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Resumo 

 O presente Relatório de Estágio Profissional (REP) pretende  reflectir as 

experiências vividas no decorrer da realização do Estágio Profissional  

enquadrado no 2º ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Básico e 

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, referente 

ano lectivo de 2013/2014. 

 Este documento encontra-se estruturado em 3 partes fundamentais. A 

primeira parte consiste no enquadramento biográfico onde são apresentadas 

as experiências anteriores ao período de formação referente a este ciclo de 

estudos e as expectativas do inicio do Estágio Profissional, enquanto espaço 

especial de formação.  

 Na segunda parte é realizado um enquadramento da prática profissional 

do professor de Educação Física abordando os temas do contexto teórico: 

"Educação e a Necessidade de Educação Física" e o "Ser Professor de 

Educação Física". Esta parte contém ainda a caracterização do contexto 

funcional, especificando as características da escola, da turma e do núcleo de 

estágio em que o Estágio Profissional decorreu. 

 A terceira parte, referente à realização da prática profissional, situa as 

experiências mais relacionadas com a acção prática e correspondente reflexão 

organizando-se, para isso, em 3 áreas: na organização e gestão do processo 

de ensino e aprendizagem, nas relações com a comunidade e, por último, no 

estudo denominado "Fitschool - Treino Funcional na Escola". A parte final do 

relatório apresenta as conclusões. 

 Este relatório pretende assumir a oportunidade de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional neste percurso de formação enquanto professor 

de Educação Física, realizando um relatório sobre o decurso do Estágio 

Profissional, utilizando as ferramentas reflexivas do modelo reflexivo de 

formação de professores e os documentos produzidos ao longo do ano de 

Estágio Profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

REFLEXÃO; SER PROFESSOR
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Abstract 

 

 This Pre-Service Report (REP) intend to reflect the experiences during 

the execution of the Professional Pre-Service framed in the 2nd year of the 2nd 

cycle in Teaching Physical Education in Elementary and Secondary School, of 

Faculty of Sport, University of Porto, in the school year of 2013/2014.  

 This document is structured in 3 main parts. The first part consists of the 

biographical framework where previous experiences are presented to the 

training period concerning this course of study and the expectations of the 

beginning of the pre-service as a special education space.  

 The second part of the framework is an accomplished professional 

practice of physical education teacher addressing the topics of theoretical 

context: "Education and the Need for Physical Education" and "Being a Physical 

Education Teacher." This part also contains the characterization of the 

functional context, specifying the characteristics of the school, the class and the 

core stage where the pre-service took place.  

 The third part, regarding the fulfillment of professional practice, lies the 

most related experiments with the practical action and corresponding reflection 

organizing themselves to do so, in three areas: the organization and 

management of the teaching and learning process, the relations with the 

community and lastly, a study called "Fitschool - Functional Training at School". 

The final part of the report presents the conclusions.  

 This report aims to take the opportunity of learning and professional 

development in this training path as a Physical Education teacher, doing a 

report on the course of the pre-service, using the tools of the reflective model of 

teacher training and the documents produced during the year of pre-service. 

 

KEYWORS: PHYSICAL EDUCATION; PRE-SERVICE; REFLECTION;                         

BEING A TEACHER.
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Introdução 

 Este documento denominado "Relatório de Estágio Profissional", refere-

se ao Estágio Profissional realizado no âmbito ciclo de estudos conducente à 

atribuição do grau de Mestre de Ensino de Educação Física no Ensino Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto . O Estágio 

Profissional representa a última fase da formação de Professores, etapa que 

faz a ponte entre a formação e a iniciação da carreira docente. Assim, o 

objectivo deste documento passa por expor a vivência do que decorreu na 

Escola Secundária D. Dinis, em Santo Tirso. 

 O processo de Estágio Profissional baseia-se na Prática de Ensino 

Supervisionada, supervisionada por um Professor Cooperante. Logo aqui, 

pode-se verificar que existe uma grande importância na ligação que é 

estabelecida entre o Professor Estagiário e o Professor Cooperante, uma 

ligação de exigência, responsabilidade e partilha de conhecimentos. 

 O Estágio Profissional assume uma grande relevância para o futuro 

desempenhar das funções de docente, visto ser o promotor do 

desenvolvimento de competências práticas que se assumem fulcrais para o 

desempenhar da profissão e que decorrem das experiências concretas vividas 

em situações práticas reais aliadas a todo o processo reflexivo posterior que 

permite ao professor fundamentar e melhorar a sua prática.  

 Por forma a resumir todo este processo de desenvolvimento pelo qual 

passei no último ano lectivo elaborei este documento para documentar todas as 

experiências vividas, as reflexões que retirei das mesmas, acontecimentos, 

dúvidas e as dificuldades com que me fui deparando ao longo deste processo. 

 Aliado ao desempenhar da profissão de docência, este Estágio 

Profissional contempla uma vertente mais investigava mas que também é 

necessária à profissão de docente. Investigar a sua prática é um dos caminhos 

para se tornar um profissional cada vez melhor. E, assim, em conjunto com os 

meus colegas de estágio, foi desenvolvido um estudo, no âmbito de um 

projecto de investigação - acção, que me levou a adquirir novas competências 

inerentes ao desempenhar da profissão de docente. 
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 Este é o verdadeiro processo, o Estágio Profissional, que permite a 

qualquer estudante perceber qual a realidade da profissão de professor. Este 

percurso abriu o meu ponto de vista neste aspecto, visto que me possibilitou 

entender ainda melhor e, acima de tudo vivenciar, os fundamentos diários 

pelos quais se rege um professor de Educação Física. Fiquei assim a entender 

a profissão nos seus diferentes âmbitos, nas diferentes actividades em que o 

professor tem voz activa e nas diferentes interacções que o mesmo estabelece 

com os diversos agentes escolares. Devido a isto, foi uma experiência 

enriquecedora em diferentes vertentes, que me permitiram aprofundar os meus 

pontos de vista e adoptar novas perspectivas sobre a profissão docente.
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2.1- Autobiografia 

 Todo o percurso que fiz até atingir este momento, fica marcado por uma 

pluralidade de experiências que exerceram uma grande influência em mim. 

Influência essa que se traduz em transformações na minha personalidade, na 

adopção de novos pontos de vista e também no meu comportamento. Como 

Professor Estagiário, é inegável que as acções que desempenho estão 

fortemente influenciadas por estas experiências prévias que produzem as 

denominadas pré-concepções. Com este tópico pretendo expor de que forma a 

minha vivência anterior à entrada neste Estágio Profissional, influenciou o 

caminho para atingir o mesmo. 

 Desde criança que fui influenciado pelo meu meio familiar a praticar 

Desporto, sendo este aspecto observável no facto de ter frequentado uma 

escola de Natação durante todo o ensino primário, passando posteriormente 

para o Futebol no qual ainda estou inserido nos dias de hoje. Assim, sempre fui 

atleta, ainda que de uma forma amadora, paralelamente ao papel de estudante. 

O facto de ser atleta durante todo este tempo fez com que o Desporto se 

tornasse o meu dia-a-dia, a actividade que não se esgotava e que me fazia 

querer mais todos os dias. Contudo, o Desporto não trata só de Natação e 

Futebol...  Felizmente, durante todo o meu processo formativo básico e 

secundário encontrei Professores de Educação Física que me proporcionaram 

uma pluralidade de vivências de diversas modalidades que me faziam sentir 

com vontade de as praticar e, sobretudo, de saber mais sobre elas, de evoluir a 

minha prática nas mesmas. Estes aspectos foram determinantes para tomar a 

decisão em ingressar no ensino superior, na Faculdade de Desporto. Foi uma 

decisão que, para mim, fazia todo o sentido, visto que queria saber mais sobre 

Desporto, sobre as modalidades, sobre todos os aspectos que envolve o "ser 

atleta" e, definitivamente, foi uma decisão acertada. Passei a ter uma vivência 

plural desportiva todos os dias e, não só, quando tinhas aulas de Educação 

Física. 

 Frequentar a Licenciatura em Ciências do Desporto expandiu muitos os 

meus horizontes, a minha maneira de pensar e de olhar para a realidade. Fez-

me, sobretudo, começar a olhar para as modalidades não só do ponto de vista 
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do executar mas, também, dos procedimentos e das condições que se devem 

adoptar e proporcionar, respectivamente, para que se possa aprender como 

executar e, após isso, como executar o melhor possível. Isto, fruto também da 

estrutura do ciclo de estudos da Licenciatura que obriga a que seja feita uma 

opção no 2º ano, fez com me dedicasse à área do treino, especificamente da 

modalidade de Futebol. Apesar de o treino ter uma enorme componente 

competitiva, tem também, uma grande componente pedagógica e motivacional, 

sendo que estas duas últimas componentes são as que mais retiro para os dias 

de hoje em que desempenho a função de Professor Estagiário. É crucial o 

Professor ter um papel pedagógico para com os alunos, e este inclui, além do 

ensino das matérias, uma capacidade motivadora para a prática, por vários 

motivos, passando eles pelo aluno que não gosta de Educação Física, ao aluno 

que não gosta só de Voleibol e até mesmo o aluno que precisa daquele 

empurrão para chegar aos 20 valores. Porém, esta vertente pedagógica que 

falei, levou-me sempre a relembrar os Professores de Educação Física que tive 

durante o meu percurso formativo, relembrava-me das situações em que o 

Professor me explicava os gestos, dos momentos em que me chamava a 

atenção para algum comportamento incorrecto e eu começava-me a rever 

nessa função. Assim, fruto também do término da minha Licenciatura, uma 

dúvida surgiu: aprofundar o meu estudo sobre o ramo do Treino Desportivo ou 

aprender a vertente pedagógica de que falei? 

 Pois bem, aqui, nesta dúvida, entrou na equação um factor novo: a saída 

profissional. A profissão de Treinador não é de todo uma profissão que garanta 

uma carreira estável, muito longe disso. Face à conjuntura actual do meu país, 

também se torna difícil conseguir ter uma carreira de Professor de Educação 

Física. Porém, optar pela carreira de Treinador limita um pouco o raio de acção 

e, quando quero dizer que limita, refiro-me que não é possível exercer a 

profissão de Professor de Educação Física, ainda que, tal como referi em cima, 

são 2 profissões que considero ter muitos aspectos em comum. Foi adoptando 

este ponto de vista que optei por entrar no Mestrado de Ensino de Educação 

Física no Ensino Básico e Secundário. Fiz a escolha que me permite ter 
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sempre mais opções em aberto para quando entrar para o mercado de trabalho 

e felizmente, tornou-se a escolha mais acertada. 

2.2- Expectativas Iniciais 

 Encaro o Estágio Profissional como o passo inevitável e fundamental 

para se terminar todo o processo formativo do qual fui alvo, que contempla os 3 

anos da Licenciatura e o 1º ano do Mestrado. Fiz por aproveitar este ano de 

estágio ao máximo, por forma a dotar-me do maior número possível de 

capacidades e estratégias para o futuro desempenhar da profissão.  

 Todo o conhecimento adquirido nestes 4 anos que referi, só fazem 

sentido se forem confrontados com a prática, possível através da realização 

deste estágio profissional. Segundo as normas orientadoras que balizam este 

estágio profissional, "o estágio profissional entende-se como um projecto de 

formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação actual da relação teoria 

prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar".1 Este confronto 

torna-se necessário porque a prática não é dissociável da teoria, visto que, é 

necessário um suporte teórico para se estar sempre dotado de estratégias e 

soluções. Por outro lado a teoria necessita da maleabilidade que só a prática 

pode conferir. Ainda sobre a relação teoria/prática que o estágio profissional 

estabelece, partindo das normas orientadoras, "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". Da mesma forma que 

a competência pedagógica só se forma em condição de exercício de prática. 

 Segundo as normas orientadoras deste estágio profissional, "o EP visa a 

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

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

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

aos desafios e exigências da profissão". Assim, para além do confronto entre a 

                                            
1Matos, Z. (2013). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básicos 

e secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 
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teoria e a prática que referi, torna-se a primeira vez que me é possível 

desempenhar a função de Professor. Ainda que o desempenhar da profissão 

seja de uma forma supervisionada por um Professor Cooperante, fui realmente 

Professor daquela turma durante um ano lectivo. Aqui não considero 

importante sentir-me como Professor apenas para ter esse título, mas para 

realmente desempenhar a sua função, ensinar, educar. Este estágio torna-se 

numa oportunidade soberana para se aprender a ensinar e se tornar um 

Educador Profissional. Citando novamente o as normas orientadoras, "o 

projecto de formação tem como objectivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade"2. 

 Numa etapa inicial sentia-me confiante para a realização deste estágio e 

preparado para o encarar todas as dificuldades que tinha consciência que 

poderiam surgir. Contudo, as dificuldades encontradas superaram as 

esperadas e isto obrigou-me a uma constante adaptação, redefinição de 

estratégias e rotinas por forma a levar este estágio profissional a bom porto. O 

constante acompanhamento de um Professor Cooperante, que representa todo 

o conhecimento prático indispensável para se conduzir o processo de ensino - 

aprendizagem, revelou-se um grande suporte durante esta caminhada. O facto 

de o Professor Cooperante não me solucionar os problemas, mas sim, levantar 

constantes questões que me obrigaram a pensar nos problemas que me 

surgiram durante o processo de ensino - aprendizagem levou-me a ter uma 

constante atitude e postura reflexiva sobre todo o processo. Isto levou também 

a que fosse possível construir o meu próprio conhecimento e competência. 

 Em suma, todo o processo formativo pelo qual passei nos últimos 4 anos 

dotou-me de todos os conhecimentos e conteúdos necessários para se 

leccionar as diferentes matérias. Contudo, para se ensinar e promover 

aprendizagem nos alunos é necessário recorrer a diferentes estratégias e, 

acima de tudo, estar preparado para todos os conflitos e imprevistos que 

                                            
2
 Matos, Z. (2013). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básicos 

e secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. 
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surgiram. O Estágio Profissional possibilitou-me a aprendizagem de diferentes 

estratégias que me permitem suprimir estes conflitos e imprevistos que surgem 

durante o processo de ensino - aprendizagem. 
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Enquadramento da Prática Profissional 

3.1- Enquadramento Concetual 

3.1.1- A Educação e a necessidade de Educação Física 

 A Educação, é uma necessidade intimamente ligada à existência 

humana. Uma criança nasce simples, frágil. Esta ser não está definido pela 

natureza, necessita de ser formada e aprender os moldes da vida humana, 

uma vez que para ele, tudo é novidade, tudo da sua cultura terá que ser 

ensinado. Contudo, toda esta carência, pode e deve ser vista como uma 

possibilidade. Possibilidade de crescer, de evoluir. Para isso, tem que existir 

uma transferência de saberes, de valores, de princípios, ou seja, uma 

educação do Homem. 

 Savater (2006, pág.28) reforça esta ideia anterior, dizendo que " a 

educação é a cunhagem efectiva do humano ali onde só existe como 

possibilidade. Antes de ser educada não existe na criança nenhuma 

personalidade própria que o ensino avassale mas só uma série de disposições 

genéricas. fruto do acaso biológico; através da aprendizagem (não apenas 

submetendo-se a ela, mas também rebelando-se contra ela e inovando a partir 

dela) forjar-se-á a sua identidade pessoal irrepetível." 

 Procurando atribuir um significado ao conceito "Educação", Bento (1995) 

entende por educação um meio para o Homem se formar como sujeito e como 

pessoa, construindo a sua autonomia, tendo em conta o entendimento de si 

próprio, dos outros e do mundo. Para o mesmo autor, educar é fazer o Homem 

em humanidade - trata de realizar o que o Homem ainda não é, o que o 

Homem pode ser; é levar o que está num saber mais baixo para um saber mais 

alto; e ainda mudar e modificar cada individuo para ascender à consciência do 

"eu". 

 Como refere Matos (2014, p. 15), "a educação tende para uma 

descoberta progressiva do Homem face a si mesmo e face à realidade que o 

inclui e transcende; educar o Homem com princípios e valores supratemporais 

que perfazem a ideia do Homem ainda e sempre por cumprir. 

 Hannoun (s/d, pág. 110) refere ainda que "educar é libertar, é ensinar a 

tornar-se autónomo, é ensinar a conquistar uma autonomia real, contra as 
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coisas, contra os homens e contra si próprio. Educar uma criança é ensiná-la a 

agir segundo si própria, ensiná-la a passar sem a educação." 

 Assim, voltando novamente a Matos (2014), falando de educação fala-se 

sobre um processo que permite transformações duradouras e significativas 

para o desenvolvimento e formação do ser humano. É ainda falar da 

intencionalidade, da organização, das condições e circunstâncias, da qualidade 

e quantidade de tarefas, do tempo e do espaço, da estrutura, da sistemática do 

processo educativo. 

 Numa forma de ver a educação sob a perspectiva de quem educa, 

Savater (2006)  refere que qualquer pessoa é capaz de ensinar algo, o que não 

quer dizer que todos sejam capazes de ensinar todas as coisas. Porém, 

acrescenta que para educar os outros é necessário ter vivido antes deles, não 

tendo por base a idade dos indivíduos, mas ter vivido antes o conhecimento 

que pretende transmitir. Contudo, face aos vários saberes e dimensões 

educativas reclamadas por uma educação de qualidade torna-se necessário 

que exista alguém que se dedique profissionalmente ao ensino por ser um 

conhecimento que ultrapassa o empírico e o tradicional (Matos s/d). 

 Assim, contextualizando este tópico sugerido por Savater, de que 

qualquer pessoa pode ensinar algo, este processo, o ensino. pode processar-

se dentro e fora das instituições escolares. Aqui, segundo Bento (1995) pode-

se atribuir dois sentidos que a educação pode tomar: lato e restrito. A educação 

em sentido lato, ou também denominada latente ou oculta, ocorre sem ser 

planeada, não tem um cariz intencional e pode ocorrer em qualquer situação. 

