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RESUMO 
 

 

O presente relatório de estágio profissional apresenta como objetivo 

fundamental a exibição e reflexão dos acontecimentos vividos ao longo do ano 

de Estágio 2013/14, como docente da disciplina de Educação Física na Escola 

Secundária D. Dinis. Numa análise pessoal, este trabalho reporta a forma como 

foi conduzido o processo ensino-aprendizagem, tendo como referência as 

dificuldades encontradas e a aquisição de novos conhecimentos e 

competências ligadas às dimensões do ensino. Através do enquadramento 

pessoal, do contexto do estágio e do trabalho realizado nas diferentes áreas de 

avaliação, o autor encara todas as experiências como essenciais à sua 

evolução, com um balanço final positivo em termos de alcance dos objetivos 

traçados. Apresenta também um estudo exploratório sobre o trabalho da 

aptidão física nas aulas de Educação Física, com base no treino funcional. A 

aptidão física, por intermédio das virtualidades que comporta, arroga-se, então, 

como uma matéria que não se assume diferente das demais, pressupondo um 

tratamento vigilante e sistematizado, que caminhe no sentido de proporcionar 

aprendizagens e aquisições significativas aos alunos. Conseguimos observar 

essas aprendizagens e aquisições com a evolução dos alunos ao longo do ano. 
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ABSTRACT 
 

 

The fundamental objective of this pratical training report is the view and 

reflection of lived events throughout the 2013/14 Internship, as a teacher of 

Physical Education in D. Dinis high school. In a personal view, this paper 

reports the way the teaching learning process was conducted, with reference to 

the difficulties found and the knowledge and skills acquired. Through personal 

framework, the context of the internship and the work developed in the different 

evaluation areas, the author faces all experiences as essential to their 

development, with a positive final balance in terms of achieving the goals. Also 

presents an exploratory study on the work of physical fitness in physical 

education classes, based on functional training. Physical fitness through the 

virtues that entails, arrogates to itself-as a matter that not assume different from 

the other, assuming a vigilant and systematic treatment to progress towards 

learning and to provide students with significant acquisitions. Could observe 

these learnings and acquisitions with the evolution of the students throughout 

the year. 

 

KEY WORDS: TRAINEESHIP; REFLECTION; PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT, RELATIONSHIP TEACHER-STUDENT, INSTRUCTION. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente documento enquadra-se na unidade curricular do Estágio 

Profissional, respeitante ao ano letivo 2013/14, visando a obtenção do grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário, pela 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O relatório final de estágio 

evidencia todo o percurso efetuado durante o ano letivo, sendo o culminar de 

cinco anos de percurso universitário. 

O Estágio Profissional é o momento onde se atribuem responsabilidades 

de lecionação ao Estudante Estagiário, destinando-lhe uma Escola e uma 

turma específica em que adotará funções de professor/aluno. Logicamente 

todo este cenário apresenta-se como o palco de várias e significativas 

aprendizagens e que integram o aluno de forma progressiva e orientada na 

vida profissional docente. 

Evidentemente que os obstáculos patenteiam a superação de 

dificuldades e os resultados finais são conseguidos graças ao apoio 

supervisionado. O propósito deste documento prende-se com a apresentação 

de todo o trabalho produzido ao longo do ano, com recurso às atividades 

marcantes desenvolvidas durante o Estágio Profissional e que impulsionaram 

aquisição de competências.  

O Diário de Bordo, foi outra ferramenta utilizada ao longo de toda a 

minha caminhada, onde registei todas as minhas dificuldades, preocupações, 

sucessos e insucessos, partilhas, aprendizagens, sobre a forma de reflexões 

de todas as aulas e das reuniões na escola e fora dela. 

O documento, no que diz respeito à estrutura, divide-se em quatro áreas. 

Primeiramente é efetuado um enquadramento pessoal, onde se procura dar 

significado às vivências e experiências do percurso de vida até ao estágio, bem 

como a exposição das expetativas inicias do estágio. Na segunda parte, é 

realizada uma pequena contextualização sobre o estágio profissional, a escola 

como instituição, a Escola Secundária D. Dinis, o núcleo de estágio, a 

professora cooperante, a professora orientadora, a educação física, o professor 

de educação física e o professor reflexivo. O terceiro ponto destina-se à análise 
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crítica e reflexiva da prática realizada, sob as experiências vivenciadas, com 

opiniões sustentadas e baseadas em todo o processo. Em um quarto capítulo 

será ainda exposto um estudo, aconselhado pelos professores cooperantes, 

emergente da falta de trabalho da aptidão física, durante as aulas de Educação 

Física. 

Por fim na última parte, e não menos importante, é elaborada uma 

conclusão final do relatório, que fará o balanço de toda a experiência de 

estágio e indicará as projeções para o futuro. 
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CAPÍTULO I - "A PESSOA" 
 

Aspetos Pessoais 

Quando era mais novo e perguntavam o que queria ser quando fosse 

mais velho, a minha resposta era sempre a mesma: Professor de Educação 

Física. A razão para isso acontecer ainda não a sei ao certo, mas deve ter 

acontecido porque tive Professores de Educação Física que me motivaram e 

ajudaram a crescer enquanto aluno, mas também enquanto pessoa. Quando 

tinha algum problema na escola, digamos que não era dos alunos mais fáceis, 

era sempre com os Professores de Educação Física que me dirigia e muitas 

vezes refugiava. 

Passando agora ao trajeto de formação escolar, reparo que é impossível 

dissociá-lo da minha formação desportiva, isto porque, foram duas formações 

que sempre andaram de mãos dadas e que se complementavam uma à outra. 

Sempre fui bom aluno e penso que estar ligado a um Desporto Federado, com 

a pertença a um grupo, e tentando sempre superar as dificuldades desportivas, 

ajudou a que conseguisse superar as dificuldades académicas.  

A ocupação do meu tempo com a prática desportiva, apenas retirou 

horas em frente a uma consola de jogos ou a um computador, as horas 

dedicadas aos estudos não se alteraram. E para minha alegria passava mais 

tempo a fazer o que realmente gostava. 

No Ensino Secundário, no Curso Tecnológico de Desporto, estive 

vinculado aos aspetos organizativos e dinamizadores das atividades 

desportivas, mantive uma relação com o Desporto agora do ponto de vista da 

sua promoção. Digo isto, porque o projeto de final do curso foi organizar os 

torneios inter-turmas de Voleibol e Futsal, que envolveram mais de 700 alunos, 

entre outras organizações a nível regional, como o CompalAir. Foi realizado 

também, um estágio num clube desportivo, Moreirense Futebol Clube, tendo 

desempenhado funções de treinador.  

Esta pré-socialização com o desporto a vários níveis, escola, desporto 

federado, treinador, promotor e no tempo livre só dá mais certezas que o 

caminho que estou a seguir é o correto. Instalou a certeza, desde cedo, de 
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querer estar ligado ao ensino, de crianças e jovens através do desporto, do 

projeto de formação que integra as capacidades e cultura motoras com os 

valores, seja no clube ou na escola. 

Esta experiência de vida, esteve na base de decisão de concorrer a um 

curso de formação de professores, no caso, na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, que era considerada, nesse ramo, a melhor faculdade 

do país. O percurso de 5 anos, vivido nesta faculdade, que pretendo concluir, 

sabendo que é um processo inacabado, ajudou a definir, não de querer ser 

professor mas sim, que "tipo" de professor queria ser. A isso, ajudou esta 

instituição pela enorme fonte de conhecimento que adquiri e que ainda hoje é 

condutor da minha ação.  

 

As minhas Expectativas 

Em relação ao Estágio Profissional, queria retirar o máximo de "saberes" 

(conhecimentos) dos professores cooperantes e orientadora da faculdade, 

como dos meus colegas de estágio, alunos, e restantes professores da escola. 

Pretendia aperfeiçoar as competências de planeamento e organização das 

aulas como competências institucionais, o funcionamento interno das escolas. 

De forma geral, estava mais centrado no processo do estágio, melhorar todo o 

tipo de competências que me podem ajudar a enfrentar os desafios do futuro, 

do que no produto de comportamentos observáveis exibidos a pensar numa 

hipotética classificação final, embora também possa ter um peso relevante no 

meu futuro. 

No 1º ano do mestrado, nas unidades curriculares de didática tivemos 

experiências parcelares de ensino em contexto real, na escola, na realidade do 

ensino. No entanto, sendo estudante estagiário, no início do estágio 

profissional senti receio de estar mal preparado para encarar o papel de 

professor, pois o processo de formação tem sido sobretudo teórico e penso que 

o contacto com a escola deveria ser maior, alargando assim o nosso leque de 

experiências na prática. O choque que temos no início deste ano com a escola 

podia, assim, ser diminuído. 
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Hoje, reforço a compreensão que somos os principais agentes 

responsáveis pela aprendizagem dos alunos, que por sua vez, com os desafios 

que nos colocam, também serão agentes da nossa formação. Com o decorrer 

deste ano gostava de passar pelo máximo de experiências possíveis, de forma 

a conseguir enriquecer a minha formação.  

Serei "Estudante" toda a vida, a minha formação pessoal e profissional 

está sempre em constante remodelação. Existe sempre algo que podemos 

retirar para melhorar, seja nas experiências positivas ou nas negativas, sendo o 

tema que irei tentar retratar mais em pormenor no capítulo das experiências. 
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CAPÍTULO II - O CONTEXTO 
 

Estágio Profissional 

O Estágio Profissional tem como objetivo principal 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. O Estágio Profissional entende-se como um projeto 

de formação do estudante com a integração do conhecimento, proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria 

prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. Um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em concordância com 

os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes 

entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, 

investigativas e de cooperação.1 

É nossa obrigação, com as “ferramentas” adquiridas na faculdade, ditar 

uma formação continua e recorrente a exigir esforço e labor incessantes, já que 

o Homem é um ser inacabado (Bento, 2006).  

O Estágio foi como uma ponte de ligação entre a "margem" de "saberes" 

que retinha no início e uma "margem" muito maior agora no final do ano. 

Este ano foi crucial para um bom entendimento do processo de ensino e 

aprendizagem vivido nas escolas, sendo necessário e fundamental uma grande 

disponibilidade da nossa parte para querer aprender e fazer parte deste 

processo.  

Num enquadramento mais teórico e conceptual, atendendo ao que vigora 

nas leis, relativamente ao Regulamento do Estágio Profissional, há que referir 

que este envolve a Prática de Ensino Supervisionada e o correspondente 

Relatório de Estágio, regendo-se pelas normas da instituição universitária, 

                                                             
1
 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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neste caso a FADEUP, e pela legislação específica acerca da Habilitação 

Profissional para a Docência.  

 

A Escola como instituição 

É um espaço multicultural. A globalização acaba por obrigar a Escola, 

enquanto instituição, a uma adaptação para o seu desenvolvimento e para o 

desenvolvimento de quem a frequenta, alunos hoje, adultos amanhã e, 

portanto, não alheia à escola, pois a diversidade cultural e étnica é uma 

realidade que impõe novas responsabilidades à escola e aos professores, de 

tal forma que, a mesma, procura atender a toda esta diversidade (Pereira, 

2004). 

A salientar que esta diversidade não se fica só pelas culturas e etnias 

diferentes mas também se deve adaptar aos alunos com necessidades 

educativas especiais. Ainda de acordo com este autor esta diversidade obriga 

“a escola a adaptar o seu currículo às diferentes culturas de base”. 

Para Elias (2008), as principais particularidades da escola provêm das 

suas características como realidade social, comunidade e organização. Deste 

modo, a nível social a escola aberta ao meio sintetiza influências, obrigando a 

instituição a considerar a sua atuação. A escola na comunidade supõe a 

existência de diferentes pessoas com regras diferentes e também 

necessidades, mas com interesses comuns para o desenvolvimento do 

processo educativo. A escola ao nível organizacional apresenta várias 

dimensões como: estrutural, relacional, valorativa, contextual, processual e 

cultural.2 

 

A Escola Secundária D. Dinis  

Inaugurada em 1983 e, apesar de ainda se encontrar em 

remodelações, tem boas condições, para a disciplina. Possui um pavilhão 

desportivo, uma sala de ginástica e quando acabarem as obras terá também os 

espaços exteriores, deixando de ser necessário o uso do Ginásio Clube de 

Santo Tirso. Este Ginásio permite-nos a utilização do respetivo pavilhão, courts 

                                                             
2 Batista, P. (2013) Apontamentos da Unidade Curricular de Desenvolvimento Curricular. 
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de ténis e piscinas. É uma mais-valia para a nossa disciplina pois temos 

espaços extra para dar aulas e ainda podemos abordar modalidades que 

seriam impossíveis sem ele, como natação por exemplo.  

Para a organização dos diferentes espaços existe um roulement3 da 

ocupação das instalações desportivas, o que facilita a nossa planificação e 

organização das aulas. 

Esta escola, que é SEDE do Agrupamento de escolas D. Dinis em 

Santo Tirso constituído por 8 escolas, possui diferentes níveis de ensino que 

vão desde o 5º ano até ao 12º ano (excluindo o 6º ano), apresentando uma 

vasta oferta formativa tendo também cursos profissionais.  

 

Núcleo de Estágio - Professora Cooperante - Professora Orientadora 

A inclusão do Estudante Estagiário num Núcleo de Estágio proporciona 

o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo e de aprender 

cooperativamente com os pares. A vivência de diferentes contextos e 

problemas, mediante partilha e comunicação, possibilitou um conhecimento 

plural de práticas que enriqueceu a história de cada um. 

