexão da aula 117 e 118 (09-05-2014) 

 

Embora os feedbacks devam ser maioritariamente individuais, se os níveis de 

prática forem muitos idênticos, se são frequentes erros comuns de execução, 

os feedbacks devem ser dirigidos a um grupo ou a toda a classe (Rosado & 

Mesquita, 2011). 

“No exercício de jogo 1x1 de badminton, os alunos não 

respeitaram as regras de jogo por mim mencionadas no início da 

aula. Como tal, optei por parar a aula e chamar todos os alunos 
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à minha beira, de forma a repreendê-los para o seu 

comportamento e também de forma a tornar a relembrar aos 

alunos as regras de jogo e os respetivos limites de campo”. 

Reflexão da aula 111 e 112 (02-05-2014) 

 

3 – Após a prática, pela análise referenciada à prática desenvolvida.  

Após a prática, realço as reflexões realizadas posteriormente à aula. Numa 

fase inicial do EP as minhas reflexões das aulas eram muito descritivas e não 

tinham um teor reflexivo, onde os aspetos a melhorar para a próxima aula, 

muitas vezes não eram tidos em conta. 

Exemplo disso foram as minhas primeiras reflexões do primeiro período: 

“O primeiro exercício destinado à ativação geral correu como 

pretendido. Nesta aula pedi aos alunos para fazerem cinco 

grupos, os quais se irão manter ao longo das próximas aulas. 

Penso que a minha intervenção no aquecimento foi a pretendida, 

tendo sempre demonstrado a execução correta do exercício e 

corrigido os erros dos alunos. 

A parte fundamental da aula, destinada à avaliação inicial de 

força superior, força inferior, velocidade e flexibilidade teve uma 

organização semelhante ao que já se tinha sido feito nas outras 

turmas do núcleo de estágio, ou seja, cada um dos três 

professores distribuiu-se pelas três estações existentes, ficando 

responsável por as avaliar.  

No terceiro exercício, os alunos foram divididos em dois grupos. 

Enquanto um fazia jogo de voleibol 11, a outra metade da 

turma ia ao gabinete médico pesar-se e medir a altura. 

Relativamente à introdução do jogo 11 de voleibol, acho que 

podia ter corrido melhor, pois os alunos nem sempre fizeram o 



53 
 

pedido, que era jogar só em passe e com reposição em jogo 

pelo serviço por baixo. Esta situação aconteceu devido, em 

grande parte, aos alunos estarem a chegar e a sair para ir ao 

gabinete, o que fazia com que aqueles que chegavam do 

gabinete médico não sabiam ao certo o que era para fazer e 

limitavam-se a tentar fazer o que os outros já estavam a fazer. 

Neste mesmo ponto, eu devia ter tido um pouco mais de 

intervenção explicando sempre o exercício aos alunos que 

chegavam.” 

Reflexão da aula 7 e 8 (27-09-2013) 

 

Numa fase mais adiantada do EP, com a ajuda da PC e da OE, as minhas 

reflexões foram melhorando, conseguindo a partir delas tirar conclusões para 

as aulas seguintes, com o objetivo de melhorar e de dar resposta às 

dificuldades sentidas por mim e pelos alunos no decorrer das aulas. 

“Relativamente à minha prestação na aula, no treino funcional 

tive mais uma vez dificuldade a gerir os alunos que durante os 

exercícios paravam constantemente. Como o tempo em cada 

estação é muito curto (de 20 segundos), torna-se ainda mais 

complicado corrigir os alunos enquanto estão a exercitar o 

exercício, pois terminando o tempo eles passam para outro 

exercício diferente. Por isso, a maneira por mim encontrada será 

parar o treino e repreender os alunos em questão para que toda 

a turma veja e assim não se torne a repetir (feedback geral). 

(…). Em relação à exercitação das figuras de ginástica 

acrobática, também deveria ter intervindo mais na correção das 

posturas dos alunos, pois por vezes estavam a executar mal as 

figuras. Os alunos continuam a não dar importância ao monte e 

ao desmonte das figuras, como tal terei que no futuro intervir 

mais na correção destas duas ações, através da demonstração 
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por parte de um grupo que esteja já a executar bem as figuras 

com os respetivos montes e desmontes”. 

Reflexão da aula 78 e 80 (18-02-2014) 

 

Portanto, a eficácia do processo do ensino-aprendizagem resulta da 

capacidade de conciliar o conhecimento específico com as estratégias de 

ensino e o recurso a técnicas específicas de apresentação dos conteúdos. 

 

1.3.2 Gestão do Tempo e do Espaço de Aula 

O plano de ação do professor tem que ter em conta o sistema de gestão de 

aula (do tempo, dos espaços, das matérias e dos alunos), visando a aquisição 

de elevados índices de envolvimento, através da redução da indisciplina e do 

aumento do tempo motor. 

Esta gestão está relacionada com a capacidade que o professor tem para criar 

um mecanismo que permita organizar o ambiente de aula, antecipar 

determinados comportamentos e manter um comportamento adequado por 

parte dos alunos (Siedentop, 1991; Rink, 1993). 

A gestão e organização da aula envolve tarefas como gerir o material, o espaço 

de aula, os alunos e o tempo, sendo uma condição basilar para o bom 

funcionamento da aula. A criação de rotinas foram muito importantes em todas 

as aulas do EP, de forma a facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

Numa fase inicial, não foi nada fácil que os alunos se habituassem a respeitar 

estas rotinas, mas com a evolução do controlo da turma essas tarefas foram 

sendo aceites com naturalidade pelos alunos. A criação de grupos específicos 

para os exercícios de aquecimento, de grupos de trabalho para a ginástica 

artística/acrobática, da arrumação do material ao fim da aula etc., foram alguns 

exemplos dessas rotinas. 

Um exemplo concreto foi a organização da parte inicial da aula: 
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“O primeiro exercício destinado à ativação geral correu como 

pretendido. Nesta aula pedi aos alunos para fazerem cinco 

grupos, os quais se irão manter ao longo das próximas aulas. 

Considero que o facto de se manterem sempre os mesmos 

grupos permitirá, nas futuras aulas, perder menos tempo nas 

tarefas de organização/transição do exercício e por, 

conseguinte, ganhar mais tempo para exercitar a parte 

fundamental da aula” 

Reflexão da aula 7 e 8 (27-09-2013) 

 

A criação de rotinas de aula nos alunos são muito importantes para as rápidas 

transições entre exercícios ou tarefas, de forma a não quebrar a intensidade, o 

ritmo da aula. Siedentop & Tannehill (2000) relacionam a eficácia da aula com 

o seu ritmo, que deve ser elevado mesmo perante transições e outras tarefas 

de gestão. A qualidade da transição além de se refletir no tempo ganho 

também traz vantagens para a concentração e atenção dos alunos na aula. As 

pausas prolongadas ao longo da aula levam o aluno a perder o interesse e a 

distrair-se, alterando o seu foco de atenção o que se torna difícil de tornar a 

recuperar. 

Nas primeiras aulas tive alguns problemas com os grandes tempos de 

transição e organização entre os exercícios. Esta dificuldade foi alertada desde 

cedo pela PC, o que foi importante para conseguir melhorar esta dificuldade ao 

longo do estágio. 

 

“No segundo exercício, passe de ombro, passe picado e passe 

em suspensão, a organização/transição do exercício foi um 

pouco demorada devido à minha instrução não ter sido a mais 

clara e objetiva. Por isso nas próximas aulas terei de dar uma 

instrução mais rápida e simples de forma a que os alunos a 

percebam e, assim, não se perca tanto tempo em 
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organizações/transições de exercícios. Através por exemplo da 

explicação do exercício no quadro, ou através de uma 

explicação prática do exercício. 

No terceiro e último exercício, jogo 3x2 numa área, mais uma 

vez a organização foi muito demorada, tendo os alunos ficado 

muito tempo à espera para iniciar o exercício. Isto aconteceu, 

pelo facto de eu ter perdido algum tempo na criação das 

equipas mas sobretudo porque a explicação do exercício foi 

muito demorada. (…) Para ultrapassar estas dificuldades vou 

ter que preparar melhor todos os exercícios em casa desde a 

sua construção, organização e explicação”. 

Reflexão da aula 35 e 36 (15-11-2013) 

 

A gestão do espaço e do tempo de aula segundo Rink (1993), tem um impacto 

indireto nas tarefas, pois elas determinam o ambiente de aprendizagem e o 

tempo que os alunos passam em empenhamento motor. Como tal a delegação 

de rotinas e tarefas aos alunos é muito importante para promover a autonomia 

dos alunos, mas também para libertar o professor para outras tarefas 

importantes. Ao mesmo tempo se o professor der tarefas aos alunos está a 

ocupar os alunos enquanto estão em espera e consequentemente a diminuir os 

comportamentos inapropriados.  

 

1.3.3 Disciplina/Clima 

A boa gestão dos aspetos disciplinares compreende a explicação e a 

justificação das regras, a sua negociação e a implementação de procedimentos 

justos e razoáveis, num ambiente simultaneamente exigente e tolerante 

(Rosado & Ferreira, 2009). 
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A disciplina na sala de aula é um ponto crucial para qualquer professor, 

sobretudo para os EE que além de possuírem pouca experiência de ensino 

também são vistos pelos alunos de maneira diferente. Os alunos vão testando 

a relação com o professor, testando os caminhos que podem ou não 

transgredir, os comportamentos que podem ou não ter. Logo no primeiro dia de 

aula, um dos alunos que veio mostrar a ser mais indisciplinador e irrequieto 

durante o ano, no caminho das instalações desportivas para uma sala de aula 

para fazer a apresentação teve o seguinte comentário:” Olha é um professor 

estagiário!”. Esta afirmação mostra bem a tarefa exigente que o professor EE 

tem pela frente para conquistar o respeito e a disciplina na sala de aula. 

Como tal é muito importante logo desde o início do ano o professor impôr 

regras aos alunos, de forma a desenvolver um clima de aula positivo e propício 

para a aprendizagem. 

“Na primeira aula destinada à apresentação e a informações 

gerais relacionadas com o funcionamento das aulas de 

educação física, informei os alunos de alguns aspetos que todos 

temos de considera neste ano letivo, como as respetivas regras 

de funcionamento das instalações desportivas e das regras a 

seguir na aula de EF”. 

Reflexão da aula 1 e 2 (17-09-2013) 

“Uma disciplina eficaz implica uma estratégia positiva, proactiva, centrada no 

desenvolvimento e manutenção de comportamentos apropriados dos alunos 

(…), cada vez que um comportamento inapropriado se elimina, deveria adquirir 

um apropriado, assim é importante definir comportamentos apropriados na 

aula”. (Siedentop, 2008, p. 134). 

O mesmo autor define algumas estratégias por parte do professor para 

modificar os comportamentos inapropriados dos alunos na sala de aula: 

1. Ser específico – assegurar-se que os alunos entendem e percebem 

bem os comportamentos que devem ter na sala de aula; 
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2. Definir cuidadosamente as regras de mudança - As regras consistem 

em definir a relação entre o comportamento e a sua consequência. Se 

eu como professor crio regras de pontualidade, tenho que dar o 

exemplo e ser o primeiro a chegar à aula. 

3. Não criar grandes expetativas – Não se deve tentar mudar o mundo em 

um dia nem toda a personalidade do aluno em uma semana. O 

professor deve começar com comportamentos pequenos, definindo-os 

e fornecendo-os cuidadosamente. 

4. Movendo-se de forma gradual - Devemos estar satisfeitos com 

pequenas, mas consistentes melhorias, especialmente se estivermos a 

trabalhar com pequenas recompensas e punições. 

5.  Ser coerente – o professor quando estabelece uma regra de aula deve 

ser sempre congruente e ser consistente em todas as aulas com essa 

regra. Se não cai a regra no vazio e os alunos acabam por não a 

respeitar. 

6.  Definir o “estado” em que se encontra cada aluno – O professor não 

deve esperar que o aluno mude sozinho, quando se trata de alunos 

com antecedentes de mau comportamento. É importante definir o 

“estado” de cada aluno com os respetivos problemas associados e 

estabelecer estratégias para ajudar o aluno a mudar.  

 

Relativamente à utilização destas estratégias na minha prática pedagógica, 

houve pontos que utilizei mais e outros que usei menos durante as aulas, 

falarei em seguida nos que usei mais durante a prática: 

Desde o primeiro dia de aula tentei ser o mais específico possível com o que 

pretendia das minhas aulas com os alunos. Tentei ser o mais direto possível na 

explicação das regras de aulas para que não houvesse dúvidas durante o ano. 

Um dos pontos que tive mais dificuldade em ser específico foi na minha 
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instrução, pois muitas vezes não consegui explicar os exercícios de forma clara 

e objetiva para que os alunos percebessem à primeira. 

Definir cuidadosamente as regras de mudança, neste ponto tentei sempre ser o 

primeiro a dar o exemplo. Se eu quero levar os alunos a mudar tenho que ser o 

primeiro a mostrar aos alunos as regras de mudança. 

No que diz respeito ao “ser coerente”, acho um dos pontos mais importantes e 

durante as minhas aulas tentei sê-lo ao máximo. Se queremos que os alunos 

nos levem a sério temos que manter até ao fim as decisões que tomamos 

perante eles. Se um professor implementa uma regra mas ele é o primeiro a 

esquecer-se de a pôr em prática os alunos vão acabar por não respeitar nunca 

essa regra. 