Ocorre por via de interacções que podem envolver pessoas, coisas, a natureza, 

factos, resumidamente, todas as situações que podem exercer uma influência 

educativa sobre os sujeitos. Por outro lado, a educação em sentido restrito, 

resulta de uma acção intencional e tem sempre por base objectivos. Esta acção 

decorre sempre entre, pelo menos, duas pessoas, onde existe uma diferença 

de competência, neste caso um educador e um educando. Assim, através de 

um acontecimento de transmissão, pretende-se que a diferença de 

competências que existe seja ultrapassada. 
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 É sobre esta segunda acção, a acção intencional, que o professor deve 

balizar toda a sua intervenção, visto que é o responsável pela educação dos 

seus educandos e é o guia de todo o processo de ensino - aprendizagem. 

 O conceito de formação, também se reporta à evolução do individuo e, 

utilizando a definição de Meinberg (1992), diz respeito a um processo a partir 

do qual cada um concebe a sua acção, sendo assim a formação um 

acontecimento "interior" a quem está em formação. O mesmo autor refere 

ainda que este processo de formação exige, sobretudo, a aquisição de uma 

competência que à qual o sujeito chega através da acção. Assim, partindo do 

conceito de que a capacidade de acção é uma ideia chave do processo 

formativo, pode-se dizer que a corporalidade integra esta capacidade de acção 

sendo, assim, um elemento constitutivo da formação da pessoa. 

 Deste modo, a corporalidade assume-se como um elemento formativo 

no que diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de acção do aluno. 

Partindo deste pressuposto e analisando as disciplinas que compõe o currículo 

escolar, a Educação Física é a única capaz de formar crianças e jovens 

contemplando a sua corporalidade. 

 A aula de EF justifica-se e é pertinente, se com as suas características 

muito específicas, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de acção 

corporal que pode acontecer através do: exercício físico; jogo; desporto; acção 

motora (Meinberg, 1992). 

 Contudo, este desenvolvimento deve ser regrado por objectivos. 

Meinberg (1992) define 6 domínios sobre os quais a EF deve estabelecer 

objectivos, sendo eles: 1 - Desportivo motor; 2 - Objectivos afectivos; 3 - 

Objectivos estéticos; 4 - Objectivos sociais; 5 - Objectivos éticos; 6 - Objectivos 

centrados na saúde, fitness e bem-estar. 

 Já Crum, (1996) define 3 áreas sobre as quais a EF na escola tem 

influência directa: na aquisição de condição, estruturação do comportamento 

motor e na formação pessoal, cultural e social.  

 Tendo por base estas duas teorias, pode-se afirmar que a EF é uma 

disciplina capaz de formar indivíduos tendo em conta todas as suas dimensões, 

forma-os como um todo, não dissociando ou esquecendo qualquer parte. 
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 Como refere Bento, citado por Matos (2014, p. 25) "o desporto é 

educativo quando coloca obstáculos, tarefas e exigências, quando obriga a 

observar regras e ao relacionamento com o outro, quando apela ao melhor 

rendimento de cada um, quando permite a cada um conhecer-se e às duas 

possibilidades, quando apela ao rendimento na competição criando situações 

de alegria e frustração". 

3.1.2- Ser Professor de Educação Física 

 A figura "Professor" foi sempre algo que eu admirei quando tinha o posto 

de aluno. Sempre me questionei como era possível uma pessoa saber tanto 

sobre uma determinada matéria ou como conseguia explicar a mesma matéria 

de várias formas diferentes. Contudo admirei ainda mais todos os Professores 

de Educação Física que tive ao longo do meu currículo escolar. Considerei-os 

sempre Professores diferentes dos restantes, pela proximidade que tinham dos 

alunos e pela forma positiva como me marcaram.  

 Nos dias que correm, a escola assume um papel essencial no processo 

de formação desportiva das crianças e jovens, já que é dentro delas que estes 

passam grande parte do seu tempo diário. E este é um dos motivos pelo qual 

os professores de educação física são professores especiais e desempenham 

um papel extremamente importante. 

 Face à diversidade que caracteriza a sociedade actual, a escola assume 

funções acrescidas no sentido de formar os jovens para o futuro. Tendo isto em 

consideração, o professor surge como um elo de ligação, determinante para a 

operacionalização da mudança necessária na educação, que se irá reflectir na 

criação de uma escola capaz de corresponder à diversidade (Pereira, 2004). 

 O professor assume um reportório de funções muito diversificadas, 

senão veja-se: para além do papel importante que tem na produção e 

estruturação do conhecimento e sua aquisição por parte do aluno, o professor 

é ainda responsável pela gestão da aula, pela gestão das relações pessoais, 

deve gerir conflitos, realizar a gestão administrativa e deve ainda ser gestor das 

interacções entre pares e entre a escola e a comunidade. Assim, a profissão de 

professor comporta uma grande diversidade de tarefas, que segundo Matos 

(1989), exigem conhecimentos como forma de as resolver, capacidade de 
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análise do aluno de modo a integrar na resolução das tarefas os seus 

interesses e necessidades; habilidades e hábitos de modo a resolver todas as 

tarefas com qualidade e eficácia.  

 Torna-se difícil realizar uma definição para o que é um bom professor, 

visto serem inúmeras as características que podemos atribuir a tal título, 

porém, pode-se entender como bom professor o que apresenta um conjunto de 

qualidades, o saber (conhecimento), o saber - fazer (capacidades) e o saber - 

estar (atitudes), às quais, se foi progressivamente impondo o conceito de 

competências. Para Mialaret (1991),o professor só poderá desempenhar 

devidamente a sua missão se apresentar tripla competência: no plano do 

conhecimento, no plano psicológico e no plano psicossociológico.  

 Nóvoa (2009) caracteriza o bom professor tendo por base 5 

características: 

 Conhecimento - Para ensinar é fundamental conhecer e, para além 

disso, o trabalho de um bom professor é o de construir práticas docentes 

que conduzam os alunos à aprendizagem. 

 Cultura Profissional - o bom professor deve  integrar-se na profissão, 

compreender os sentidos da instituição e aprender através do diálogo e 

interacção com os seus colegas mais experientes.  

 Tato Pedagógico - ser um bom professor é ir além da leccionação da 

matéria da aula. Um bom professor conquista os seus alunos, 

motivando-os para o trabalho escolar. Trata-se uma dimensão pessoal. 

 Trabalho em Equipa - cada vez mais, ser professor apela às dimensões 

colectivas e colaborativas, da intervenção conjunta e do trabalho em 

equipa, de forma a melhorar o processo de ensino - aprendizagem dos 

seus alunos. O exercício profissional organiza-se, cada vez mais, em 

torno de comunidades de prática, seja no interior da escola, seja noutros 

contextos para além da instituição. 

 Compromisso Social - educar não passa só pela transmissão de 

conhecimento mas, também, conduzir os alunos no sentido dos valores, 

princípios de justiça, inclusão social e diversidade cultural. É assegurar 
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que todo e qualquer aluno faz parte do contexto em que se encontra 

inserido, de modo a que seja incluído na cultura da escola. 

 

 Tal como refere Coelho (2011, p. 37), "ser professor é dedicar-se 

principalmente ao outro, ou seja, na dimensão do trabalho docente, o professor 

deve ter plena consciência de que o aluno é e será sempre o centro do seu 

trabalho e que isso exige muito mais do que olhares tecnicistas ou olhares 

desfasados da realidade social. Ser professor é ter a capacidade de tornar o 

aluno cada vez mais, actor social consciente do seu papel e contributo." 

 Umas das grandes aprendizagens que retirei deste ano de EP passou 

por saber que não basta ter um vasto domínio de toda a matéria de ensino, 

ainda que sendo determinante, não é suficiente para transformar todo esse 

conhecimento em matéria apreensível pelo aluno. Assim, e adoptando a visão 

de Shulman (1987, cit. por Graça 1999) apresenta-se de seguida um conjunto 

de constructos do conhecimento, bases da competência para o ensino: 

 Conhecimento do conteúdo: o professor deve possuir um conhecimento 

sólido, integrado e não fragmentado de factos e conceitos da disciplina 

(Matos, 1989) pois, sem conhecer a matéria que ensina não pode 

verdadeiramente cumprir o papel educativo e formativo da disciplina que 

lecciona. 

 Conhecimento pedagógico geral: conhecimento relacionado com os 

métodos de ensino que são comuns a diferentes matérias. Este 

conhecimento emerge nas adaptações que o professor realiza de modo 

a torna a matéria da disciplina acessível aos alunos (Graça, 1999) 

 Conhecimento pedagógico do conteúdo: segundo Graça (1999) é o 

conhecimento de como ensinar uma matéria específica num contexto 

específico. Este conhecimento resulta do cruzamento das dimensões, 

conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico geral e 

conhecimento dos contextos educativos. 

 Conhecimento curricular: é o conhecimento que permite uma selecção 

da extensão e profundidade a dar às diferentes matérias (Matos, 1989). 

Assim, conhecendo os programas e conteúdos, o professor é capaz de 
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articular vertical e horizontalmente a sua disciplina, relacionando-a com 

as restantes no alcance dos objectivos de ensino. 

 Conhecimento dos contextos educativos: é fundamental conhecer o 

contexto onde se desenrola a acção e ainda, qual o seu impacto na 

intervenção do professor. 

 Conhecimento dos alunos e suas características:  conhecer o aluno 

(características físicas, motoras, cognitivas, sócio - afectivas), o que ele 

sabe e como aprende. 

 Conhecimento dos fins educativos: conhecimento acerca dos objectivos, 

propósitos e funcionamento do sistema educativo. 

 

Ser professor é, por tudo isto, ser capaz de agir com pertinência perante 

qualquer situação que se apresente, sabendo avaliar, mobilizar os saberes 

necessários e actuar considerando as características do contexto em que está 

inserido. Segundo Matos (1989, pág.27) " as tomadas de decisão do professor, 

para garantir eficácia e coerência da sua actuação têm porém que a pressupor 

integrada no complexo, unitário e integral processo que é o ensino - 

aprendizagem".  

 Para atingir este nível de actuação torna-se necessário um constante 

processo de crescimento e evolução durante o qual as experiências vividas 

ganham maior significado e contribuem para o crescimento enquanto professor, 

correspondente à experiência e capacidades perceptivas. 
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3.2- Enquadramento Funcional 

3.2.1- Escola Secundária D. Dinis 

 A Escola Secundária de D. Dinis de Santo Tirso foi a minha primeira 

opção para a realização deste Estágio Profissional. Foi a minha primeira opção 

por ser a escola com maior proximidade com a minha residência. O facto de a 

situação económica do país não ser a desejada, obrigou-me a ter este aspecto 

em conta, optando pela solução que se tornaria mais vantajosa e menos 

dispendiosa para mim. 

 Não tinha nenhum conhecimento concreto sobre a escola, apenas 

algumas expectativas face à partilha de ideias com colegas da Faculdade que 

revelavam que a Escola D. Dinis era um excelente local para realizar o Estágio 

Profissional. A 1ª impressão confirmou estas expectativas. A Escola 

Secundária D. Dinis está dotada de excelentes condições para a leccionação 

das aulas de Educação Física que, no meu caso específico, como Professor 

Estagiário de Educação Física, são as que me dizem respeito. 

 A escola possuí umas instalações desportivas riquíssimas sob o ponto 

de vista da pluralidade de opções de conteúdos que permitem abordar. Possui 

um Pavilhão Gimnodesportivo que se pode subdividir em 3 espaços 

possibilitando assim o decorrer de 3 aulas em simultâneo onde é possível 

leccionar os Jogos Desportivos Colectivos que integram a planificação, bem 

como os Desportos de Raquetes. Possui ainda um Ginásio onde é possível 

leccionar Ginástica bem como Atletismo (Salto em altura). Está dotada ainda 

de um espaço exterior, mais concretamente uma pista de atletismo, que neste 

momento se encontra inutilizável face às obras de requalificação de que a 

escola tem sido alvo. 

 Face a um protocolo estabelecido entre a Escola e o Ginásio Clube de 

Santo Tirso (G.C.S.T) é ainda possível usufruir das instalações dessa 

instituição. As instalações são compostas por um Pavilhão Gimnodesportivo 

muito semelhante ao da Escola, uma piscina e courts de Ténis que podem ser 

utilizados, consoante a disponibilidade, para leccionar as respectivas 

modalidades. Este protocolo possibilita aos Professores de Educação Física 
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uma pluralidade de matérias a abordar, que se pode traduzir em uma maior 

riqueza motora por parte dos alunos. 

3.2.2- Núcleos de Estágio 

 O núcleo de estágio no qual estive inserido tornou-se uma parceria 

essencial durante todo o Estágio Profissional. O facto de ter com colega de 

núcleo de estágio um amigo de longa data fez com que existisse muito trabalho 

de equipa e partilha de experiências no decorrer de todo este percurso. 

 O núcleo de estágio traduz-se, sem dúvida, em uma parte muito 

importante no decorrer deste processo. O facto de observar as aulas do meu 

colega de núcleo fez com que apreendesse muitas aprendizagens. Facto que 

se deve a observar alunos diferentes, com uma dinâmica diferente que resulta 

em novas aprendizagens, diferentes das que vivenciei com a minha prática. 

Discutiu-se sempre o que esteve bem e o que esteve menos bem nas aulas de 

cada um, apresentou-se sempre alternativas ao que correu menos bem e de 

que forma se pode melhorar por forma a melhorar cada vez mais a nossa 

prática. De facto, produziu-se sempre uma reflexão em conjunto que 

possibilitou uma constante melhoria do processo de ensino - aprendizagem.  

 As reuniões semanais que foram realizadas com o Professor 

Cooperante traduziam-se em momentos de grande aprendizagem. O facto de o 

Professor Cooperante levantar sempre questões sobre a prática, obrigando a 

pensar, a fundamentar, a questionar as opções tomadas fazia com que todas 

essas mesmas opções fossem devidamente fundamentadas, aspecto que é 

crucial no ensino, visto que se trata uma acção planeada e intencional. 

 Por fim, mas não menos importante, a relação desenvolvida com os 

colegas do outro núcleo de estágio. A reflexão conjunta que referi, estendeu-se 

em diversas situações para com os restantes colegas. Para além de se 

partilhar, com grande abertura, todas as dúvidas existentes, estando sempre 

todos disponíveis para se entre ajudar, os 2 núcleos de estágio cooperaram na 

organização e realização de diversas actividades, como por exemplo a 

conferência "Exercício Físico, Performance, Estética e Saúde", bem como a 

actividade prática "Fit-Games" que abordarei com pormenor no capítulo da 

"Participação na Escola e Relações com a Comunidade". 
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3.2.3- A Turma 

 Para ser possível um melhor conhecimento dos alunos, no inicio do ano 

lectivo foi solicitado aos mesmos que preenchessem uma ficha individual. O 

conhecimento do contexto em que se está inserido permite saber que 

comportamentos se devem ter para obter a resposta desejada. 

 Este conhecimento permitiu-me numa fase inicial ficar uma ideia global 

da turma e de cada um dos alunos, ajudando-me na realização de 

planeamentos, na fase inicial, tornando o ensino mais eficaz. 

 De seguida, vou apresentar alguns dados, sob a forma de gráfico, por 

forma a ilustrar alguns dos aspectos mais relevantes para o conhecimento da 

turma: 

13
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Número e Género

Masculino
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Figura  1 : Caracterização da turma : Gráfico 1 

 A turma que me foi atribuída foi composta por 25 alunos, sendo 13 do 

sexo Masculino e 12 do sexo Feminino. Este dado revela que existe um 

equilíbrio entre alunos dos dois géneros. 
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Figura  2 : Caracterização da turma : Gráfico 2 
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 Os alunos que fazem parte da turma têm idades compreendidas entre os 

14 e 15 anos, sendo esta a faixa etária normal de alunos que compõe este ano 

lectivo. Este dado permite chegar à conclusão que a turma tem um bom 

aproveitamento escolar, representado por não existirem retenções nos anos 

lectivos anteriores. 
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Figura  3 : Caracterização da turma : Gráfico 3 

 

 Estes dados, relativos à área de residência dos alunos, permitem 

constatar que 21 dos 25 alunos residem no concelho de Santo Tirso. Apenas 4 

vivem fora do concelho, em Carreira (V. N. de Famalicão) e Sanfins de Ferreira 

e Paços de Ferreira. Visto que o horário da turma em questão compreende que 

as aulas, tanto à terça-feira como à sexta-feira, sejam às 8:30h da manhã este 

dado pode interferir na presença atempada às aulas, principalmente no caso 

dos alunos que vivem mais longe da escola. Associado a este aspecto surge 

também a possibilidade de interferências no normal funcionamento dos 

transportes públicos, que não são controláveis.   
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Figura  4 : Caracterização da turma : Gráfico 4 
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Figura  5 : Caracterização da turma : Gráfico 5 

 No que diz respeito aos problemas de saúde detectados nos alunos da 

turma, foram 7 os alunos que enunciaram apresentar diversos tipos de 

problemas. Estes problemas dividem-se em problemas de visão, asma, 

bronquite e coluna vertebral, sendo a visão e asma os problemas com maior 

incidência. De todos os problemas salientados não existe nenhum caso em 

específico que impossibilite algum aluno para a prática de actividade física, ou 

seja, apesar dos problemas mencionados todos os alunos podem realizar a 

aula de Educação Física. 
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Figura  6 : Caracterização da turma : Gráfico 6 

 23 dos 25 alunos da turma revelam ter gosto pela disciplina de 

Educação Física. Este dado é indicador que os alunos se encontram motivados 

para as aulas e que tem gosto pelas matérias abordadas nas mesmas, o que 

se pode tornar um factor facilitador da acção do Professor. 

 

Figura  7 : Caracterização da turma : Gráfico 7 

 Com estes resultados, pode-se constatar que o gosto que os alunos 

mostram pela disciplina, de uma forma geral, corresponde a resultados bons 

nas classificações finais dos anos lectivos anteriores. Em todo o 3º ciclo 

nenhum aluno acabou o ano com classificação negativa e, tanto no 7º como no 

8º ano, aproximadamente metade dos alunos terminou com a classificação 

máxima, 5 valores. No 9º ano existe um acréscimo dos alunos com a nota 

máxima, passando de 13 para 19 alunos com classificação de 5 valores, 

aproximadamente 75% da turma. Estes dados podem indicar que a turma 
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apresenta uma nível muito bom, quer seja a nível de reportório motor na 

execução das diferentes habilidades ou até mesmo ao nível das atitudes e 

conhecimentos. Estes dados podem também demonstrar que os alunos se 

encontram motivados a atingir bons resultados o que também pode ajudar o 

Professor, transmitindo-se numa motivação por parte dos alunos para as aulas 

e para o conhecimento. 