É essencial que a prática de ensino seja supervisionada. Desta forma, a 

Professora Cooperante, com toda a sua experiência, teve a tarefa, de nos 

direcionar para o caminho correto. A função do professor vai muito além da 

função letiva, é um ato social. Neste sentido, não podemos aprender por 

tentativa e erro, diferindo de outras profissões, pois existe uma questão ética. 

Estamos a trabalhar no desenvolvimento da personalidade das pessoas. 

Por último, sobre a Professora Orientadora, como o nome atribuído 

assim parece indicar, foi a professora que nos orientou na realização de 

trabalhos como o Projeto de Formação Individual, e principalmente no Relatório 

de Estágio, havendo assim uma comunhão entre o nosso trabalho 

desenvolvido na escola com a faculdade. 

 

                                                             
3 Documento ilustrativo da distribuição dos espaços de aula, de cada turma, ao longo dos períodos. 
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Educação Física - Professor de Educação Física - Professor Reflexivo 

A aula de Educação Física tem de ser pensada em função de vários 

condicionalismos de ordem externa, com grande influência no seu conteúdo e 

realização. Deve passar por um conhecimento ecológico dos contextos: Escola, 

Estudante, Administração, Grupo de Educação Física e Recursos 

Educacionais.  

Siedentop e van der Mars (2012) referem, que os objetivos da Educação 

Física (desenvolvimento físico, desenvolvimento motor, desenvolvimento 

mental, e desenvolvimento social) dominaram o pensamento desde o início no 

século XX, formando a base do currículo de múltiplas atividades, tornando-se a 

norma na organização do tema para a aula e planeamento do programa da 

área disciplinar, estando ainda presente em muitos dos modelos curriculares e 

programas escolares atuais. 

Os currículos e os programas constituem os primeiros problemas 

identificados. Siedentop e van der Mars (2012) enumeram alguns problemas 

gerais presentes na maioria dos programas de Educação Física: tempo 

atribuído insuficiente para Educação Física; dimensão da turma; 

heterogeneidade de níveis de habilidade dentro da turma; uso de 

isenções/substituições; uso de atividade física como castigo; a inadequação 

das instalações; a dificuldade de ensinar grupos de alunos com grandes 

diferenças de níveis de habilidade; e a equidade de género tem sido um 

problema em curso.  

O Professor de Educação Física tem que corresponder sempre às 

expectativas dos seus alunos independentemente das dificuldades a que 

encara em todas as "esquinas" da prática. 

Mais do que ser professor, quero-me tornar num Professor de Educação 

Física, por ser uma área imensamente rica e multifacetada capaz de influenciar 

o desenvolvimento da personalidade dos alunos e de poder contribuir para a 

adoção de um estilo de vida feliz e saudável, pela vivência da corporalidade 

(Graça, 1989). 

O Professor de Educação Física não deve ser apenas um replicador do 

currículo prescrito a nível nacional, é necessário mediar as suas diretrizes com 
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as dificuldades que encontra localmente. Mesmo o Projeto Curricular de 

Educação Física da escola deve ser adaptado à turma, e depois ao aluno, já 

que a aprendizagem decorre da prática, com um sujeito que é singular. 

Ensinar o desporto é também ensinar a competição, sendo uma 

dificuldade quando o professor não sabe integrá-la nas aulas de forma 

educativa. Segundo Siedentop e van der Mars (2012), muitos professores 

veem a competição como algo nocivo dentro da Educação Física. A 

competição é uma dimensão inerente de muitos tipos de atividades. Contudo, 

dependendo da forma como os professores planeiam as atividades e ensinam 

os alunos acerca do fair-play, a competição pode ser apropriadamente incluída 

nos programas. 

Como ninguém ensina o que desconhece, julgámos que o conhecimento 

do conteúdo é fundamental, não sendo de estranhar a relação encontrada por 

Siedentop e Tannehill (2000) entre o conhecimento da matéria de ensino e 

conhecimento pedagógico do conteúdo e o ensino eficaz. 

Para isso, o professor tem que analisar, refletir e saber justificar o que 

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

das suas funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação. Isto é ser um Professor 

Reflexivo. 

Com o propósito de aperfeiçoar a competência profissional é necessário 

o Professor ser constantemente Reflexivo, identificando este processo em três 

momentos: a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação, e a reflexão sobre a 

reflexão na ação. Segundo Alarcão (1996a) o primeiro realiza-se no decorrer 

na própria ação (distanciando e reformulando a ação), o segundo após a ação 

(analisando-a retrospetivamente), e o terceiro num momento posterior que 

reforça a evolução do Professor, no seu desenvolvimento profissional, tendo 

ainda uma importante perspetiva de futuro (determinar ações, compreender 

problemas e alvitrar soluções). 

A reflexão posterior à aula, o controlo e análise do processo de ensino e 

do rendimento dos alunos, constituem um domínio no qual se passa em revista 

a planificação e a realização (Bento, 2003). Por isso, após todas as aulas 
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apontava os pontos menos conseguidos e os pontos fortes da aula, alguns 

aspetos particulares que aconteceram de modo a no fim do dia ou no dia 

seguinte refletir mais aprofundadamente sobre o que aconteceu. Esta espera 

deixava-me acalmar e afastar-me da aula em si em prol de uma reflexão mais 

fiável e objetiva do ocorrido e do que poderia melhorar. 

A capacidade de reflexão é uma capacidade, não inata, que se 

desenvolve mediante contextos favoráveis, numa atitude de questionamento e 

de compreensão da realidade (Alarcão, 1996b).  

Alarcão (1996b), indica também, que a reflexão contém uma dimensão 

formativa (desenvolvimento dos conhecimentos e competências) e uma 

dimensão pragmática (forma de atuar do Professor), e que ser Professor não 

termina na ação docente, incita um sentido de identidade profissional 

(promover o estatuto da profissão docente), responsabilidade social, 

desenvolvimento profissional e melhoramento do funcionamento das escolas, 

enquanto organização que se dedica à formação dos alunos. 
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CAPITULO III – "AS EXPERIÊNCIAS" 

 

Esta foi, sem dúvida, a parte mais trabalhosa e exigente na elaboração 

deste relatório de estágio, e consequentemente do estágio pedagógico. 

Envolveu uma multiplicidade de fatores, com inúmeras nuances, as quais 

exigiram de mim uma grande capacidade de adaptação, de entrega, 

disponibilidade, empenho, paciência, mas também uma enorme motivação, 

vontade de superação e de transcendência, rigor e disciplina.  

Estas experiências encontram-se estruturadas numa sequência lógica, 

seguindo o Diário de Bordo e reflexões das aulas, passando, numa ordem 

primeiramente cronológica, centrando-me depois nos aspetos centrais da 

prática profissional.  

 

O primeiro dia desta experiência começou quando conhecemos pela 

primeira vez os Professores cooperantes. 

 

"Tinha sido convocada uma reunião geral para os alunos de 2º ano 

de Mestrado de Ensino da Educação Física no Ensino Básico e 

Secundário, com o intuito de juntar pela primeira vez os Estudantes-

Estagiários e os Professores Cooperantes das respectivas 

instituições de ensino. Foi o meu primeiro contacto com a Professora 

Cooperante. Trocamos correios eletrónicos, e ficamos de receber 

um e-mail a marcar uma reunião conjunta com os dois núcleos de 

estágio."  

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 2 de Setembro de 2013. 

 

Após uma primeira reunião, ainda não tínhamos decidido a divisão dos 

núcleos de estágio, mas sabíamos que com qualquer professor cooperante 

iríamos aprender bastante, pois são ambos bastante exigentes (segundo 

conversas com outros estagiários) e pareciam ser bastante abertos para nos 

deixarem à vontade a falar sobre qualquer dúvida ou dificuldade que 

estivéssemos a ter. 
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Na primeira reunião conjunta, conheci as instalações onde iria lecionar 

as aulas, o que nos ajudou a conhecer espaços e materiais disponíveis, 

iniciando a recolhendo dados gerais importantes para o planeamento anual. 

Foram feitas algumas sugestões, como por exemplo: realizar o Diário de Bordo; 

reflexões são feitas no próprio dia da aula ou observação, de modo a não haver 

mais informação que possa contaminar essa reflexão.  

Fiquei também para a reunião geral de professores de todo o 

agrupamento, ficando a conhecer um pouco sobre a escola, o seu meio 

envolvente, o funcionamento interno da escola, de como os docentes eram 

informados das reuniões e como os diretores de turma ficaram a conhecer as 

suas respetivas turmas. 

 

Uma turma do 12º ano 

Faltava conhecer a turma que tinha escolhido, conhecendo apenas o 

horário. Escolhi uma das turmas de 12ºano porque ia ter a oportunidade de 

planear e lecionar duas aulas por semana enquanto com outras duas turmas 

do 10º e 11º anos, apenas o poderia realizar por uma vez. Outra razão para 

escolher esta turma e não a restante do 12º ano, que também tinha duas aulas 

por semana (terça-feira e sexta-feira), foi o facto de as minhas aulas serem na 

quarta-feira e sexta-feira. Assim, teria mais tempo no início da semana para 

planear as aulas com mais cuidado e atenção, pois sabia que todos os fins de 

semana estava ocupado com o futebol ou com um trabalho a part-time. 

Para um conhecimento geral da turma, estive presente na 1ª Reunião de 

Conselho de Turma. Nesta reunião estavam presentes todos os professores 

das diferentes disciplinas da mesma.  

Tem 25 elementos, dos quais 24 têm Educação Física, e desses 24 

subdividimos em 9 rapazes e 15 raparigas. De seguida começaram a falar dos 

alunos de forma individualizada, os faladores, os empenhados, os «maus» 

alunos, os que não podem ficar juntos, entre outros. Educação Física é sempre 

um caso particular em relação aos comportamentos, mas tive em conta as 

referências individuais sobre os alunos para a formação de grupos de trabalho, 

nas aulas. 
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Para algum conhecimento sobre as regras de conduta, falou-se 

nomeadamente sobre as faltas de material: uma falta - repreensão; duas - 

informar o Encarregado de Educação do sucedido; três - comunicar a Diretora 

de Turma; quatro - falta no livro de ponto.  

Em suma, esta reunião foi fundamental para conhecer a turma e outros 

professores, da mesma, para algo que precise no futuro.  

 

Finalmente chegou o momento do "choque com a realidade", onde 

sentimos o nervosismo de estarmos perante a primeira turma. Admito que 

estava um pouco ansioso, mas após a minha apresentação e a apresentação 

dos alunos tudo isso foi ultrapassado. 

Este primeiro contacto permitiu-me construir uma ideia geral da turma, 

que não é semelhante com a do meu colega de estágio, que tinha observado. 

Esta mostrou-se animada, mexida e comunicativa, o que me sobressalta 

relativamente a alguns aspetos necessários  referentes à disciplina (ordem). 

Contudo, decidi manter esta "energia", sendo aproveitada para as aulas.  

A turma resultava de duas distintas do 11º ano, e foi notória esta 

proveniência, pois sentaram-se separadamente. Ainda não se conhecem muito 

bem, mas observei que as raparigas têm um papel preponderante nas escolhas 

que a turma faz, pois para a escolha das modalidades influenciaram os rapazes 

na sua decisão. Os rapazes, muito brincalhões, no entanto, não pareciam ser 

mal educados nem problemáticos, apenas animados. Fiquei motivado para 

começar as aulas práticas e conhecer cada vez melhor a turma. 

 

Para esse conhecimento mais aprofundado da turma, analisei 

atentamente as fichas individuais dos alunos. Face aos resultados, elaborei a 

caracterização da turma: 

o a turma é constituída por 24 alunos, 15 raparigas e 9 rapazes;  

o apenas 1 aluno nasceu em 1995, os restantes são todos de 1996;  

o a maioria é natural de Santo Tirso;  

o 16 alunos tem 1 irmão, dos quais 5 andam na mesma escola;  
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o o problema de saúde que mais afeta esta turma é a visão, com 7 

alunos;  

o a aluna SG tem Escoliose e isso deve ser tomado em conta para a 

formulação dos planos de aula;  

o as maiores dificuldades da turma estão na Ginástica, ao qual 12 alunos 

dizem ter dificuldades;  

o a maioria sabe nadar, apenas 5 responderam que não;  

o a turma está muito motivada para a prática desportiva e tem bom 

aproveitamento, pois 11 dos 24 alunos tiveram 19 ou 20 valores no ano 

transato, e a nota mais baixa foi 16 valores;  

o nenhum aluno frequenta o desporto escolar, facto que deve ser 

contornado;  

o apenas 1 aluno referiu que não se alimenta convenientemente. 

o os Encarregados de Educação são constituídos por 20 mães e 4 pais, 

com as idades compreendidas entre os 37 e os 60 anos. Destes, 18 

dizem contactar com frequência a Diretora de Turma. 

Notas: No início de Outubro, a turma ficou com mais um aluno pois foi 

decidido, por mim e pela professora cooperante, deixá-lo participar nas nossas 

aulas, mesmo não estando inscrito. 

Uma aluna, no início do mês de Novembro, foi transferida para 

Amarante, deixando de pertencer a esta turma. Era a única aluna nascida em 

1995. 

 

Foi o início da construção de uma relação com a "minha" turma que 

gosto de chamar única e especial, e que penso que nenhum outro estagiário a 

tenha conseguido. Sendo esta a primeira turma, será sempre recordada com 

grande carinho. Por todas as aulas e por todas as conversas, muitas vezes 

após tempo de aula, que fomos tendo ao longo do ano, para mim é natural 

nutrir uma afeição enorme por todos eles.  