Relativamente ao ponto seis, durante as aulas tentei ao máximo individualizar 

cada aluno. Podemos estar perante uma turma com mais de trinta alunos, mas 

temos que ter a capacidade para olhar para os problemas/dificuldades de cada 

aluno, de forma a podermos chegar a todos os alunos de forma igual. Esta 

capacidade no início do ano não aparecia com muita frequência, mas com o 

decorrer das aulas comecei a preocupar-me menos com a minha atuação e 

mais com a atuação dos alunos e a criar estratégias para os ajudar nas suas 

dificuldades. 

 

1.3.4 Modelos de Ensino Aplicados 

Os modelos de ensino que eu abordei durante o ano de EP foram o Modelo de 

Instrução Direta e o Modelo Desenvolvimental. Falarei de seguida de cada um 

deles e qual a sua aplicação na minha prática pedagógica. 

No Modelo de instrução Direta, são privilegiadas estratégias instrucionais de 

caráter explícito e formal, em que a monotorização e o controlo estreito das 

atividades dos alunos são a nota dominante (Mesquita & Graça, 2009). Neste 

modelo o professor é o centro da tomada de todas as decisões acerca do 
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processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente na prescrição do padrão 

motor dos alunos nas tarefas de aprendizagem. 

Segundo Rosenshine (1983) citado por Mesquita & Graça (2009), o Modelo de 

Instrução Direta apresenta as seguintes tarefas que o professor tem que 

desenvolver, nomeadamente: revisão da matéria previamente aprendida; 

apresentação de novas habilidades ou conteúdo em geral; motorização 

elevada das atividades motoras dos alunos; e avaliação/correções sistemáticas 

em referência aos objetivos delineados. 

Este modelo foi aquele que eu mais desenvolvi durante as minhas aulas, 

especialmente durante o 1º período no qual o meu objetivo era o controlo dos 

alunos e das tarefas da aula. O primeiro objetivo do EE passa por manter a 

ordem e o controlo da turma, como tal este método de ensino torna-se o mais 

eficaz. 

Relativamente à primeira tarefa proposta por Rosenshine (1983), em todas as 

aulas tentava fazer uma revisão da matéria dada na aula anterior. Como quase 

sempre o ensino das modalidades ao longo do período era feito de forma 

descontínua no tempo, em cada aula fazia uma revisão da matéria anterior 

através sobretudo da repetição do último exercício dado na última aula. Esta 

estratégia tornava-se bastante útil na medida em que os alunos esqueciam 

rapidamente a matéria quando havia um grande espaço de tempo entre uma 

aula e outra. 

A segunda tarefa, apresentação de um novo conteúdo, também foi sempre feita 

com a explicação prévia do exercício, seja através da explicação oral ou da 

demonstração do exercício ou conteúdo. Também por vezes, fiz algumas 

apresentações teóricas principalmente quando estava a chover e tínhamos que 

ir para uma sala. Esta estratégia foi muito importante no início de cada 

modalidade, pois permitiu-me mostrar aos alunos tudo o que eu pretendia para 

o desenvolvimento da modalidade durante as aulas. Também foi uma 

estratégia útil para perceber em que nível estava o conhecimento teórico dos 

alunos em determinada modalidade. 
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No que diz respeito à terceira tarefa, foi minha preocupação em todas as aulas 

que os alunos tivessem sempre uma elevada atividade motora. Por vezes no 

início foi difícil porque como já referi, perdia muito tempo na explicação e 

demostração dos exercícios, o que fazia a prática motora ficar mais 

desfragmentada. Como tal, o professor tem que promover tarefas/desafios 

realistas para que os alunos tenham um elevado empenhamento motor. 

Durante as minhas aulas tentei sempre criar exercícios que fossem ao encontro 

das necessidades, dificuldades dos meus alunos. 

Por último, para controlar todo o processo de ensino, a avaliação e a correção 

sistemática do ensino, foi tarefa essencial para alcançar os objetivos 

previamente traçados. Este controlo foi feito principalmente por feedbacks 

corretivos de forma a motivar os alunos para um índice elevado de prática 

motora. Segundo Mesquita & Graça (2009), o feedback corretivo é um reforço 

positivo com o intuito de motivar o aluno para desempenhos superiores e 

promover o incremento da atenção, do esforço ou da persistência na tarefa. 

O Modelo de Instrução Direta, foi adotado principalmente durante todo o ano, 

pois nesta fase inicial penso que devido à nossa inexperiência e à nossa 

dificuldade de controlar a turma, este modelo torna-se o menos falível e o mais 

útil para podermos desenvolver as nossas dificuldades. 

Relativamente ao Modelo Desenvolvimental, a sua aplicação ocorreu mais a 

partir do 2º período, quando o controlo da turma e gestão do espaço de ação 

estavam mais desenvolvidos, interessando agora rentabilizar ao máximo o 

tempo de empenhamento motor dos alunos. 

O Modelo Desenvolvimental defende que a matéria de ensino exige um 

tratamento didático, materializado na manipulação da complexidade das 

situações de aprendizagem (aumento ou diminuição) e na estruturação do 

desenvolvimento do trabalho do aluno (Mesquita & Graça, 2009). 

Durante as minhas aulas procurei ajustar sempre que possível as condições da 

prática através das modificações das características da tarefa. De acordo com 

Mesquita & Graça (2009), a necessidade de configurar a sequência de 
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desenvolvimento do conteúdo e estruturação das tarefas de aprendizagem, tem 

em conta um processo de aprendizagem focado na efetiva melhoria do 

desempenho dos alunos. 

De acordo com Rink (1993) este modelo apresenta três conceitos, 

nomeadamente: progressão; refinamento e aplicação. 

A progressão representa um conjunto de tarefas ou exercícios mais simples, 

que se vão aproximando da tarefa final, obedecendo a uma organização dos 

conteúdos do simples para o complexo, do fácil para o difícil. 

Durante o planeamento das minhas aulas tentei sempre construir progressões 

organizando as tarefas motoras numa sequência lógica, através do 

estabelecimento de relações entre conteúdos, objetivos e nível de desempenho 

dos alunos. A maior dificuldade encontrada na criação das progressões dos 

exercícios, foi conseguir criar exercícios para o nível dos meus alunos, sem cair 

em tarefas motoras tão simples que criassem desmotivação nos alunos. 

Relativamente ao refinamento, representa o afinamento das componentes 

críticas da execução motora. Ou seja, se o aluno já consegue fazer o remate 

no andebol, agora vamos aprumar o gesto técnico, torná-lo mais eficiente e 

eficaz. Este refinamento é feito através de palavras-chave que o professor 

emite durante o seu feedback, de forma ao aluno melhorar a sua ação motora. 

Este refinamento durante a prática pedagógica torna-se complexo, pois exige 

ao professor que conheça bem as componentes críticas da ação motora. Como 

tal, tive algumas dificuldades neste refinamento na modalidade de ginástica e 

dança, nas quais não tenho um conhecimento tão aprofundado dos seus 

conteúdos. 

Por fim, a aplicação está relacionada com a realização de tarefas motoras de 

competição e autoavaliação criteriosamente selecionadas, possibilitando a 

contextualização dos conteúdos de aprendizagem (Mesquita & Garça, 2009). 

Desta forma, em todas as aulas principalmente nas modalidades coletivas, 

depois da introdução e respetivas progressões dos conteúdos houve sempre a 

aplicação dos conteúdos em contexto de jogo reduzido ou formal. Pois só 
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assim é que é proporcionado ao praticante a realização contextualizada do 

movimento. 

De acordo com Mesquita & Garça (2009) apesar de existir inúmeros modelos 

de ensino, não há nenhum que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem. Como tal, a escolha do Modelo de Instrução Direta e do Modelo 

Desenvolvimental para a minha prática pedagógica, esteve relacionado com as 

características dos meus alunos, o contexto da prática motora e também de 

acordo com as minhas necessidades e dificuldades. 

 

1.3.5 Capacidade de Observação 

“Quem não sabe olhar não pode corrigir e melhorar as execuções do 

movimento” 

Kurt Meinel (1971) 

A observação é um método de recolha de informação, através do qual é 

realizada uma análise direta do contexto a ser examinado. Pressupõe o lançar 

de um olhar sobre alguém ou situação (Damas & Ketele, 1985). 

Segundo Sarmento (2004), a observação é a mais velha forma de estudar o 

mundo. Ainda de acordo com o mesmo autor, “observar possibilita uma 

perceção, mas é algo que gera uma expetativa, formula dúvidas e que 

proporciona respostas e que se desenvolve numa rede de referências” (p. 163). 

De forma a desenvolver a minha observação e com isso melhorar o processo 

de ensino-aprendizagem, durante o EP realizei várias observações. Observei 

as aulas da PC e dos meus colegas do NE. 

Para desenvolver estas observações utilizei a ferramenta: ficha de observação 

da aula, que consistia no registo dos principais comportamentos do professor 

(instrução, feedbacks, movimentações, organização, resolução dos problemas, 

etc.), dos alunos (reação às atividades, participação, desempenho, atividade 

motora, atenção à informação, etc.), e da organização das atividades da aula. 
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As minhas aulas foram, como é óbvio, também observadas pela PC e pelos 

meus colegas de NE durante todo ano letivo. A observação das minhas aulas 

foram muito importantes para mim, na medida que todas as opiniões e críticas 

me permitiram melhorar a minha atuação e o meu processo de ensino-

apredizagem. 

As observações feitas ao meu colega de NE, também foram importantes para 

eu desenvolver a minha capacidade de observação. Ou seja através desta 

prática fiz a tranferência para as minhas aulas, desenvolvendo também a 

minha capaciadde de observar os meus alunos durante o meu ensino. O que 

se tornou muito importante pois durante a prática consegui desenvolver a 

minha capacidade de detetar erros nos alunos e no meu próprio ensino e, com 

isso, reformular a minha atuação e o comportamento do aluno através do 

feedback. 

 

1.4 Avaliação – Um “Incómodo” Necessário 

A avaliação representa a última fase do processo de ensino e aprendizagem. 

Após o planeamento e realização do ensino é necessário que o professor faça 

uma retrospeção de tudo o que foi feito para trás. Bento (2003, p.174) explica 

que “conjuntamente com a planificação e realização do ensino, a análise e a 

avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor”. É 

através desta que o professor consegue refletir sobre todo o seu trabalho, 

desde a sua planificação até à sua forma de ensinar. 

Segundo Siedentop & Tannehill (2000, p.213), “a avaliação autêntica 

proporciona uma imagem holística da performance do aluno numa situação de 

vida real enquanto dá aos aprendizes feedback sobre como melhorar”. Além de 

dar ao professor dados precisos sobre os seus alunos, permite também aos 

alunos demonstrarem os seus conhecimentos, habilidades e potencialidades 

de uma determinada matéria e com ela evoluírem de forma contínua ao longo 

da aprendizagem. 
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Ainda de acordo com Bento (2003), o processo de avaliação não poderá ser 

desligado do processo de reflexão, a “análise e avaliação implicam a posterior 

reprodução mental (podendo e, por vezes devendo ir até ao registo escrito) ” 

(p.175). O mesmo autor define que o processo de avaliação deve decorrer, 

normalmente, em três etapas: (1) no decurso da aula; (2) na parte final da aula; 

(3) após a aula e em casa. 

Cada professor tem que ser capaz durante a aula, após a aula e mesmo em 

casa, de fazer uma reflexão crítica do seu trabalho, caso contrário poderá por 

em risco todo o processo de aprendizagem, de planeamento e de realização do 

ensino. 

Os tipos de avaliação existentes são os seguintes: avaliação criterial e 

avaliação normativa. 

A avaliação criterial foi aquela que foi usada durante o EP. Na avaliação 

criterial procura-se controlar o desenvolvimento do aluno a partir de objetivos 

previamente definidos, segundo o nível de realização já adquirido. 

De acordo com Gonçalves et al (2010, p.41) “a avaliação criterial (referida a 

critérios) é aquela em que se comparam os resultados alcançados com os 

previamente estabelecidos”. 

Assim, a avaliação criterial não envolve comparar a realização de um estudante 

com os outros mas sim apurar o nível em que os alunos se encontram num 

campo específico de tarefas, tais como as habilidades motoras, a capacidade 

de estratégia e de conceção, ou mesmo as condições encontradas no 

ambiente de ensino. Avalia-se assim a partir do nível que já tinha sido adquirido 

e pelos objetivos anteriormente definidos.  

As medidas de avaliação são assim critérios padrão que fornecem uma 

comparação com os valores anteriormente atingidos, de forma a podermos 

definir o nível de competência atingido. Possibilitam também mostrar a 

disparidade que têm para o padrão de aproveitamento definido, que não é mais 

que a sua capacidade de performance. 
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Criam-se portanto pontos de referência e controlo para os professores e 

alunos, para que possam verificar o desenvolvimento do aluno ao longo do 

tempo de trabalho.  

Segundo, Esteves (2009) a avaliação criterial apresenta as seguintes 

características: 

Quanto à finalidade: Observar e analisar os processos individuais da 

aprendizagem dos alunos;  

Quanto à observação e interpretação dos resultados: Reorganizar o 

processo de ensino e aprendizagem de forma adequada, com vista ao 

sucesso de todos os alunos;  

Quanto ao potencial de diagnóstico: Identificar o tipo de medidas 

necessárias para que os alunos em dificuldades possam ser ajudados 

de forma individualizada.  