 

Figura  8 : Caracterização da turma : Gráfico 8 

 A partir deste gráfico pode-se constatar que os alunos atribuem a sua 

preferência às modalidades desportivas colectivas, com maior ênfase no 

Voleibol, Futsal, Andebol, respectivamente. Julgo serem opções normais visto 

serem as modalidades em que os alunos tem mais vivência ao longo do 

percurso escolar, nomeadamente no 2º e 3º ciclo. Estando 2 destas 

modalidades (Voleibol e Andebol)  integradas no planeamento anual da turma 

para o ano lectivo este dado pode ser um factor acrescido de motivação para 

um grupo de alunos, visto que vão abordar a sua preferência de matéria. Este 

dado pode ainda traduzir, tal como se sucedeu nesta turma, uma forte 

influência da actividade que os alunos realizam fora do contexto escolar que se 

pode traduzir em um nível superior de realização das habilidades e 

conhecimento da modalidade.  
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Figura  9 : Caracterização da turma : Gráfico 9 

 Pode-se verificar que a modalidade em que quase 50% dos alunos (11) 

refere ter dificuldades é a Ginástica. Visto ser uma modalidade que foi 

abordada ao longo do ano, este dado traduziu-se em alguma reticência e 

adopção de posturas de defesa nas aulas por parte dos alunos, em alguns 

momentos. Este dado permitiu-me estar sempre alerta para a postura dos 

alunos nas aulas de Ginástica e incentivá-los a participarem mais nas aulas por 

forma a superarem as suas dificuldades.   

 

Figura  10 : Caracterização da turma : Gráfico 10 

 Observa-se que 19 dos 25 alunos da turma praticam actividade física de 

uma forma regular. Este dado permite concluir que grande parcela da turma 

apresenta hábitos de prática de actividade física e uma boa predisposição para 
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a mesma. Os alunos que não praticam regularmente actividade física 

apresentam os motivos da falta de tempo (3) e dos horários de prática 

disponíveis serem inconvenientes (1). 2 alunos não apresentaram nenhum 

motivo. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Actividades praticadas

 

Figura  11 : Caracterização da turma : Gráfico 11 

 No que diz respeito às actividades que os alunos praticam, não existe 

uma modalidade predominante mas sim um grupo de 4 modalidades (Voleibol, 

Futsal, Andebol e Futebol) que se destacam perante as restantes. Estes dados 

permitiram concluir que a grande parcela da turma era fisicamente activa o que 

se iria revelar mais tarde, numa turma com uma disponibilidade motora muito 

boa. 
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4 - REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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4- Realização da Prática Profissional 

4.1- Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

4.1.1- Enquadramento Conceptual do Planeamento 

 O planeamento é um processo racional, consciente e direccionado que 

regula todo um processo, neste caso específico, o processo de ensino - 

aprendizagem. É tarefa do Professor a realização, operacionalização e, caso 

seja necessário, alteração do planeamento.  

 Este planeamento está dependente e deve ser realizado tendo por base 

as decisões tomadas a nível macro e meso, sendo esta tomada de decisão o 

nível micro, do qual o professor é responsável. A tomada de decisão a nível 

macro refere-se às políticas educativas seleccionadas pelo Ministério da 

Educação e o nível meso representa as decisões tomadas pela escola, que são 

observáveis no projecto curricular da escola, no concelho pedagógico e nos 

diversos departamentos. O Professor está encarregue pela tomada de decisão 

mais específica, o nível micro, que está direccionado para todas as decisões 

tomadas para a realização do processo de ensino - aprendizagem. 

 Assim, segundo Bento (2003), pode-se confirmar estes níveis de tomada 

de decisão e a sua interdependência quando refere que o planeamento faz a 

ligação entre as pretensões inerentes ao sistema de ensino e aos programas 

das respectivas disciplinas, e a sua realização prática, sendo uma actividade 

prospectiva, directamente situada e empenhada na realização do ensino que 

se consuma na sequência: "elaboração do plano - realização do plano - 

controlo do plano - confirmação ou alteração do plano, etc." (Bento, 2003, p. 

16) 

 Bento (2003) defende que "o planeamento significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direcção e controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina". Já Lewy (1979) sustenta que "a planificação tem por 

objectivo prever, definir e criar as condições necessárias para uma correcta 

execução do processo de ensino - aprendizagem". Portanto, o planeamento 

representa uma função vital para o desenrolar do processo de ensino - 

aprendizagem, onde deve constar onde o professor pretende chegar com a sua 



 

34 

turma (objectivo) e quais as estratégias que irá adoptar para atingir esse 

mesmo local.  

 Bento (2003) refere que podemos situar três níveis distintos de 

planeamento, que antecipam a acção educativa: o plano anual, o plano das 

unidades temáticas e o plano de aula. 

 Após esta breve revisão teórica tendo por base o conhecimento 

aprofundado de Bento, importa ainda falar sobre Vickers que também tem um 

papel importante no meu planeamento. Foi com base no modelo 

transdisciplinar de planeamento de Vickers (1990) que realizei o meu 

planeamento das unidades temáticas e planos de aula. 

 Assim, este modelo está estruturado em 3 fases que se subdividem em 

módulos. Assim, a primeira fase é denominada a Fase de Análise e contempla 

o Módulo 1 - Estrutura do Conhecimento; Módulo 2 - Análise das Condições de 

Aprendizagem/ Envolvimento; Módulo 3 - Análise dos Alunos. A segunda fase é 

a Fase das Decisões e engloba o Módulo 4 - Determinação da Extensão e 

Sequência dos Conteúdos; Módulo 5 - Definição dos Objectivos; Módulo 6 - 

Configuração da Avaliação; Módulo 7 - Desenho das Actividades de 

Aprendizagem / Progressões de Ensino. A última fase é a fase da Aplicação e 

contém o último módulo, o Módulo 8 - Aplicação em Prática de Todos os 

Conhecimentos.  

 A fase de análise é o momento inicial da planificação onde em primeiro 

lugar é analisada a actividade a desenvolver e, posteriormente, analisado e 

envolvimento e os alunos.   

 A fase posterior é a fase de decisões e remete e planificação para o 

momento onde se tomam as decisões em função da análise que foi efectuada 

no fase anterior. Assim, nesta fase realizasse, em primeiro lugar, uma 

determinação da extensão e sequência dos conteúdos a abordar, mais 

concretamente através da realização da UT. De seguida são definidos os 

objectivos, é determinada a avaliação e, em último lugar são criadas 

progressões de ensino para todas as habilidades da actividade a desenvolver.  
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 A última fase, correspondente à fase de aplicação reporta as aplicações 

práticas onde todo este conhecimento prévio pode ser aplicado: planos de aula, 

unidades temáticas, plano anual e progressão individual. 

 De seguida, irei expor a minha participação na realização dos distintos 

níveis de planeamento e de que forma foram importantes para a realização 

deste estágio profissional. 

4.1.1.1 - Planeamento Anual 

 "A elaboração do plano anual constitui o primeiro passo do planeamento 

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

aprofundado dos objectivos de desenvolvimento da personalidade, bem como 

reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

decurso de um ano lectivo" (Bento, 2003, p. 67). 

 O mesmo autor, defende que este planeamento deve ser um plano 

exequível, didacticamente exacto e rigoroso; que oriente para o essencial; que 

tenha por base as indicações programáticas e em análises da situação na 

turma e na escola. 

 O grupo de Educação Física da Escola Secundária D. Dinis foi o 

responsável pela elaboração deste planeamento anual, tendo por base o 

programa nacional de Educação Física e os espaços físicos disponíveis para 

leccionar as aulas. No que toca a este nível de planeamento, a minha única 

intervenção passou pela realização da distribuição anual de matérias. Esta 

distribuição consistiu em articular as matérias que o planeamento anual 

continha, com o número de unidades lectivas em cada um dos períodos. 

Resumidamente, fui responsável por distribuir as matérias a abordar pelos 3 

períodos lectivos. Na tabela seguinte estão presentes os conteúdos 

programáticos a abordar ao longo do ano lectivo bem como uma distribuição 

desses mesmos conteúdos pelos 3 períodos. 
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1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO total 

Apresentação 1     2 

Aptidão física( Avaliação) 4 
Aptidão Física (Avaliação) 4 

Aptidão física (Avaliação) 
4 12 

Andebol 

 

20 Voleibol  18 Voleibol  2 40 

Ginástica (solo, trave, 

barra fixa) 
9 

Ginástica (solo, trave, 

barra fixa) 
11 Salto em altura 7 

27 

    Desportos raquetas 10 10 

Trabalho Teórico 2 Teste teórico 1+1   4 

AutoAvaliação 1 AutoAvaliação 1 AutoAvaliação 1 3 
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UL 
 

36 

UL 
 

24 

UL 

99UL 

Tabela 1 : Distribuição de Matérias 

 No meu caso, concretamente à turma que me foi atribuída, verificou-se 

um cumprimento das Unidades Temáticas estipuladas na distribuição anual por 

períodos. Bento (2003) refere que as indicações programáticas do plano anual, 

podem e devem ser modificadas, reformuladas e concretizadas de acordo com 

as condições em que o ensino vai decorre. Assim, no caso do 10ºA algumas 

alterações foram efectuadas, embora não sendo significativas, nem 

comprometendo o  decorrer das Unidades Temáticas. Estas alterações foram 

essencialmente devido a incompatibilidades de espaços que, atempadamente, 

foram sempre resolvidas. 

4.1.1.2 - Unidade Temática 

 Após estar definido o número de unidades lectivas referentes a cada 

uma das modalidades a abordar no ano lectivo pode-se passar para o próximo 

nível de planeamento, mais específico do que o planeamento anual, que é o 

planeamento da unidade temática. Este planeamento corresponde a unidades 

específicas de matéria a leccionar, estando essas mesmas matérias divididas 

pelos 3 períodos lectivos.  
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 Bento (2003) entende que as unidades temáticas são partes essenciais 

do programa de uma disciplina, constituindo-se como unidades fundamentais e 

integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos 

etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem. O mesmo autor refere 

ainda que as unidades temáticas abrangem um propósito (projecto, intenções) 

de ensino, relativamente integral - sob o ponto de vista didáctico - e 

tematicamente delimitado, que se estende por várias aulas e que encarna um 

contributo bem delineado para a realização dos objectivos e tarefas inscritas no 

programa anual e global (do primeiro ao último ano) de uma disciplina 

(Colectivo de autores, 1980,  cit. por Bento, 2003). 

 Os objectivos a atingir e conteúdos a abordar no ano lectivo estão 

inscritos no programa nacional e planeamento anual. Cabe ao Professor dispor 

os conteúdos na unidade temática por forma a atingir os objectivos 

pretendidos, tendo por base a turma que possui (considerando a avaliação 

diagnóstica), a extensão de conteúdos inscritos no plano e a duração da 

unidade temática. 

 Bento (2003) refere que o planeamento da unidade temática não deve 

dirigir-se preferencialmente para a matéria «em si mesma» - a abordar nela - 

mas sim para o desenvolvimento da personalidade (habilidades, capacidades, 

conhecimentos, atitudes) dos alunos, pelo que deve, sobretudo, explicitar as 

funções principais assumidas naquele sentido por cada aula.  

 Todas as unidades temáticas elaboradas durante o ano lectivo foram 

elaboradas segundo o modelo contemplado no Modelo de Estrutura de 

Conhecimento de Vickers (1990). Este modelo assenta numa unidade 

distribuída em 4 categorias transdisciplinares: Habilidades Motoras; Cultura 

Desportiva; Fisiologia do Treino e da Condição Física; Conceitos psicossociais. 

 Numa fase inicial não atribui à elaboração da unidade temática a 

importância que a mesma merece. Esta atitude promoveu uma fraca relação e 

articulação entre este planeamento e o planeamento da aula, que resultou 

numa consequente definição de objectivos desajustada que se transmitiu em 

conteúdos transmitidos de uma forma pouco pensada e consciencializada, com 

situações de aprendizagem desajustadas à realidade. Fui incitado a rever esta 
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minha postura, durante o primeiro período, e logo nesse momento fiz por 

melhorar este nível de planeamento. A partir deste momento realizei este nível 

de planeamento com a devida antecedência e ponderei sempre alguns 

problemas que me poderiam surgir. Estes problemas foram sempre 

relacionados com a questão do espaço de aula, maioritariamente. Procurei 

sempre garantir as melhores condições, que se traduziam em mais espaço de 

aula, para a turma que me foi atribuída e isso implicou realizar algumas trocas 

de espaço de aula com outros professores, de forma a que nenhuma das 

turmas fosse prejudicada 

 Esta realização atempada da planificação das unidades temáticas 

permitiu-me uma maior flexibilidade no seguinte nível de planificação: plano de 

aula. Assim, o planeamento da unidade temática ficou em concordância com o 

planeamento da aula, originando uma definição de objectivos correcta com um 

adopção de tarefas que permitiam alcançar, à partida, esses mesmos 

objectivos. 

4.1.1.3 - Plano de aula 

 O plano de aula representa o último nível do planeamento, o 

planeamento mais específico e concreto e que se situa imediatamente antes da 

acção do professor, antes da realização, que deve ser planeada, ponderada e 

posteriormente executada. Assim, segundo Bento (2003) a aula é realmente o 

ponto de convergência do pensamento e da acção do professor. Sendo este 

um dos níveis de planeamento, torna-se importante que o professor invista o 

seu tempo na idealização do plano de aula por forma a atingir sucesso na aula, 

sendo este sucesso balizado pelo atingir dos objectivos da aula, da própria 

unidade temática e até do planeamento anual. Sendo o nível de planeamento 

mais próximo da prática torna-se crucial que o professor o pense até ao mais 

pequeno pormenor, sob pena de na realização prática ser confrontado com 

situações inesperadas que poderiam ser antecipadas.  

 Apesar de ser um plano, um guião, de como toda a aula deve decorrer 

não significa que o mesmo plano não seja alvo de modificações ao longo da 

realização, isto porque, surgem sempre imprevistos que o professor não 

consegue controlar. Em outras palavras, Bento (2003) refere que  
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 A aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do pensamento 

e da acção do professor.  

A elaboração do plano de aula deve ser, segundo Drews, Fuhrmann (1980) e 

Jakolew (1976) cit. por Bento (2003) feito tendo em conta os seguintes 

pressupostos: 

 Domínio profundo do conceito da essência do ensino - O Professor deve 

preparar cada aula, de modo a contribuir o mais objectivamente possível 

para a formação dos alunos, no que respeita aos conhecimentos, 

capacidades e habilidades, de modo a que o que é ensinado em cada 

aula seja usado na educação moral e social e para a autonomia, 

consciência da realidade. 

 Conhecimento exacto das linhas de direcção de cada disciplina e da 

educação - Toda a aula deve ser preparada de acordo com as linhas 

orientadoras do programa. Para isto, o professor deve ser conhecedor 

das mesmas, ao pormenor, pois estas determinam a estrutura interna da 

matéria de ensino. 

 Conhecimento exacto da turma - O professor deve conhecer bem a 

turma a quem se destina a aula, para que possa preparar o discurso 

mais adequado aos mesmos, facilitando a transmissão de conteúdos. 

Assim como cada aluno é diferente de outro, as turmas também o são, e 

portanto, para cada uma é possível que o professor tenha que adoptar 

uma postura distinta.  

 No planeamento do ensino, tentei sempre que as situações de 

aprendizagem escolhidas para a aula se articulassem de uma forma lógica e, 

sobretudo, que fossem ao encontro do objectivo que tinha delineado para a 

aula. Assim, na definição do mesmo tive sempre em conta as quatro categorias 

transdisciplinares definidas por Vickers (1990): Habilidades Motoras; Fisiologia 

do Treino e Condição Física; Conceitos Psicossociais ; Cultura Desportiva. 

 Tendo isto por base, a minha linha de pensamento de construção do 

plano passou pela definição dos objectivos comportamentais, na sua relação 

directa com o objectivo geral, passando de seguida para a construção das 

situações de aprendizagem que permitiriam aos alunos aprender e, assim, 
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serem alcançadas as metas propostas. Posteriormente, determinava as 

componentes críticas que me permitiam verificar se os alunos executavam 

bem, ou não, uma determinada habilidade. Apesar de aqui colocar as 

componentes criticas em último lugar desta minha linha de pensamento, as 

mesmas devem ser consideradas antes da escolha das situações de 

aprendizagem, por forma a escolher as situações de aprendizagem que nos 

permitem ver as componentes críticas que pretendemos. 

 Numa fase inicial tive dificuldades para fazer corresponder as situações 

de aprendizagem aos objectivos comportamentais que tinha definido. Várias 

vezes optei por situações de aprendizagem que não me permitiam atingir o 

comportamento que queria ver. A minha atenção estava somente focada nas 

situações de aprendizagem e, por vezes, o objectivo comportamental não era 

visível na situação e não estava enquadrado no objectivo geral da aula. Foi 

através do exercício regular do raciocínio  sobre a cadeia de decisão - 

Objectivo Geral - Objectivo Comportamental - Situação de Aprendizagem - 

Componente Crítica - que consegui, ao longo do tempo, melhorar este aspecto. 

Em muito ajudou o constante acompanhamento do Professor Cooperante. 

 Também revelei algumas dificuldades na definição das componentes 

críticas. Numa fase inicial coloquei sempre todas as componentes críticas de 

uma determinada habilidade sempre que a abordava. Assim, queria eu durante 

as aulas observar todas aquelas componentes nos alunos o que se revelou 

impossível. Verifiquei assim que ao trabalhar uma determinada habilidade me 

deveria focar em 1 ou 2 componentes críticas mais importantes/relevantes por 

forma a ser possível verificar a execução por parte de todos os alunos. 