Tornou-se facilmente na minha maior motivação, no decorrer deste ano 

de estágio, para trabalhar e pensar em diferentes progressões de ensino, tendo 

sempre em conta o meu principal objetivo que é a aprendizagem dos alunos.  
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"Noto uma vontade de aprender mais e de evoluir nestes alunos, o 

que me deixa com mais vontade de planear ainda melhor em prol 

dessa evolução." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 20 de Novembro de 2013. 

 

"A principal motivação do professor é a aprendizagem dos alunos, e 

é por aí que temos que guiar a nossa prática" 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 20 de Novembro de 2013. 

 

Existem sempre alunos que nos marcam individualmente, os de 

excelência em todas as matérias de ensino e nas atitudes, que no meu caso 

foram bastantes, e a prova são os 11 alunos que tiveram nota máxima à 

disciplina no final do ano.  

Outros, que ficarão na memória, são os mais complicados, que por 

vários motivos forçaram a evolução em aspetos da gestão da aula e da 

disciplina. Um destes alunos, com a sua personalidade distinta e gostando de 

ser o centro das atenções, procura essa atenção perturbando o funcionamento 

da aula, e consequentemente acelerando o processo de ganhar experiência.  

Obrigou a um planeamento da organização da aula e de grupos de 

trabalho mais pensado, tomando em conta este aluno. Tive também que tomar 

decisões, mais severas, para manter a disciplina, como sentar o aluno 

impedindo-o de participar em partes da aula. As decisões que tomei para que 

este fosse mudando a sua atitude serviam também de exemplo para os 

restantes alunos. Com o passar das aulas e após diversas conversas, 

repreensões e acima de tudo, várias reflexões sobre este aluno em particular, 

foi mudando o seu comportamento, deixando-me satisfeito pois sinto que tive 

uma influência direta nessa mudança de conduta. Após essa mudança de 

comportamento por parte do aluno, também o meu se foi alterando, tentando 

demonstrar que estava satisfeito, e que queria que se mantivesse, aplicado nas 

aulas, durante o resto do ano.  
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Ainda sobre este aluno, foi um dos modelos durante a unidade didática 

de Natação, por ser dos melhores alunos, servindo também como forma de o 

motivar. No entanto, quando acabou essa unidade e ele não se destacava em 

mais nenhuma, não queria que o comportamento anterior voltasse. Decidi, para 

a exemplificação do circuito do FitSchool, que ele poderia ser novamente o 

exemplo, mantendo assim a concentração alta, tal como a sua motivação para 

as aulas de Educação Física. 

Outros alunos, animaram as aulas com a sua boa disposição e alegria. 

Tive que conter essa excitação, algumas vezes, quando ultrapassava os 

limites. No entanto, foram raras essas ocasiões, considerando essencial para 

um bom clima de aula que os alunos se sintam motivados e com vontade de 

aprender habilidades novas. 

Um caso especial, aluna portadora de uma escoliose, via a sua 

disponibilidade motora afetada. Esta condição física não a permitia realizar as 

partes de solo da unidade didática de ginástica artística, sendo esta avaliada 

de forma expressiva, porque teria que ter qualidade nos movimentos efetuados 

e não podia realizar todo o tipo de exercícios que colocassem em causa a sua 

coluna. Mais um caso que acelerou o processo de aquisição de experiência. 

Tinha de pensar em exercícios e em formas de avaliação diferenciadas do 

resto da turma. Não planeava para manter a disciplina da turma, mas sim para 

garantir que esta aluna pudesse evoluir e ter oportunidades de aprendizagem, 

distintas, e ao mesmo tempo em pé de igualdade com os restantes. 

 

"...englobei no plano de aula uma variante para a (...), fazendo 

agachamentos, saltos de canguru e levantamentos do kettlebell, 

mantendo sempre a coluna alinhada." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 02 de Outubro de 2013. 

 

Planeamento Anual 

Na escola secundária D. Dinis, este documento é realizado em função 

do programa da área disciplinar (Programa de Educação Física), que é um 

documento global, e a planificação de Educação Física da Escola (Projeto 
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Curricular de Educação Física), sendo decidido pelo Grupo de Educação 

Física, na reunião do mesmo. Este, já atende às condições locais da Escola, 

atribuindo os conteúdos pelos anos/níveis de Ensino.  

Até esta parte, o estudante estagiário não tem um papel preponderante 

na planificação. São decisões que foram tomadas anteriormente às do mesmo. 

Em relação ao plano anual, cabe ao estudante estagiário distribuir as 

modalidades pelos períodos do ano letivo, a distribuição das matérias. 

Analisei, então, o planeamento anual de forma atenta, podendo retirar 

conhecimento, não com a sua realização mas com a sua interpretação 

exaustiva. 

A elaboração do planeamento anual constitui a primeira fase do 

planeamento e preparação do ensino. Este traduz uma perceção e domínio 

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade (habilidades, 

capacidades, conhecimentos, atitudes), bem como reflexões e noções sobre a 

respetiva estruturação do ensino no decurso do ano letivo (Bento, 2003). 

O planeamento é visto por mim como uma das tarefas mais importantes, 

e bem estruturado, irá auxiliar o professor na sua gestão do processo ensino-

aprendizagem e contribuir para que o mesmo se realize com mais rigor e 

melhores resultados. 

Seguindo a ideia de Bento (2003), planear é organizar o futuro, é como 

que desenhar o futuro que nós desejamos, pois o passado designa-se de 

história. É o processo consciente da determinação do curso da ação, de forma 

a atingir os objetivos. É um meio de comunicação e simultaneamente um 

mecanismo de controlo. O planeamento é uma estrutura integrada de decisões 

formais que, uma vez cumpridas, vão provocar alterações no futuro.  

Este, deve ser um documento possível e realista, didaticamente exato e 

preciso, de modo a que oriente para o fundamental do processo de ensino – 

aprendizagem (Bento, 2003).  

Sabemos que a sua organização é de extrema importância porque serve 

de guião, ou de mapa, durante todo o ano. A sua contingência, torna-o 

previsível a diversas alterações, pois não é definitivo, mas sim uma ajuda 
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valiosa que nos auxilia a organizar o processo ensino-aprendizagem da melhor 

forma possível aos nossos olhos. 

 

"Ideias que vão sempre surgindo e é por isso que nada do que 

fazemos é definitivo e está sempre em constante alteração e 

adaptação, como o planeamento anual..." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 01 de Outubro de 2013. 

 

Foi decidido, na mesma reunião (Grupo de Educação Física), que 

turmas poderiam ter como matéria de ensino a unidade didática de natação. 

Esta escolha é feita segundo os horários disponibilizados pela piscina do 

ginásio clube de santo tirso, e as turmas com aulas nesses horários poderiam 

ocupar o espaço, se assim o entendessem. As turmas que não tivessem aulas 

de Educação Física nos horários livres da piscina não tinham essa 

possibilidade. Ficou decidido, que a minha turma terá natação às quartas-

feiras, durante todo o 2º período.  

No 12º ano é dada, aos alunos, certa autonomia na escolha de duas 

modalidades desportivas coletivas, sendo que a opção recaiu para as unidades 

didáticas de futsal e voleibol. Esta autonomia verifica-se neste ano culminar do 

ensino secundário e em mais nenhum. 

Estas reuniões são de extrema importância, antes do início do ano letivo, 

para se definir o planeamento, regras, regulamentos, e analisar o roulement 

dos espaços disponíveis para as aulas, de modo a que os professores possam 

começar a organizar as mesmas. 

Em suma, iria ensinar Ténis, Natação, Ginástica, a Aptidão Física e os 

alunos decidiram o Futsal e o Voleibol. 

 

O passo seguinte foi planificar uma Distribuição das Matérias (anexo I) a 

abordar ao longo do ano, que mencionava o mês, os dias, as aulas, os tempos 

letivos e o espaço desportivo que lhes estão destinados (fornecido pelo 

roulement).  
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Após uma análise do roulement, decidi que as unidades didáticas de 

futsal e ginástica artística seriam as duas primeiras matérias a ensinar. Com 

este agrupamento das modalidades, tentei equilibrar a intensidade motora nos 

diferentes períodos. No 2º período já tinha a unidade didática de natação, que 

é uma modalidade muito cansativa, iria então juntar a unidade didática de 

voleibol, que por norma, nas escolas, o nível de performance dos alunos não 

atinge essa intensidade motora desejada.  

Outra razão para tomar esta decisão foi a de me sentir mais capaz para 

ensinar futsal, do que o voleibol, talvez por estar ligado à prática de futebol já 

há 10 anos e muitas das habilidades terem uma transferência quase direta para 

o futsal. Entendo que este não pode ser um critério de escolha para o 

professor, pois todas as matérias devem ser alvo de revisão. Contudo, sendo 

estudante estagiário, é compreensível essa decisão libertando-me assim para 

outras questões, como a disciplina e a gestão. 

Assim, no início do ano, o conhecimento declarativo já estava 

interiorizado e não precisei mais do que uma pequena revisão da matéria. 

Como ninguém ensina o que desconhece, o conhecimento do conteúdo é 

fundamental, não esquecendo a relação encontrada por Siedentop e Tannehill 

(2000) entre o conhecimento da matéria de ensino, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo e o ensino eficaz. Sabendo também que, além de 

dominar o conteúdo (conhecimento declarativo), devo ser capaz de o manipular 

de acordo com o contexto e os alunos que encontramos (conhecimento 

processual), pois o processo não se desenvolve num sentido abstrato mas 

numa situação eminentemente prática, marcada pelo aqui e agora e pelo aluno 

a quem quero ensinar algo Vickers (1990). 

A unidade didática "ténis" foi adiada para o 3º período pela mesma 

razão. Na minha formação, só havia tido ténis no Brasil, de intercâmbio, e 

como disse anteriormente, não basta ter conhecimento sobre o conteúdo 

(declarativo), mas também é necessário conhecimento processual. Acresce 

que, desta forma conseguia observar as aulas de um colega do núcleo. Sendo 

ele treinador de ténis poderia ajudar-me a organizar a unidade didática, com 
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reflexões que tinha com ele sobre a sua prática. Mais uma vez, ressalta a 

importância de o estudante estagiário estar integrado em um núcleo de estágio. 

Para esta tomada de decisão, pensei também no Módulo 2, Análise das 

condições de Aprendizagem/ Envolvimento, porque o espaço destinado às 

aulas de ténis (o court) é ao ar livre. Aqui as condições ambientais a terem um 

grande peso, uma vez que no 3º período o tempo deverá estar mais favorável. 

No 3º período, inclui também a unidade didática de ginástica acrobática, 

pois ainda teria que realizar uma revisão mais profunda sobre a modalidade 

(Módulo 1), de maneira a organizar a sua prática com o sucesso pretendido. O 

que no final, veio a tornar-se bastante simples, como explicarei mais adiante. 

A unidade didática de aptidão física, tinha uma especificidade de 

conteúdo obrigando a um trabalho sistemático, pelo que justifica realizar-se de 

forma distribuída, ao longo de todo o ano letivo. Como nos foi referido imensas 

vezes, pelos professores cooperantes, é de extrema importância que isto 

aconteça, pois os alunos se não tiverem a oportunidade de a trabalhar durante 

as aulas de Educação Física o mais certo é que nunca o façam.  

 

Ao longo do ano letivo, ocorreram alguns imprevistos no planeamento, 

visitas de estudo e atividades na escola, que com uma melhoria na 

comunicação entre professores e escola não seriam imprevistos. No entanto, 

estes documentos são provisórios e podem ser alterados consoantes as 

necessidades. 

A unidade didática de natação estava planeada para todo o 2º período e 

por limitações de instalações, apenas pôde ser lecionada durante a primeira 

metade do mesmo. Com esta alteração, quando acabei as aulas de natação, 

fiquei com os espaços, do roulement, que foram deixados por quem iria ocupar 

a piscina, o que me levou a modificar a distribuição de matérias.  

 

"Um dos problemas de hoje foi a mudança do roulement." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 08 de Janeiro de 2014. 
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Fiquei com menos aulas de natação do que as previstas e mais de 

Voleibol. Alterei unidades didáticas, recorrendo ao conhecimento curricular do 

conteúdo, de forma a os alunos não saírem prejudicados.  

Recorri novamente a este conhecimento curricular do conteúdo, quando 

no 3º período, devido a uma atividade na escola do qual não estava indicada 

no planeamento anual, vi a unidade didática de ginástica acrobática ser 

encurtada, de 8 para 6 tempos letivos.  

 

"Pelo motivo de amanhã haver a feira da saúde, todo o material foi 

retirado da sala de ginástica o que me impossibilitou de realizar tudo 

o que tinha planeado para ginástica acrobática." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 23 de Abril de 2014. 

 

Como última unidade, no ano de conclusão do ensino secundário, da 

"minha" turma, tinha planeado no modelo de estrutura de conhecimento de 

Vickers (1990), dar um maior ênfase na autonomia e responsabilidade dos 

alunos. Com esta condicionante, esses aspetos das atitudes ainda foram mais 

avultados. Nesse sentido, aos grupos definidos, foi entregue um guia (anexo II) 

sobre como poderia escolher e organizar o seu esquema musical funcionando 

como avaliação final, e abdicando de uma possível pirâmide de turma. 