Por outro lado, a avaliação normativa consiste na avaliação da prestação de 

um aluno a partir da comparação com os outros, na mesma tarefa.  

A avaliação de referência a uma norma descreve assim a posição do aluno em 

termos de execução comparando-o com o grupo e averiguando a posição da 

sua prestação no panorama geral do grupo.  

A avaliação com base na norma tem assim características específicas e bem 

delineadas visando validar e dar o maior valor aos dados recolhidos, por isso a 

avaliação é orientada por um conjunto de regras e procedimentos comuns.  

Para a realização do processo de avaliação durante o ano de EP foram 

aplicados os seguintes momentos de avaliação: diagnóstica/inicial, formativa e 

sumativa. 

A avaliação diagnóstica/inicial foi aplicada no início do ano letivo a todas as 

Unidades Temáticas. Esta teve como principal objetivo identificar o nível inicial 

em que os alunos e a turma se encontravam para posteriormente identificar o 

caminho a percorrer durante o ano letivo, através da construção 
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contextualizada das unidades temáticas. A avaliação diagnóstica/inicial foi o 

ponto de partida para a preparação das aulas, sendo através dela que se 

determinaram os objetivos e as estratégias para o melhor desenvolvimento e 

aprendizagem da turma. 

Segundo Gonçalves et al. (2010, p.47), “a avaliação diagnóstica, como o 

próprio nome indica, não é formular juízo mas recolher informação para 

estabelecer prioridades a ajustar a atividade dos alunos ao sentido do seu 

desenvolvimento”. Ou seja, permite ao professor identificar as competências 

dos alunos no início do ano e de colocar o aluno num grupo ou nível de 

aprendizagem de acordo com as suas reais capacidades. 

Ribeiro (1999, p.307) diz-nos, “a avaliação diagnóstica serve para verificar se 

os alunos estão na posse das aptidões e conhecimentos necessários para a 

unidade iniciar”, podendo assim o professor começar as suas aulas num 

patamar superior ou inferior daquele que se previa. 

Na primeira avaliação diagnóstica/inicial senti muitas dificuldades em conseguir 

avaliar todos os conteúdos planeados para a avaliação. Este facto deveu-se à 

nossa inexperiência como professores, mas também porque planeámos muitos 

conteúdos para avaliar e uma escala de apreciação muito extensa. Como tal, 

nas restantes avaliações decidimos em concordância com a PC, reduzir a 

escala de apreciação de cinco para apenas três níveis e de nos restringirmos à 

avaliação somente das principais habilidades motoras. Esta modificação 

funcionou bastante bem e permitiu-me conseguir avaliar todos os alunos no 

prazo estipulado e também me permitiu identificar logo de imediato três níveis 

distintos na turma. A divisão dos alunos nestes três níveis foi muito importante 

para a formação de grupos de trabalho durante as aulas. 

Relativamente à avaliação formativa, esta serviu para durante o ano controlar o 

processo de ensino e aprendizagem, de forma a reformulá-lo, se necessário, 

relativamente ao que estava inicialmente planeado. 

Para Ribeiro & Ribeiro (1990, p. 306) “os professores devem dominar a 

avaliação formativa, pois é esta que deve acompanhar todo o processo ensino-
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aprendizagem, identificando aprendizagens bem-sucedidas e as que levantam 

dificuldades, para que possam ultrapassar as últimas levando os alunos à 

proficiência e ao sucesso”. 

A Avaliação formativa é algo necessário para o acompanhamento do processo 

de ensino-aprendizagem ou seja, consiste em informar o aluno e o seu 

encarregado de educação, os professores e outros intervenientes, sobre a 

qualidade do processo educativo e de aprendizagem, bem como o estado do 

cumprimento dos objetivos do currículo. Permite que o professor adapte as 

suas tarefas de aprendizagem, introduzindo alterações que possibilitem uma 

maior adequação das mesmas. A nível de objetivos a avaliação formativa 

estabelece o seguinte: metas intermédias que favoreçam a confiança própria 

no sucesso educativo permitindo adotar novas metodologias e medidas 

educativas de apoio ou de adaptação curricular, sempre que sejam detetadas 

dificuldades ou desajustamentos no processo de ensino e de aprendizagem. 

A avaliação formativa pode ter um carácter formal e/ou informal. Contudo, 

optamos principalmente pela avaliação de caráter informal, ou seja, aula a aula, 

permitindo-nos adaptar as tarefas de aprendizagem, introduzindo alterações 

que possibilitem uma maior adequação das mesmas. Através da observação 

concretizaremos esta avaliação, o desempenho de cada um dos alunos e 

posterior registo.  

Este sistema de avaliação propicia uma reflexão constante da atuação do 

professor levando a que este faça reajustamentos sucessivos da sua prática 

pedagógica. 

Para os alunos esta é uma avaliação importante no que diz respeito ao 

processo de aquisição. Proporciona aos alunos o conhecimento da sua 

aprendizagem, ficando a saber assim, de uma forma formal ou informal, quais 

os aspetos que precisão de melhorar. 

Esta avaliação teve lugar durante todo o processo de ensino-aprendizagem, 

surgindo da interação contínua e constante entre professor e aluno. Assim o 

professor pode ir adaptando a sua forma de atuar, fazendo os reajustes 
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necessários aos conteúdos a abordar. Sendo assim, a avaliação formativa 

aparece como um instrumento fundamental para os professores, ou seja, 

permite a regulação do processo de aprendizagem. Regula quando os alunos 

deverão ir para outro conteúdo ou não, possibilitando assim uma progressão 

sustentada dos próprios na modalidade. 

Por fim, a avaliação sumativa ocorre de forma normal no fim de uma unidade 

temática ou do ano letivo, fazendo um resumo de todo o processo de 

aprendizagem do aluno. 

“A avaliação sumativa tem em conta a qualidade do processo de ensino e de 

aprendizagem e traduz-se num juízo globalizante sobre o desenvolvimento dos 

conhecimentos e competências, capacidades e atitudes do aluno” (Despacho 

Normativo nª 98-A/92 SÉRIE I-B 1º suplemento de 1992-06-20). 

Por sua vez, a autora Aranha (2004), diz-nos que a avaliação sumativa faz uma 

súmula do que aconteceu ao longo do processo, refletido pelo (in)sucesso do 

produto.  

Esta avaliação serviu para testar e avaliar todos os comportamentos e 

execuções que o aluno fez ao longo da aplicação da unidade temática. Foi 

realizada no final desta e refletiu o nível final das habilidades motoras, da 

aptidão física, da cultura desportiva e dos aspetos psicossociais dos alunos. 

 

“Relativamente à minha prestação nestas primeiras avaliações 

sumativas, tenho noção que senti dificuldades em avaliar os 

alunos pois senti sobretudo dificuldades em diferenciar alunos 

com avaliações muito semelhantes. Como tal, a ajuda da PC foi 

muito importante nestas primeiras avaliações, pois representou 

para mim uma referência a seguir para as restantes avaliações 

que se seguem. Espero no futuro com o tempo da experiência 

conseguir desenvolver a minha capacidade de avaliação”. 

Reflexão da aula 49 e 50 (13-12-2013) 
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No entanto no 2º e 3º períodos esta capacidade de avaliar os alunos melhorou. 

Consegui ser mais autónomo, não precisei da ajuda da PC para diferenciar 

avaliações, o que no 1º período tinha sido uma das minhas grandes 

dificuldades. No entanto, manteve-se a dificuldade de avaliar os alunos num 

espaço limite de tempo. Por vezes era difícil gerir o tempo (45 minutos) para 

avaliar todos os alunos, especialmente nas modalidades coletivas onde havia 

alunos que intervinham poucas vezes no jogo e por isso demorava mais tempo 

a sua avaliação. 
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2 |PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

2.1 Reunião Geral de professores, Reuniões do Grupo de EF, 

Reuniões de Departamento, Reuniões do Conselho de 

turma e do Núcleo de Estágio 

A 2 de setembro ocorreu a primeira de muitas reuniões do NE. A seguir 

apresento um pequeno excerto da minha reflexão desse dia: 

“Da parte da tarde na escola onde vamos estagiar tivemos a 

primeira reunião com a nossa PC. Após uma breve 

apresentação de cada um, foram-nos explicados alguns tópicos 

que iremos desenvolver ao longo do ano. Definimos tarefas já a 

realizar nas próximas semanas de forma a preparar as aulas 

que começarão em meados de setembro.  

Igualmente importante foi o conhecimento das instalações da 

escola. Serviu para conhecermos a título exemplificativo as 

instalações desportivas onde iremos lecionar as aulas, a 

biblioteca, a sala de professores, o bar dos alunos e a sala da 

direção escolar. 

Posto isto, tenho a acrescentar que gostei muito da 

personalidade aberta que a professora Luísa teve connosco, 

deixando-nos à vontade para questionar acerca de qualquer 

dúvida ou curiosidade que tivéssemos. É de realçar, ainda, as 

excelentes instalações que a escola tem para a prática 

desportiva.” 

Reflexão do Diário de Bordo (02-09-2013) 

 

Ao longo do ano de estágio o NE teve sempre reuniões às 4ª e 5ª feira de 

manhã, onde debatemos com a PC os planos de aula a dar para a próxima 
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semana de aulas, onde tratamos assuntos relacionados com o desporto 

escolar e onde apresentávamos as nossas dúvidas e onde debatíamos as 

nossas diferentes opiniões. Além destas reuniões formais, como estávamos 

quatro dias na escola e na piscina, todos os momentos serviram para expor 

dúvidas e trabalhar nas diferentes tarefas, que incluíam a nossa turma ou ao 

desporto escolar ou nas atividades desportivas realizadas para toda a 

comunidade escolar. 

Durante o ano participámos em várias reuniões do Grupo de Educação Física, 

na qual destaco como a mais importante a primeira, pelo facto de ser tudo novo 

e de termos definido toda a planificação anual dos diferentes conteúdos a 

abordar para os vários anos escolares: 

“No dia 5 de setembro realizou-se a primeira reunião de grupo 

educação física do início do ano letivo que teve como propósito 

a discussão da planificação, dos horários das instalações 

desportivas e dos conteúdos por período escolar dos diferentes 

anos. Apercebi-me da importância da colaboração entre 

professores de modo a criar as melhores condições para iniciar 

o ano com os alunos. O diálogo sobre a planificação anual dos 

conteúdos foi um momento importante para mim porque 

percebi a necessidade de cada escola adaptar o programa às 

condições que possui e a diferente experiência de cada 

professor é fundamental para se chegar a um consenso sobre 

o programa a seguir por todos.  

A planificação das instalações desportivas foi um ponto 

também de grande importância nesta reunião, uma vez, que é 

necessário uma boa gestão de espaços ao longo do ano para 

que os professores possam abordar de igual forma todos os 

conteúdos programáticos. Segundo a opinião demonstrada por 

alguns professores nem sempre é possível, devido à 

sobrelotação dos espaços em certos momentos do dia. 
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Esta reunião teve a particularidade de reencontrar os meus 

antigos professores do secundário o que foi para mim uma 

sensação estranha porque atualmente estamos numa situação 

diferente, somos colegas de profissão. Acho que por mais que 

tente vê-los como colegas eles serão sempre os meus 

professores.” 

Reflexão Diário de Bordo (05-09-2013) 

 

Alguns dias depois ocorreu a reunião geral de professores que teve como 

objetivo marcar o início do ano letivo 2013/2014. Foram esclarecidas algumas 

mudanças relativamente ao mega agrupamento que, desde o mês de abril, a 

escola faz parte pelo presidente e pelo Vice-presidente. Mais uma vez, este dia 

foi muito importante para perceber todo o novo contexto que a escola teve para 

este novo ano letivo, como podemos ver na reflexão do diário de bordo por mim 

feita nesse dia: 

“Resta-me dizer que esta reunião para mim foi mais uma vez 

muito interessante, para compreender a mudança de realidade 

que a escola sofreu desde que eu fui lá aluno. Reencontrei, 

novamente, alguns dos meus professores do ensino 

secundário de outras disciplinas que não educação física e foi 

muito gratificante contactar com eles como colegas de 

profissão. Fiquei ainda, bastante surpreendido com a dimensão 

de professores e também de alunos que o agrupamento de 

escolas D.Maria II tem para este ano escolar.” 

Reflexão Diário de bordo (09-09-2013) 

 

Ao longo do ano letivo só participei numa reunião de departamento curricular 

de artes, tecnologias e desporto. Esta reunião realizou-se às 9h30m do dia 10 

de setembro, onde todos os professores de EF estiveram presentes.  
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Nesse dia escrevi no diário de bordo as seguintes ilações retiradas desta 

reunião: 

“Mais uma vez senti-me presente numa nova realidade à qual 

ainda não estou totalmente à vontade. Tem sido deveras 

interessante participar nestas últimas reuniões que temos tido 

ao longo dos últimos dias, pois ainda me sinto tão pequeno no 

meio de professores com tantos anos de experiência na área 

da docência. Contudo, está a ser uma verdadeira experiência 

para mim, poder aprender nestas reuniões com as intervenções 

dos vários professores mais antigos, ouvindo diferentes 

opiniões acerca das mais diversas problemáticas que assolam 

a escola. 