 Assim, com o desenvolvimento das capacidades perceptivas, com a 

segurança relativa ao controlo da turma (instaladas as rotinas) e com a minha 

própria evolução no sentido de ser capaz de realizar mais do que uma coisa ao 

mesmo tempo (Siedentop, 2000), fui capaz de melhorar a minha prática no 

âmbito do EP.  
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4.1.2 - Realização 

 Com este tópico pretendo sintetizar os desafios e situações com que me 

deparei ao longo da realização da prática de ensino. Tentarei expor 3 casos 

muito específicos, que experimentei no EP e cuja reflexão me ajudou a 

compreender melhor o acto de ensinar. 

 Estes desafios foram superados com orientação e acompanhamento, em 

momentos diferentes, pelo Professor Cooperante e pela Professora 

Orientadora.  

 Nos momentos práticos em que "dei conta" destes desafios a supervisão 

e aconselhamento do Professor Cooperante foram extremamente importantes 

para conseguir resolver com sucesso, no momento, o que se revelou uma 

ajuda determinante na reflexão sobre a acção.  

 De seguida, a Professora Orientadora incitou-me a aprofundar estas 

situações que surgiram na prática, a reflectir sobre elas e contextualizá-las do 

ponto de vista da sua génese, do seu enquadramento teórico e de como 

podem ser fonte de aprendizagem e experiência. Isto levou-me a ter um melhor 

entendimento  sobre os desafios com que me deparei na prática aumentando a 

minha aprendizagem e o meu desenvolvimento como professor. 

 

4.1.2.1 - Voleibol 

 No 2º período, leccionei uma UT de Voleibol. As minhas expectativas 

para o desenrolar desta UT eram boas, visto que sabia, através dos dados que 

recolhi da caracterização da turma, que existia um grupo de alunos que 

possuía um nível de execução de habilidades muito bom, devido ao facto de 

serem praticantes da modalidade fora do contexto escolar, em regime 

federado. A imagem criada da turma sugeriu-me uma solução organizativa dos 

alunos por níveis de desempenho motor. 

 As expectativas criadas não me levavam a crer que, logo no inicio da UT 

me deparasse com um problema que comprometesse a aprendizagem dos 

alunos. Verifiquei que não estava a criar situações de aprendizagem para todos 

os alunos, que se revelou, posteriormente, numa falha no que toca ao 

planeamento ao nível da aula. 
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 Procurando explicar a causa desta falha, vou recuar até à realização da 

AD e no pensamento que adoptei no planeamento desta aula e, como dei conta 

desta falha no planeamento.  

 Tal como está descrito no Modelo de Vickers (1990), no que concerne 

ao Módulo 3 - Análise do alunos, é necessária uma avaliação inicial ou 

diagnóstica, por forma a posteriormente se adequar a extensão e sequência 

dos conteúdos a leccionar, tendo por base os resultados obtidos na avaliação 

inicial. Estes resultados permitem colocar a turma num determinado patamar 

de rendimento de uma habilidade em questão, sendo também possível dividir 

os  alunos sob diferentes níveis de execução das habilidades motoras que 

foram alvo de observação/avaliação. Posto isto, dividi os alunos em 3 grupos 

distintos, sendo que 5 alunos se encontravam no nível inferior, 12 alunos no 

grupo intermédio e 8 no grupo superior no que ao nível actual de capacidades 

diz respeito. 

 Os resultados obtidos na AD foram ao encontro à minha expectativa. De 

seguida, passei para o próximo nível de planeamento: plano de aula.  

 Determinada a extensão e sequência dos conteúdos a abordar a abordar 

na aula e de definir as situações de aprendizagem a realizar (Vickers, 1990), 

passei para a divisão dos alunos por grupos de trabalho, tendo em conta a 

divisão por níveis criada após a AD. Optei por realizar uma constituição de 

grupos homogénea, ou seja, cada grupo era composto apenas por alunos do 

mesmo nível de desempenho motor. 

 Esta divisão dos alunos por níveis de execução permite que no decorrer 

da unidade temática, mais especificamente no planeamento da aula, se tenham 

esses mesmos níveis em consideração na adopção de estratégias de ensino. 

Isto é, torna-se necessário criar tarefas com variantes diferentes por forma a 

corresponder às características dos alunos, optando pela variante que mais se 

adequa a que exista uma aprendizagem por parte do aluno. Esta adopção de 

diferentes variantes na mesma estratégia tem por objectivo proporcionar 

maiores condições de aprendizagem, tentando ir de encontro às necessidades 

de cada um dos alunos, promovendo um ensino mais individualizado. 
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Pretende-se que todos os alunos aprendam e, como tal, esta estratégia permite 

criar hipóteses e situações para que todos os alunos aprendam. 

 Como referi, o problema que detectei traduzia-se em não criar situações 

de aprendizagem para todos que, no caso específico do Voleibol, se traduzia 

pela não sustentação da bola na realização dos exercícios.  

 Posto isto, e após verificar no decorrer da aula, tentei perceber qual era 

a causa, ou causas, deste problema que eu estava a verificar. Após verificar 

que apenas os grupos compostos por alunos do nível inferior e alguns do nível 

intermédio estavam com este problema, percebi logo que a causa para este 

problema estava intimamente relacionada com a constituição dos grupos. O 

facto de constituir grupos homogéneos, no que toca ao nível de execução das 

habilidades, levou a que, no caso dos alunos de nível inferior, não fosse 

possível realizar a sustentação de bola, interrompendo assim  a continuidade 

nos exercícios propostos.  

 Pois bem, quando verifiquei que este problema estava a decorrer nos 

exercícios critério da parte fundamental da aula, cheguei logo à conclusão que 

a aprendizagem dos alunos estava a ficar comprometida. Esta seria a grande 

consequência do problema que estava a observar. Senti que era necessário 

intervir naquele momento por forma a solucionar o problema e evitar que a 

aprendizagem dos alunos numa fase tão embrionária ficasse comprometida. 

 No decorrer da aula tentei solucionar o problema. A solução passou por 

criar grupos novos, tendo na mesma por base os níveis dos alunos, mas com 

uma constituição heterogénea nos grupos, ou seja, coloquei no mesmo grupo 

alunos dos níveis inferiores juntamente com alunos dos níveis superiores. 

 Verifiquei que a solução que operacionalizei teve resultado, traduzindo-

se em um aumento da capacidade de sustentação da bola em todos os grupos 

e de cada aluno em particular, nos diferentes exercícios critério e que, 

consequentemente, se traduz em maiores possibilidades de os alunos 

aprenderem que é, de facto, o que se pretende. 

Aqui, impera um factor decisivo que é o da modalidade em questão: o Voleibol. 

Sendo uma modalidade em que o objecto de jogo não pode tocar no solo, 

torna-se essencial que exista um domínio técnico mínimo que permita a 
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sustentação do mesmo. Atendendo a este aspecto e fazendo a transferência 

para a criação dos níveis, pensei que não iria ter problemas na execução das 

tarefas, considerando apenas que os alunos de nível inferior iriam ter mais 

dificuldades que os restantes mas que continuariam a ter oportunidades de 

aprender como os restantes alunos. O que verifiquei foi que, apesar de a 

variante das tarefas para os alunos de nível inferior ser mais fácil, para 

possibilitar mais hipóteses de aprendizagem, os mesmos não estavam a 

conseguir realizar as tarefas propostas com sucesso, não conseguindo fazer o 

que era proposto, traduzindo-se numa constante perda de controlo do objecto 

de jogo e consequente inexistência de sustentação do mesmo. 

 Também na UT de Voleibol, existem também objectivos relacionados 

com os conceitos psicossociais. Fazendo uma leitura integrada dos objectivos, 

neste caso específico, os alunos com melhor desempenho passaram nas aulas 

seguintes a ter tarefas mais relacionadas com este grupo de objectivos: um 

papel de ajuda, auxilio, cooperação com os colegas.  

 Contudo, a partir deste momento tive também em atenção que esta 

estratégia na idealização dos grupo tinha que, para além de dar mais 

oportunidades de sucesso aos alunos de nível inferior mas também não 

poderia ser limitadora para os alunos de nível superior. Assim, tentei sempre de 

aula para aula modificar os grupos, colocando sempre uma heterogeneidade 

de níveis em cada um deles. 

Esta reflexão permitiu-me compreender melhor duas perspectivas: 

1 - O mesmo caminho pode conduzir a resultados diferentes e que caminhos 

diferentes podem conduzir ao mesmo resultado e que em educação há sempre 

caminhos a descobrir 

2 - A descoberta de novos caminhos passa muito pela reflexão individual 

dentro das "balizas" da competência profissional, património do grupo 

profissional de professores de educação física. 



 

45 

4.1.2.2 - Salto em altura 

 No inicio do ano lectivo, quando me foi dado a conhecer o planeamento 

anual para a turma que me foi atribuída, verifiquei que teria que realizar uma 

UT de Atletismo sobre o salto em altura, por decisão do grupo de Educação 

Física. Após realizar a distribuição de matérias para o ano lectivo, em 

consonância com o Professor Cooperante, esta UT ficou destinada ao 3º 

período, com 7 UL. Contudo, na paragem lectiva que decorre entre o segundo 

e terceiro período foi verificada uma incompatibilidade de espaços disponíveis 

para leccionar as 7 UL previstas. Deste problema resultou uma diminuição do 

número de UL desta unidade temática de 7 para 4, que foram distribuídas por 2 

aulas de 50 minutos e 1 aula de 100 minutos.  

 Foi neste momento que me ocorreram várias dúvidas (Como realizar a 

UT com tão poucas aulas? Como vou introduzir todos os conteúdos do salto 

em altura em 3 aulas? Que estratégia utilizar com um espaço tão pequeno para 

dar as aulas? Faz sentido leccionar uma UT com tão poucas aulas?...), que me 

senti na obrigação de partilhar com o Professor Cooperante por forma a tentar 

chegar a uma resposta para todas estas dúvidas e inquietações. Numa 

primeira fase estava reticente sobre abordar esta UT ou não, face ao diminuto 

número de UL disponíveis. Após debate e partilha de ideias com o meu colega 

de núcleo de estágio e com o Professor Cooperante, estipulei que a UT se iria 

manter, contudo, algumas reformulações tinham necessariamente que ser 

feitas à sua estrutura por forma a ser mais adequada e exequível.  

 Nesta decisão, de não ser retirada a UT do planeamento para o terceiro 

período, entrou um factor que é muito importante para o desenvolvimento e 

evolução do aluno: a diversidade de matérias a abordar. Ficou bem patente 

que no que diz respeito à Educação Desportiva, que a variedade de 

modalidades a abordar é um bem em si, porquanto ajuda ao requisito 

pedagógico de variar o ensino e alargar a cultura motora. Assim, decidiu-se 

abordar esta UT, mesmo com recurso a poucas UL, por forma a proporcionar 

aos alunos uma diversidade de experiências, quer do ponto de vista motor, 

quer do ponto de vista cognitivo. 
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 Na construção de uma UT, frequentemente, coloca-se no inicio da 

mesma uma Avaliação Diagnóstica para identificar qual o nível actual de 

capacidade dos alunos para, de aí em diante, verificar se é necessária alguma 

alteração nos conteúdos a abordar por forma a atender às reais capacidades e 

necessidades dos alunos, tornando assim o processo de ensino mais ajustado 

e real. Com o desenrolar da UT e aproximando-se do seu final, torna-se 

pertinente e indispensável realizar uma avaliação à aprendizagem e evolução 

dos alunos, avaliação que pode ser denominada de Avaliação Sumativa. 

 Desde o principio foi estabelecido que esta UT não iria contemplar estes 

dois momentos "formais" de avaliação, por um lado devido ao facto de não 

existir uma sequência de aulas que tenha em atenção todo o processo 

didáctico que permita uma aprendizagem significativa em técnicas e, por outro 

lado, para não destinar as poucas UL disponíveis a realizar estas avaliações, 

mas sim a leccionar os conteúdos.  

 Contudo, apesar de não existirem estes momentos formais de avaliação 

foi, desde inicio, relembrado aos alunos que o processo de avaliação é 

contínuo e que, apesar de não existirem momentos formais de observação e 

avaliação, estão sempre a ser alvo de avaliação, tal como se sucedeu. 

 Visto que esta UT era de uma duração muito curta, os conteúdos a ser 

abordados tiveram que ser revistos. Se esta UT tivesse uma duração mais 

prolongada no tempo, uma duração próxima das UT restantes de, 

aproximadamente 20 UL, seria possível fazer uma abordagem mais específica 

a todos os conteúdos contemplados na planificação anual do 10º ano. Seriam 

então estes os conteúdos a abordar: corrida preparatória, demarcação da 

corrida preparatória, impulsão, recepção de costas e salto completo.  

 Portanto, tendo em conta os constrangimentos temporais para ensinar 

esta matéria, optou-se por, em vez de se realizar uma abordagem específica 

de todos os conteúdos mencionados, realizar uma abordagem geral ao salto 

completo com maior incidência na técnica da corrida preparatória.    

  Esta estratégia que adoptei permitiu-me realmente atingir o objectivo 

que tinha delineado para esta UT: proporcionar aos alunos uma diversidade de 

experiências, quer do ponto de vista motor, quer do ponto de vista cognitivo. 



 

47 

 Caso não efectuasse a alteração sobre os conteúdos a abordar julgo 

que não iria conseguir promover tanta realização por parte dos alunos durante 

as aulas o que, por observação, resultou numa maior motivação por parte dos 

mesmos para as aulas de salto em altura. O facto de inicialmente querer 

leccionar os conteúdos rapidamente por forma a "cumprir" nas UL o que tinha 

estipulado ia prejudicar aquele objectivo que referi porque os alunos não iriam 

ter tempo disponível para exercitar todos os conteúdos. Assim, como esta 

mudança de estratégia, foi possível aprofundar 2 conteúdos que integram o 

salto em altura e foi possível para os alunos realizar esta habilidade diversas 

vezes aprimorando os conteúdos específicos abordados. Assim, foi possível 

atingir os objectivos estipulados para esta UT. 

 

4.1.2.3 - Instrução 

 Segundo (Siedentop & Tannehill, 2000)  a instrução refere-se a 

comportamentos de ensino que fazem parte do repertório do professor para 

transmitir informação directamente relacionada com os objectivos e os 

conteúdos do ensino, devendo o professor comunicar as informações 

pertinentes nos momentos oportunos. 

 Tendo por base esta afirmação, uma das dificuldades com que me 

deparei no inicio do ano lectivo esteve directamente relacionada com a 

instrução. Esta dificuldade prendeu-se em não conseguir realizar uma instrução 

aos alunos de forma simples, clara e concisa. Durante as primeiras aulas a 

minha instrução era muito prolongada, vaga e repetitiva.  

 Verifiquei que a instrução não estava a atingir os seus objectivos pela 

observação de comportamentos muito dispares dos alunos. Pelo facto de se 

questionarem uns aos outros sobre o que fazer e pelas expressões de 

incerteza. Após questionar os alunos, verifiquei, novamente, que a tarefa não 

estava clara para todos, ou que os mesmos não me conseguiam dizer 

claramente como realizar correctamente uma habilidade. Isto levava a que 

tivesse que realizar uma nova instrução para a turma toda, interrompendo a 

aula. 
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 Quando me consciencializei que a minha intervenção tinha esta falha, 

senti que tinha que agir rapidamente para tentar superar a mesma. Para 

reforçar esta atitude que tinha que tomar, foi ainda importante o 

aconselhamento do Professor Cooperante que, com a sua experiência e 

capacidade ímpar de observação, detectou rapidamente este problema, 

chamando-me a atenção.  

 Posteriormente, fazendo uma reflexão sobre este problema com que me 

estava a deparar, em conjunto com o meu Professor Cooperante e colega de 

estágio, cheguei a 2 possíveis causas para ter esta falha na minha intervenção: 

1 - Não preparar a instrução; 

2 - Não saber a matéria de ensino. 

 Sempre planeei a instrução. Contudo, se não estava a ser entendido 

pelos alunos, era tempo de questionar a forma de a preparar. Na preparação 

da instrução preocupava-me em fazer uma lista muito completa (sem esquecer 

as componentes críticas)  sobre as situações que ia adoptar e a matéria que ia 

ensinar por forma a transmitir tudo aos alunos.  

 Como se não soubesse, a instrução deve primar por ser breve, clara e 

concisa, e, assim, vi que a forma como planeava as instruções não era a 

adequada porque queria transmitir sempre muita informação. 

 Relativo ao planeamento, na página, o modelo utilizado para realizar o 

planeamento foi o de Vickers (1990). Assim, este modelo contempla uma Fase 

de Análise onde está inserido o Módulo 1, denominado de Estrutura do 

Conhecimento ou de Análise da Modalidade. Neste módulo é organizada toda 

a matéria de ensino tendo por base as 4 categorias transdisciplinares. Visto 

que realizei este planeamento para todas as modalidades previamente, não 

saber a matéria de ensino também não seria a causa. 

 Assim, tive sempre a preocupação de saber a matéria que teria que 

ensinar aos alunos. Existem, obviamente, algumas matérias em que me sinto 

mais à vontade do que outras e, nas matérias que sobre as quais tenho um 

menor domínio, preocupei-me sempre em estudar um pouco mais. Contudo, 

verifiquei que o estudo que fazia previamente não era ajustado à realidade de 

ensino, ou seja, apenas me preocupava em saber como realizar correctamente 
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uma habilidade, tentando saber todos os critérios de execução. Verifiquei que 

esta não é a forma mais adequada para se transmitir a informação. Assim, tal 

como em uma UT se vão introduzindo os conteúdos com o passar das aulas, 

os critérios de execução de uma habilidade devem ser revelados de uma forma 

gradual, do mais fácil para o mais difícil tendo em conta o nível dos alunos e a 

aprendizagem que os mesmos vão demonstrando ao longo das aulas.  

 Após sugestão do Professor Cooperante, tomei a decisão de orientar a 

minha instrução tendo por base 3 critérios de execução e 3 erros comuns na 

realização de uma determinada habilidade. Isto para dar uma clara imagem aos 

alunos do que é necessário fazer para executar bem, mas também fornecer 3 

erros que provavelmente vão acontecer, mas que devem ser evitados. Saber 

como não fazer também se pode tornar numa forma de saber como fazer. 