Tiveram 5 tempos letivos para definir, organizar e treinar esse esquema 

musicado, sendo avaliados numa aula de 50 minutos e por observação da 

gravação de vídeo realizada nessa aula. Esta avaliação, decidida com a ajuda 

da professora cooperante resultou de uma discussão sobre o aproveitamento 

das aulas de 50 minutos, que irei refletir já de seguida. Esta avaliação poderia 

ser feita de outra forma, na aula anterior, e com mais tempo, mas sendo uma 

unidade didática com poucos tempos letivos, o aproveitamento, desse tempo, 

em torno da exercitação das habilidades era fundamental. 

 

A diferenciação entre aulas de 50 minutos e de 100 minutos. 

Enquanto nas aulas de 100 minutos o tempo permite qualquer função de 

aula, seja para introduzir matéria, exercitar, consolidar ou avaliar. As aulas de 
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50 minutos eram difíceis de planear devido ao curto tempo disponível para a 

prática, acrescido que se o espaço de aula fosse o Ginásio Clube de Santo 

Tirso, esse tempo ficava reduzido a 15 minutos ou um máximo de 20 minutos, 

tal como verificamos na avaliação, através da observação da gestão do tempo 

de aula, realizado pelos colegas estagiários.  

Tentava não introduzir matéria nem realizar exercícios completamente 

desconhecidos. Estas aulas centraram-se nos aspetos a melhorar de aulas 

anteriores e em exercitar os critérios já introduzidos. Para ser mais rápida a 

organização dos alunos, utilizava exercícios realizados na aula, ou aulas, 

anterior, de forma a, diminuir o tempo de habituamento ao exercício, e tentando 

realçar, e aumentar, o tempo de empenhamento motor e o tempo potencial de 

aprendizagem, que se relaciona como sabemos com a eficácia no ensino 

(Bento, 2003). 

 

"...na aula anterior notei que existe pouca densidade motora e 

poucas oportunidades sobre a bola. A aula já tem o tempo reduzido 

por ser de 50 minutos, então quero que aproveitem ao máximo para 

jogar tendo muitas oportunidades sobre a bola. (...) assim como os 

alunos já sabem a organização do espaço e as rotações, a 

organização será mais rápida e posso centrar-me nas suas 

execuções." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 21 de Março de 2014. 

 

"Escolhi estes exercícios porque os alunos já conheciam, então a 

sua "instrução" e a organização não levava muito tempo." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 14 de Maio de 2014. 

 

Estas aulas são um grande incómodo para quem as leciona, mas 

principalmente para os alunos, que passam tanto tempo no balneário como na 

aula em si. Nas restantes disciplinas, as aulas de 100 minutos são muito 

extensas e os alunos têm dificuldades em manter a concentração durante todo 

o tempo.  
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Mas, o que o Ministério da Educação percebeu, para o ensino básico, 

em 2011 e não percebe agora para o secundário é que, a Educação Física é 

uma disciplina com um caráter educativo diferente, pois é a única que trabalha 

o corpo e a mente através da cultura desportiva. O objetivo da Educação Física 

na escola é a competência desportiva motora e a educação da corporalidade. É 

também, um elemento da formação integral e pluridimensional da pessoa e 

para além de melhorar o estado de saúde, o bem-estar, e a condição física dos 

nossos alunos, promove estilos de vida ativos que irão contribuir para redução 

de fatores de risco, mas acima de tudo o aumento pelo gosto da prática regular 

de exercício físico e desporto. Levando assim à aquisição de conhecimentos e 

competências para tomar decisões no futuro, aumentando a autonomia, 

responsabilidade, confiança e autoestima dos mesmos, e não é em 15 minutos 

que tudo isto irá acontecer.  

Tentei ter estes fatores todos em conta quando planeava as aulas que 

perfazem a unidade didática e a professora cooperante referiu o facto de a 

turma estar mais autônoma e responsável comparativamente ao início do ano. 

 

Modelo de Estrutura de Conhecimento - ajuda fundamental para a 

Unidade Didática 

Utilizámos esta ferramenta para planear o nível meso (unidade didática) 

e micro (plano de aula) do nosso ensino. Ao nível macro (plano anual) não 

recorremos explicitamente a este instrumento pois a fase de análise e de 

decisões coube ao Grupo de Educação Física, como já referi anteriormente. 

É dada uma grande ênfase ao conhecimento, onde revemos a sua 

grande vantagem, já que antes do professor estruturar o processo, questiona-

se sobre os conteúdos a introduzir na unidade e investiga profundamente a 

matéria. Entendemos que o professor deve ser um especialista da matéria de 

ensino, sendo o Modelo de Estrutura de Conhecimento de Vickers (1990) a 

operacionalização deste princípio no que ao planeamento diz respeito. 

É constituído por diferentes módulos que englobam três grandes 

momentos: análise (módulo 1, 2, 3), decisões (módulo 4, 5, 6, 7) e aplicação 

(módulo 8). Respeitando a devida sequência:  
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o Módulo 1, Análise da Modalidade ou Estrutura do Conhecimento, 

o professor analisa e estuda o que vai ensinar, organizando o conteúdo em 

4 categorias transdisciplinares, referindo o que se pretende que os alunos 

aprendam ou realizem no fim da unidade didática. Quando organizámos os 

nossos conhecimentos nesta estrutura conseguimos planear de forma mais 

clara e objetiva o processo. Isto vai ao encontro do que temos vindo a falar, 

que o professor tem que conhecer a matéria de ensino. 

o No Módulo 2, Análise das condições de aprendizagem / 

envolvimento, analisamos o contexto, ou seja, os recursos espaciais, 

temporais, e materiais para a prática das modalidades Vickers (1990). Por 

exemplo, na unidade didática de ténis foi referida a importância que pode 

ter um dos aspetos desta análise, pois não podemos ensinar o ténis nos 

courts se estiver a chover. 

o No Módulo 3, Análise dos alunos para quem vai ensinar, feita de 

forma geral no início do ano, com a caracterização da turma e de forma 

pormenorizada em cada unidade com a avaliação diagnóstica. O professor 

deve ser então um observador astuto (Vickers, 1990) dos seus alunos. A 

principal preocupação do professor é recolher informação (Vickers, 1990). 

o No Módulo 4, Extensão e Sequência da matéria, é realizada a 

organização temporal das funções didáticas a realizar para cada conteúdo.  

o No módulo 5, Definir os Objetivos, definimos os objetivos gerais e 

específicos, em função das 4 categorias transdisciplinares, Cultura 

Desportiva, Habilidades Motoras, Aptidão Física e Atitudes, segundo as 

determinações da Escola. São declarações de intenções que revelam até 

que ponto o professor sente que pode provocar alterações em 

comportamentos dos alunos. 

o No módulo 6, Configuração da Avaliação, determinámos o tipo de 

avaliação que utilizámos. Decidimos sobre as grelhas de registo e 

estratégias de observação, e decidimos a forma de transformar os dados 

da avaliação em classificação final do aluno na unidade didática. Decidimos 

também se realizamos uma avaliação normativa, de acordo com valores de 

referência, de uma norma, ou se realizamos uma avaliação criterial, de 
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acordo com valores base inerentes à própria natureza da tarefa, não 

implicando comparação entre alunos, mas sim em função do ideal de 

realização da tarefa Vickers (1990). 

o No módulo 7, Desenho das atividades de aprendizagem, 

apresentámos algumas progressões de ensino, do mais simples para o 

mais complexo. Este módulo foi elaborado tendo em conta o nível da turma 

e os objetivos que foram estabelecidos, referindo tarefas de introdução, 

tarefas de exercitação, tarefas de extensão, aumentando a dificuldade, e 

tarefas de aplicação, em jogo, para alcançar o pretendido (Rink, 1993). 

Rink (1993) refere também, que estas progressões de aprendizagem 

atuam em efeito hélice, articulando-se horizontalmente, variáveis da 

mesma complexidade e dificuldade, e verticalmente, complexidade e 

dificuldade diferentes. 

o No módulo 8 concretizámos as aplicações respeitando as 

orientações para a prática dos módulos anteriores. 

 

Com a elaboração do Modelo de Estrutura de Conhecimento, de Vickers 

(1990), a elaboração das unidades didáticas ficam facilitadas, é um instrumento 

eficaz, coerente e útil. No entanto, temos que perceber que com a contingência 

do processo ensino aprendizagem e a evolução da turma (diferente de aluno 

para aluno), vai ser necessário adaptar esse planeamento. 

Existiram algumas questões importantes na realização das diferentes 

unidades didáticas: Que conteúdos coloco? É mais ou menos difícil? É mais ou 

menos complexo? Quantas aulas para cada conteúdo? Como conciliar estes 

conteúdos na aula? Qual a sua duração? Será esta sequência a mais lógica? 

No entanto, a sua elaboração não se tornou um grande problema. As 

alterações, como já referi, é que constituíram as dificuldades. Acredito que 

quando pensamos com lógica em como devemos enquadrar os diversos 

conteúdos (Módulo 1) com as aulas, com o nível dos nossos alunos (Módulo 3) 

aos espaços destinados (Módulo 2), a sua elaboração vai surgindo 

normalmente. Digo isto, não querendo insinuar a inexistência de dúvidas, pois 

elas existiram. 
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A maior dúvida na elaboração deste tipo de documento (Módulo 4) 

centrou-se na extensão dos conteúdos, isto é, se estava a realizar uma 

unidade didática tendo em conta as capacidades dos meus alunos. Como 

estudante estagiário, senti dificuldade, na observação, leitura da avaliação 

diagnóstica e definição do nível dos alunos. Dificuldade que foi ultrapassada 

com o tempo e com a prática, realizando agora uma avaliação mais facilitada, 

objetiva e económica do que anteriormente. 

De todas as unidades, a mais difícil de organizar foi a de ginástica 

artística (anexo III), devido à diversidade de aparelhos e solo: com os 

elementos de solo, trave olímpica e barra fixa. Além disso, a única unidade de 

ginástica artística, à exceção da de Aptidão Física, decorreu em dois períodos, 

enquanto as restantes começavam e acabavam no mesmo período letivo.  

A mais fácil de planear foi a de Futsal (anexo IV), porque o meu 

conhecimento declarativo e processual já era elevado quando iniciei o estágio. 

 

Plano de Aula 

Bento (2003) refere que a boa preparação da aula está associada ao 

seu sucesso, sendo que um planeamento superficial leva a que o professor 

tenha de tomar decisões inesperadas durante a prática. 

O plano de aula é um guia para o ensino de uma sessão de ensino em 

particular, referenciado a objetivos da unidade didática (Rink, 1993), apoiando-

se também no planeamento de longo prazo (anual) e correspondendo a uma 

imagem mental em que o professor projeta a realização da aula, tendo em 

conta decisões tomadas (Vickers, 1990). 

O plano de aula é assim a parte micro, ou seja, a aula em si, de uma 

parte meso, sendo a unidade didática já planeada. Um professor, para lecionar 

uma boa aula, é fundamental que se prepare devidamente para ela. Não é uma 

tarefa fácil, aliás é mesmo uma tarefa bastante dura pois significa cerca de uma 

hora de atenção concentrada e de esforço intenso (Bento 2003). Inclui o 

material, os objetivos, a análise do conteúdo, a instrução e métodos de 

avaliação (Rink, 1993).  



 

29 

O professor deve planear de forma individualizada: em função das 

necessidades específicas de cada aluno, ajustando o conteúdo, os objetivos e 

metodologia. Como afirmam Menezes, Kalhil e Oliveira (2007) o ensino deve 

ser baseado na pedagogia das diferenças que propõe métodos organizados 

com base na realidade da turma e das diferenças existentes entre os alunos. 

Isto vem ao encontro ao que nos foi transmitido ao longo deste mestrado, de 

forma a todos os alunos terem as mesmas oportunidades, não podemos 

arquitetar as nossas aulas para todos de forma igual. Igualdade é sim, o ensino 

individualizado de encontro às dificuldades de cada um. 

 

Sendo estudante estagiário, tive dificuldades inicias. 

No início do ano, planeava a aula como conjunto das situações de 

aprendizagem, esquecendo, que entre elas existem transições que o professor 

também deve acautelar. Esquecendo também a importância de planear e 

incorporar a instrução nas minhas planificações. Este aspeto não deve ser 

esquecido, pois grande parte da minha evolução passou pela valorização do 

planeamento da instrução. 

No entanto, houve erros e elementos a corrigir, alguns salientados pela 

professora cooperante e outros fonte de reflexão e aprendizagem, durante as 

reuniões. O plano de aula, no inicio do ano, foi sempre o tema principal, e às 

quartas-feiras, dava aula após a discussão do plano realizado. Isto, complicava 

as aulas, porque ficava a pensar em tudo o que a professora me dizia, tentando 

assim, colmatar os erros cometidos no planeamento, realizado sozinho, com 

correções de imediato na prática. 

 

"Devido à reunião de núcleo antes da minha aula, alterei a ordem 

dos exercícios da parte fundamental, realizando primeiro o jogo com 

apoios para partir para uma situação de finalização orientada para a 

baliza, como tinha referido a professora." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 09 de Outubro de 2013. 
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No início do estágio, a falta de um aluno causava um transtorno na aula. 

Mesmo sabendo que o plano nunca corresponde exatamente à prática, que 

como já referimos, é imprevisível, o professor com o seu conhecimento e a sua 

planificação deverá tentar evitar ao máximo essas imprevisibilidades. Caso 

contrário, a capacidade de adaptação é essencial para o professor conseguir 

dar continuidade ao processo ensino aprendizagem de outra forma, centrando-

se no mesmo objetivo da aula, se for o caso.  