Foi ainda muito relevante observar, em especial, os 

professores do grupo de Educação Física a discutir os 

diferentes assuntos de uma forma tão acesa e crítica, mas sem 

deixar de respeitar os colegas de profissão. Na minha opinião, 

estes debates entre o nosso grupo, apesar de se arrastaram 

pelas horas são muito importantes para chegar às melhores 

decisões acerca dos mais complexos problemas com que o 

grupo se depara.” 

Reflexão Diário de Bordo (10-09-2013) 

 

A primeira reunião de conselho de turma realizou-se no dia 11 de setembro e 

serviu para tratar dos diversos assuntos da direção de turma.  

“De todas as reuniões até ao momento esta foi, sem dúvida, 

aquela em que me senti menos à vontade, pelo facto da 

reunião ter tido um carácter de maior proximidade entre 

professores. Um outro fator que também contribuiu para este 

sentimento foi o facto de estar pela primeira vez numa reunião, 
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sozinho, sem os meus colegas estagiários. Senti-me muito 

mais exposto perante os professores presentes. 

Das expectativas que eu tinha sobre o que seria uma reunião 

de conselho de turma, posso dizer que esteve dentro dos 

parâmetros esperados.  

Um dos pontos abordados na reunião, do qual eu não tinha 

conhecimento, foi o programa PRESSE (programa de 

educação sexual em saúde escolar), promovido pela 

administração regional de saúde do norte. Este programa vai 

ser desenvolvido ao longo do ano, na turma, com o tema – 

alimentação e atividade física e sexualidade. A meu ver esta 

atividade é de grande importância para alertar os alunos sobre 

as várias problemáticas que este assunto abarca.” 

Reflexão Diário de Bordo (11-09-2013) 

 

2.2 Atividades realizadas pelo Núcleo de Estágio 

2.2.1 Desporto Escolar 

A. Curso de Árbitros de Natação 

Em colaboração com a PC, o NE realizou um Curso de Árbitros dirigido aos 

alunos da nossa escola. O curso foi realizado durante dois dias, tendo no 

primeiro, sido feito uma seção teórica e no segundo dia organizada uma prova 

prática. 

No primeiro dia, a sessão teórica foi apresentada pelo NE no auditório da 

escola através de suporte informático em PowerPoint. Foram transmitidas as 

principais e mais importantes regras de arbitragem sobre as várias técnicas de 

nado. A cada participante foi fornecido um documento com suporte teórico. 

No entanto, esta apresentação não correu como estava previsto devido a 

alguns problemas informáticos e também por nós estarmos um pouco 
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inseguros na transmissão dos conteúdos. Como tal, a PC interveio de forma a 

ajudar-nos na transmissão de toda a informação necessária. A intervenção da 

PC foi muito importante uma vez que demonstrou os gestos técnicos de cada 

estilo para os alunos compreenderam melhor, pois só através da explicação 

oral eles não perceberam totalmente o que era pretendido. 

No segundo dia, a sessão prática ocorreu na Piscina Municipal da Rodovia. 

Realizou-se uma mini prova, onde foi entregue a cada aluno presente no curso 

de árbitros um papel específico desde juiz/árbitro, juiz de partida, juiz de 

chamada, cronometristas e secretariado. Nos participantes na prova houve 

alguns contratempos, uma vez que faltaram alguns alunos, pelo que tivemos de 

improvisar alguns alunos para realizar outras provas. Este segundo dia correu 

melhor do que o primeiro, pois conseguimos interagir melhor com os alunos. 

No que diz respeito aos alunos presentes no curso notou-se que estavam mais 

motivados para esta parte prática pois conseguiram vivenciar o papel de 

árbitro, a função pela qual eles estavam no curso. Na parte teórica não se 

conseguiram mostrar muito interessados porque houve problemas técnicos 

com o computador da escola e ficou mais difícil a explicação do que era 

pretendido. 

Apesar dos contratempos do primeiro dia tivemos uma boa adesão dos alunos, 

mostrando-se interessados nas funções de árbitros que desempenharam ao 

longo da prova. Este curso permitiu-me alargar os meus conhecimentos sobre 

a arbitragem na natação, o que poderá ser-nos útil no futuro.  

Relativamente à minha prestação em particular, tornou-se evidente que o 

pouco conhecimento teórico da modalidade de natação tornou mais difícil a 

minha intervenção ao longo da apresentação. Por outro lado, no segundo dia, 

na componente prática do curso, estive mais autónomo e com capacidade para 

ajudar os alunos a desempenhar as várias funções de árbitros, pois o 

nervosismo da sessão teórica não estava presente por se tratar de uma sessão 

menos formal do que a primeira. 
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B. 1º Encontro de Natação 

Na manhã de 22 de janeiro de 2014 realizou-se o 1º Encontro de Natação entre 

Agrupamentos de Escolas de Desporto Escolar. A prova foi organizada pela 

Equipa/Grupo de Natação de uma escola secundária participante na prova. 

No encontro estiveram presentes 10 escolas do distrito de Braga, com cerca de 

250 alunos participantes. De salientar que o nosso Agrupamento de Escolas 

contou com a presença de 37 alunos. 

As provas decorreram de acordo com o estipulado no programa de provas. 

Houve somente um pequeno atraso no início das provas resultante da reunião 

técnica ter demorado mais tempo que o previsto. É de realçar, a importante 

colaboração de todos os professores de EF e dos funcionários responsáveis 

pelas instalações desportivas, sem a qual a sua colaboração teria sido 

impossível a realização deste evento desportivo. 

A seguir podemos observar na minha reflexão do diário de bordo as vivências 

por mim sentidas neste dia peculiar: 

“Este dia foi para mim um dia inigualável pois vivi de perto todo 

o desenrolar do evento. Em colaboração com o professor 

organizador do encontro e todos os outros professores, fiquei 

responsável por organizar e coordenar todos os juízes de prova 

para as suas respetivas funções. Para mim foi muito bom ter 

tido a oportunidade de participar na organização de uma 

competição de uma modalidade na qual não tenho muitas 

vivências e conhecimentos. Antes de ter começado a prova tive 

o privilégio de participar na reunião técnica, onde se confirmou 

a presença de todos os atletas e se juntaram algumas séries 

por questão de conveniência. 

Em relação ao encontro fiquei impressionado com a quantidade 

de alunos que participaram nas provas e por haver tantos 

jovens a praticar natação. Este facto é, sem dúvida, de realçar 

como um facto muito positivo, pois nos dias de hoje cada vez 
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mais jovens ficam em casa sentados em frente à televisão e 

pouco ou nenhum exercício físico fazem.” 

Reflexão Diário de Bordo (22-01-2014) 

 

Em relação à minha intervenção neste encontro, posso dizer que no início me 

senti inseguro, sem saber se iria ser capaz de cumprir em rigor as tarefas para 

mim destacadas. Mas com o decorrer da prova comecei a sentir-me mais 

seguro e acho que cumpri, dentro do esperado, as tarefas que me incumbiram 

de fazer. 

Por último considero que o 1º Encontro de Natação, correu bastante bem, onde 

os alunos presentes estiveram bastante motivados para a prática desportiva. 

De forma particular é de realçar a participação dos nossos alunos pelos vários 

pódios conquistados nas diferentes provas, tendo sido um dos agrupamentos 

de escolas que arrecadou mais medalhas nesta competição. 

 

C. 2º Encontro de Natação 

Passado um mês do 1º encontro de natação, realizou-se no dia 25 de fevereiro 

o 2º Encontro de Natação entre Agrupamentos de Escolas de Desporto 

Escolar. Desta vez, toda a competição foi organizada pelo Grupo/Equipa de 

natação de outra escola de Braga. 

Mais uma vez estiveram presentes 10 escolas do distrito de Braga, com cerca 

de 250 alunos participantes. A nossa escola conseguiu superar o número de 

participantes em relação ao 1º encontro, tendo marcado presença com 47 

alunos. 

Neste dia a minha intervenção foi diferente do 1º encontro como podemos 

constatar a seguir: 

“No entanto, a minha participação neste encontro foi diferente 

mas não menos interessante. Tive juntamente com a PC e 
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professor estagiário Vasco, responsável por tomar conta dos 

nossos alunos/atletas e de os organizar por provas. Vivi mais 

de perto a alegria e motivação dos nossos alunos em estar 

naquele dia a competir em nome da nossa escola.” 

Reflexão Diário de Bordo (25-02-2014) 

 

O 2º Encontro de Natação superou em muito as expectativas, tendo todos os 

alunos presentes estado muito motivados para a prática desportiva. Foi um dia 

em ambiente desportivo e de convívio entre todos os participantes, quer entre 

alunos quer entre professores. 

É de realçar a participação dos alunos do nosso Agrupamento de Escolas, 

pelos vários pódios conquistados nas diferentes provas, tendo sido pela 

segunda vez, um dos agrupamentos de escolas que arrecadou mais medalhas. 

O interesse e motivação demonstrado pelos nossos alunos durante todo o 

encontro de natação refletiu-se nos grandes resultados alcançados durante a 

competição. 

O número de participantes na prova excedeu em muito as espectativas 

previstas, o que demonstra a importância da modalidade de natação e do 

deporto escolar para os nossos alunos. 

A participação nestes dois encontros foi, para nós estagiários, uma enorme 

aprendizagem, visto que tínhamos pouca ou nenhuma experiência neste tipo 

de eventos desportivos. Permitiu-nos, assim, adquirir alguma experiência para 

o próximo encontro, o qual foi organizado pela nossa escola. 

 

D. Encontro CLDE (Coordenação Local do Desporto Escolar) 

No dia 20 de março realizou-se o 3º Encontro de Natação CLDE, tendo este 

evento desportivo tido um significado especial pois foi organizado pelo NE e 
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PC, em colaboração com a equipa de coordenação local do desporto escolar 

de Braga. 

Em baixo passo a explicar todo o processo de planeamento, conceção e 

realização da prova: 

“Como tal, a minha intervenção neste encontro de natação 

começou muito antes do dia da prova. Tivemos que preparar 

todo o material necessário para o dia de prova, para que nada 

falta-se no próprio dia. Tivemos que fazer o recrutamento de 

árbitros pelas diversas escolas participantes no evento. E 

tivemos ainda de fazer a inscrição de todos os alunos do nosso 

Agrupamento de Escolas e de organizar ás escola pelos 

balneários disponíveis e ainda de fazer toda a ordenação das 

fichas de prova por escola e por estilo de nado de forma a estar 

tudo organizado parar entregar aos professores responsáveis 

pelas diferentes escolas participantes. 

Em relação, à minha participação no dia de prova mais uma 

vez foi diferente dos últimos dois encontros realizados. Estive 

juntamente com a PC responsável por organizar os alunos por 

series, de forma a que todas as provas corressem da melhor 

forma possível e não ocorressem atrasos no programa de 

provas estipulado. Para mim, mais uma vez, foi um dia 

enriquecedor para minha formação enquanto professor de EF e 

profissional do desporto. Apesar, de todo o trabalho de 

preparação e organização e supervisão no dia da prova, vejo 

com a maior satisfação todo este trabalho, pois permite-me a 

mim professor iniciante alargar os meus conhecimentos e 

alargar a minha experiência dentro da modalidade de natação.” 

Reflexão Diário de Bordo (20-03-2014) 
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Por fim, tenho a dizer que o 3º Encontro de Natação CLDE entre 

Agrupamentos de Escolas do distrito de Braga correu como planeado tendo 

superado em muito as expectativas. Os alunos presentes demonstraram muito 

empenho e desportivismo para a prática desportiva. Foi um dia em ambiente 

desportivo e de convívio entre todos os participantes, quer entre alunos quer 

entre professores das várias escolas. 

É de destacar a presença de 15 escolas do distrito de Braga, com cerca de 300 

alunos a participar nas diferentes provas de natação. Mais uma vez a 

participação dos alunos do nosso Agrupamento de Escolas foi bastante 

satisfatória, tendo vários alunos conseguido qualificar-se para as provas 

regionais do desporto escolar de natação. 

Em relação ao meu desempenho na organização e realização deste evento 

desportivo, tenho a dizer que as expectativas iniciais foram superadas. 

Consegui, juntamente com o meu colega estagiário e a PC, levar a bom porto 

todas as tarefas inicialmente planeadas. É de realçar que a experiência 

adquirida nas provas anteriores foi, sem dúvida, uma mais-valia para este dia, 

onde usei a minha capacidade (agora mais desenvolvida) para dar resposta às 

exigências de um evento com tantos intervenientes a participar. Acabei este dia 

extremamente satisfeito, pela minha prestação, mas principalmente por sentir 

que no futuro, se tiver de preparar sozinho um evento desportivo de tais 

proporções, terei a bagagem necessária para poder fazê-lo sozinho ou as 

ferramentas necessárias para procurar as soluções adequadas. 

E. Encontros Regionais de Natação 

No dia 7 de maio de 2014 realizou-se o campeonato regional de natação, nas 

Piscinas do Vitória de Guimarães, em Guimarães. 

Juntamente com a PC, tive o privilégio de acompanhar o grupo da equipa de 

natação de desporto escolar do nosso agrupamento e outros alunos de outras 

escolas de Braga, que conseguiram apurar-se para os regionais. 