Aliado a isto, optei sempre por realizar uma demonstração do que pretendia, 

cada vez que introduzisse um conteúdo novo ou uma situação de 

aprendizagem nova. Ao realizar a demonstração tive por base a afirmação de 

Mesquita e Rosado (2009, p. 97) que referem que "a demonstração deve ser 

planeada, devendo o seu executante ser um bom modelo (tal não significa ser 

um grande executante mas alguém que possa dar uma ideia global correcta 

das componentes críticas da tarefa motora ou da técnica em causa)".  

 Esta minha falha poderia trazer, como grande consequência, 

comprometer a aprendizagem dos alunos. O facto de não conseguir transmitir 

os conteúdos e o que pretendia que fizessem poderia levar a que os mesmos 

não aprendessem, que interferissem no normal funcionamento da aula através 

da adopção de comportamentos desviantes e até mesmo desmotivação. 

 Por outro lado, esta falha também começava a resultar em alguma falta 

de confiança de minha parte  nos momentos em que tinha que instruir os 

alunos. O facto de não conseguir transmitir o que pretendia deixava-me com 

menos confiança e com mais receio para o próximo momento em que tivesse 

que instruir os alunos, o que se notava através do meu discurso. Esta solução 

também me ajudou neste aspecto. O facto de ter bem delineado o que dizer e o 

que fazer permitiu-me ser muito curto nas instruções e, aos poucos, voltar a ter 

confiança para durante as instruções estar mais confiante e à vontade. 
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 Verifiquei que a adopção desta estratégia ajudou a solucionar a minha 

falha e os problemas com que daí surgiram. Foi uma estratégia que adoptei 

desde o momento em que detectei a minha falha até ao final do ano lectivo e 

que pretendo utilizar durante toda a minha profissional. 

4.1.3 - Reflexões e Observações 

4.1.3.1 - Reflexão da acção 

 Todo o processo reflexivo que desenvolvi ao longo de todo este percurso 

foi extremamente importante para detectar os meus erros e procurar formas de 

os superar. Foi um processo que classifiquei sempre como prioritário, 

considerando que tal influencia directamente a prática do professor. Como este 

tópico pretendo expor de que forma a reflexão foi uma prática constante na 

realização deste Estágio Profissional e a importância da mesma. 

 Segundo Alarcão (1996), a reflexão implica uma perscrutação activa, 

voluntária, persistente e rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou daquilo 

que habitualmente se pratica, evidencia os motivos que justificam as nossas 

acções e convicções e ilumina as consequências a que as nossas acções 

conduzem. De outro modo, a reflexão torna-se um acto questionador, baseado 

na vontade e intuição, que implica a busca de soluções lógicas e racionais para 

os problemas. 

 Alarcão e Tavares (2003) citado por Dias (2011, p. 27), sugerem um 

"cenário reflexivo" como sendo "uma abordagem de formação que atribui aos 

profissionais a capacidade de pensarem a sua prática e de construírem e 

reconstruírem o seu conhecimento a partir do seu campo de acção, 

caracterizado por dinâmicas de incerteza e por decisões altamente 

contextualizadas». Segundo estes autores, só optando por uma observação 

reflexiva e dum contacto constante com a realidade é que se poderá mobilizar 

os saberes necessários que possibilitam uma real compreensão do que se 

passa na acção.  

 Porém, Schön (1991) entende que o conceito reflexão se pode ainda 

dividir em 3 perspectivas diferentes: 



 

51 

 Reflexão na acção - reflexão que acontece em simultâneo com a acção 

e que tem por objectivo ultrapassar no momento os problemas com que 

o professor se depara. 

 Reflexão sobre a acção - reflexão que decorre retrospectivamente à 

acção.  

 Reflexão sobre a reflexão na acção - reflexão que decorre após a 

reflexão na acção. É o momento em que o professor volta a reflectir 

sobre as reflexões já efectuadas, ajudando a determinar futuras acções. 

 Tendo por base estas 3 perspectivas sobre a reflexão, julgo importante 

salientar com base em qual delas desenvolvi todo o meu trabalho reflexivo ao 

longo deste EP: a reflexão da acção.   

 Angrys (1985) cit. por Gomes (2013) refere que a reflexão sobre a acção 

é um processo indispensável e contínuo de aprendizagem de um futuro 

profissional na sua formação. Pegando nestas palavras, o processo que 

reflexivo que desenvolvi foi um processo contínuo, através do diário de bordo 

que desenvolvi ao longo de todo o ano lectivo, e que se revelou indispensável 

para prosseguir, tanto com as minhas aprendizagens como com as 

aprendizagens dos alunos. 

 Os momentos posteriores à aula, até sensivelmente 48h, foram os 

momentos onde sempre tentei perceber o que tinha corrido mal e o que poderia 

ser melhorado na próxima aula. Para isto, sempre utilizei o processo reflexivo. 

Este processo tornava-se indispensável para não comprometer o processo de 

ensino - aprendizagem e tornou-se muito importante para mim porque sempre 

me obrigou a justificar e fundamentar as minhas opções, fazendo de mim um 

professor - estagiário cada vez mais consciente das decisões tomadas.  

 Assim, toda esta fundamentação que procurava para a minha acção, 

não é mais do que a atribuição de um sentido à mesma, sentido esse que é 

possível de dar através da reflexão. O EP é uma oportunidade soberana para o 

estudante estagiário desenvolver e/ou exercitar a sua capacidade reflexiva. 

Numa fase embrionária desta etapa senti que as reflexões que realizava eram 

muito superficiais e meramente descritivas daquilo que se havia sucedido. 

 Nesta etapa tornou-se muito importante o acompanhamento dos 
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professores orientador e cooperante, que constantemente me estimularam e 

ajudaram no desenvolvimento desta capacidade.  

 Este desenvolvimento foi perceptível, por mim mesmo, pela forma como 

estruturava o meu pensamento ao realizar este processo. O meu pensamento, 

que no inicio se focava em identificar se as situações de aprendizagem 

propostas aos alunos tinham corrido bem ou se os alunos tiveram um bom 

comportamento, passou para uma fase posterior em que a minha preocupação 

passava por perceber a evolução dos alunos, quais as maiores dificuldades 

que apresentavam naquele momento e se estava a atingir os objectivos que 

tinha proposto para a aula. 

 Em jeito de conclusão, o EP, neste caso específico, o processo e 

pensamento reflexivo que fui adquirindo e desenvolvendo ao longo do ano 

permitiu-me melhorar a minha actuação como futuro docente, visto que em 

todas as acções em que tive participação, foram alvo de reflexão e que, 

influenciaram acções posteriores. 

4.1.3.2 - Aulas observadas 

  A observação torna-se um meio de aprendizagem e, como tal, na 

realização deste Estágio Profissional este foi também uma forma que me 

enriqueceu de novas aprendizagens que influenciaram directamente a minha 

prática.  

 Durante todo o ano lectivo, observei sempre as aulas do meu colega de 

núcleo de estágio e, sempre que possível, observei também aulas dos colegas 

do outro núcleo de estágio. Sempre tive curiosidade em observar, em saber 

quais as estratégias que os meus colegas utilizavam e saber se as mesmas 

tinham um resultado positivo ou negativo. Apesar de o contexto ser sempre 

diferente, visto que todos os estagiários ficaram com turmas com 

características muito específicas e diferentes, tentei sempre retirar de todas as 

observações que fiz um aspecto positivo ou negativo que eu pudesse transferir 

ou não, respectivamente, para a minha prática. 

 Devido ao facto de os meus colegas estarem no mesmo ponto do 

processo formativo que eu, levou-me sempre a considerar que as minhas 

inquietações eram também as deles. Isso levou-me a querer saber como 
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ultrapassavam essas mesmas inquietações, procurando também resposta para 

as minhas. Procurei estas respostas observando a prática deles e, também, 

através do constante debate e partilha de ideias que sempre existiu que 

promoveu grandes aprendizagens em todos os elementos. 

 Contudo, estas observações que realizei ao longo do ano lectivo tiveram 

focos diferentes. Numa fase inicial a observação prendeu-se com aspectos 

gerais, nomeadamente no que diz respeito à organização da aula, controlo da 

turma, a posição adoptada pelo professor no espaço e o tempo que os alunos 

estavam em prática. Foi uma fase muito superficial onde sempre, eu e o meu 

colega de estágio, tivemos o cuidado de manter sempre um diálogo aberto 

sobre o que podia ter sido feito melhor e, também, salientar o que foi feito de 

bom.  

 Recorreu-se também, em dois momentos distintos, à utilização de 2 

instrumentos de observação diferentes: no primeiro período recorreu-se ao 

Timeline e, no segundo período, a uma grelha de registo do incidentes críticos. 

Ficou estipulado que cada um dos estagiários realizaria 3 observações com 

cada um dos instrumentos, tendo em conta a duração das aulas e a matéria a 

abordar. Ou seja, em cada um dos instrumentos privilegiou-se que 

contemplasse aulas de durações diferentes e de UT diferentes. 

 A realização destas observações com recurso a instrumentos de 

observação permitiu-me obter dados concretos em relação a minha prática, 

dados que não são possíveis de obter através da simples observação, que 

mesmo sendo orientada para aspectos específicos, não fornece dados 

específicos como nestes casos. 

 

 

 

 

 O primeiro instrumento a ser utilizado, o TimeLine, direccionado para a 

gestão do tempo de aula, tinha por objectivo categorizar todas as actividades 

realizadas durante a aula, com intervalos de tempo de 15 segundos, segundo 

as seguintes categorias: 
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 Prática 

 Organização da Turma 

 Turma Organiza-se 

 Instrução à turma 

 Outros Comportamentos 

  

 De seguida vou expor uma das tabelas que resultou de uma das 

observações que realizei às aulas do meu colega de estágio, utilizando o 

Timeline, juntamente com umas breves observações que podem facilitar a 

compreensão os resultados observados. 

 

"Observação da aula do dia 13/11/2013" 

Prática 112 28m 62,3% 

Organização da Classe 20 5m 11,1% 

Classe Organiza-se 13 3m15s 7,2% 

Instrução 35 8m45s 19,4% 

Outros Comportamentos - - - 

Tabela 2 : Resultados Timeline dia 13/11/2013 

 

"Nesta aula, a turma passou a maior percentagem do tempo de aula em 

prática. Nesta aula o Paulo introduziu o aclaramento e, como tal, utilizou algum 

tempo em instrução, tanto numa primeira fase numa situação específica para 

abordagem inicial ao aclaramento como na situação de jogo onde explicou qual 

pretendia que fosse o posicionamento dos alunos na execução desta 

habilidade.  

Deste tempo dedicado à instrução, utilizou também algum na parte final da aula 

relativa ao circuito de treino funcional, visto que introduziu 2 estações novas. 

Na organização da classe considerei todo o tempo que o Paulo utilizou a 

organizar as equipas bem como o tempo que os alunos demoraram a chegar 

perto do professor sempre que terminava um exercício. No que toca ao 

parâmetro da classe organiza-se, considerei todo o tempo que os alunos 
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utilizaram, posteriormente às instruções e formação de equipas por parte do 

professor, para se colocarem prontos para iniciar as tarefas propostas.  Para 

uma aula de 50 minutos verifica-se que o tempo dedicado à prática é bom, 

aliado ao facto de que teve que introduzir um novo conteúdo nesta aula." 

  

 O segundo instrumento a ser utilizado, a grelha de incidentes críticos, 

tinha por base as 4 dimensões do ensino (instrução, clima, gestão do tempo de 

aula e disciplina) e tinha por objectivo realizar uma análise a cada uma das 

dimensões salientando os aspectos positivos e negativos. 

 Vou expor de seguida, tal como fiz com o 1º instrumento de observação, 

uma das tabelas que resultou de uma das observações que realizei às aulas do 

meu colega de estágio, utilizando a grelha de incidentes críticos, juntamente 

com umas breves observações que podem facilitar a compreensão dos registos 

na tabela.  
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"Observação da aula do dia 14/2/2014" 

 

 "No que toca a instrução inicial o Paulo esperou que todos os alunos 

fizessem silêncio por forma a que todos o ouvissem. No que toca ao conteúdo, 

explicou com clareza todas as tarefas adjacentes a cada uma das estações da 

aula e, tratando-se de uma aula de exercitação, não teve  necessidade de 

durante esta instrução abordar muitos aspectos técnicos, aspectos estes que 

foi abordando à medida que passava pelos grupos de trabalho nas diferentes 

tarefas. 

Ficha de Observação – Incidentes Críticos  

Prof. Observado: Paulo Actividade: Ginástica Data: 14/2/14 

Instrução 

Na instrução inicial sobre todas as tarefas da aula, esperou e apenas instruiu 

quando todos os alunos se encontravam em silêncio. Falou de uma forma 

clara e deixou bem explicito quais as tarefas em cada uma das estações. Na 

instrução para a tarefa de aptidão física apelou à autonomia e 

responsabilidade dos alunos, esclarecendo algumas dúvidas sobre as tarefas 

a realizar. 

Clima 

Clima de aula muito bom, onde os alunos demonstraram muita autonomia e 

empenho na realização das tarefas. Alunos muito cooperantes e muito 

predispostos ao trabalho em grupo. 

Gestão do 

Tempo de Aula 

Geriu muito bem o tempo disponível para a aula, realizando uma activação 

geral distribuída por uma parte de mobilização geral e uma parte específica 

de flexibilidade. Na parte fundamental deu tempo suficiente para todos os 

alunos exercitarem várias vezes as tarefas das diferentes estações. 

Disciplina 

Os alunos cumpriram com tudo que lhes foi proposto, apresentando 

esporadicamente alguns comportamentos fora da tarefa mas que não 

comprometeram a consecução dos objectivos das tarefas. Cumpriram de 

forma integra com a tarefa de aptidão física. 

Observações 
Colchões. Colocar ao grande de lado e a esponja com colchão em cima na 

saída. 

Tabela 3 : Modelo de Registo dos Incidentes Críticos 



 

57 

 O clima de aula foi muito bom e traduziu-se em um grande 

aproveitamento por parte dos alunos. Os alunos revelaram muita autonomia e 

empenho nas tarefas propostas até perto do término da aula. A partir de um 

momento, fruto também do desgaste, os alunos diminuíram o seu ritmo de 

exercitação o que se justifica pela densidade motora apresentada pelos alunos 

até aquele momento.  

 Na gestão do tempo de aula julgo que o Paulo teve muito bem. Realizou 

uma boa activação geral com bastante tempo dedicado ao trabalho da 

flexibilidade e concedeu bastante tempo à parte fundamental que se traduziu 

em tempo suficiente para todos os alunos realizarem todas as tarefas das 

diferentes estações, com oportunidade para os alunos se exercitarem diversas 

vezes. E foi o que se verificou. 

No aspecto disciplinar os alunos cumpriram com todas as tarefas da melhor 

forma, existindo porém um grupo de alunos que adquire alguns 

comportamentos fora da tarefa o que, nesta aula, não foi um impedimento para 

que atingissem os objectivos de cada tarefa. Os alunos mostraram-se 

disciplinados e autónomos na realização da tarefa de aptidão física, cumprindo 

com o plano de treino disponibilizado pelo Paulo. 

Ressalvar ainda que na estação de trave julgo que o Paulo deveria ter trocado 

a disposição dos colchões, ficando o maior de lado e a esponja com colchão 

em cima na saída, porque da forma que estava montado formava-se um 

degrau entre a esponja e os colchões azuis. Por fim, no trabalho de 

flexibilidade dinâmica, visto que foi a primeira vez, podia ter dado algumas 

indicações aos alunos (como por exemplo, manter sempre o MI de apoio em 

extensão) para os exercícios serem realizados correctamente e fazer mais uma 

repetição por todos os exercícios." 

 

 Do mesmo modo que retive muitas aprendizagens devido às 

observações das aulas que fiz dos meus colegas, o mesmo se passou 

relativamente às observações que o meu colega de estágio fez das minhas 

aulas. Promovemos sempre um intercâmbio dos documentos de registo das 
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observações, o que permitia discutir sempre as observações realizadas e quais 

os aspectos que poderiam ser melhorados na nossa prática. 

 Assim, as observações assumem um aspecto fulcral no desenrolar deste 

EP, visto que se tornaram bastante enriquecedoras devido às aprendizagens 

que proporcionaram. São mais uma forma do estudante estagiário aperfeiçoar 

a sua prática. 

4.2 - Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

4.2.1 - Reuniões de Núcleo de Estágio, Conselhos de Turma, Grupo e de 

Departamento  

 Neste tópico pretendo ressalvar a importância do trabalho em grupo e da 

cooperação quando se está envolvido em um grupo de trabalho, realizando 

uma passagem pelas diversas reuniões em que participei e de que forma as 

mesmas me proporcionaram aprendizagem. Todas estas reuniões (Núcleo de 

Estágio, Conselhos de Turma, Grupo e Departamento) representam momentos 

em que existiu uma reflexão sobre acontecimentos, identificaram-se aspectos a 

melhorar e onde se redefiniram objectivos.  

 Em primeiro lugar, e para mim as mais importantes, as reuniões de 

núcleo de estágio. Estas reuniões realizavam-se semanalmente, com a 

frequência de 1 reunião por semana, e decorreram durante todo o ano lectivo. 

Contaram sempre com a minha presença, do meu colega de núcleo de estágio 

e do Professor Cooperante.  

 Identifico estas reuniões como sendo as mais importantes porque foram 

as que me proporcionaram maior aprendizagem, foram as reuniões onde 

sempre coloquei em causa a minha prática, onde reflecti sobre o que havia 

realizado e onde fui sempre questionado sobre se tivesse feito as coisas de 

uma forma diferente. Esta constante reflexão surgiu muito pelo facto de ser 

acompanhado por um Professor Cooperante dotado de um conhecimento 

prático excepcional derivado da experiência e de um profundo conhecimento 

teórico das matérias. Nunca, tanto a mim como ao meu colega de estágio, 

foram fornecidas respostas. Eram sempre levantadas questões que fizessem 

fundamentar a prática, o que havia sido realizado e, a partir daí, tirar a 

conclusão do que o que se fez foi adequado ou se não se atingiram os 
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objectivos propostos. Sempre fui incitado a pensar e justificar as minhas 

acções antes de as realizar.  