Deparei-me com esta situação por inúmeras vezes, e embora no início 

estivesse mais centrado no que tinha planeado, tentando arranjar maneira dos 

exercícios funcionarem com menos alunos, com o decorrer da prática e 

recorrendo ao ganho de experiência, este aspeto começou a surgir, adaptando 

o processo ensino aprendizagem, com mais facilidade. 

 

"Nesta aula iria aproveitar para realizar a avaliação de 1 minuto dos 

testes, de Bola Medicinal, Kettlebell, e Plataforma instável, do 

FitSchool. Enquanto isto metade da turma estaria a jogar Voleibol 

com a rede dividida em 2 campos. No entanto quando cheguei à 

escola o estudante estagiário (...) disse-me que iria precisar de 

material que eu ia usar porque tinha planeado realizar a avaliação do 

circuito completo do FitSchool. Como este é um aspeto muito 

importante no nosso estudo de investigação-ação alterei a minha 

aula na hora. Em vez de 2 campos decidi que só iria colocar apenas 

1, mas com o mesmo exercício, jogo do capitão. Organizei equipas 

de 3 elementos equilibradas em detrimento das de 2 elementos. Na 

parte do FitSchool para além das 6 estações predefinidas decidi 

colocar uma estação a mais, de forma a os alunos treinarem 

também a corrida final. Assim, com esta estação extra teria todos os 

alunos em atividade, treinavam e exercitavam todas estações do 

circuito e ainda teriam a noção que no fim dos burpees existe uma 

parte de corrida. Esta aula teve a presença da Professora 

Orientadora, no entanto tentei organizar uma aula como sempre 

faço, tentando pensar em todos os aspetos possíveis de concretizar 
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e pensando sempre na melhoria dos alunos, mas esse planeamento 

teve que ser adaptado. Neste dia faltou o (...) e a (...) não realizou 

aula prática. As minhas alterações tiveram que ser rápidas mas não 

muito difíceis, pois bastou colocar a (...) a controlar sempre as 

execuções dos colegas e haveria uma estação onde eu teria que ter 

mais atenção pois não havia aluno para controlar, apenas para 

executar." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 31 de Janeiro de 2013. 

 

As reflexões sobre a ação tiveram sempre um grande peso na 

construção dos planos de aula seguintes. Tentava sempre refletir pensando em 

maneiras de melhorar o que foi feito e em corrigir o que correu pior. Tendo 

sempre em conta os alunos e o que poderia fazer para que a sua evolução 

estivesse mais facilitada. Penso que o professor é um investigador da sua 

própria ação, se for bem feita é uma ajuda definitiva para a sua evolução, no 

sentido do desenvolvimento profissional. 

O plano de aula tornou-se também, um elemento auxiliar do professor na 

sua atuação, isto porque, contém as principais componentes críticas dos 

objetivos e as principais informações a dar aos alunos. A intencionalidade do 

ensino está em atingir os objetivos definidos, a presença física do plano de aula 

não é necessária para isso acontecer, no entanto esta dá segurança ao 

estudante estagiário na ocorrência de qualquer ocasionalidade.  

 

"Como nas aulas anteriores observei que o nível dos alunos ainda 

está muito baixo, decidi começar esta aula com mais um exercício 

de progressão para os batimentos de direita e de esquerda. Para 

facilitar ainda mais a aquisição de competências decidi que a aula 

iria ser realizada com bolas de menor pressão, pois são mais 

lentas." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 14 de Maio de 2014. 
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"Durante o exercício os alunos não trocavam após os 3 batimentos 

mas sim quando perdiam a bola. Não estavam a contar as 

passagens de rede que realizavam e tive que os chamar várias 

vezes à atenção, pois enquanto contam as passagens estão sempre 

com a concentração elevada e é isso que pretendo. (...) Quando 

começavam o exercício, tinham que colocar a bola cruzada no 

espaço destinado, dentro campo adversário, no entanto quando não 

acertavam continuavam a jogar. Na próxima aula, com a introdução 

do serviço por cima, tenho que conseguir com que coloquem a bola 

nesse espaço." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 14 de Maio de 2014. 

 

Capacidades Perceptivas - Observação das aulas 

Como já referi, o processo de observar centrou-se em aspetos diferentes 

à medida que as aulas iam passando. Estas aulas de observação revelaram-se 

importantes no processo evolutivo enquanto professor. São dois processos 

opostos, o lecionar e o observar a aula, no entanto completam-se no sentido de 

treinar as capacidades perceptivas, tornando-se uma ajuda vital para "ler" a 

situação educativa e "escolher" a melhor situação.  

Contudo, apesar de todos podermos olhar para a mesma aula, quem 

reflete, sobre a observação, está sempre presente, e determina o detalhe com 

que a mesma é interpretada. Como a minha professora orientadora refere, "se 

eu e o Mourinho olharmos para o mesmo jogo de futebol, estamos os dois a ver 

o mesmo, no entanto não estamos os dois a observar as mesmas coisas, a 

interpretar da mesma maneira". No ensino, tal também acontece, sendo esta 

observação alicerçada no conhecimento processual e declarativo de cada um. 

No inicio do ano observava todas as aulas dos meus colegas estagiários 

de ambos os núcleos o que ajudou a retirar algumas ideias para as minhas 

aulas. Refletia sobre o observado como se de uma aula minha se tratasse. 

Aprofundava criticamente algumas tomadas de decisão para depois tentar 

alcançar soluções para problemas, ou melhorias em alguns exercícios. 
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"... foram utilizadas para trabalhar a aptidão física várias estações, 

de escada, fazendo ação circular, barreiras, fazendo saltos, 

abdominais, extensões de braço e corrida. Penso que este tipo de 

aulas, para além de ser motivante, é bom para ter todos os alunos 

em empenhamento motor. No entanto, em alguns momentos perdeu 

o controlo da turma, pois estava centrado numa estação e os 

restantes aproveitavam para não cumprir a tarefa proposta. Uma 

solução para esse caso era não realizar tantas estações, mas sim só 

2 ou 3 em que o professor conseguisse estar sempre presente. (...) 

foi utilizado o sistema por vagas, que facilitou o controlo da turma, 

mas os alunos tinham uma intensidade muito baixa. O António tendo 

uma turma tão calma e fácil de controlar penso que no futuro pode 

arriscar mais um pouco fazendo estações de grande intensidade e 

tentar motivar os alunos para tal. Prefiro, para as minhas aulas, que 

os alunos estejam todos em atividade intensa, mesmo não tendo 

tanto controlo sobre a turma, do que os alunos parados. Assim, para 

além da aptidão física também trabalham as atitudes." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 20 de Setembro de 2013. 

 

Com estas observações, reparava que com exercícios muito parados, e 

com muitos alunos em espera, a desmotivação em torno da aula era uma 

constante. Assim, ao planear a aula tinha sempre estes elementos presentes, 

alternando mais vezes de exercício ou incutindo variantes no mesmo. Com isto, 

tive os meus alunos sempre com vontade de trabalhar (alunos motivados para 

a prática), uma vez que as aulas não se tornavam maçantes ou desmotivantes. 

Assim, preocupava-me em dar corpo a uma caracteristica do professor eficaz: 

variar as situações de ensino. 

O entusiasmo do professor, é uma das formas de promover um clima 

positivo, a interação, ser interessado, inovador e encorajador para aluno, é uma 

forma de proporcionar realmente motivos de interesse e motivação na aula. Tal 

como refere Bento (2003), sem motivos o homem não se põe em movimento. 
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Todas estas preocupações sobre a minha prática vão sempre de 

encontro a minha maior preocupação, ao longo deste ano, que volto a repetir, é 

a aprendizagem e evolução dos meus alunos.  

 

"Uma solução para não ter tantos alunos de fora era organizar as 

equipas para jogar 3x3 em cada tabela, ou trocar de equipas de x 

em x pontos ou minutos. A duração dos jogos era muito grande, 

desmotivando os alunos que estavam de fora. Poderia também 

realizar treino para a aptidão física com materiais mais motivantes 

como a escada, o bosu ou o kettlebell." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 01 de Outubro de 2013. 

 

Instrução 

Esta dimensão de intervenção pedagógica4, tem por âmbito todos os 

comportamentos e técnicas de intervenção pedagógica que fazem parte do 

repertório do professor para comunicar informação substantiva.  

A organização do processo de instrução decorre da relação entre o 

objetivo, o conteúdo, os procedimentos metodológicos e as formas de 

organização, estando esta relação intimamente dependente das condições 

situacionais em que se aplica (Vickers, 1990). 

Comunicar a intenção para a prática do aluno, num determinado 

momento, é para Rink (1993) o objetivo da situação de aprendizagem e deve 

estar sempre presente na altura da instrução. Nestes momentos é essencial 

que o aluno esteja atento e focado. De forma a garantir essa atenção, 

compreendi que um aluno em silêncio não é um aluno atento, pelo que reduzir 

o tempo de instrução, bem como a quantidade de informação transmitida e a 

utilização do questionamento foram alguns métodos utilizados para garantir o 

máximo de atenção dos alunos. A exposição deve ser sucinta e focada nos 

aspetos essenciais e necessita, inclusivamente, de ser planeada e refletida. A 

fluidez e clareza com que deve ser transmitida a informação advém dessa 

planificação. 

                                                             
4 Mesquita, I. (2013), Apontamentos da Unidade Curricular de Didática Geral do Desporto. 



 

35 

No entanto, as perdas de informação podem chegar aos 40%, como 

explica o afunilamento instrucional. Não importa apenas que o aluno esteja 

atento e receba a informação e a compreenda, mas é preciso que a aceite, que 

seja persuadido.5 

Siedentop e Tannehill (2000) referem que os diferentes trabalhos que o 

professor realiza durante a aula requerem diferentes funções de instrução. O 

professor tem de explicar o exercício, corrigir os alunos, verificar a sua 

aprendizagem, ajustar o exercício à dinâmica da aula, etc. Isto, requer que o 

professor desenvolva competências de instrução variadas.  

A forma como o professor conduz a sua instrução precisa de se alicerçar 

quer no conhecimento declarativo, quer no processual, que possui. 

 

Foi identificado, desde cedo, a instrução como dificuldade a ultrapassar, 

ao longo deste ano. Quando comecei as aulas não planeava muito a minha 

instrução, nem em como a iria realizar. Chegava às aulas e falava o mais 

apropriado na altura.  

Isto levou a que por vezes, os alunos, não percebessem os exercícios 

e/ou ficavam desconcentrados, logo no inicio da aula. Eu não percebia o 

porquê e tinha que estar sempre a corrigir esse comportamento interrompendo 

por vezes a aula. Levou a uma reflexão mais profunda sobre o quanto a minha 

instrução antes da prática poderia influenciar a prestação dos alunos. 

Comecei a pensar no planeamento da instrução como uma ferramenta 

fundamental para controlo da turma e para diminuir o tempo de instrução. A 

partir daqui fui pensando muito bem o que lhes poderia dizer antes da prática, 

explicações e demonstrações, o que lhes poderia dizer durante a prática, 

feedbacks, e após a prática, analisando a prática desenvolvida.  

Para critérios a ter em conta, defini o transmitir apenas a informação 

mais relevante, planear cuidadosamente a apresentação, prever a duração e 

contemplar as condições de realização, como posição dos alunos e professor. 

                                                             
5 Mesquita, I. (2013), Apontamentos da Unidade Curricular de Didática Geral do Desporto. 
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As recomendações acima descritas foram dominadas, com o passar das 

aulas, resultando numa instrução, aos alunos, mais objetiva e clara direcionada 

para os objetivos da aula em si. 

Claro que este problema não foi assim tão fácil de superar, como 

estudante estagiário. Por vezes esquecia-me de partes que queria falar ou 

falava do que não queria, demorava muito tempo a dizer o que poderia ser dito 

com algumas palavras chave ou com um discurso mais objetivo. Com o tempo 

consegui corrigir isso, encurtando o tempo de informação (Gestão do Tempo 

de Aula), aumentando o tempo de empenhamento motor. Esta instrução ficou 

mais curta, mais importante do que isso, ficou com mais qualidade. Os alunos 

percebiam o que eu queria e a concentração deles nos exercícios também 

aprimorou devido à melhor compreensão dos mesmos. 

Com esta melhoria comecei a preocupar-me mais com outras 

dimensões, a gestão, e o clima/ disciplina. 

 

Gestão 

A gestão é classificada como fundamental na condução e controlo da 

aula de Educação Física. Desta, surgem aspetos da gestão da aula como, a 

organização das situações logísticas; estabelecimento de regras e normas de 

conduta; regulação e sancionamento de comportamentos incorretos, 

supervisão e controlo da atividade no decorrer da aula, e aspetos da gestão do 

tempo de aula como, tempo útil; tempo de transição; tempo de informação; 

tempo disponível para a prática; tempo de empenhamento motor; tempo 

potencial de aprendizagem. 6 

É possível referir bons gestores, no ensino, são aqueles que, repartem o 

tempo de aula de modo a criar um contexto de ensino que proporciona ao 

aluno mais tempo de empenhamento motor e exercitação em exercícios de 

critério, estabelecem regras e formas concretas e explícitas de funcionamento 

da classe, e chamam a atenção dos alunos para a necessidade do seu 

comprimento. Apresentam ainda as seguintes capacidades de gestão: sabem o 

que se está a passar na aula, observam e controlam mais do que um 

                                                             
6 Mesquita, I. (2013), Apontamentos da Unidade Curricular de Didática Geral do Desporto. 
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acontecimento ao mesmo tempo, mantêm a atividade da turma sem paragens, 

mantêm um fluxo e um ritmo adequado à aula, mantêm os alunos empenhados 

na realização das suas tarefas e esforçam-se por manter os alunos 

interessados na atividade, promovendo a eficácia no ensino. 