Durante a competição, que durou todo o dia, eu e a PC tivemos o papel de 

supervisionar e acompanhar os atletas durante as provas. Foi um dia em que 
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disfrutei da oportunidade de ver os melhores atletas de natação da zona norte 

a competir entre si. Para mim foi mais uma oportunidade de poder estar 

presente num evento desportivo com uma grande dimensão e de ver o quanto 

se faz bem no desporto escolar. 

Embora neste encontro não tenha tido um papel tão ativo na organização, 

planeamento e realização, ter a responsabilidade de tomar conta e 

acompanhar os alunos ao longo do dia, foi uma tarefa mais complicada que 

nos outros encontros. Tornou-se mais difícil controlar os alunos porque o 

ambiente deste dia teve um caráter para os alunos de passeio e de convívio e, 

como tal a fuga por parte deles às nossas orientações aconteceram com mais 

frequência. No entanto, à parte de pequenas brincadeiras, que são naturais 

nestas idades, os alunos portaram-se bem e contribuíram para que este dia 

fosse um dia salutar de convívio entre eles, os outros alunos e os professores. 

Por fim é de louvar, o desempenho excecional dos nossos alunos entre tão 

bons atletas, tendo conquistado uma medalha de campeão regional, 4 

medalhas de vice-campeões regionais e uma de 3º lugar. 

 

2.2.2 Grupo de Educação Física 

A. Torneio Inter-Turmas de Voleibol 

No final do 1º Período realizou-se o torneio inter-turmas de voleibol para o 3º 

ciclo e para o ensino secundário na Escola. Tive a oportunidade de estar em 

todo o planeamento e organização deste evento e de, no dia do torneio, 

desempenhar algumas funções na sua realização. 

Durante a organização executei várias tarefas como: a construção dos 

calendários dos jogos; do regulamento do torneio; das fichas de inscrição para 

os alunos e da preparação de todo o material necessário para a realização do 

torneio. Todo este trabalho de preparação foi, para mim, muito importante, pois 

fiquei a saber quais as tarefas necessárias para a realização de um torneio 

com estas dimensões. 
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No dia da realização, desempenhei várias tarefas para que o torneio se 

realizasse como o planeado. Tive, da parte da manhã, a acompanhar as 

equipas para os respetivos campos, para que não houvesse confusões ou 

trocas de campos entre equipas. Devido ao facto de, em alguns jogos, não 

termos árbitros suficientes, tive de fazer de segundo árbitro, o que foi mais uma 

experiência positiva. Da parte da tarde, estive ainda na mesa de um dos 

campos a controlar os jogos, as respetivas inscrições das equipas nos boletins 

de jogo e a controlar o tempo do jogo. 

De todas as tarefas que tive de fazer neste torneio, sem dúvida que as que tive 

de desempenhar no dia da sua realização foram as mais difíceis, porque nunca 

tinha tido experiência neste campo e por depender da sua boa realização o 

normal desenrolar do torneio. De todas, a que tenho a assinalar como a mais 

difícil, foi a de ter de arbitrar alguns jogos, porque não foi planeado e como 

consequência não estava tão preparado e tão seguro para as desempenhar. 

No entanto, desempenhei essa e as outras tarefas dentro das minhas 

capacidades e no geral acho que estive à altura de todos os acontecimentos. 

Este torneio inter-turmas de voleibol foi, sem dúvida, um momento único de 

aprendizagem e convívio, para mim, professor estagiário de EF, pois permitiu-

me passar pelas várias fases de construção desta atividade, desde todo o seu 

planeamento até à sua realização. É ainda de destacar que os alunos 

presentes no torneio estiveram muito motivados para a prática do voleibol e 

que estas atividades são muito importantes para a escola, pois são momentos 

que despertam o convívio entre toda a comunidade escolar através da prática 

do desporto. 

 

B. Torneio Inter-Turmas de Andebol 

No final do 2º período realizou-se o torneio inter-turmas de andebol para o 

secundário e para o 3º Ciclo durante todo o dia. Toda a organização e 

preparação do torneio foi feita pelo NE, em colaboração com o professor 

responsável. 
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Nesta organização executei várias tarefas tais como: a construção dos 

calendários dos jogos; do regulamento do torneio; das fichas de inscrição para 

os alunos e da preparação de todo o material necessário para a realização do 

torneio.  

No dia da competição, eu e o outro EE, estivemos responsáveis por chamar as 

equipas para se prepararem para jogos e por controlar a entrada dos alunos no 

recinto de jogo. Eu tive ainda a função de controlar a entrada das equipas que 

iam jogar a seguir, para o recinto de aquecimento e de atualizar os resultados 

dos jogos no placar geral, para que todos os intervenientes pudessem ver. 

Fiquei bastante satisfeito com o meu desempenho durante o torneio, para o 

qual contribuiu a experiência adquirida no 1º período, no torneio de voleibol. 

Além disso, ver reconhecido pelos nossos colegas de profissão que o nosso 

trabalho após e durante o torneio foi fundamental para a boa realização desta 

atividade desportiva, foi muito gratificante. 

Este evento desportivo, teve a participação de toda a comunidade escolar, e 

para mim foi mais um momento de aprendizagem e convívio em particular com 

os professores de educação física e no geral com todos os alunos. No geral o 

torneio correu muito bem, graças à participação e colaboração de todos os 

professores de EF e dos funcionários das instalações desportivas, sem os 

quais não teria sido possível a realização desta atividade desportiva. 
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3 |DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

3.1 Ser Professor Reflexivo/Investigador 

“Só o Eu se aprende a si próprio. Como sujeito que se questiona a si mesmo, o 

eu consegue a autonomia.” 

(Habermas) 

“Descobre o sentido da tua profissão e descobre-te a ti mesmo como 

professor”. 

(Alarcão, 1996, p. 181) 

 

O professor enquanto agente da educação não pode dar o seu conhecimento 

como concluído e achar que esse conhecimento é suficiente para ensinar no 

futuro, pois o conhecimento está em constante mudança e transformação. O 

professor tem que estar sempre numa constante mutação questionando-se 

acercas das suas práticas. Durante o EP tentei fazê-lo ao máximo. 

A capacidade de refletir sobre a prática assume-se como uma das principais 

pontes para o nosso crescimento enquanto professores. O conceito de prática 

reflexiva aparece como forma de os professores questionarem as suas práticas 

de ensino, permitindo-lhes rever conhecimentos e práticas implementadas. 

Segundo Alarcão (1996, p. 98) “o objetivo da reflexão é tudo o que se relaciona 

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

métodos, finalidades do ensino, conhecimentos e capacidades que os alunos 

estão a desenvolver, fatores que inibem a aprendizagem, o envolvimento no 

processo da avaliação, a razão de ser professor e os papéis que se assumem”. 

A reflexão não é um conhecimento “puro”, mas sim um conhecimento 

contaminado pelas contingências que rodeiam e impregnam a própria 

experiência vital (Gómez, 1995). Ou seja a reflexão não é uma capacidade que 
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nasce dentro do professor ou é inata, mas que pode e deve ser trabalhada pelo 

professor. 

Existem diferentes tipos de reflexão de acordo com o momento em que estes 

ocorrem. Schon (1983), identifica quatro conceitos que traduzem o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos professores reflexivos, 

nomeadamente: 

 Conhecimento na ação: representa os conhecimentos, convicções 

científicas, metodológicas e didáticas que o professor põe em prática 

durante a sua atuação; 

 Reflexão na ação: acontece quando o professor reflete no decorrer da 

própria ação e a vai reformulando, ajustando-a assim a novas 

situações que vão surgindo; 

 Reflexão sobre a ação: acontece quando o professor reconstrói 

mentalmente a ação para a analisar retrospetivamente. O olhar à 

posteriori sobre o momento da ação ajuda o professor a perceber 

melhor o que aconteceu durante a ação e como resolveu os 

imprevistos ocorridos. O professor toma consciência do que 

aconteceu, por vezes através de uma descrição verbal. 

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

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

construir a sua própria forma de conhecer. Este tipo de reflexão que 

podemos definir como meta-reflexão leva o professor a desenvolver 

novos raciocínios, novas formas de pensar, de compreender, de agir e 

de equacionar problemas. 

Relativamente ao conhecimento na ação, as minhas aulas foram sempre 

apoiadas no conhecimento científico que adquiri ao longo da minha formação, 

embora tenha constatado na prática que não foi de todo insuficiente. Como é 

óbvio este conhecimento foi-se desenvolvendo fruto da experiência que fui 

adquirindo ao longo do ano e fruto da observação das aulas da PC e dos meus 
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colegas estagiários e também pelo tempo que eu dispensei a investigar sobre 

as diferentes metodologias e estratégias de ensino. Segundo Gómez (1995), 

este conhecimento na ação, também é resultado da experiência e da reflexão 

passadas, que se consolidou através de esquemas semiautomáticos ou de 

rotinas. 

A reflexão na ação e a reflexão sobre a ação (à posteriori) foram sendo 

construídas simultaneamente, embora a reflexão sobra a ação, depois da aula, 

tenha sido mais desenvolvida. Ao fim de cada aula, fazia sempre a reflexão da 

aula, que numa fase inicial era meramente descritiva, mas com o evoluir da 

minha capacidade de refletir sobre os meus problemas e dos alunos na prática 

pedagógica passou a ser menos descritiva e mais reflexiva, ou seja, comecei a 

ver mais o porquê dos problemas e a respetiva solução para os mesmos. 

Quanto à reflexão na ação, apesar de ser uma reflexão mais espontânea para 

mim representou um desafio maior. Gómez (1995), refere que a reflexão na 

ação se encontra constrangida pelas pressões espaciais, temporais e pelas 

solicitações psicológicas e sociais do cenário em que atua. Como tal, durante a 

prática, a gestão do espaço, do tempo e dos próprios alunos, tornaram 

inicialmente a reflexão sobre os problemas na ação menos construtiva ou pelo 

menos sem a aplicação prática que seria desejável. Assim, conseguia 

normalmente identificar os problemas mas não conseguia ainda resolvê-los em 

tempo útil durante o decorrer da aula. 

Por fim, a reflexão na ação e sobre a ação não foi um processo que apesar de 

ter sido iniciado logo nas primeiras aulas, foi sendo construído aos poucos ao 

longo do EP. Só através da reflexão do que fazemos na prática é que podemos 

concluir o que fizemos bem e o que podemos melhorar no futuro. Por isso a 

reflexão não deve ser uma escolha para os professores mais sim um dever 

para com a sua profissão. 
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De acordo com Van Manen citado por Alarcão (1996, p.101), a reflexão poderá 

ser agrupada em três níveis diferentes: 

 Técnico: a reflexão visa que os formandos atinjam, a curto prazo, 

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

propósito para uma atividade, conseguir manter a atenção dos alunos, 

levá-los a compreender o conteúdo da aula. Neste nível a tarefa 

principal do professor iniciante é refletir sobre o seu próprio ensino – 

reflexão sobre e na ação. 

 Prático: a reflexão revela preocupação com os pressupostos, 

predisposições, valores e consequências aos quais as ações estão 

ligadas. Neste nível o professor iniciante avalia o seu próprio ensino, 

teoriza sobre a disciplina que ensina, sobre os processos de 

aprendizagem a longo prazo, sobre os seus alunos e sobre os objetivos 

da escolarização. 

 Crítico ou emancipatório: a reflexão centra-se nos aspetos éticos, 

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

sociais que podem limitar a liberdade da ação do indivíduo ou 

constranger a eficácia das suas práticas. Neste nível o professor 

iniciante deve, desde o início da sua formação, perceber o modo como o 

seu trabalho, moldado pelas estruturas institucionais e sociais pode 

servir os interesses diferentes (ou até opostos) dos alunos que ensina. 

 

Então pode-se considerar, assim como considera Amaral et al (1996), que o 

professor reflexivo é aquele que é capaz de se interrogar, analisando 

criticamente a sua própria prática e fazer juízos de valor sobre o seu trabalho e 

o resultado final que dele resulta. Logo, a reflexão desenvolve-se sobre toda a 

prática do professor e tudo aquilo que a possa condicionar. 

Para Alarcão (1996) o professor reflexivo não termina na ação docente. Os 

professores têm que promover o estatuto da profissão docente, sendo agentes 
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ativos do seu próprio desenvolvimento e do funcionamento das escolas como 

organização ao serviço do grande projeto social que é a formação dos alunos. 

Assim, o professor reflexivo é aquele que reflete durante a ação mas sobretudo 

depois da ação, onde revê todo o processo de ensino reformulando as suas 

práticas. De acordo com a autora, este projeto social, não é uma tarefa fácil, 

mas se nós escolhemos ser professores não podíamos estar à espera que 

ensinar fosse somente um descarregar de matéria. Ser professor é envolver-se 

em toda a comunidade escolar e ser ativo em todo o seu funcionamento. Este 

envolvimento durante o EP para mim foi muito enriquecedor pois permitiu-me 

um maior crescimento enquanto professor e pessoa que vive em comunidade. 