 Numa fase inicial adoptar esta lógica de pensamento foi muito difícil para 

mim, apenas a realizava quando era solicitado por parte do Professor, nestas 

mesmas reuniões. Contudo, com o avançar do tempo, percebi a importância de 

fundamentar as minhas acções, de ter uma justificação para as estratégias que 

adoptava. Este aspecto fez de mim um Professor mais confiante, com 

respostas e com uma lógica de pensamento mais sustentada do que a que 

tinha na fase inicial deste estágio.  

 Estas reuniões foram sempre momento de partilha e debate de ideias, 

sempre em conjunto, não se tratando nenhum caso em particular, mas sempre 

ouvindo a opinião de todos, tentando chegar a uma conclusão sustentada. 

 Os temas abordados nestas reuniões foram de uma variedade enorme, 

contudo, é possível estabelecer uma linha orientadora dos temas nucleares 

que foram abordados ao longo do ano lectivo. Numa primeira fase as questões 

que eram focadas deveram-se sobretudo ao planeamento (MEC, Unidades 

Temáticas e Plano de aula), passando de seguida para aspectos mais 

relacionados com a avaliação, com a observação e a reflexão. Por fim as 

questões levantadas eram sobretudo direccionadas para a intervenção 

específica do Professor. 

 Em relação às reuniões de conselho de turma, traduziram-se numa 

intervenção mais globalizada da turma, atendendo às diversas disciplinas e 

onde era discutido o perfil de cada um dos alunos. Os tópicos abordados, na 

sua grande maioria, dizem respeito a aproveitamento, comportamento, 

assiduidade e as dificuldades. A grande possibilidade destas reuniões, para 

mim Professor - Estagiário de Educação Física, foi conhecer cada vez melhor 

os alunos e, especialmente, saber alguns cuidados a ter com os mesmos.  

 As reuniões do grupo de Educação Física foram reuniões onde os 

aspectos abordados eram sempre relevantes visto serem referentes à nossa 

disciplina. Foram várias as partilhas de opiniões e experiências por parte de 

profissionais da área com uma vasta experiência, no decorrer das reuniões, 

que faziam com que saísse das mesmas uma pessoa mais culta.  
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 Nestas reuniões debatem-se também as actividades que o grupo vai 

desenvolver ao longo do ano lectivo, expondo-se as mesmas e ouvindo-se as 

diversas opiniões sobre as mesmas. Especificamente, foi o que se sucedeu na 

apresentação da actividade "Fit-Games" e a conferência "Exercício Físico, 

Performance, Estética e Saúde" onde os Professores se mostraram disponíveis 

para colaborar, após darem o seu parecer sobre a mesma.  

 Verifiquei que se trata de um grupo coeso e cooperante, que se reúne 

num ambiente agradável e descontraído e onde todos rumam para a 

consecução dos mesmos objectivos. 

 Por fim, as reuniões de Departamento onde eram agregados diferentes 

grupos, sendo o grupo de Educação Física um deles. Nestas reuniões foram 

abordados temas de cariz gerais como o plano anual de actividades, critérios 

de avaliação, regulamento interno, entre outros assuntos de interesse comum.  

 Estas reuniões possibilitaram uma interacção com docentes de outra 

área, ainda que as mesmas tivessem sido curtas e espalhadas no tempo.  

 De todos estes momentos referidos, os momentos mais simbólicos, tal 

como citei, foram as reuniões de núcleo de estágio devido à grande 

aprendizagem que me proporcionaram e pelo constante acompanhamento do 

Professor Cooperante, ao qual estou muito grato. Grato pela inquietação fez 

por cultivar e pela significância em que isso se traduziu neste processo de 

formação. 

4.2.2 - O papel do Director de Turma 

 A profissão de docente não se encerra na preparação e leccionação de 

aulas, existindo uma diversidade de funções que o professor pode assumir. Ser 

director de turma é uma dessas funções. 

 Tal como está descrito nas normas orientadoras do Estágio Profissional, 

no que concerne à área 2 (Participação na Escola e relações com a 

comunidade), o estudante estagiário deve "compreender o papel do director de 

turma na sua relação com os pares, sob o ponto de vista administrativo e de 

gestão de relações humanas e enquanto responsável pela área não disciplinar 
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- F. Cívica. Deve ainda "identificar, apreciar criticamente e intervir nas 

actividades inerentes à direcção e ao conselho de turma". 3 

 Tal como referi. sendo esta uma das funções que a carreira docente 

pode assumir, segui com muita proximidade o desempenhar desta função por 

parte da directora de turma da turma que me foi atribuída, assistindo e 

auxiliando nas diversas reuniões.  

 O director de turma assume um papel extremamente importante ao ser a 

ponte entre a escola e os encarregados de educação e, para isso, torna-se 

importante que o director de turma mostre desde inicio a sua disponibilidade 

para os receber, divulgando o horário de atendimento que o director de turma 

tem que disponibilizar. Apesar de existirem momentos formais em que o 

director de turma estabelece um contacto directo com os encarregados de 

educação (ex: entrega das classificações), o mesmo deve assegurar, caso se 

justifique, momentos individuais onde se devem resolver problemas muito 

específicos tendo sempre por objectivo a melhoria do alunos e, 

consequentemente, da turma. 

 Dentro da escola, o director de turma deve informar-se regularmente 

sobre a situação dos alunos da sua direcção, estabelecendo contacto regular 

com todos os professores do concelho de turma. Este acompanhamento é 

muito importante e permite ao director de turma agir rapidamente, em 

consonância com os encarregados de educação, caso verifique algum 

problema que possa comprometer o sucesso dos elementos da turma. 

 Para além disto, o director de turma deve primar as suas funções pela 

organização. Para além das funções acima referidas, o director de turma tem 

também muitas tarefas administrativas, como por exemplo, verificar sumários, 

fazer o levantamento das faltas e verificar se existem as respectivas 

justificações, presidir ao conselho de turma acompanhando-se de todos os 

documentos necessários para o realizar a reunião e realizar as respectivas 

                                            
3
 Matos, Z. (2013). Normas orientadoras do estágio profissional do ciclo 

de estudos conducente ao grau de mestre em ensino de educação física 

nos ensinos básicos e secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 
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actas. A realização destas tarefas implica uma constante organização e 

dedicação à função. Torna-se assim imprescindível, realizar estas funções, por 

forma a criar condições para que os alunos alcancem os objectivos 

pretendidos. 

 Apesar de ter realizado todo este acompanhamento, de uma forma muito 

próxima, ao longo de todo o ano lectivo, sinto que não basta apenas sabe quais 

as funções inerentes a esta função para a conseguir realizar na sua plenitude. 

É necessária uma realização prática para compreender a magnitude de tarefas 

inerentes a esta função e como as realizar correctamente. É, sem dúvida, uma 

função que no futuro da minha carreira profissional teria todo o gosto em 

assumir. 

  

4.2.3 - Palestra "Exercício Físico, Performance, Estética e Saúde" 

 A primeira actividade organizada por mim e pelos restantes elementos 

do núcleo de estagiários foi esta palestra intitulada de "Exercício Físico, 

Performance, Estética e Saúde" 

 Esta actividade surgiu, em primeiro lugar, pela necessidade dos 

estagiários terem que realizar uma actividade e, em segundo lugar, pela nossa 

intenção em divulgar o treino funcional, promovendo o exercício físico e seus 

benefícios. Após chegar a um consenso sobre o tema da actividade deparamo-

nos com uma dúvida: se a actividade seria de cariz teórico ou prático? Após 

alguma discussão ficou decidido que iriam ser considerados 2 momentos: um 

momento mais "teórico" concretizado em uma palestra e um momento prático, 

concretizado na actividade "Fit-Games" que irei desenvolver no tópico seguinte. 

 Foi também alvo de discussão os momentos em que seriam realizadas 

estas duas actividades e, verificando também a disponibilidade de espaços e 

horários, se era possível realizar primeiro a palestra e só posteriormente a 

actividade prática. Após os intervenientes, professores estagiários e 

professores cooperantes, se reunirem foi alcançado um consenso no que toca 

a datas de realização e espaço a utilizar: a palestra, como planeado, realizou-

se no dia 7 de Março de 2014, no auditório da Biblioteca Municipal de Santo 

Tirso. 
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 De seguida, foi necessário reflectir e decidir sobre quem seria o 

convidado, ou convidados, a participar na palestra. Assim, face ao profundo 

conhecimento sobre o exercício físico e seus benefícios, interesse e 

conhecimento do treino funcional, facilidade em comunicar e cativar uma 

plateia, a nossa escolha recaiu sobre o Dr. Prof. Rui Garganta, Professor da 

FADEUP. 

 Esta actividade foi apenas dedicada às turmas do secundário e, para 

conseguir realizar a palestra para tantos alunos, foram criadas duas sessões 

durante a manhã, para possibilitar que todos tivessem a oportunidade de 

assistir. 

 Na preparação que antecedeu o dia da actividade, os estagiários 

reuniram-se várias vezes, principalmente para dividir tarefas por forma a tornar 

o trabalho equitativo e para reunir informações sobre se as tarefas de cada um 

estavam ou não realizadas. Um aspecto que ficou para o fim e que devia ter 

sido assegurado com maior antecedência foi a questão do espaço a utilizar. 

Devia ter sido averiguado com antecedência, na Biblioteca Municipal, a 

questão dos lugares, projecção e decoração do espaço. Apesar de não ter 

havido problemas com isto (à excepção de uma falha de comunicação 

prontamente resolvida entre a escola e a biblioteca), que foi apenas verificado 

no dia anterior à conferência, deveria ter sido um aspecto a verificar com maior 

antecedência (1 semana), para caso houvesse alguma problema com o 

número de alunos presentes ou até mesmo com a projecção, ser possível 

resolver esse mesmo problema.  

 Um aspecto que passou em branco aos estagiários foi a questão das 

garrafas de água para o conferencista. Felizmente, a Professora Cooperante 

abordou esse mesmo assunto no dia anterior à conferência, sendo o mesmo 

resolvido facilmente. Em suma, acho os problemas com que os estagiários se 

depararam na preparação da actividade podiam ser facilmente resolvidos caso 

fosse elaborada uma "check-list" com todos os aspectos a verificar, com a 

devida antecedência. Claro, e de uma forma natural, que poderia passar 

alguma coisa em branco. Mas, o facto de ser realizada com antecedência iria 



 

64 

permitir que os Professores Cooperantes nos ajudassem a identificar o que 

estaria em falta, tornando toda a preparação completa e organizada. 

 Na minha perspectiva, onde os estagiários, eu incluído, estiveram com 

muitas falhas foi no dia da actividade. Julgo que todas as intervenções na 

palestra deviam ter surgido de nossa parte, isto é, nos momentos de introdução 

do Conferencista, no final da intervenção do Conferencista questionar a plateia 

para o caso de existirem dúvidas, no final da actividade serem os estagiários a 

entregar a recordação ao Conferencista e não ser os Professores Cooperantes 

a ter este papel activo durante a conferência. Julgo que este foi a grande 

lacuna da minha actuação e dos restantes estagiários. Se foi uma actividade 

organizada pelos Professores Estagiários, deviam ser os mesmos a ter um 

papel activo durante a mesma.  

 Em jeito de conclusão, julgo que a palestra foi bem sucedida, apesar de 

alguns aspectos que mencionei terem ficado abaixo do desejado. Penso 

também que alguns dos erros que foram cometidos, tanto na planificação como 

na realização desta actividade, são fruto da pouca experiência que os 

estagiários tinham em eventos deste género. Certamente que numa próxima 

situação deste género os mesmos erros não serão cometidos e outros irão 

aparecer, fazendo com a acção seja cada vez mais aperfeiçoada. 

 

4.2.4 - "Fit-Games" 

 Esta foi a segunda actividade organizada pelos grupo de Professores 

Estagiários e denominou-se "Fit-Games". Esta actividade deu sequência, como 

referi, à conferência  "Exercício Físico, Performance, Estética e Saúde". O 

grande objectivo desta actividade foi dar a conhecer a toda a comunidade 

escolar  o que é o treino funcional e a sua aplicação prática.  

 Ficou definido, em consonância com os Professores Cooperantes, que a 

actividade se iria desenvolver na semana da escola, durante toda a manhã do 

dia 24 de Abril de 2014. A actividade foi aberta para toda comunidade escolar, 

com inscrição prévia. 

 Várias foram as questões que os estagiários levantaram sobre a 

estrutura da actividade mas, após muita troca de ideias, discussão e reunião 
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com os Professores Cooperantes, chegou-se à ideia final de dividir a actividade 

em diferentes momentos: momentos de experimentação e momentos de 

competição. Esta divisão tinha por objectivo permitir que todos os alunos 

tivessem a possibilidade de experimentar este tipo de treino pela primeira vez 

(caso mais específico do 2º e 3º ciclo, visto que grande maioria das turmas do 

secundário já conhecem esta metodologia de treino) e criar momentos de 

competição por forma a dar a conhecer uma abordagem diferente a esta 

matéria, também conhecida como "Crossfit". Este último caso, da competição, 

foi apenas dedicado aos alunos do ensino secundário. A experimentação foi 

aberta a todos os alunos.  

 Face ao elevado número de possíveis inscrições, foi necessário recorrer 

a ajuda para realização da actividade. Como tal, solicitamos aos Professores 

de Educação Física a sua ajuda para colaborar na realização da actividade, 

respondendo os mesmos, de imediato, de forma afirmativa, mostrando-se 

disponíveis para colaborar. Para as funções de suporte, nomeadamente, 

secretariado, verificação das presenças, distribuição dos lanches e controlo de 

entrada e saída dos balneários, solicitou-se a colaboração dos alunos do Curso 

Profissional de Gestão Desportiva, que se mostram disponíveis e 

entusiasmados e colaborar.  

 Durante a preparação da actividade, começou-se por verificar que o 

número de inscrições era elevado e que isso obrigaria a efectuar um bom 

planeamento para conseguir gerir tantos alunos dentro da actividade. Numa 

fase inicial, no que toca à experimentação, a ideia era de dar algum tempo para 

os alunos experimentarem os diversos exercícios e, se possível, experimentar 

mais que um circuito. Contudo, face ao número elevado de inscrições, teve que 

se aumentar o número de estações em cada um dos exercícios e a fazer uma 

limitação do tempo que os alunos iriam passar em actividade. Chegou-se a um 

valor final de 8 estações por cada circuito, com 3 circuitos montados e com 48 

alunos em actividade, no total. De seguida, foi necessário limitar o tempo que 

cada grupo estaria em actividade, que rondaria os 10 minutos. No inicio, esta 

distribuição causou alguma dúvida pois levaria os alunos a estar apenas 10 

minutos no circuito, sendo que este tempo teria que incorporar a explicação 
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dos exercícios, conjuntamente com a entrada e saída de alunos. Mas, no final 

de isto ser discutido várias vezes, era a única solução que seria exequível face 

ao número de inscritos. 

 Ainda na preparação da actividade sentiram-se algumas dificuldades em 

conseguir realizar uma distribuição de tarefas dos colaboradores que fosse 

satisfatória para todos. Contudo, os colaboradores que mereceram mais 

atenção foram os alunos colaboradores do Curso Profissional de Gestão 

Desportiva. Tentamos definir uma linha orientadora para a escolha dos 

mesmos, e essa linha orientadora foi a noção de responsabilidade que os 

mesmos apresentam. No dia anterior à actividade a organização falou com os 

alunos colaboradores de modo a elucida-los sobre as suas funções na 

actividade, sendo que ainda foi elaborado um guião para ser utilizado no 

decorrer da actividade. Finalmente, após muitas alterações na distribuição de 

tarefas, conseguiu-se chegar a uma que fosse satisfatória para todos, muito 

com a ajuda dos Professores Cooperantes. Aqui, foi necessário ainda, no dia 

anterior a actividade, esclarecer para os Professores de Educação Física que 

iam colaborar, quer pessoalmente quer por e-mail, qual seria a sua tarefa e em 

que momentos da actividade ia ser necessária a ajuda deles. Os Professores 

atenderam com atenção ao nosso pedido e foram uma ajuda muito importante 

na realização da actividade, assim como os alunos, que cumpriram as suas 

tarefas com responsabilidade e seriedade.  

 Todos os aspectos que referi até ao momento estavam sobretudo 

relacionados com a planificação da actividade. Contudo, na realização da 

mesma também surgiram situações que podem e devem ser melhoradas numa 

próxima oportunidade em que esteja envolvido numa actividade deste género.  

 Como aspecto a melhorar, quero ressalvar em primeiro lugar, algumas 

situações que aconteceram nos períodos de tempo dedicados à competição. 

Aqui, principalmente na finalíssima, observei que um dos exercícios provocou 

imensas dificuldades aos alunos, o dos 8 com roller. Pelo que já tinha 

experimentado anteriormente com outros alunos, no decorrer das aulas, nunca 

julguei que fosse um exercício que iria trazer tantos problemas aos alunos. 

Outro aspecto ainda relacionado com a competição é o papel do juiz. 
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 Pretendia-se que, tanto nas eliminatórias como na finalíssima, o aluno 

fosse sempre acompanhado por um juiz, imitando de certo modo a lógica do 

"Crossfit", por forma a que este validasse as repetições que o aluno realizava, 

indicando-lhe quando poderia passar para o próximo exercício. Em algumas 

situações, não se verificou um correcto desempenhar deste papel por parte de 

quem desempenhou a função de juiz, o que neste caso pode resultar no facto 

de os juízes não saberem correctamente quais os aspectos a observar durante 

a contagem dos diferentes exercícios. Isto, julgo eu, pode ter resultado de falta 

de informação de nossa parte (organizadores) e que poderia ter sido facilmente 

suprimida com a elaboração de um "guião" com os critérios de contagem em 

cada um dos exercícios. 