Com a ajuda da observação das aulas, realizadas pelos colegas de 

núcleo, fui tentando corrigir a minha gestão, principalmente do tempo de aula. 

Tive que pensar em várias formas de conseguir encurtar esses tempos para 

que conseguisse aumentar o tempo de empenhamento motor e 

consequentemente o tempo potencial de aprendizagem. Para esta diminuição, 

pensei em exercícios mais simples, mas com mais variantes. As variantes 

ajudavam, pois o tempo de transição entre exercícios, é maior, do que a 

transição entre variáveis.  

 

Outra forma de rentabilizar o tempo de aula, que ajudando o professor 

para outras tarefas, como de observação ou emissão de feedback, era a 

aplicação TABATA. 

Esta aplicação permite ao professor escolher músicas para a parte de 

exercitação e músicas para a parte de descanso. Antes da aula, basta colocar 

os tempos planeados para os exercícios e quando para a música e começa 

outra já sabemos que é para trocar. 

Sendo o primeiro a organizar uma aula, com a aplicação, tive certos 

aspetos em conta: os alunos não vão saber com funciona a aplicação, e podem 

surgir alguns imprevistos durante a aula pois é um aspeto novo. Então decidi 

programar a ativação geral já com a aplicação a funcionar. Formatei os tempos 

para ficarem mais curtos, assim os alunos teriam algumas noções de como 

funcionava e do que têm que fazer quando troca de música.  

Foi fácil de organizar pois uns alunos realizavam e outros controlavam. 

Desta forma, não tinha a tarefa de controlar os tempos e estava mais livre para 

controlar as execuções tanto na estação da Bola Medicinal como na estação de 

Voleibol.  
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Esta forma de organizar a aula penso que trás bastantes benefícios às 

tarefas do professor e à forma como o professor leciona e observa a aula. É 

sem dúvida um aspeto a repetir em futuras aulas. 

 

"Tal como a implementação da aplicação nos exercícios do treino 

funcional tinha sido um sucesso, também esta o foi. Os alunos 

trocavam de estação autonomamente e sem eu ter que precisar 

controlar o tempo." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 21 de Fevereiro de 2014. 

 

A utilização desta aplicação revolucionou a maneira de pensar as aulas. 

Diminuiu o tempo de troca entre exercícios ou estações, e o mais importante, 

retirou algum trabalho ao professor deixando-o livre para uma observação mais 

profunda dos alunos e para uma constante emissão de feedbacks. Após esta 

aula os meus colegas de estágio também começaram a utilizar esta 

metodologia, resultando não só numa melhoria para mim mas para todo o 

núcleo. Mais uma vez, a inclusão do estudante estagiário em um núcleo de 

estágio, promove o avanço e evolução de todos os seus constituintes. 

 

"Durante a aula coloquei-me sempre numa posição para conseguir 

ver todas as estações e conseguir controlar assim o empenhamento 

motor que os alunos estavam a ter nas mesmas. Corrigi várias vezes 

a estação..." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 12 de Março de 2014. 

 

Clima/Disciplina 

Entende-se, de forma geral, que indisciplina é uma conduta inapropriada 

ou desordem. No que diz respeito ao meio escolar é possível referir falta de 

disciplina como, o incumprimento de leis gerais da escola, de normas de 

convivência e de tarefas propostas, regras específicas da disciplina. Existem 

várias técnicas de controlo para situações de indisciplina, como exemplo temos 

as técnicas punitivas e as positivas, ainda assim deve-se saber estabelecer a 
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diferenciação entre comportamentos apropriados e inapropriados, e dentro 

destes entre comportamentos fora da tarefa e comportamento desvio.7 

A dimensão da disciplina está inteiramente ligada á do clima8. Se o clima 

for apropriado para uma aprendizagem segura e orientado para o que se 

pretende na aula, a indisciplina tende a diminuir. Por isso tentei sempre arranjar 

soluções para a manter a disciplina com aspetos ligados ao clima na aula. 

O bom professor mantém a disciplina sem se impor de forma autoritária, 

consegue “trazer os alunos para a aula” e manter o seu interesse para que 

autorregulem o seu comportamento e dos colegas. 

Siedentop e Tannehill (2000) referem disciplina é mais que castigo e se 

o castigo é a estratégia principal, então o sistema de disciplina é inadequado. 

 

"No início da aula tive uma pequena instrução com os alunos e 

disse-lhes que se tivesse um bom empenho da parte deles a parte 

final da aula iria ser toda de jogo 5x5. Claro que isto já estava 

planeado mas decidi reforçar a ideia para melhorar o empenho deles 

no decorrer da aula e do exercício de treino funcional no início. Os 

resultados desta pequena instrução foram positivos, os alunos 

estiveram sempre empenhados em todas as tarefas." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 06 de Novembro de 2013. 

 

No inicio era mais repreensivo em relação a comportamentos fora da 

tarefa e não tolerava qualquer distração, mas tendo sempre a noção que se 

passasse mais tempo a planear a aula e tivesse pensado naqueles aspetos, 

isso não era necessário. Exigente, fui desde o início, e o que acontece foi que a 

exigência é amiga da excelência e os meus alunos perceberam isso muito 

bem.  

Temos que propor objetivos realistas, planear situações sem tempos de 

espera prolongados, formar grupos de forma planeada e a pensar na evolução 

                                                             
7 Mesquita, I. (2013), Apontamentos da Unidade Curricular de Didática Geral do Desporto. 
8 Mesquita, I. (2013), Apontamentos da Unidade Curricular de Didática Geral do Desporto. 
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dos alunos. É com estes aspetos que devemos e temos que motivar os nossos 

alunos. 

Não existem dúvidas que o gosto que os alunos têm pela disciplina e 

pelas matérias de ensino são uma fonte de empenho nas aulas, mas não 

podemos esquecer a boa relação destes com o professor como origem de 

maior motivação para as aulas. 

Durante este ano tentei tornar o conteúdo de ensino mais estimulante 

facilitando a aprendizagem, tentei sempre realçar, e maximizar, os valores que 

o desporto transmite e ser capazes de refletir sobre a prática para que a sua 

ação se adeque continuamente ao processo de ensino-aprendizagem, com 

vista ao enriquecimento do mesmo e que este seja o mais eficaz para todos os 

seus alunos.  

Com o culminar deste ano, penso que criar uma boa relação com os 

alunos parece ter um papel fundamental, pois o ensino torna-se mais eficaz 

quando os alunos estão entusiasticamente comprometidos no processo ensino 

aprendizagem (Siedentop & Tannehill, 2000).  

 

"A aula acabou com todos a cantar os parabéns à aluna Maria que 

fazia anos neste dia." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 14 de Fevereiro de 2014. 

 

"reparei que as bolas de ténis não estavam a tomar a trajetória 

desejada devido à falta de habilidade dos alunos, mas também 

devido à brincadeira que se estava a formar. Para que isso não 

continuasse, sentei 3 alunos, explicando a toda a turma que eles 

estavam sentados porque as bolas ganham muita velocidade e são 

perigosas se não existir rigor e responsabilidade. Estes alunos 

serviram de exemplo para toda a turma." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 07 de Maio de 2014. 
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"tentei também saber como tinham corrido as férias deles e o que 

tinham feito, tentando também melhorar a relação professor-aluno 

que já tenho com eles." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 23 de Abril de 2014. 

 

Configuração da Avaliação das diferentes Unidades Didáticas 

Ao longo do Estágio Profissional, o estudante estagiário deve recorrer a 

diferentes formas de avaliação para regular e promover um ensino e 

aprendizagem de qualidade, devendo estabelecer objetivos de aprendizagem, 

os métodos para os avaliar e estratégias ajustadas, elaborar as ferramentas 

para avaliar, analisar os dados e refletir acerca dos resultados obtidos, 

intervindo na procura do sucesso.9 

Em concordância com Ribeiro (1999), a configuração das avaliações a 

que o estudante estagiário procedeu, ao longo das unidades didáticas, 

enquadravam-se em três grandes tipos: Avaliação Diagnóstica, Avaliação 

Formativa e Avaliação Sumativa. A avaliação deve estar relacionada com os 

objetivos de aprendizagem dos alunos (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Siedentop e Tannehill (2000) referem também, que o significado das 

notas depende da sua combinação com o programa de Educação Física e com 

os critérios expostos aos alunos antes do processo de instrução. O aluno tem 

que ter oportunidade de alterar as suas práticas e melhorar a sua 

aprendizagem e quando recebe apenas a sua classificação no final, isso não 

esta acarretada. Se o aluno não detém a informação acerca dos objetivos que 

deveria atingir e a os critérios utilizados para a avaliação, não lhe permite que 

se ative o ciclo reflexivo já que o aluno não sabe o que fez bem ou que fez mal, 

não sabe o critério. 

 

                                                             
9
 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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Avaliação Diagnóstica 

Segundo Ribeiro (1999), a Avaliação Diagnóstica tem como propósito 

aferir as posições dos alunos face a novas aprendizagens, que lhe vão ser 

apresentadas, e a aprendizagens anteriores, que lhes servem de base. 

Com esta avaliação tinha o objetivo de recolher informações sobre os 

níveis iniciais de desempenho dos alunos a certas habilidades, sendo o ponto 

de partida para a elaboração das unidades didáticas. Os dados recolhidos 

levaram a tomadas de decisão da minha parte sobre a dificuldades e a 

extensão dos conteúdos que iria abordar ao longo da mesma, tendo sempre 

em conta os programas nacionais de Educação Física, o Planeamento Anual e 

os recursos materiais existentes. 

 

"...a avaliação inicial tem que ser feita mesmo se os alunos nunca 

tenham passado pela experiência. Pois temos sempre que ter uma 

perspetiva do nível em que eles estão." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 22 de Outubro de 2013. 

 

Assim, no início de cada unidade didática era realizada esta avaliação, 

para ter a certeza que a adoção das progressões de ensino, as estratégias de 

diferenciação pedagógica e as características dos alunos da minha turma, 

estivessem todas incluídas e interligadas.  

Mesmo esta avaliação sendo feita, com todo o meu cuidado, não nos 

podemos esquecer que, sendo estudante estagiário, a fiabilidade da mesma 

pode não ser apropriada.  

Na minha primeira avaliação diagnóstica tive algumas dificuldades. 

Dificuldades que já eram esperadas, sendo a matéria de ensino ginástica 

artística e a minha primeira avaliação. Por isso, na elaboração da grelha de 

avaliação (anexo V) criteriosa coloquei algumas imagens do critério exato que 

queria observar. Desta forma, olhando para a imagem e para o aluno 

conseguiria facilmente detectar as diferenças de execução e desta forma 

detectar as suas dificuldades. No entanto, algumas dificuldades mantiveram-se. 
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Como estudante estagiário, não estou habituado a observar, e quando 

os movimentos eram feitos com mais velocidade, tornavam-se difíceis distinguir 

os critérios de avaliação. A professora cooperante gostou da ideia das 

imagens, no entanto tinha que descrever os critérios, pois eu sei para onde vou 

olhar, mas a professora não. 

De forma a evoluir, tentei sempre refletir sobre as avaliações 

diagnósticas, tendo noção das limitações nas minhas capacidades perceptivas, 

de forma a planear a unidade didática consoante o nível real de todos os 

alunos. Queria que todos tivessem a mesma oportunidade de evoluir, e a 

igualdade no ensino não é análoga à mesma progressão de ensino para todos. 

Para isso tinha que saber quais as diferenças dos meus alunos de forma a 

planear diferente para obter o mesmo resultado com todos: Evolução. 

 

"Fiquei então com 3 alunos na AMA, (...) que pelo menos 8 

realizavam a técnica completa de crol, sendo eles, (...) Tirando estes 

notei que os alunos (...) não realizavam a respiração lateral, mas 

podia ser do cansaço. Na próxima aula tenho que tirar estas 

dúvidas." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 15 de Janeiro de 2014. 

 

Temos que diferenciar os alunos e conhecer as suas reais dificuldades 

para podermos melhorar esses aspetos em específico e não criar progressões 

que não trazem benefícios para aquele ele, o aluno, em particular. Temos que 

saber exatamente qual o problema daquele aluno, pois os livros nem sempre 

estão corretos, e têm as progressões para os alunos no geral, existindo sempre 

casos específicos que temos que ter em conta.  

Por exemplo, treinar o apoio facial invertido nos espaldares para um 

aluno que o problema é o avanço dos ombros, não está correto. São 

complicações deste gênero que nos fazem pensar em cada aula de forma 

diferente e tentar pensar nas particularidades de todos os alunos na construção 

da unidade didática e depois no plano de aula em si. Só assim podemos tomar 

decisões mais acertadas. 
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Relativamente às grelhas de avaliação, a sua estrutura foi elaborada 

consoante a modalidade em questão e o que queria observar. Enquanto nas 

unidades didáticas de ginástica artística e natação a observação era mais 

criteriosa e em checklist, de forma a saber qual o critério que realizavam, ou 

não, de uma certa habilidade. Nas modalidades coletivas isso já não acontecia, 

queria observar a qualidade de execução, se quando realizavam um passe no 

futsal era direcionado para o colega, se ia com a intensidade e intencionalidade 

desejada para o aspeto global do jogo e não apenas se o realizava com a parte 

interior do pé, por exemplo. Assim conseguia avaliar os alunos na técnica e na 

táctica dividindo-os por níveis. Como disse anteriormente a avaliação era feita 

nos aspetos do jogo e o jogo é mais do que a soma das partes (habilidades 

técnicas). 