Em suma, a reflexão constituiu para mim a ponte para eu desenvolver as 

minhas capacidades e conhecimentos como professor. 
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3.2 Estudo 

“Comparação da força muscular após treino funcional e treino 

tradicional em adolescentes” 

Resumo 

Este estudo teve como objetivo comparar os efeitos de dois programas de 

treino na aptidão muscular (força e resistência muscular), aplicados durante as 

aulas de Educação Física, em alunos do ensino secundário. 

A amostra foi constituída por 100 alunos de uma Escola Secundária da cidade 

de Braga, com idades compreendidas entes os 15 e os 16 anos. O critério da 

escolha foi pertencer a uma das quatro turmas do núcleo de estágio. 

Para construir a amostra dos dois grupos em estudo recorremos à técnica de 

amostragem não aleatória: um grupo constituído por 50 alunos das duas 

turmas dos estudantes estagiários submeteu-se a um programa de treino 

funcional e, um outro grupo, também de 50 alunos das duas turmas da 

professora cooperante, foi submetido a um programa de treino tradicional. 

Os programas de treino funcional e de treino tradicional foram realizados duas 

vezes por semana. Estas ocorreram no início de cada aula de educação física 

durante sete semanas, sendo que cada sessão não tinha uma duração fixa 

podendo variar entre 8 a 12 minutos. Para a avaliação da força (superior, 

média e inferior) foram aplicados três testes distintos. 

O grupo de treino funcional revelou, comparativamente ao grupo de treino 

tradicional, maior número de alterações no valor médio das variáveis 

analisadas desde a avaliação inicial até à avaliação final. 

Os resultados obtidos demonstram que o treino funcional obtém mais 

resultados do que o treino tradicional na aptidão muscular. 

 

 

 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, APTIDÃO FÍSICA, TREINO DE FORÇA, 

CRIANÇAS E JOVENS 
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Abstract 

This study aimed to compare the effects of two training programs on muscular 

fitness (strength and muscle strength) applied during physical education classes 

in students in a high school in the city of Braga. 

The sample was composed of 100 students from a secondary school in the city 

of Braga aged between 15 and 16 years. The selection criterion was to belong 

to one of the four classes of the internship group. 

Non-random sampling was used to build the sample from the two study groups: 

one group composed of 50 students from the intern classes, has undergone a 

program of functional training; the other group, also composed of 50 students,  

from the two groups of the cooperating teacher, has undergone a program of 

traditional training. 

Both programs were performed twice per week, on the beginning of each class 

during seven weeks. Each session hadn’t a fixed duration ranging between 8 

and 12 minutes. Three different tests were applied. 

The functional training group revealed, compared to the traditional training, a 

greater number of changes in the average values between the initial and final 

assessment. 

Results show that, for muscle fitness, functional training is more efficient than 

traditional training. 

 

 

 

 

 

Key words: FHYSICAL EDUCATION, FHYSICAL FITNESS, STRENGTH 

TRAINING, CHILDREN AND YOUTH 
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Introdução 

Na última década tem-se assistido ao crescimento exponencial, dentro do 

desporto e da atividade física, do treino funcional em detrimento do treino 

tradicional. 

O treino funcional pode ser aplicado sob a forma de reabilitação física, de treino 

desportivo (com vista à melhoria da performance física e motora em 

determinado desporto), e ainda como exercício físico para a melhoria e 

manutenção da saúde pela população em geral (D’Elia & D’Elia, 2005). 

O treino funcional caracteriza-se por um programa de treino individual e 

específico à capacidade funcional do indivíduo, independentemente do seu 

nível de condição física e das atividades que ele desenvolva. Utilizaram-se 

exercícios relacionados com a atividade específica do indivíduo e que 

proporcionam de forma efetiva ganhos para o seu quotidiano ou atividade 

desportiva (D’Elia & D’Elia, 2005). Assim, o treino funcional torna a 

performance, fator até então restrito somente a atletas, acessível a qualquer 

pessoa, melhorando de forma total todas as suas capacidades físicas. (D’Elia e 

D’Elia, 2005). 

O treino funcional representa o treino das diferentes capacidades físicas, ou 

seja, não tem como objetivo trabalhar uma capacidade de forma isolada, mas 

sim integrar num só exercício várias capacidades tais como: força, potência, 

resistência, flexibilidade, coordenação, equilíbrio, agilidade e velocidade. Tem 

uma abordagem dinâmica, motivante, desafiadora e complexa, para além de 

treinar o corpo para um melhor desenvolvimento/performance dos movimentos 

das atividades quotidianas ou desportivas (Ribeiro, 2006). 

Relativamente ao treino tradicional, este visa unicamente a performance do 

músculo através de exercícios estáticos e fora do contexto desportivo ou dos 

movimentos diários do quotidiano. Já o treino funcional tem como objetivo 

desenvolver a performance motora por meio do movimento, utilizando bases 

instáveis para aumentar a solicitação do músculos e aumentar as dificuldades 

de realização dos exercícios (Novaes et al, 2014). O treino em superfícies 
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instáveis, como as bolas medicinais, o bosu, os elásticos e entre outros 

equipamentos de treino, levam a uma maior adaptação no sistema 

neuromuscular e neuro-motor. 

Segundo D’ Elia e D’Elia, (2005), os exercícios do treino funcional são 

formados por uma combinação de variáveis que determinam o seu grau de 

funcionalidade, sendo elas: qualidades físicas trabalhadas (equilíbrio, força, 

velocidade, resistência, flexibilidade, potência), padrões de movimento (lançar, 

puxar, empurrar, agachar, carregar, levantar), integração do movimento 

(isolado, multiarticular, integrado), equipamentos utilizados (barra, elástico, 

bola, prancha, disco, bola medicinal, pesos livres), acessórios naturais (olhos 

abertos ou fechados, unilateral ou bilateral, um apoio, dois apoios, três apoios, 

quatro apoios) e nível de dificuldade (iniciante, intermédio e avançado).  

Estas variáveis são combinadas com o objetivo de formar um exercício que 

tenha transferência do mesmo para um determinado desporto. E existem três 

níveis de dificuldade (iniciante, intermédio e avançado), onde no primeiro nível 

se pretende usar um exercício que trabalhe apenas uma capacidade física, um 

padrão de movimento, a integração do movimento isolada ou no máximo 

multiarticulada, poucos equipamentos dando preferência ao peso corporal e 

aos acessórios naturais mais simples como os olhos abertos. O aumento do 

grau de dificuldade deve acompanhar a evolução do atleta, bastando combinar 

as diferentes variáveis para aumentar a dificuldade do exercício. Portanto, no 

mesmo exercício pode-se trabalhar com mais do que uma capacidade física, 

mais do que um padrão de movimento, utilizar um exercício integrado, com 

mais equipamentos e acessórios naturais mais complexos. 

São atribuídos inúmeros benefícios do treino funcional para a saúde e para a 

performance desportiva, nomeadamente: desenvolvimento da consciência 

sinestésica e controlo corporal; melhoria da postura; melhoria do equilíbrio 

muscular; diminuição da incidência de lesão; melhora o desempenho atlético; 

estabilidade articular, principalmente da coluna vertebral; aumento da eficiência 

dos movimentos; melhoria do equilíbrio estático e dinâmico; melhoria da força; 

melhoria da coordenação motora; melhoria da resistência central 
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(cardiovascular) e periférica (muscular); melhoria da lateralidade corporal e 

finalmente, melhoria da flexibilidade. 

Como o estudo aqui apresentado se centra na força muscular, torna-se 

imprescindível fazer um breve levantamento da aptidão muscular dos jovens 

dos dias de hoje em contexto escolar. 

Nos dias de hoje, o sedentarismo e a obesidade assumem proporções 

preocupantes e começa desde cedo nos mais jovens. As crianças e os 

adolescentes passam grande parte do tempo sentados a ver televisão, a jogar 

computador, dando cada vez menos importância à atividade física 

(Vasconcelos & Maia, 2001). Na verdade, a atividade física deve ser 

considerada um processo, enquanto a aptidão física é um estado. A atividade 

física é um conceito dinâmico e a aptidão física poderá ser simultaneamente 

estático e dinâmico (Malina, 1993). É estático porque um nível individual de 

aptidão pode ser mantido durante muito tempo, através de um programa de 

atividade física regular. É dinâmico porque várias alterações ocorrem com o 

crescimento, maturação e avanço da idade. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1978), a aptidão física deve 

ser entendida como “a capacidade de realizar trabalho muscular de maneira 

satisfatória”. No entanto, o conceito de aptidão física tem sofrido ao longo dos 

anos diferentes interpretações, sendo um conceito que está em contínua 

transformação. 

De acordo com vários estudos, em Portugal, a aptidão física das crianças e dos 

jovens portugueses tem diminuído ao longo das últimas décadas, com 

tendência a piorar a partir da idade adulta. Este facto está extremamente ligado 

ao aumento do sedentarismo e da obesidade infantil nestas faixas etárias. 

“Assim, o nível da atividade física natural deste grupo é pois reduzida, 

conduzindo a uma diminuição ou deterioração da condição física, que por sua 

vez, se reflete numa maior morbilidade. Esta situação leva a uma menor 

atração pela atividade física e maior atração pelas atividades de lazer passivas, 
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surgindo, assim, um círculo vicioso de inatividade” (Vasconcelos & Maia, 2001, 

P.45). 

Uma das capacidades físicas fundamentais durante o crescimento e maturação 

é a força. Assim, o treino de força pode ser considerado, genericamente, como 

um conjunto de metodologias específicas que procuram a melhoria da força, 

resistência e potência muscular. O incremento de força acontece sempre que o 

músculo ou grupo muscular tem que se opor, com regularidade, a uma 

sobrecarga de razoável magnitude. A essência do treino de força passa, assim, 

pelo aumento gradual, ajustado e progressivo da carga sobre o sistema 

músculo-esquelético, no sentido do seu fortalecimento (Carvalho, 1996). 

Durante muito tempo o treino de força em idades pré-púberes e púberes era 

considerado ineficaz e prejudicial ao desenvolvimento motor das crianças e 

adolescentes. Os estudos dos últimos anos vieram desmistificar por completo 

este dogma em relação ao treino de força nestas faixas etárias (Cunha,1996; 

Rodrigues, 2000; Guila, 2001; Carneiro, 2008). A literatura tem demonstrado 

consistentemente que as crianças e adolescentes podem aumentar 

significativamente os seus índices de força através de programas de treino de 

força (Rodrigues, 2000). Alterações positivas nas habilidades motoras, na 

performance desportiva e nos indicadores relacionados com a saúde, podem 

assim ser alcançados através do treino de força nestas idades.  

Evidências preliminares interessantes indicam que o treino de força pode 

também aumentar a capacidade de resistir às lesões e riscos relativos à prática 

desportiva (AAP, 1983, 2001; ACSM, 1993,1995). 

Com a supervisão apropriada, e se os programas de treino de força estiveram 

corretamente delineados, podemos considerar que o treino de força com 

crianças e jovens é relativamente seguro, quando comparado com outras 

atividades ou desportos que as crianças praticam. 

Por fim importa referir que o treino de força, quando corretamente planeado e 

aplicado, principalmente em crianças e jovens, tem os seguintes benefícios: 

aumento da força muscular; da força rápida ou potência e da força de 
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resistência; fortalecimento da densidade óssea e alterações positivas da 

composição corporal; melhoria da velocidade de execução e deslocamento, 

bem como a capacidade de impulsão e de prestação desportiva. Para além 

destes benefícios provoca também a diminuição do risco de lesões, melhoria 

da autoestima e da autoconfiança e aumento, sobretudo, da saúde e bem-estar 

(Faigenbaum, 2004). 

O estudo aqui apresentado é um estudo de investigação, com o objetivo de 

perceber se o protocolo de treino funcional poderá trazer mais resultados ao 

nível da força muscular, em relação aos protocolos de treino mais 

convencionais. 

Assim o objetivo deste estudo consistiu em analisar e comparar o efeito do 

Treino Funcional (TF) e do Treino Tradicional (TT) na força e resistência 

muscular dos adolescentes. 

 

Material e Métodos 

a) Amostra 

A amostra deste estudo foi constituída por 100 alunos da escola, com idades 

compreendidas entes os 15 e os 16 anos (idade 15,4±0,19 anos). O critério da 

escolha foi pertencer a uma das quatro turmas do NE. 

Para construir a amostra dos dois grupos em estudo recorremos à técnica de 

amostragem não aleatória: um grupo constituído por 50 alunos das duas 

turmas dos EE submeteu-se a um programa de TF e, um outro grupo também 

de 50 alunos das duas turmas da PC, foi submetido a um programa TT. 
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Quadro 2 – Composição da amostra (n= 100). 

 

 

 

 

 

 

 

b) Conceção Experimental 

O presente estudo foi desenvolvido através da aplicação de dois programas de 

treino, um programa de TF e outro de TT, tendo como objetivo perceber quais 

as diferenças na aptidão muscular entre alunos que estiveram sujeitos ao 

protocolo de TF e os alunos que estiveram sujeitos a um protocolo de TT. A 

seleção da amostra foi feita na escola do EP, em Braga. 

O processo de avaliação consistiu na aplicação de três testes para a avaliação 

da aptidão (resistência) muscular em 3 zonas: superior, média e inferior. 

Foi também garantida a confidencialidade dos dados pessoais e respetivo 

anonimato. 