 No que toca à verificação de presenças pretendia-se que os alunos 

colaboradores registassem a presença dos alunos, dessem a conhecer aos 

mesmos a que horas tinham entrada na actividade e fornecer a senha que 

daria direito ao lanche. Em alguns casos verifiquei que os alunos não sabiam a 

que horas tinham entrada na actividade, um pouco por culpa de falta de 

informação por parte dos responsáveis de verificação das presenças. Foi 

necessário intervir algumas vezes perto dos alunos colaboradores para que 

fornecessem sempre esta informação pois isto originava um aumento de 

alunos em espera à porta do pavilhão, em vez de esperarem na bancada. 

 Por fim, a entrega de prémios. Julgo que poderia e devia ter sido um 

momento mais simbólico, com maior ênfase. Devia-se ter utilizado um plano 

elevado para entrega de prémios, para realmente destacar os vencedores. E, 

neste aspecto, faltou também o recurso ao microfone o que tornaria as 

intervenções para anunciar os vencedores muito mais fáceis e audíveis para 

todos os que estavam no pavilhão. 

 Existem contudo outros aspectos que julgo merecer realce, pelo lado 

positivo, que possibilitaram que a actividade decorresse da melhor forma. O 

tempo, como referi no inicio da reflexão, pareceu-me ser um pouco apertado 

mas com o empenho de todos foi possível cumprir sempre com os horários 

estipulados, ficando até em alguns momentos adiantados na actividade. Isto 

também foi possível pela dinâmica que se conseguiu imprimir aos grupos de 
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alunos formados, pelo controlo de entradas e saídas do pavilhão e pela rápida 

inclusão dos mesmos nos circuitos. 

 Em jeito de conclusão, julgo que a actividade teve o merecido destaque 

e impacto na escola, face ao grande número de alunos que mobilizou bem 

como o envolvimento de todos os Professores de Educação Física, 

sensibilizando os alunos para um método de treino diferente que é o treino 

funcional.  

 Tal como referi anteriormente, a experiência torna-se um ponto muito 

importante na realização deste género de actividades. O facto de anteriormente 

algum aspecto ter sido esquecido ou deixado ao acaso e que teve influência 

directa na realização da actividade leva sempre a que esse aspecto seja 

relembrado numa próxima oportunidade. Nestas duas actividades, tanto os "Fit-

Games" como a conferência "Exercício Físico, Performance, Estética e Saúde", 

possibilitaram-me uma série de novas experiências que ficam marcadas pelo 

que correu bem mas, sobretudo, pelo que devo ter em conta a melhorar numa 

próxima situação deste género.  
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4.3 - Estudo 

4.3.1 - Título 

Fit-School – “Treino Funcional na Escola” 

4.3.2 - Objectivo 

Sistematizar a aplicação da unidade didáctica "aptidão física", incluída no 

plano curricular das seis turmas do ensino secundário leccionadas pelos 

estudantes-estagiários, através de um programa de desenvolvimento das 

capacidades motoras construído segundo os critérios metodológicos do treino 

funcional e avaliado segundo a bateria de testes Fit-School. 

4.3.3 - Enquadramento do tema 

O desenvolvimento da aptidão física dos alunos, bem como a 

aprendizagem de como consegui-la, está consagrado nas finalidades dos 

programas da disciplina de EF, ao longo do percurso escolar do aluno. 

Sobre a aptidão física, os programas de EF salientam que os alunos 

deverão ser capazes de “elevar o nível funcional das capacidades condicionais 

e coordenativas gerais, particularmente da resistência geral de longa e média 

duração, da força resistente, da força rápida, da flexibilidade, da velocidade de 

reacção simples e complexa, de execução, de deslocamento e de resistência, e 

das destrezas gerais e específicas” e de “conhecer e aplicar diversos 

processos de elevação e manutenção da condição física de uma forma 

autónoma no seu quotidiano, na perspectiva da saúde, da qualidade de vida e 

do bem-estar” (Programa Nacional de Ed. Física no Ensino Secundário, pág. 

14). 

Os programas nacionais de EF admitem, igualmente, o trabalho 

específico e integrado das capacidades motoras (condicionais e 

coordenativas), respeitando os procedimentos metodológicos válidos para o 

treino de cada uma dessas capacidades e a relação (de contraste ou 

complementaridade) com as restantes situações educativas da aula, 

evidenciando, deste modo, o importante valor da aptidão física, nas finalidades 

da EF na escola. 
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Não obstante o carácter formativo reconhecido cientifica e legalmente do 

desenvolvimento da aptidão física, muitas vezes vimos assistindo a um 

conjunto de motivos que afastam o trabalho prático da aptidão física da 

educação física escolar, na lugar a que tem direito.  

A falta de tempo, em grande parte decorrente da redução da carga 

horária semanal, o aumento do número de alunos por turma, a dificuldade de 

racionalização dos espaços e, sobretudo, a crença de que já se incide no 

desenvolvimento da aptidão física aquando do ensino das outras modalidades 

desportivas. O que faz com que, na prática, o tempo dedicado à aptidão física, 

per se, seja muito reduzido ou praticamente inexistente. Este núcleo de razões  

parece ajudar a alguma "negligência" na especificidade e profundidade do 

trabalho de que carece o tratamento da aptidão física como "matéria de 

ensino". A aptidão física, dadas as suas virtualidades torna-se uma "matéria" 

que não se assume diferente dos elementos da cultura desportiva, 

pressupondo um tratamento vigilante e sistematizado, que caminhe no sentido 

de proporcionar aprendizagens e aquisições significativas aos alunos. 

Da especificidade do conteúdo da Aptidão Física, resulta um conjunto de 

questões didáctico - metodológicas que obrigam a um trabalho sistemático, em 

todas as aulas. Sugere assim, que a aptidão física seja tratada em termos 

didácticos, de forma distribuída ao longo de todo o ano lectivo.  

Esta circunstância, que distingue a UT de aptidão física das outras UT, 

referentes às modalidades desportivas que, normalmente, tem uma 

planificação concentrada. 

Entendimento de Capacidade Motora 

Foi considerando o entendimento tradicional das capacidades motoras, 

assim subdivididas: 

Capacidades Condicionais – determinadas pelos processos 

energéticos e metabólicos, de carácter quantitativo (força, 

flexibilidade, resistência, velocidade); 

Capacidades Coordenativas – essencialmente determinadas 

pelos processos de organização, controlo e regulação do 

movimento, de carácter qualitativo (destreza geral),  
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Atentando nesta última perspectiva, bem como na necessidade de 

incidência na aptidão física em todas as aulas e da sua articulação com as 

restantes matérias de ensino, servimo-nos dos critérios metodológicos do treino 

funcional, os quais consideramos enquadrarem-se congruentemente com as 

nossas pretensões. (Programa Nacional de Ed. Física no Ensino Secundário) 

 

Noção de Treino Funcional 

"O treino funcional é uma metodologia, que visa dotar o corpo humano 

com um leque de movimentos eficientes e saudáveis. É um tipo de treino que 

apela à função motora global (como andar, correr, empurrar, puxar, agachar, 

saltar, lançar) e em que se podem adoptar materiais de treino diversificado e 

com uso múltiplo."(Garganta,2014) 

O treino funcional tem características porventura bastante interessantes 

sob uma perspectiva pedagógica quando tenta ser:  integral (ou seja, não 

incide mais nesta ou naquela capacidade motora, integrando, ao invés, as 

capacidades condicionais e coordenativas de forma equilibrada); adaptado 

(individualizado); seguro (supervisionado pelo professor); eficiente (consegue 

resultados em menos tempo). 

 O treino funcional alicerça-se em quatro pilares do movimento humano, 

que se apresentam como determinantes na construção dos exercícios que 

compõe este tipo de treino. De acordo com Almeida (2011-2012), 4apresentam-

se de seguida os 4 pilares do movimento humano: 

Posição Bípede e Locomoção – o 1.º pilar é a “posição bípede e a 

locomoção”. Suporta o centro de massa do corpo em diferentes bases, sendo 

fundamental para a nossa existência. A locomoção é a habilidade bimotora 

mais básica que executamos e que envolve todos os pilares, deslocando-se em 

cada passo o centro de massa na horizontal e vertical. Envolve o movimento 

contralateral de puxar/empurrar do tronco/membros superiores, comum no 3º 

                                            
4
 Almeida, J. P. (2011-2012), Texto não editado, consultado em 23 Março de 2014, na página: 

http://www.fmh.utl.pt/agon/cpfmh/docs/documentos/aulas/328/Os%204%20Pilares%20do%20Movim

ento%20Humano.pdf. 

http://www.fmh.utl.pt/agon/cpfmh/docs/documentos/aulas/328/Os%204%20Pilares%20do%20Movimento%20Humano.pdf
http://www.fmh.utl.pt/agon/cpfmh/docs/documentos/aulas/328/Os%204%20Pilares%20do%20Movimento%20Humano.pdf
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pilar, que é essencial na travagem das forças rotacionais geradas nos 

membros inferiores, permitindo um eficiente movimento, no plano sagital. 

Variação de Alavancas no Centro de Massa do Corpo– o 2.º pilar envolve 

diferentes alavancas, que são caracterizadas por movimentos realizados pelo 

tronco, pelas extremidades inferiores ou por combinações das duas que 

baixam e elevam o centro de massa do corpo. São realizadas em tarefas de 

não locomoção, como pegar num material ou levantar algo do chão, por 

exemplo. Com os membros inferiores é possível variar as alavancas, 

executando agachamentos, afundos ou trepar (e.g., subir e descer árvores ou 

superfícies inclinadas).  

Puxar e Empurrar – o 3º pilar do movimento humano é puxar e empurrar. 

Estes movimentos deslocam o centro de massa usando o tronco e os membros 

superiores. O empurrar envolve reflexos básicos, como afastar algo que não se 

goste ou a parte final de um lançamento. É também usado no dia a dia para 

colocar algo numa prateleira alta ou para empurrar um cortador de relva. Puxar 

é forma de trazer qualquer coisa para perto do corpo, habitualmente em 

situações de transporte. Estes dois movimentos também são usados 

ciclicamente num lançamento, por exemplo. 

Rotação: mudanças de direcção e produção de força rotacional – o mais 

importante pilar (4º) do movimento humano é-nos dado pelas mudanças de 

direcção e produção de força rotacional. Este pilar descreve a componente do 

plano transverso do movimento humano; é considerado o pilar mais importante 

porque a maioria das acções humanas são explosivas e no plano transverso 

(Santana, 2014). 

De acordo com o Professor Cooperante, para a construção de um 

exercício de treino funcional, é conveniente ter em conta a presença de pelo 

menos dois dos quatro pilares de movimento, a alternância dos grupos 

musculares (trem superior, trem médio, trem inferior) e das solicitações 

motoras (intensas/moderadas, complexas/simples). 
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4.3.4 - Material e Métodos 

4.3.4.1 - Implementação do Programa de Treino 

O programa iniciou-se com a realização da avaliação inicial e terminou 

com a realização da avaliação final. Durante o tempo que mediou estas 2 

avaliações proporcionou-se o trabalho da aptidão física em moldes assentes no 

treino funcional, construindo-se inúmeros circuitos, com inúmeros movimentos 

e variantes, aproveitando-se o material existente na escola e a inclusão de 

música durante o treino.   

A bateria de testes Fitshool é composta por seis exercícios, que serão 

descritos em pormenor no capítulo referentes aos "Conteúdos do Programa 

Aplicado". Assim, os dois momentos de avaliação (inicial e final) consistiram na 

realização dos seguintes testes:  

1- sob a forma de exercícios isolados – em que, para cada exercício, o 

objectivo consistia na realização do maior número de repetições num 

determinado tempo;  

2- em circuito – em que se pretendia a realização dos seis exercícios 

consecutivamente e no mínimo de tempo, concretizando um número concreto 

de repetições em cada um.  

A bateria de testes, nas suas duas expressões, sob a forma de exercícios 

isolados e em circuito, foi avaliada segundo duas modalidades: uma avaliação 

inicial, realizada no início do 2.º período; uma avaliação final, realizada no final 

do mesmo período. Nas aulas da disciplina situadas entre a primeira e a última 

avaliação proporcionou-se o trabalho da aptidão física em moldes assentes no 

treino funcional, construindo-se inúmeros circuitos, com inúmeros movimentos 

e variantes, aproveitando-se o material existente na escola e a inclusão de 

música durante o treino. 
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4.3.4.2 - Caracterização das turmas sujeitas ao Programa 

O programa de treino foi aplicado às turmas atribuídas aos estudantes-

estagiários, todas elas de ensino secundário. 

 

Turma 

 

 

Curso 

 

Nº 

Alunos 

 

Masculino 

 

Feminino 

 

Idade 

A Científico-Tecnológico 25 13 12 15-16 

B 
Curso Profissional de apoio à 

Gestão Desportiva 
26 21 5 15-18 

C 
Curso Profissional de apoio à 

Gestão Desportiva 
22 19 3 16-19 

D Científico-Tecnológico 24 10 14 17-19 

E Científico-Tecnológico 23 9 14 17-18 

F Científico - Humanístico 18 5 13 17-18 

Tabela 4 : Alunos envolvidos no Programa de Treino 

138 Alunos: 77 do sexo masculino e 61 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 19 anos, dos quais 20 desistiram ou não foram 

devidamente avaliados, sobrando desse modo um total de 118 alunos. 
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4.3.4.3 - Conteúdos do Programa Aplicado 

1) Fit-School – Exercícios Isolados 

Os seis exercícios que compõem a bateria de testes utilizada neste 

estudo são os seguintes: 

 

1.Agachamento com torção (TRX) 
2. Passe de peito com bola medicinal 

(4Kg) no plano sagital 

3.Equilíbrio em plataforma instável, 

trocando os cones de sítio 
4.Desenvolvimento com Kettlebell (M-

12Kg/F-8Kg) 

5.Salto à corda 6. Burpees 

Figura  12 : Exercícios que compõe o Teste de Repetições 
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1.1) Método de Aplicação 

O circuito tem como objectivo que o aluno realize o número máximo de 

repetições durante 1 minuto. Visto que este teste exige um esforço máximo, ou 

pelo menos pretende por parte do aluno um esforço máximo, o professor 

assegurou um intervalo de recuperação de, no mínimo 2m30s, possibilitando a 

recuperação do aluno. O método utilizado consistiu em dividir os alunos por 

grupos e atribuir-lhes funções diferentes, funções estas que alternavam após a 

conclusão do exercício. Assim, um aluno executa e outro aluno contabiliza o 

número de repetições efectuadas de forma correcta, assumindo a função de 

juiz. Sempre que não se cumpram os critérios de execução a repetição não é 

contabilizada, devendo aluno executante continuar a realizar o exercício. 

O professor assume a função de juiz-chefe, controlando o tempo de 

execução e, estabelecendo uma visão sobre todos os alunos, principalmente 

sobre os que assumem a função de juízes, verificando que os mesmos 

cumprem os critérios de execução, validando assim o teste. O material 

necessário para a realização desta avaliação foi: um TRX, uma plataforma 

instável, dois cones, uma corda, uma bola medicinal de 4kg e dois Kettlebell (1 

de 8kg, 1 de 12kg). Face à disponibilidade de material na escola, foi possível 

realizar mais do que uma estação para alguns exercícios, permitindo colocar 

toda a turma em avaliação. 

2) Fit-School – Circuito 

O circuito tem a seguinte sequência de exercícios: 

1. 15rep - Agachamento com torção (TRX) 

2. 15rep - Passe de peito com bola medicinal (4kg) no plano sagital 

3. 15rep - Equilíbrio em plataforma instável trocando dois cones de sítio 

4. 15rep - Desenvolvimento com Kettlebell (12kg-masculino; 8kg-

feminino) 

5. 30rep - Saltar à corda 

6. 15rep - Burpees 

7. Sprint final 

2.1) Método de Aplicação 
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O objectivo deste circuito era que o aluno realizasse os exercícios 

propostos no menor tempo possível, realizando um número específico de 

repetições em cada um deles. O método utilizado consistiu em que os alunos 

realizassem o teste de forma individual, onde apenas iniciava o teste outro 

aluno, quando este tivesse terminado. Existem 6 alunos que desempenham a 

função de juiz de contagem em cada um dos exercícios. Sempre que não se 

cumpram os critérios de execução a repetição não é contabilizada, devendo o 

aluno executante continuar a realizar o exercício. Os alunos que estão na 

função de juiz de contagem trocam de função à medida que os restantes 

alunos realizarem o circuito. 

O professor assume a função de juiz-chefe, controlando o início e término 

do teste, estabelecendo uma visão sobre o aluno executante e os que 

assumem a função de juízes, verificando que os mesmos cumprem os critérios 

de execução, validando assim o teste. 

O material necessário para a realização desta avaliação foi: um TRX, um 

plataforma instável, dois cones, uma corda, uma bola medicinal de 4kg e dois 

Kettlebell (1 de 8kg, 1 de 12kg). 

Este teste decorria num espaço delimitado, como se pode observar na 

figura em baixo. Assim, na realização do teste o espaço esteve sempre 

delimitado para consciencializar os alunos do espaço onde iriam actuar. 
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Figura  13 : Teste do Circuito 

Na realização desta bateria de testes para avaliação da aptidão física, foi 

considerada a idade e o género dos alunos. Nos exercícios isolados, para o 

ensino básico, eram realizados apenas durante 45 segundos em vez de 1 

minuto, o peso da bola medicinal era de 3kg em vez de 4kg e o 

desenvolvimento com kettlebell era com apenas 6kg não diferenciando os 

géneros. Para o ensino secundário existia essa diferenciação de géneros para 

o kettlebell com os rapazes a realizarem com um de 12kg e as raparigas com 

um de 8kg. 

No circuito contemplava a diferença dos pesos das bolas medicinais e dos 

kettlebell, mas também o número de repetições em cada exercício que tinham 

que efectuar para passar ao próximo exercício. 

Como as turmas que foram sujeitas às avaliações são todas do ensino 

secundário apenas este modelo foi utilizado para a realização deste estudo. 