 

Avaliação Formativa 

Segundo Ribeiro (1999) a Avaliação Formativa “pretende determinar a 

posição do aluno ao longo de uma unidade didática, no sentido de identificar 

dificuldades e lhes dar solução”.  

Assim, a Avaliação Formativa tinha como principais objetivos verificar se 

o aluno estava a atingir o sucesso pretendido ou não nas habilidades e 

atitudes, identificando as suas dificuldades, e recolher informações que me 

permitissem adaptar a sua ação, aperfeiçoando o processo de ensino-

aprendizagem. Assumiu um carácter contínuo, sendo realizada em todas as 

aulas através da observação.  

Para além disso, foi também realizada de forma formal no fim do 

primeiro período, para avaliar melhor os alunos, transformando essa avaliação 

na nota final de ginástica. Isto, porque no segundo período a unidade didática 

de ginástica artística continuava e queria saber o ponto de situação dos alunos 

de forma mais ajuizada não cometendo falhas grosseiras da avaliação 

formativa para a sumativa. Não esquecendo que teria que avaliar os alunos, 

quantitativamente, no 1º período e precisava de dados objetivos. 
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"... já noto mais facilidade em observar os alunos e ver quais os 

aspetos que estão a executar incorretamente e os aspetos em que 

estão a conseguir evoluir." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 20 de Novembro de 2013. 

 

"... os alunos estão melhores tecnicamente, já se posicionam melhor 

em campo, fazem quase sempre contenção ao portador da bola e 

algumas vezes já aparecem as coberturas, as defensivas mais que 

as ofensivas. (...) neste momento os alunos realizam quase sempre 

penetração quando são ou não portadores da bola e rematam muito 

mais vezes á baliza." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 04 de Dezembro de 2013. 

 

"Nesta aula reparei que o (...), do nível de AMA, já está a realizar a 

propulsão e os deslocamentos na água. Na próxima aula para o 

AMA já irei incluir exercícios para treinar a respiração e a braçada 

unilateral, para que este aluno consiga evoluir mais rapidamente. 

Durante a aula troquei dois alunos de nível (...). Os alunos (...) tem 

dificuldades em aguentar a respiração durante um percurso 

completo." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 29 de Janeiro de 2014. 

 

Avaliação Sumativa 

Este tipo de avaliação, segundo Vickers (1990) ocorre no final de uma 

unidade didática, ou de um ano; realça o progresso de um aluno num aspeto 

particular do seu percurso.  

Segundo Siedentop e Tannehill (2000), a qualidade da avaliação está 

relacionada com a capacidade de combinar os resultados pretendidos e as 

situações de aprendizagem. Os mesmos autores, afirmam também, que a 

avaliação permite aos alunos demonstrar o seu conhecimento e entendimento 

do conteúdo num contexto que permite aprendizagem e crescimento contínuos, 
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valorizando neste caso, aqueles alunos que atingiram efetivamente os objetivos 

propostos (Módulo 5). 

 

As ferramentas utilizadas, em todos os momentos de avaliação, 

nomeadamente as grelhas de registo, revelaram-se muito úteis e facilitadoras 

de todo este processo. Estas ferramentas, foram quase sempre ao encontro 

das usadas na avaliação diagnóstica. 

Utilizei também, após a avaliação formal e com as grelhas de registro, 

um tipo de avaliação mais informal. Para completar a minha avaliação de 6x6 

de Voleibol decidi que iria jogar com os alunos. Como não conseguia realizar 4 

equipas de 6 elementos, e nas aulas anteriores tinha organizado uma equipa 

com apenas 5 alunos, decidi que iria rodando pelas equipas avaliando de uma 

forma mais presente e de dentro da ação. Isto com a noção que o facto de o 

professor estar tão próximo dos alunos pudesse levar a que o nervosismo 

prejudicasse o rendimento.  

Foi mais uma estratégia diferente, esta não tão inovadora, mas com 

bons resultados. Tive os alunos muito motivados e empenhados, e para, além 

disso, aproveitei para melhorar a relação professor-aluno. 

 

"Para esta aula estava planeado completar a avaliação do jogo 6x6 

de Voleibol, pois a última avaliação foi durante pouco tempo, e já 

tinha realizado a avaliação 4x4. Como a turma é de 23 elementos eu 

iria jogar por a equipa com menos um e de 5 em 5 minutos ia 

rodando pelas equipas de forma a observar toda a gente e a que 

avaliação fosse de jogo 6x6 e não de 6x5 como já aconteceu em 

algumas aulas." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 04 de Abril de 2014. 

 

Testes e Trabalhos Escritos 

Resolvi criar uma parte no meu relatório sobre estes dois temas (Teste e 

Trabalho Escrito), pois são tarefas com tradição na D.Dinis e são importantes 

para o professor saber realizar e nem todos os estudantes estagiários tiveram 
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essa oportunidade. Na minha opinião, este tipo de trabalhos é necessário para 

a disciplina de Educação Física, mesmo não sendo uma parte prática, pois é 

importante saber se os alunos quando realizam com sucesso alguma 

habilidade se o estão a fazer conscientemente,ou não. Isto é, se sabem 

realmente que para ter sucesso na saída à retaguarda, na barra fixa, têm que 

largar a barra no ponto mais alto do movimento quando estão a começar a 

descer, etc. 

Não só por isso, estes dois temas diferenciam-se de uma aula normal de 

Educação Física. A sala de aula tradicional tira por completo todas as nossas 

noções de presença sobre a turma. Não nos sentimos tão à vontade como nos 

sentiríamos num pavilhão, por exemplo. 

Como afirmam Siedentop e Tannehill (2000), os testes escritos são 

muitas vezes ajudas ao professor para perceber se os alunos perceberam os 

elementos críticos de performance ou procedimentos de segurança de algumas 

modalidades. E foi exatamente isso que procurei saber com o teste escrito 

(anexo VI) que elaborei. 

 

"Terei que construir uma matriz do teste com o número de questões 

e com o tipo, conhecimento, relacionamento ou avaliação.(...) Sobre 

a estrutura do teste teórico, com vários tipos de perguntas, é uma 

maneira de conseguir satisfazer todos os alunos, ou ao menos 

tentar." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 26 de Fevereiro de 2014. 

 

Na elaboração das perguntas, dos testes escritos, construí uma lista de 

componentes críticas que queria que os alunos soubessem no final deste ano. 

Com essa lista de respostas é que fui desenhando as perguntas. Assim foi 

mais fácil a sua elaboração, o que não quer dizer que não tenha tido 

dificuldades, porque saber elaborar uma pergunta clara e objetiva para a 

resposta que queremos também não é tarefa fácil. Criei uma estrutura variada, 

com perguntas de desenvolvimento, escolha múltipla, verdadeiros ou falsos e 
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de completar espaços sobre as diferentes matérias de ensino: Aptidão Física; 

Futsal; Voleibol; Ginástica Artística de Solo e Aparelhos; Natação. 

Para esta aula tive que reservar uma sala e imprimir todos os testes que 

necessitava para a sua realização. Para além dos testes para os alunos tive 

também que mandar imprimir um para ficar arquivado e outro para a professora 

cooperante. Chegamos cedo à sala de aula, mandei entrar os alunos e pedi 

que deixassem apenas uma caneta em cima das mesas. Chamei à atenção 

para ninguém olhar para o lado nem para conversar durante o teste com o risco 

de o teste ser anulado. Esperei mais um pouco antes de entregar os testes, 

pois ainda faltavam duas alunas. Quando comecei a entregar os testes chegou 

uma, mas a outra faltou e terá que realizar o teste noutra altura.  

Durante o teste não me deparei com nenhum problema, e a faltar 15 

minutos para o final reparei que a maior parte dos alunos na questão de 

completar os exercícios do FitSchool estavam apenas a colocar o material com 

que se realizava o exercício e não a dizer o exercício em si, então informei-os 

sobre essa situação para que pudessem corrigir. A aula prolongou-se durante 

mais 5 minutos para alguns alunos acabarem algumas questões e depois 

recolhi os testes restantes. 

 

Para os trabalhos escritos entreguei um guião (anexo VII) aos alunos e 

expliquei-lhes como queria que o trabalho estivesse organizado, o tema e de 

que maneira o poderiam aprofundar. Foi definida uma data de entrega e uma 

data para a apresentação dos mesmos, onde todos cumpriram, sem exceção. 

Usei duas aulas de 50 minutos para conseguir que os 5 grupos completassem 

as suas apresentações, mas decidi desta forma já que numa aula de 100 

minutos o tempo disponível para a prática é maior, o que leva a um tempo de 

empenhamento motor mais prolongado e por conseguinte um tempo potencial 

de aprendizagem dobrado do que em duas aulas das anteriores. Estava desta 

forma a pensar nos meus alunos e na sua evolução, ressalvando tanto o 

trabalho como a parte prática. 

Reservei uma sala com projetor e computador. No dia da aula fui mais 

cedo para a escola para confirmar a se a sala estava disponível e para informar 
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os funcionários do pavilhão que a minha aula iria ser na sala C31 e se os 

alunos aparecessem no pavilhão para os avisar.  

 

Diretor de Turma 

Esta parte, das minhas experiências, tem o objetivo de demonstrar que a 

atividade do Professor não se limita ao relacionamento com os alunos durante 

a aula. Esta deve contemplar também a relação com toda a comunidade 

escolar, de forma a tornar-se um Professor ativo que se adapta e se molda à 

escola, visando, assim, a integração do Professor com a comunidade escolar.10 

Quero com isto dizer, que, que o desenvolvimento pessoal e profissional 

que emergiu deste ano de estágio não aconteceu sob forma isolada, mas sim, 

sob a alçada de uma relação com toda a comunidade, principalmente os dois 

Professores Cooperantes e os restantes Estudantes Estagiários dos Núcleos 

de Estágio. 

Nóvoa (2009) refere que os novos modos de profissionalidade docente 

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

equipa, da intervenção conjunta nos projetos educativos de Escola. 

Fazendo parte das tarefas impostas pelo regulamento cabe ao 

Estudante Estagiário acompanhar o Diretor de Turma, ou por oposição 

acompanhar o Desporto Escolar, após as primeiras reuniões com os 

professores cooperantes decidimos todos que iriamos abordar o tema da 

direção de turma.11 

Sobre este tema, Martins (2011) refere que existe uma enorme 

complexidade associada às tarefas de Diretor de Turma, que é, 

simultaneamente um Professor mas também exerce um trabalho colaborativo 

servindo como interlocutor entre os Encarregados de Educação, Alunos e a 

Escola (Professores e Administração). Deste papel surgem tarefas associadas 

a cada um destes agentes no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, 

                                                             
10 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. 
11

 Matos, Z. (2013). Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 
conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 
FADEUP. 
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na sua relação com os alunos, o diretor de turma deve conhecer o seu passado 

escolar, identificar as suas dificuldades, analisar os problemas de adaptação, 

as suas necessidades, desenvolver um espírito cívico, um espírito de 

entreajuda e responsabilidade e publicar o mapa resumo das faltas dos alunos. 

Relativamente aos Professores, deve cumprir as tarefas de fornecer estas 

informações sobre os alunos, caracterizar a turma, definir estratégias de 

ensino-aprendizagem tendo em conta cada pessoalidade, identificar problemas 

e discutir com os Professores as suas soluções. Estas tarefas foram todas 

discutidas na primeira reunião de turma, onde a comecei a conhecer. 

Da sua relação com os Encarregados de Educação, deve reunir-se com 

estes, informá-los das estruturas de apoio existentes na Escola, das regras de 

funcionamento, enviar os registos de assiduidade, auxiliar no acompanhamento 

dos seus educandos e transmitir informações gerais da turma  

Com o acompanhamento, nas funções da direção de turma, da minha 

turma, consegui compreender o papel deste agente na relação com os pares, 

sob o ponto de vista administrativo e de gestão de relações humanas. Para 

além disso, apercebi-me que desempenha um papel fulcral na resolução de 

problemas dos alunos bem como dos encarregados de educação, pois é o 

primeiro agente educativo a quem eles se dirigem, na procura de resoluções 

para os problemas.  

Assim, atesto que deve procurar envolver-se e comprometer-se na 

resolução (procura da resolução) dos problemas e das dificuldades pelas quais 

os encarregados de educação e os alunos estão a passar, assumindo-os 

também como seus, no momento. Com a participação nas reuniões destinadas 

aos diretores de turma, e, também, nas especificamente relacionadas com a 

turma em questão, aprendi que o Diretor de Turma pode e deve ser um agente, 

fundamental, para o bom funcionamento e aproveitamento da turma.  

Assim, este é, além de Professor, o principal elo de comunicação entre 

os Encarregados de Educação e a Escola. Sem este agente, muita da 

informação relevante sobre o estado de aproveitamento e de desenvolvimento 

dos alunos nunca iria alcançar o destinatário final e desejado, ou seja, os 

Encarregados de Educação.  
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"Nesta Reunião intercalar,(...) pensava que se ia referir mais sobre 

as notas dos alunos, no entanto foi relativa a uma avaliação mais 

qualitativa dos alunos. Falamos então da saída da (...) da escola, 

mudou-se para Amarante, então vou ter menos uma aluna nas 

minhas aulas. No entanto tenho o (...) que começou a assistir as 

minhas aulas à pouco tempo, logo terei o mesmo número de alunos 

que tinha no inicio. Com o (...) existe também uma confusão porque 

ele está inscrito a Física e não sabemos se tinha sido um engano 

por Educação Física ou se ele queria mesmo estar inscrito naquela 

disciplina, uma vez que não frequentava as aulas. A junção das duas 

turmas de 11º ano foi boa, pelo que tem havido uma boa integração 

de ambas, embora ajam dois grupos." 