 

c) Protocolo de Treino  

c1) TREINO FUNCIONAL 

O programa de TF foi realizado duas vezes por semana, no início de cada aula 

de EF durante sete semanas, sendo que cada sessão não tinha tempo fixo 

estipulado. Cada treino em circuito era constituído por duas séries de oito 

Sexo GTF GTT 

Feminino  29 24 

Masculino  21 26 

Total 50 50 

Total 

Amostra 
100 
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estações de exercícios 10 , em que cada estação tinha a duração de 20 

segundos de treino com 10 segundos de descanso/transição entre estações e 

30 segundos de repouso entre séries. Segundo Cunha (1996), o treino em 

circuito é particularmente indicado para desenvolver a força em crianças e 

adolescentes no meio escolar e se bem adaptado e utilizado, pode aumentar 

consideravelmente a eficácia da lição de EF, especialmente em relação ao 

desenvolvimento das capacidades motoras. 

As estações do circuito foram organizadas segundo uma lógica de não 

repetição consecutiva do mesmo grupo muscular envolvido, de forma a não 

trabalhar o mesmo grupo muscular duas vezes seguidas. 

 

c2) TREINO TRADICIONAL 

O programa TT foi realizado também duas vezes por semana, na parte final de 

cada aula de EF durante sete semanas, sendo que o tempo de cada sessão 

era estipulado pelo professor. O treino era formado por duas séries dos 

seguintes exercícios: (1) 10 flexões/extensões dos membros superiores; (2) 10 

saltos de cangurus; (3) 20 abdominais; (4) 20 dorsais e (5) 10 agachamentos. 

No entanto o treino poderia variar de sessão para sessão, sendo da 

responsabilidade do respetivo professor. 

 

d) Avaliação da Aptidão Muscular 

Os dois grupos foram avaliados antes de iniciarem o protocolo de treino 

(avaliação inicial) e após 2 meses de treino (avaliação final), pela aplicação da 

bateria de testes, constituída por três testes para avaliar a aptidão muscular. A 

avaliação inicial foi realizada nos dias 21 a 24 de janeiro de 2014. Já a 

avaliação final foi realizada nos dias 25 a 28 de março de 2014. 

                                                           
10

 Ver Anexo 2 – Protocolo de Treino Funcional 
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No dia das avaliações, os sujeitos fizeram um aquecimento de 5-8 minutos, 

orientado pelo professor de EF e só depois completaram os três testes que 

fazem parte da respetiva bateria. 

A força superior foi medida usando o teste de extensões de braços (“push up”) 

da bateria de testes fitnessgram (Welk & Meredith, 2008). Os participantes 

começaram o teste em decúbito ventral, colocando as mãos por baixo dos 

ombros, dedos estendidos, membros inferiores em extensão, ligeiramente 

afastados e apoiando-se nas pontas dos pés. O objetivo do teste é completar o 

maior número possível de extensões de braços, com uma cadência de 

execução de três segundos e formando um ângulo de 90º com o cotovelo. 

A força média foi medida através do teste de força e resistência abdominal 

(“curl up”) da bateria de testes fitnessgram (Welk & Meredith, 2008). Os 

participantes começaram o teste em decúbito dorsal, com as pernas fletidas a 

aproximadamente a um ângulo de 140º e com os membros superiores 

estendidos e as palmas das mãos viradas para baixo. O objetivo do teste passa 

por fazer o maior número de abdominias possíveis, até ao máximo de 75, numa 

sequência de 20 repetições por minuto, ultrapassando com as mãos uma faixa 

de 11,5 cm colocada por baixo dos joelhos. Só é considerado correto cada 

abdominal quando o participante executar a elevação do tronco e os dedos 

percorrerem a faixa de 11,5 cm, até chegarem à outra extremidade e logo a 

seguir retomar a posição inicial. 

A força inferior foi medida usando o teste de impulsão horizontal, da bateria de 

testes AAPHERD (1980). Os participantes começam em posição vertical, 

saltando sem corrida de preparação o mais longe possível. 

 

e) Análise Estatística 

Para a caraterização da amostra, recorreu-se à descrição das variáveis em 

estudo através das medidas descritivas da média e do desvio padrão, para 

cada um dos grupos (GTF e GTT). 
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Nas variáveis com distribuição normal, a igualdade das médias das amostras 

emparelhadas foi apurada para cada um dos grupos através do teste t 

(p0,05). Os valores médios da avaliação inicial e da avaliação final ente o GTF 

e o GTT foram comparados através do teste t para amostras independentes. 

Quando não foi verificada a normalidade, usou-se o teste de Mann-Whitney 

(alternativa ao teste t para amostras independentes) e o teste Wilcoxon 

(alternativa ao teste t para amostras dependentes). 

Os dados obtidos foram analisados através do programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0, tendo sido estabelecido 

um grau de significância estatística de 0,05. 

 

Resultados 

No quadro 3 é apresentada a análise descritiva e comparativa do momento 

inicial, relativamente às variáveis em estudo antes da aplicação dos programas 

de treino (TF e TT). A força superior média do GTF foi de 17,40 repetições 

(0,27 repetições) enquanto que no GTT foi de 16,88 repetições (11,41 

repetições). No que diz respeito à força média, a média do GTF foi de 40,60 

repetições (20,93 repetições) já no GTT foi de 37,64 repetições (17,10 

repetições). Por último a força inferior média no GTF foi de 1,66 metros (0,40 

metros) enquanto no GTT esteve nos 1,74 metros (0,37 metros). 

No primeiro momento de avaliação não foram registadas diferenças (p≥0,05) 

entre os dois grupos em análise, exceto na idade (p=0,042). 
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Quadro 3 – Análise descritiva e Comparativa do momento inicial 

Variáveis 
TF (n= 50) 

M  DP 

TT (n= 50) 

M  DP 
P 

Teste FS 17,400,27 16,8811,41 0,841 

Teste FM 40,6020,93 37,6417,10 0,450 

Teste FI 1,660,40 1,740,37 0,338 

TF – Treino Funcional 
TT – Treino Tradicional 
M – Média 
DP – Desvio-padrão 

 

No quadro 4 são apresentados os valores da avaliação inicial e da 

avaliação final para cada uma das variáveis em estudo, assim como a média e 

o DP e a comparação dos valores finais entre o TF e o TT. 

 

Quadro 4 – Análise descritiva e Comparativa dos valores no momento inicial 

(Av1) e no momento final (Av2) 

Variáveis 

TF (n= 50) 

P 

TT (n= 50) 

P P² Av 1 
M  DP 

Av 2 
M  DP 

Av 1 
M  DP 

Av 2 
M  DP 

Teste FS 17,400,27 24,2016,85 0,001 16,8811,41 20,0810,88 0,001 0,402 

Teste FM 40,6020,93 55,4418,79 0,001 37,6417,10 46,8617,84 0,001 0,018 

Teste FI 1,660,40 1,750,37 0,001 1,740,37 1,760,35 0,187 0,849 

TF – Treino Funcional; 

TT – Treino Tradicional; 

P² - Comparação dos valores finais entre o TF e TT 
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O GTF revelou, comparativamente ao GTT, um maior número de alterações no 

valor médio das variáveis analisadas da avaliação inicial para a avaliação final. 

Após dois meses de aplicação do protocolo de treino funcional, o GTF 

melhorou significativamente (p≤0,05) em todas as variáveis em estudo. Por sua 

vez, o GTT mostrou apenas melhorias significativas (p≤0,05) na força superior 

e força média. 

Na comparação final dos valores entre os dois grupos, só foram registadas 

diferenças significativas (p²≤0,05) na força média em favor do GTF. 

 

Discussão 

Considerações Gerais 

Com a elaboração deste estudo experimental, pretendíamos determinar as 

modificações na força e resistência muscular ocorridas após a aplicação dos 

dois programas de treino (TF e TT), e paralelamente justificá-las e compará-las 

com estudos existentes na literatura da especialidade. 

Contudo, não existem muitos estudos direcionados para a força em crianças e 

jovens após o treino com aplicação de treino funcional vs treino tradicional. 

Com tal, tivémos de recorrer, sempre que possível, a estudos que utilizam 

outros tipos de protocolos de treino. 

Outra limitação encontrada foi a diversidade de metodologias de avaliação de 

força utilizadas em outros estudos. Assim, algumas das comparações 

realizadas foram com estudos que aplicaram testes de avaliação de força 

diferentes dos aplicados no presente estudo. 
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Força Superior 

Os resultados obtidos nesta prova de avaliação foram significativamente 

positivos e indicam que o TF e o TT induziram aumentos de força superior no 

que diz respeito ao GTF e ao GTT. 

O GTF registou ganhos absolutos de 6,8 16,58 repetições (39%) e o GTT 

apresentou ganhos de 3,2  0,53 repetições (18,96%). Comparando os dois 

grupos o GTF teve melhor desempenho nos testes de força superior em 

comparação com o GTT. 

Comparando os dados obtidos com outros estudos podemos concluir que estes 

vão de acordo com os obtidos por Cunha (1996), Rodrigues (2000), Guila 

(2001) e Carneiro (2008) apesar de não utilizarem o mesmo protocolo de 

avaliação, usando o lançamento da bola medicinal ou o teste de suspensão 

estática na barra fixa (AAPHER; 1976). 

Força Média 

A força média foi avaliada através do teste de força e resistência abdominal 

(“curl up”) da bateria de testes fitnessgram (Welk &Meredith, 2008). Contudo, 

os estudos encontrados na literatura (Cunha, 1996, Rodrigues,200, Guila, 

2001, e Carneiro, 2008) usaram um teste similar o “Sit-up’s”. Segundo 

Robertson e Magnusdottir (1987) o teste “curl Up” é mais sensível à medição 

da força abdominal do que o teste (“Sit-up’s”) porque exige uma maior 

participação dos músculos abdominais e não tanto dos flexores da coxa, 

contribuindo para um menor deslocamento angular do tronco. 

Mais uma vez os resultados obtidos nesta avaliação foram significativos tendo 

induzido aumentos de força nos dois grupos presentes no estudo da avaliação 

inicial para a avaliação final. 

Mais uma vez o GTF obteve resultados melhores que o GTT. O GTF teve 

ganhos absolutos de 14,84  2,14 repetições (36,55%), enquanto o GTT só 

obteve ganhos na ordem das 9,22  0,74 repetições (24,5 %). 
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Os estudos acima citados tiveram resultados idênticos e até inferiores no caso 

do TF, no que respeita aos dos nossos alunos. No estudo de Cunha (1996) os 

rapazes e raparigas pubertários registaram valores de 15,3% e 31,8% 

respetivamente. Rodrigues (2000), obteve no seu estudo valores de 26,1% e 

32,7% para rapazes e raparigas no que diz respeito ao treino contínuo e de 

12,5% e 26,8% para o treino descontínuo. Ainda, na investigação realizada por 

Guila (2001) verificaram-se melhorias de 15,3% para rapazes pubertários. No 

entanto, Carneiro (2008) mais recentemente obteve valores de 6,18% 4,8% em 

rapazes e raparigas respetivamente. 

Apesar de no presente estudo não analisarmos as diferenças entre sexos, fica 

evidente que tanto o TF como o TT tiveram resultados gratificantes quando 

comparados com outros estudos. 

 

Força Inferior 

A força inferior foi avaliada através do teste de impulsão horizontal, da bateria 

de testes AAPHERD. (1980), de modo semelhante aos estudos de Cunha 

(1996), Rodrigues (2000); Guila (2001) e Carneiro (2008). 

Neste teste somente o GTF teve valores significativos de registo na avaliação 

final, tendo registado ganhos absolutos de 0,09  0,03 cm (5,42%), enquanto 

que o GTT obteve um ganho relativo de 0,02  2 cm (1,15%).Comparando os 

dois grupos o GTF teve mais uma vez melhor desempenho no teste de força 

inferior em comparação com o GTT. No entanto, a magnitude de alteração 

observada no presente estudo foi inferior aos resultados encontrados noutros 

estudos (Cunha, 1996; Rodrigues, 2000; Guila, 2001; Carneiro, 2008). As 

razões para os nossos resultados estarem abaixo dos valores registados 

noutros estudos podem prender-se com a diferença de idade ou diferenças 

metodológicas (como intensidade, tipo de exercício, tempo de treino e duração 

do treino). 
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Relativamente à idade, os estudos usados para comparação apresentam todos 

idades inferiores ao do presente estudo. No estudo de Cunha (1996) e de Guila 

(2001), a idade da amostra situa-se entre os 12 anos (grupo pré- pubertário) e 

os 13 anos (grupo pubertário). Já Rodrigues (2000) estuda apenas um grupo 

pubertário com médias de idades entre os 13 e 14 anos. Por último, Carneiro 

(2008), os sujeitos estudados são do 6º ano com uma média de idades de 11 

anos. De acordo, com a literatura o momento mais importante par iniciar o 

desenvolvimento do treino de força situa-se entre os 12 e os 14 anos. Este 

facto pode explicar em parte o porquê da força inferior no presente estudo ter 

valores inferiores em comparação com os estudos acima citados, uma vez que 

a amostra do nosso estudo tem idades entre os 15 e 16 anos. 

Outro fator para a diferença de alguns resultados prende-se com as diferenças 

dos protocolos de treino usados nos diferentes estudos. Tanto o presente 

estudo com os outros estudos, os protocolos de treino consistiram na aplicação 

de um treino em circuito com duas séries. O que os diferenciou do nosso 

estudo foi o número de estações por série, o tempo de aplicação do protocolo 

de treino, o tempo em cada estação e o tempo de intervalo entre estações e 

séries. 