4.3.4.5 - Tratamento dos Dados 

Após se realizarem as duas avaliações, em cada uma das turmas, 

procedeu-se à criação de uma base de dados que incorporasse os dados de 

todas as turmas que foram alvo de avaliação, permitindo o posterior tratamento 

estatístico dos dados. Para realizar todo este processo, foi utilizado o programa 

informático SPSS STATISTICS. A base de dados criada tem as seguintes 

variáveis: 
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Escola / Ano de escolaridade 

Turma / Nº Aluno / Sexo 

Resultado 1 / Resultado 2 

 

A variável escola foi considerada na recolha de dados para em estudos 

posteriores ser possível fazer uma comparação com outras escolas que 

também tenham implementado esta bateria de testes de avaliação da aptidão 

física. No que diz respeito à variável sexo, foram considerados 2 valores: 0 e 1. 

O valor 0 corresponde a alunos do sexo feminino e o valor 1 corresponde a 

alunos do sexo masculino. Na variável turma, as 6 turmas analisadas foram 

catalogadas segundo desde a letra A até F, tendo por base os anos por ordem 

crescente e as turmas por ordem alfabética, Esta atribuição de letras foi 

realizada para permitir a comparação de médias da turma, visto que existem 

duas turmas A, foi tomada esta decisão por forma a possibilitar a comparação 

de médias e facilitar a sua visualização no output final. Nesta base de dados foi 

ainda colocado o nome do teste com o número 1 (exemplo: TRX 1) significando 

o resultado obtido na avaliação inicial e também o nome do teste com o 

número 2 (exemplo: TRX 2) significando o resultado obtido na avaliação final. 

Para a comparação e análise dos dados, o teste utilizado foi o "Paired - 

Samples T-test" que permite estabelecer uma comparação entre 2 resultados 

obtidos, em momentos diferentes, mas na realização do mesmo 

protocolo/teste. A análise de dados resulta da comparação dos valores médios 

obtidos em cada um dos momentos em que o teste/protocolo foi realizado. É 

considerado, na análise dos dados,  um valor de significância de 5%. 

4.3.5 - Resultados e Discussão 

Os primeiros resultados a ser alvo de análise são os dados que englobam 

todas as turmas dos Professores Estagiários. Esta análise será feita em função 

do sexo, ou seja, os resultados estão dispostos em função do sexo. Outra 

análise será feita de uma forma mais individualizada, considerando-se apenas 

uma turma mas, considerando da mesma forma os dois sexos de forma 

diferente. Cada um dos resultados estará disposto em tabela, onde estará 

implícito o resultado na avaliação inicial, da avaliação final, a diferença 
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verificada entre as 2 avaliações, o valor t do teste realizado e o valor de 

significância de cada um dos testes. 

Para análise dos resultados, são apresentadas duas hipóteses:  

H0: μ1=μ2 μd=0  

H1: μd≠0, p<0,05).  

Ainda que sejam consideradas estas hipóteses, é fundamental reforçar 

que na escola, pedagogicamente pode haver melhorias significativas sem que 

estas se traduzam em melhorias significativas ao nível estatístico. 

1) Turmas da Escola Secundária D. Dinis sujeitas ao programa Fitschool 

 

 Inicio Fim Diferença t p 

TRX 40,7±8,6 46,5±8,4 5,8 - 4,9 0,000 

Burpees 17,9±3,4 19,9±4,9 2 - 3 0,004 

Equilíbrio 28,5±5,1 33,4±4,4 4,9 - 7,1 0,000 

Kettlebell 24,4±4 26,4±4 2 - 4,2 0,000 

Saltar corda 87,6±27,2 104,2±22,6 16,6 - 5,7 0,000 

Bola 

Medicinal 

40,5±11,9 46,1±11,6 5,6 - 3,4 0,001 

Tempo 209,4±29,9 175,9±22,9 -33,5 10,9 0,000 

Tabela 5 : Resultados da Comparação Geral - Sexo 0 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma melhoria de 

desempenho por parte dos alunos do sexo feminino, quer na realização dos 

exercícios de forma isolada, quer seja na realização do circuito. Na tabela esta 

melhoria é observável pelo aumento do valor médio em cada um dos testes da 

primeira para a segunda avaliação, no caso da realização da avaliação dos 

exercícios de forma isolada. No que diz respeito ao circuito, esta melhoria está 

representada pela diminuição do valor médio, que corresponde a uma 

realização do mesmo em menos tempo.  
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Relativamente aos valores das diferenças de médias e do desvio padrão, 

foi no teste de salto à corda em que este valor mais se evidenciou. Este 

resultado pode justificar-se pela elevada amplitude no número de repetições 

que os alunos efectuaram, dada a natureza coordenativa do teste. (Exemplo: 

enquanto que no teste de kettlebell os valores mínimos e máximo são 12 e 35 

(média 26) respectivamente, no teste de salto à corda estes valores são de 30 

e 151 (média 108)). 

De igual modo, no teste do circuito, estes valores encontram-se muito 

elevados pelo facto deste ser um teste onde está implícita a globalidade das 

capacidades motoras dos alunos. Neste sentido, estes valores sugerem-nos 

que os alunos que apresentam um melhor reportório motor, naturalmente, 

apresentam melhores resultados que os alunos considerados sedentários. 

Ainda no que diz respeito ao teste do circuito, a diferença que se assiste nos 

valores da primeira para a segunda avaliação do teste do circuito, pode 

justificar-se ainda com o trabalho desenvolvido ao longo das aulas de EF, que 

permitiu que os alunos que apresentavam valores muito reduzidos pudessem 

melhorá-los, através do trabalho da sua aptidão física geral e os que 

apresentavam os valores já mais elevados, pudessem manter os seus níveis 

de aptidão física. 

Quanto ao valor de significância registado em todos os testes, a diferença 

apresentada, é em todos os casos estatisticamente muito significativa, 

permitindo concluir que houve melhorias consideradas muito relevantes da 

primeira para a segunda avaliação em todos os testes. Esta diferença é 

significativa visto que se observa que o valor de p é sempre inferior a 5% 

(0,05). Assim, em todos os testes se verifica uma rejeição da hipótese nula, 

mostrando que existe uma melhoria significativa da primeira para a última 

avaliação. 
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 Inicio Fim Diferença t p 

TRX 45,7±9,6 54,1±10,2 8,4 - 6,8 0,000 

Burpees 21,9±6,1 24,7±5,6 2,8 - 3,2 0,002 

Equilíbrio  29,3±6,7 34,6±5,3 5,3 - 5,7 0,000 

Kettlebell 24,9±5,8 28,2±5 3,3 - 4 0,000 

Saltar corda 77,1±34,3 97,2±38,5 20,1 - 5,1 0,000 

Bola 

Medicinal 
48,6±14,3 57,8±9,3 9,2 - 5,9 0,000 

Tempo 183,8±47,1 162,6±34,7 -21,2 5,7 0,000 

Tabela 6 : Resultados da Comparação Geral - Sexo 1 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma melhoria de 

desempenho por parte dos alunos do sexo masculino, quer na realização dos 

exercícios de forma isolada, quer seja na realização do circuito. Na primeira 

tabela esta melhoria é observável pelo aumento do valor médio em cada um 

dos testes da primeira para a segunda avaliação, no caso da realização da 

avaliação dos exercícios de forma isolada. No que toca ao circuito, esta 

melhoria está representada pela diminuição do valor médio, que corresponde a 

uma realização do mesmo em menos tempo. 

Quanto ao valor de significância registado em todos os testes, a diferença 

apresentada, é em todos os casos muito significativa, permitindo concluir que 

houve melhorias consideradas muito relevantes da primeira para a segunda 

avaliação em todos os testes. Esta diferença é significativa visto que se 

observa que o valor de p é sempre inferior a 5% (0,05). Assim, em todos os 

testes se verifica uma rejeição da hipótese nula, mostrando que existe uma 

melhoria significativa da primeira para a última avaliação. 
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2) Resultados Turma A 
 
 Seguidamente expostos estão analisados os resultados da turma A. Esta 

análise será feita em função do sexo, dispondo cada um deles de uma tabela. 

 Inicio Fim Diferença t p 

TRX 44,2±6,9 49,3±7 5,1 - 3 0,016 

Burpees 18,8±3,1 21±8,6 2,2 - 0,8 0,460 

Equilíbrio  30,6±4,7 31,3±6,1 0,8 - 0,7 0,523 

Kettlebell 23,1±4,6 24,4±3,8 1,3 - 1,6 0,155 

Saltar 

corda 

88,3±24,9 101±18,4 12,7 - 1,4 0,191 

Bola 

Medicinal 

47,7±10,6 45±12 2,7 1,3 0,242 

Tempo 218,7±33,4 174,3±19,7 44,3 5,7 0,000 

Tabela 7 : Resultados da Turma A : Sexo 0 

Estes resultados permitem afirmar que, no sexo feminino, existe uma 

melhoria dos resultados da primeira para a última avaliação, em todos os 

testes. Estas melhorias são observáveis, nas duas primeiras colunas, pelo 

aumento (no teste de exercícios isolados) da média do teste inicial para o teste 

final. No teste do circuito (tempo) esta melhoria é observável pela diminuição 

da média da avaliação inicial para a final o que transmite uma realização mais 

rápida do circuito, que era o pretendido.  

Verifica-se, na última coluna, que apenas os resultados obtidos no TRX e 

na realização do circuito são estatisticamente significativos, isto é, situam-se 

dentro da valor de significância estipulado (p  inferior a 5% (0,05)). Nos 

restantes resultados obtidos, apesar de se verificar uma melhoria, esta não é 

estatisticamente significativa. 
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 Inicio Fim Diferença t p 

TRX 48±9,2 57,2±14,1 9,2 - 2,4 0,039 

Burpees 21,1±4,7 23,8±8,8 2,7 - 1,7 0,118 

Equilíbrio  32±3 32,6±5,7 0,6 - 0,4 0,679 

Kettlebell 25,6±2,5 26,5±5,5 0,9 - 0,6 0,559 

Saltar 

corda 

87,2±41,5 91,3±29,6 4,1 - 0,5 0,628 

Bola 

Medicinal 

54,4±8,4 59,6±12,4 5,3 - 1,4 0,191 

Tempo 208,5±98,5 178,1±75 30,4 2,6 0,025 

Tabela 8 : Resultados da Turma A : Sexo 1 

Estes resultados permitem afirmar que, no sexo masculino, existe uma 

melhoria dos resultados da primeira para a última avaliação, em todos os 

testes. Estas melhorias são observáveis, nas duas primeiras colunas, pelo 

aumento (no teste de exercícios isolados) da média do teste inicial para o teste 

final. No teste do circuito (tempo) esta melhoria é observável pela diminuição 

da média da avaliação inicial para a final o que transmite uma realização mais 

rápida do circuito, que era o pretendido.  

 Verifica-se, na última coluna, que apenas os resultados obtidos no TRX 

e no circuito são significativos, isto é, situam-se dentro da valor de significância 

estipulado (p  inferior a 5% (0,05)). Nos restantes resultados obtidos, apesar de 

se verificar uma melhoria, esta não é estatisticamente significativa. 
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4.3.6 - Conclusões 

A aplicação desta bateria de testes e do programa de desenvolvimento da 

aptidão física durante as aulas de EF realizou-se entre os meses de janeiro e 

maio. Contudo, durante todo o ano lectivo o desenvolvimento da aptidão física 

foi realizado em todas as aulas  

Deste modo, tendo em conta o trabalho desenvolvido ao longo ano nesta 

unidade temática, podemos retirar algumas conclusões que poderão ajudar no 

futuro, em investigações neste mesmo âmbito: 

O facto de este ser um trabalho da aptidão física realizado em condições 

específicas, com recurso a materiais inovadores, posturas e movimentos 

corporais em todo diferentes ao treino da aptidão física 

convencional/tradicional, revelou ser um factor motivante para este tipo de 

trabalho. Esta motivação revelou ser um factor que promoveu um aumento do 

índice de empenhamento motor. 

Em relação à bateria Fitschool, podem-se retirar algumas conclusões 

sobre cada um dos teste que, embora envolvendo os mesmos exercícios, 

permitem retirar algumas conclusões diferentes. 

O teste de circuito revelou-se como o mais exigente do ponto de vista 

físico, por ser um teste que envolve a realização de todos os exercícios de uma 

forma consecutiva e pelo factor competição, que se foi verificando entre os 

alunos. O facto de os alunos quererem superar o tempo obtido na primeira 

avaliação levou a que realizassem o teste em esforço máximo, como 

pretendido, e levou a que as melhorias registadas da primeira para a segunda 

avaliação fossem significativas, nos 2 sexos. 

Pelo facto dos alunos, na generalidade terem melhorado da primeira para 

a segunda avaliação, segundo os valores estatísticos, é possível inferir que 

esta tenha também sido uma das justificações que sugerem a melhoria do 

desempenho dos alunos no teste de circuito, uma vez que os testes que o 

compõem referem-se aos testes individuais. 

Relativamente ao teste dos burpees, é nele que se assistem as melhorias 

menos significativas, possíveis de observar no aumento dos valores médios 

dos alunos. Estando esta bateria de testes ainda numa fase experimental, e 
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após termos presenciado o desenvolvimento deste trabalho dos alunos, 

sentimos que este é um teste que pela sua elevada dificuldade e exigência se 

encontra desajustado ao nível dos alunos aos quais se destina. 

Visto ser uma bateria de testes que ainda procura uma validação, 

verificou-se ao longo do ano muita discussão na ordem ideal dos exercícios na 

realização do circuito. Foram experimentadas algumas alterações ficando a 

ordem dos mesmos da forma como é apresentada neste estudo, por se 

entender mais adequada. 
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Conclusões e Perspectivas para o Futuro 

 

 A realização deste EP permitiu-me convocar para a prática todos os 

conhecimentos adquiridos em todos os anos anteriores do meu percurso na 

Faculdade, servindo também para complementar todos estes conhecimentos, 

maioritariamente teóricos, com situações práticas. Foi-me assim permitido 

construir um estilo de ensino e um repertório de novas competências produto 

de todas as vivências de prática lectiva.  

 Foi também o primeiro contacto com o processo de ensino na sua 

integridade, o que me permitiu, identificar, reflectir, analisar e corrigir algumas 

dificuldades que inicialmente demonstrei. Este ultrapassar de dificuldades  

permitiu-me perceber que o espírito de transcendência, evolução e superação 

devem ser posturas a adoptar por forma a procurar sempre melhores soluções 

e criar novas estratégias. 

 Este ano lectivo, para além de me dar a conhecer todas as tarefas que o 

professor desempenha relacionadas com o planeamento e gestão do processo 

de ensino e aprendizagem, permitiu-me ainda perceber qual a relação que o 

professor tem com os restantes agentes educativos, sejam eles os funcionários 

da escola ou encarregados de educação. O professor de educação física têm 

impacto não só nos alunos, mas em toda a Escola e na comunidade 

envolvente. 

 Assim, elaborar este relatório de estágio profissional tornou-se um 

desafio. Um desafio em agregar nele as experiências mais significativas vividas 

neste ano lectivo, visto que todas as experiências foram significativas. Contudo, 

a elaboração deste documento permitiu-me aumentar, em muito, todas as 

aprendizagens que obtive no contexto prático do estágio. Fui incitado a 

contextualizar as minhas dificuldades, reflectir sobre elas e retirar ilações para 

o futuro. 

 Tendo em conta a situação actual da sociedade, onde se verifica uma 

escassez de oportunidades profissionais para os docentes de educação física, 

tenho que ser realista e saber que a situação não é a ideal. Enveredar por uma 

carreira docente neste momento pode representar muita instabilidade nos 
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primeiros anos de prática, onde não se obtém quaisquer tipos de garantias 

para o futuro. Contudo, sinto-me motivado e preparado para enfrentar estas 

dificuldades, esperançoso que no futuro a situação se torne melhor.  
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ANEXO I – Mapa de distribuição de matérias 2013/2014 – Grupo de 

recrutamento de Educação Física, ESDD. 
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Mapa de Distribuição das Matérias de Ensino 2013/2014 

SECUNDÁRIO 

 

 

 

 

 

 

10ºA 

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO total 

Apresentação 1     2 

Aptidão física( Avaliação) 4 
Aptidão Física (Avaliação) 4 

Aptidão física (Avaliação) 
4 12 

Andebol 

 

20 Voleibol  18 Voleibol  2 40 

Ginástica (solo, trave, 

barra fixa) 
9 

Ginástica (solo, trave, 

barra fixa) 
11 Salto em altura 7 

27 

    Desportos raquetas 10 10 

Trabalho Teórico 2 Teste teórico 1+1   4 

AutoAvaliação 1 AutoAvaliação 1 AutoAvaliação 1 3 

 
39 

UL 
 

36 

UL 
 

24 

UL 

99UL 

Tema do trabalho: Benefícios da atividade física. Comparação entre estilos de vida sedentária versus ativa (Trabalho de 

pesquisa ou opinião) 

Aptidão Física Bateria de Testes Fitnessgram 

Capacidade Prova 1º Período 2º Período 3º Período 

Resistência Vai-vem Fitnessgram final 2ª sem+final 1ºper * * 

Força (média) Abdominais (fita) 1ªA * 2ª 

Força (superior) Flexões MS 1as aulas  * 2ª 

Flexibilidade  1as aulas   2ª 

1º Período 13 Semanas 39 UL 

2º Período 12Semanas 36 UL  

3º Período 7/8 Semanas 24 / 21 UL  

96/99 UL  
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ANEXO II – Cartazes da conferência: “Exercício Físico, Performance, 

Estética e Saúde” 
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Cartazes da conferência: “Exercício Físico, Performance, Estética e Saúde 

Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

1ª Sessão: 9h-10:30h 

2ª Sessão: 10:30h-12h 

Organizado por: Núcleos de Estágio de Educação Física 

Exercício Físico, Performance, Estética e 

Saúde 

7  

Março 

Conferencista:  

Prof. Dr. Rui Garganta 

 

Biblioteca M unicipal de Santo Tirso 

1ª Sessão: 9h-10:30h 
2ª Sessão: 10:30h-12h 

O rganizado  po r: N ú cleos de E stá gio  de E ducaçã o  Física 

“Exercício Físico, Performance, 

Estética e Saúde“ 

7 

 Março 

Conferencista:  

Prof. Dr. Rui Garganta 
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ANEXO III – Cartazes da atividade “Fit Games” 
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Cartazes da atividade “Fit Games” 

 

 