O tempo de aplicação do protocolo de treino e o tempo de cada treino pode 

explicar em muito algumas diferenças entre os resultados do nosso estudo e 

dos estudos usados como comparação. O nosso protocolo teve uma duração 

de 7 semanas, enquanto os outros estudos tiveram uma duração superior, de 8 

semanas (Rodrigues, 2000), de 10 semanas (Cunha,1996 e Guila, 20001) e de 

12 semanas (Carneiro, 2008). Também o tempo de cada treino por aula em 

média foi superior ao do presente estudo. No estudo de Rodrigues, que teve a 

duração do protocolo mais aproximada do nosso estudo, cada treino teve a 

duração de 19,3 minutos (protocolo de treino nº 1) a 32 minutos (protocolo de 

treino nº 2 e 3), enquanto que o nosso treino teve uma média de duração por 

aula de 8 a 12 minutos. 

Em relação aos tipos de exercício usados os estudos citados apresentam 

exercícios semelhantes ao do presente estudo, com exercícios simples de 
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execução e sem cargas adicionais ou somente com pequenas cargas. A 

grande diferença está situada na duração dos exercícios e no tempo de 

intervalo (recuperação) de cada estação e série. Comparando o presente 

estudo, o estímulo de cada exercício teve a duração de 20 segundos com 

recuperações de 10 segundos entre estações e de 30 segundos entre séries. 

Se compararmos com os outos estudos todos eles tiveram tempo de estímulo e 

de recuperação superiores. Somente Rodrigues (2000) no seu protocolo nº 1 

teve um tempo igual de 20 segundos de exercício, mas o tempo de 

recuperação entre estações e séries foi fracamente superior, com valores de 40 

segundos e 120 segundos respetivamente. 

Estas diferenças observadas entre o nosso estudo e os usados como 

comparação, pode estar na base de algumas diferenças encontradas nos 

resultados finais.  

Embora as diferenças obtidas no que respeita à força inferior nas nossa opinião 

possa estar relacionada em grande parte com as diferenças de maturação 

(idade) dos alunos e não com as diferenças metodológicas dos treinos, uma 

vez, que na força superior e na força média o presente estudo obteve valores 

aproximados ou até superiores. 

 

Conclusões 

As principais conclusões que podemos retirar deste estudo são que o TF é 

ligeiramente mais eficaz que o TT. Enquanto o TF melhorou todas as 

capacidades avaliadas desde o momento inicial de avaliação até ao momento 

final, o TT não foi eficaz na melhoria da força inferior. Em relação ao principal 

objetivo do estudo, a comparação final dos valores entre os dois grupos, o GTF 

só registou uma alteração superior (significativamente diferente) que o GTT em 

relação à variável da força média, não se registando diferenças significativas 

entre os dois grupos nas outras duas variáveis (força superior e inferior). Estes 

resultados poderão estar ligados ao facto de o tempo de aplicação do protocolo 

de TF ter sido reduzido. Estamos convictos que se o tempo de treino fosse pelo 



107 
 

menos de 10 a 12 semanas, teríamos seguramente ainda melhores resultados 

com a aplicação do TF ao nível da aptidão muscular. 

Apesar das diferenças encontradas o TT mantém-se importante como 

complemento dos diferentes treinos. Contudo o TF parece permitir melhores 

resultados, e além disso, como é trabalhado em circuito, pode desenvolver 

outras capacidades motoras além da força, como por exemplo, a resistência, a 

flexibilidade, a coordenação, o equilíbrio, a agilidade, a velocidade e a potência.  

Também é um tipo de treino que não impõe barreiras nem limites aos 

praticantes, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa em diferentes 

idades independentemente da sua condição física. Tem a versatilidade, em 

comparação com os outros tipos de treino mais convencionais, de poder ser 

aplicado quer seja para fins de saúde quer seja para melhoria da condição 

física da população em geral, no rendimento desportivo ou na reabilitação de 

lesões. 

Em relação à participação dos alunos durante o estudo, demonstraram maior 

motivação no TF, pois são treinos mais dinâmicos, divertidos e representam um 

desafio mais estimulante para as crianças e adolescentes. 

Como a investigação do treino funcional nas crianças e adolescentes ainda 

está pouco desenvolvida, propomos que as investigações futuras tenham em 

consideração os seguintes pontos: 

 Verificar se o TF e o TT promovem alterações na força muscular 

diferentes em função do sexo; 

 Estudar alterações nas outras capacidades motoras, decorrentes da 

aplicação do TF e TT. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegou ao fim! A maior viagem, até agora, da minha vida…que espero poder 

continuar num breve amanhã! 

Este momento transparece o fim do começo do que espero ser a minha vida 

enquanto professor de EF. Como tal serve para fazer uma súmula do que 

representou para mim o ano de EP. 

O EP foi para mim uma viagem inesquecível onde pude falhar, aprender e 

crescer enquanto professor e pessoa. Ser professor foi como uma explosão de 

sentimentos.  

Desde o primeiro ao último dia de aulas, cada dia foi sempre diferente. Fui 

sempre muito bem recebido e acompanhado pela PC e pela OE e por todos os 

professores de EF e por toda a comunidade educativa em geral. Cada 

professor e cada funcionário da escola foram e fizeram parte do meu 

crescimento enquanto professor. 

Mas os verdadeiros autores do meu crescimento foram sem dúvida os meus 

alunos e as aulas que partilhamos ao longo deste longo ano. Ser chamado pela 

primeira vez por professor pelos meus alunos representou para mim o maior 

orgulho e responsabilidade que alguma vez pude sentir. Não foi um caminho 

fácil de trilhar e por isso é que foi tão importante a reflexão sobre a prática. 

A elaboração deste relatório focou-se também na reflexão da prática 

pedagógica. Constituiu um vaivém entre a teoria e a prática, das vivências mais 

marcantes ao longo do ano. Foram enormes as dificuldades encontradas, pois 

todos dias constituíram um desafio diferente, tanto nas aulas, como nas outras 

atividades desenvolvidas com o grupo de EF ou no desporto escolar. Mas a 

maior dificuldade foi sem dúvida tentar fazer diariamente com que os meus 

alunos crescessem tanto como estudantes como pessoas. Foram eles o 

principal objeto de reflexão das minhas aulas. 
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Asssim, durante o ano e agora de forma escrita neste relatório, a reflexão foi a 

ponte para eu desenvolver as minhas capacidades e conhecimentos como 

professor. Só pela reflexão na prática e sobre a prática é que podemos 

entender o porquê das coisas terem corrido bem ou mal, e com isso conseguir 

melhorar e evoluir no futuro. 

Após, este enorme desafio que foi este ano, tenho a certeza que saio dele com 

muitos mais conhecimentos e competências imprescindíveis para ser 

professor. Contudo, este ano foi meramente o primeiro degrau de um longo 

processo de aprendizagem, que espero ser sempre em crescimento e 

constante transformação. Pois SER PROFESSOR é estar em constante 

evolução e o dever de se manter atualizado com as novas metodologias, 

ferramentas didáticas e também com os novos alunos, pois não há dois alunos 

iguais. 

Apesar de o futuro ser incerto e ainda mais no que respeita a esta nossa 

profissão, estou convicto que a minha oportunidade vai chegar e estou agora 

mais preparado para ser professor. Mas sei que ainda tenho muito para 

APRENDER! 
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ANEXO 1: FICHA DE CARTERIZAÇÃO DO ALUNO 

1. Identificação Pessoal 

 

a) Nome: _________________________________________________________ b) Idade: ____         

c)     Nome pelo qual pretendes ser tratado:_____________________________________________ 

d) Ano ___ e) Turma ___ f) Nº___                    g) Sexo:        Masculino     Feminino    

 

 

2. Relação com a Educação Física e com o professor de Educação Física 

a) Gostas da Disciplina de Educação Física?  Sim      Não       

 Porquê? _____________________________________________________________________________________________ 

b) O que esperas das aulas de Educação Física? 

 Divertimento   Desenvolver a musculatura   Melhorar a saúde   Bem estar   Melhorar o espírito de grupo    

                Melhorar técnicas    Aumentar agilidade   Emagrecer   Conhecimento das modalidades   

c) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades que mais gostas de praticar?  

 Andebol   Ginástica   Badminton   Dança   Atletismo   Voleibol   Futebol    

d) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades que menos gostas de praticar?  

Andebol   Ginástica   Dança   Atletismo   Voleibol   Futebol      Badminton      

e) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades em que sentes mais dificuldade na prática? 

 Andebol   Ginástica   Dança   Atletismo   Voleibol   Futebol     Badminton    Outra: ________________     

f) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades em que sentes menos dificuldade em praticar? 

 Andebol   Ginástica   Dança   Atletismo   Voleibol   Futebol    Badminton    Outra: ________________    

g) Qual é a tua motivação para a aula de Educação Física? 

  Muita   Razoável   Pouca   Muito pouca   

h) Indica três características que mais aprecias num Professor de Educação Física: 

          Exigente       Disciplinado        Compreensivo         Comunicativo         Bem-disposto         Participativo      

          Justo           Pontual    Pouco comunicativo        Arrogante       Intolerante         

Outra_________________________ 

i) Indica três características que menos aprecias num Professor de Educação Física:            

         Exigente       Disciplinado        Compreensivo         Comunicativo         Bem-disposto         Participativo      

          Justo           Pontual    Pouco comunicativo        Arrogante       Intolerante     Outra_________________________ 
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3. Actividade Física fora das aulas de Educação Física 

a)   Praticas algum desporto fora da Escola?       Não        Sim      Qual?___________   

b) Se sim, quantos dias treinas por semana?     1    2     3    4     5       c) Quantas horas por dia?    _______ 

c) És federado/a?  Não       Sim       Se sim, em que clube?___________ 

d) O teu pai pratica alguma actividade física?  

 Sim       Qual (quais)?: ________________________________ 

d)1 - Há quanto tempo?      < de 1 ano   1 – 2 anos   2 – 3 anos  > de 4 anos   

                d)2 - Quantas horas por semana?   1-2h                  2- 4h                    4-6h                   + de 6h  

 Não  

e)  O teu pai já praticou alguma actividade física? Sim    Não           Se sim, qual(quais)?__________________________ 

f) A tua mãe pratica alguma actividade física?   

 Sim       Qual (quais)?: ________________________________ 

f)1 - Há quanto tempo?      < de 1 ano   1 – 2 anos   2 – 3 anos  > de 4 anos   

                f)2 -  Quantas horas por semana pratica?   1-2h                  2- 4h                    4-6h                   + de 6h  

 Não  

g) A tua mãe já praticou alguma actividade física? Sim   Não            Se sim, qual (quais)?: :__________________________ 

h) O (s) teu (s) irmão (s) / irmã (s) praticam alguma actividade física?    Sim  Não  

h)1- Se sim, quem pratica e o quê: ________________________________________________________________________ 

4. Saúde e Alimentação  

a)Vais com frequência ao médico?  Sim       Não       

a) Tens algum dos seguintes problemas?      

            

Respiratórios: Sim   Não   Cardíacos: Sim      Não   

Motores:   Sim      Não   De Coluna:     Sim      Não   

Epilepsia:  Sim   Não   Diabetes:  Sim   Não   

Anemia:  Sim   Não   Otites:                Sim   Não   

Pé Plano:  Sim   Não   Alergias:     Sim   Não   

Audição: Sim   Não   Visão: Sim   Não   
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          Outros:    Sim       Não        Quais? _________________________________ 

b) Tens algum problema que te dificulte a prática da atividade física?  Sim   Qual?_____________ Não       

c) Já alguma vez foste sujeito a uma intervenção cirúrgica? Sim    Qual ? _______________      Não   

d) Costumas adoecer com frequência?    Sim       Não      

e) Costumas tomar pequeno-almoço antes de te deslocares para a escola?    Sim     Às vezes          Não     

f) Quantas refeições fazes por dia?  1   2        3               4        +de 4    

g) Onde costumas realizar as tuas refeições?         Casa         Escola             Casa e Escola          Outro    

h) Fumas?         Sim  Não    

i) Dormes bem?  Sim  Não    

j) Qual é a média de horas que dormes por dia?            j)1 - Durante a semana________    j)2- Ao fim-de-semana________                      
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ANEXO 2: PROTOCOLO DE TREINO FUNCIONAL 

 

Objetivo do protocolo 
Desenvolver a força muscular: força superior; 

força média; força inferior 

Método de treino Treino funcional 

Intensidade do 

estímulo 

Executar os movimentos com a maior rapidez 

posssível 

Duração do estímulo 20 segundos 

Densidade do estímulo 
Pausa de 10 segundos entre cada estação; 30 

segundo entre cada série 

Número de estações 8 estações 

Volume do estímulo 
2 séries:  

Volume total: 8 a 12 minutos 

Conteúdo do treino 
Exercícios de força geral com e sem carga 

adicional 

Forma de organização Treino em circuito 

Material necessário 

5 Estafetas; 6 bolas medicinais de 2 Kg; 3 

bolas medicinais de 5 Kg; 4 cordas; 1 banco 

sueco; 1 colchão. 
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