Diário de Bordo - Inácio Silva, dia 01 de Novembro de 2013. 

 

Atividades Organizadas 

Na Escola existem algumas atividades que promovem a participação de 

toda a comunidade, criando um clima de relação e afetividade entre todos. De 

acordo com as reuniões de núcleo que fomos tendo, decidimos as atividades 

que queríamos organizar e quando o poderíamos fazer. 

Decidimos que a atividade que tínhamos que organizar devia estar 

ligada com o projeto que nos foi apresentado no inicio do ano, o FitSchool. 

Após algumas reuniões mais, pensamos em convidar um Professor para 

palestrar numa conferência para os alunos da escola de forma a que se 

interessassem ainda mais por a atividade que iríamos iniciar no mês seguinte. 

Não esteve sempre pensado desta forma, num primeiro momento queriamos 

realizar tudo no mesmo dia, com a conferência da parte da manhã e a parte 

prática de tarde. No entanto, esta ideia caiu por terra dando asas à que acabou 

por acontecer. 
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Conferência 

A Conferência Exercício Físico, Performance, Estética e Saúde. O 

professor da sua maneira cómica já conhecida por mim, tentou passar alguns 

aspetos importantes para os alunos e professores presentes. Para esta 

atividade tivemos que convidar as turmas do 10ºano e as turmas dos 

estagiários organizadores, o professor foi convidado pelos Professores 

Cooperantes, pois têm uma boa relação com ele e posteriormente também foi 

convidado oficialmente pelos estagiários. Para esta atividade também foi 

necessário reservar o auditório da Biblioteca Municipal e a respetiva divulgação 

com cartazes (anexo VIII), o que na minha opinião não se tornou muito 

relevante pois todas as turmas já tinham sido oficialmente convidadas. 

No dia da apresentação ainda ocorreram algumas falhas que temos que 

tentar corrigir para atividades posteriores, e outros que não tiveram relação 

com a organização. Quando fomos à escola para trazer as garrafas de água 

para o Professor disseram-nos que não existia nada requisitado então foi 

necessário comprar na hora duas garrafas de água. O projetor tinha algumas 

falhas na reprodução da cor vermelha o que atrasou um pouco a primeira 

sessão. Outra situação foi que o alarme da biblioteca começou a tocar a meio 

da palestra, interrompendo várias vezes a mesma. 

As sessões correram bem, no entanto o professor na segunda estava 

mais à vontade porque os alunos presentes eram mais calmos que os 

anteriores tirando várias gargalhadas a toda a gente. 

No final das sessões faltou um melhor reforço informativo da nossa 

segunda atividade sobre o treino funcional, o que deveria ter sido assegurado 

por nós estagiários e não pelo professor José Soares que, muito bem, assumiu 

esse papel informando os presentes dessa mesma atividade. Essa segunda 

parte da nossa atividade penso que é bastante importante pois tem a vertente 

prática que esta não teve o que pode motivar ainda mais todos os alunos que 

participarem. 

 

Dia do Desporto - FIT-GAMES 
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Identificação da atividade 

Esta atividade tem como objetivo dar a conhecer outra forma de trabalho das 

capacidades condicionais e coordenativas, fazendo os diferentes participantes 

passarem por uma situação de experimentação e competição (Secundário) do 

mesmo.  

Esta atividade será então designada por “Fit-Games”, que será realizada no 

dia do Desporto da Escola, ou seja no dia 24 de Abril, entre as 9:00 e as 13:00 

horas. 

 

Objetivos principais do evento 

 Dar a conhecer uma forma de trabalhar as capacidades condicionais e 

coordenativas. 

 Familiarização com material de trabalho das capacidades, anteriormente 

referidas. 

 Proporcionar à comunidade escolar, momentos de convivência e de 

troca de experiências num ambiente de confraternização 

 Promover a relação da escola com o exercício físico. 

 Motivar a população alvo para a prática desportiva; 

 Sensibilizar um maior número de pessoas para a sua prática; 

 Promover desportivamente a Escola; 

 

Responsáveis 

Os responsáveis pela atividade são os professores estagiários dos núcleos de 

estágio profissional (1 e 2) de Educação Física da Escola Secundária de D. 

Dinis e os respetivos professores cooperantes, com a colaboração dos alunos 

do curso profissional de apoio à gestão desportiva e o grupo de recrutamento 

620. 

 

 Para o evento, os núcleos de Estágio Profissional de Educação Física 

terão as seguintes:  
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Responsabilidades: 

 Organizar, dirigir e contribuir para a consecução da atividade;  

 Definir data, local e hora, instalações e material; 

 Elaborar o Regulamento do Evento; 

 Elaborar o Programa; 

 Realizar e recolher as inscrições; 

 Verificação das instalações onde será realizado o evento; 

 Recursos Humanos e Recursos Médicos; 

 Confirmação das inscrições; 

 Distribuição dos alunos por grupos; 

 Levantamento do material necessário para o evento; 

 Cartazes; 

 Vídeo; 

 Distribuição e afixação dos cartazes; 

 Orçamento; 

 Obtenção de apoios e patrocínios; 

 Promoção do evento através dos meios disponíveis: cartazes, vídeos 

e contacto pessoal; 

 Elaborar e entregar convites (Professora Orientadora de Estágio – 

Zélia Matos; Conferencista da atividade teórica relacionada com este 

tema- Professor Rui Garganta e o Presidente da câmara e Vereador 

do Desporto). 

 

População Alvo 

Esta atividade será direcionada a toda a comunidade escolar da Escola 

Secundária D.Dinis. 

 

Reflexão sobre a atividade: 

No dia 24 de Abril de 2014 foi realizada uma atividade prática 

denominada "Fit-Games" que foi organizada pelos núcleos de Professores 

Estagiários de Educação Física na Escola D. Dinis. Esta atividade faz parte das 

tarefas do Estágio Profissional e é de caráter obrigatório para todos. A ideia de 
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realizarmos esta atividade e não outra surgiu numa reunião de núcleos, onde 

os professores cooperantes também deram a sua contribuição para a escolha 

do tema. Achamos pertinente estar ligada diretamente com o estudo que 

estamos a concretizar durante o estágio. 

Antes do dia 24 de Abril tivemos algumas tarefas a realizar, provenientes 

de um planeamento que elaboramos para que todos os pormenores fossem 

acautelados e no dia não falhasse nada. 

Para a divulgação pensamos em cartazes (anexo IX), vídeos e em avisar 

as turmas com um aviso a passar pelas salas. Destes todos foram realizados 

mas apenas os cartazes foram afixados atempadamente. Não conseguimos 

colocar o vídeo na entrada da escola porque estava o palco ocupado, no 

entanto foi realizado e será guardado como forma de divulgar uma atividade. 

Elaboramos também fichas de inscrição (anexo X), fichas de tempos 

para a competição, regulamento (anexo XI), tabela com tarefas (anexo XII) dos 

colaboradores e documentos informativos para fornecer aos professores de 

Educação Física que nos iriam ajudar no dia da atividade. Estes documentos 

tiveram que ser inúmeras vezes devido a falhas e/ou correções apontadas 

pelos professores cooperantes o que atrasou o seu envio e afixação. Essa foi 

uma falha nossa que teremos que tentar corrigir no futuro, pois não se pode 

admitir que os alunos no momento antes da competição ainda tenham que 

decorar o que têm que fazer. 

No entanto não esquecemos, desta vez, o convite a pessoas como o a 

Professora Orientadora. Foram também convidados a presidente da CAP e o 

Vereador do Desporto que nos surpreendeu com a sua presença. 

Como qualquer atividade desportiva teve direito também ao reforço 

alimentar para todos os participantes. Este aspeto foi assegurado pela 

professora cooperante. Todos os elementos do Staff estavam devidamente 

assinalados com uns cartões ao peito com os respetivos nomes. 

Após a receção das inscrições tivemos que elaborar as folhas das 

presenças, e os organigramas dos alunos que iriam participar e competir. Esta 

função teve que ser realizada com a informação de que os alunos do 9ºano e a 

turma do 12ºB teriam que ser os primeiros a experimentar e a competir porque 
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não poderiam ficar até muito tarde nas imediações. Decidimos não afixar os 

organigramas com o horário em que cada um iria competir ou experimentar, 

porque os alunos só iriam aparecer na hora marcada. O que atrasava tudo o 

que tinha sido planeado e teríamos que ter o secretariado sempre aberto até à 

finalíssima. Preferimos realizar verificação das presenças de todos os alunos 

logo no início da atividade, ficando assim com uma visão geral dos alunos que 

faltavam e também como forma de ter todos os alunos no pavilhão há hora 

marcada. Esta parte teve um pequeno problema devido à chuva que se fez cair 

durante a manhã. Para resolver este problema mandamos todos os alunos 

para as bancadas excetuando os alunos do 9º e do 12º ano, pois seriam os 

primeiros a participar. Consoante o secretariado ia ficando livre íamos 

chamando o resto das turmas. 

O Layout (anexo XIII) é o plano que mostra o espaço que temos 

disponível e como irá estar disposto o material durante a atividade. Este plano 

torna-se essencial, não só para auxiliar a organização, mas também para 

ajudar os leitores a perceber como esteve montado todo o local do torneio. 

A atividade começou com um atraso de 5/6 minutos, no entanto 

conseguimos com que todas as horas seguintes de competição e exercitação 

fossem todas alcançadas.  

Uma das partes que necessitava de uma grande organização era a 

entrada dos alunos para a ativação geral. Nesse aspeto o aluno "LEVI" fez um 

muito bom trabalho deixando apenas 48 alunos entrar para esse espaço de 

cada vez. Assim quando eu começasse a ativação geral era mais fácil de os 

organizar para os respetivos circuitos de experimentação. Na competição, já 

não tínhamos esse problema, no entanto os alunos foram divididos em iguais 

partes pelos 3 espaços. 

Um dos aspetos que nos poderia ter atrasado, era a montagem e 

desmontagem do praticável para as demonstrações do grupo de ginástica. 

Para isso, enquanto os alunos estavam em competição, no espaço da ativação 

geral foi acautelada essa situação. Como existiam duas demonstrações o 

praticável foi colocado encostado na zona de aquecimento meio montado, mas 

isso ocupava muito espaço então decidimos voltar a dividi-lo em cinco partes. 
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Para assim ter mais espaço para colocar os 48 alunos a aquecer em 1/3 de 

campo. Devido à quantidade elevada de alunos naquele espaço existiram 

alguns aspetos que nos fugiram, como o de ter alunos sentados em cima do 

praticável. 

Penso que de forma geral todos os passos da organização foram 

acautelados com sucesso, e muito devido à preciosa ajuda dos Professores de 

Educação Física que estiveram muito prestáveis e na parte da competição 

foram uma mais-valia. 

Penso que as nossas maiores falhas, que numa organização futura 

alterava, foram: não afixar os regulamentos junto dos cartazes 

atempadamente; não colocar nenhum aviso sobre o encerramento, pois estava 

pouca gente nas bancadas nesse momento; durante o encerramento não 

tínhamos microfone, então mal se ouviu os nomes dos vencedores e os 

tempos, e não fizemos nenhuma referência aos alunos que ficaram 

classificados noutras posições o que revelou uma falta de sensibilidade enorme 

para com os restantes participantes. 
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CAPITULO IV – ESTUDO INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fit-School – “Treino Funcional na Escola”: 
 

Uma metodologia de desenvolvimento da função motora global, 

centrada no aluno. 
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OBJETIVO 

Sistematizar a aplicação da unidade didática "aptidão física", incluída no 

plano curricular das seis turmas do ensino secundário lecionadas pelos 

estudantes-estagiários, através de um programa de desenvolvimento das 

capacidades motoras construído segundo os critérios metodológicos do treino 

funcional e avaliado segundo a bateria de testes Fit-School. 

 

ENQUADRAMENTO DO TEMA 

Pela análise dos programas nacionais de educação física constatamos 

que uma das finalidades da disciplina passa pela melhoria da aptidão física dos 

alunos e pela melhoria do seu entendimento acerca de como consegui-la. 

Sobre a aptidão física, os programas de Educação Física salientam que os 

alunos deverão ser capazes de “elevar o nível funcional das capacidades 

condicionais e coordenativas gerais, particularmente da resistência geral de 

longa e média duração, da força resistente, da força rápida, da flexibilidade, da 

velocidade de reação simples e complexa, de execução, de deslocamento e de 

resistência, e das destrezas gerais e específicas” e de “conhecer e aplicar 

diversos processos de elevação e manutenção da condição física de uma 

forma autónoma no seu quotidiano, na perspetiva da saúde, da qualidade de 

vida e do bem-estar” (Programa Nacional de Ed. Física no Ensino Secundário, 

pág. 14). 

Os programas nacionais de Educação Física admitem igualmente o 

trabalho específico e integrado das diversas capacidades motoras, 

salvaguardando os procedimentos metodológicos reconhecidos para o treino 

de cada uma e a relação de contraste ou complementaridade com as restantes 

situações da aula, dando conta, deste modo, do importante valor da aptidão 

física, que se assume como uma das matérias nucleares. 

Não obstante o carácter formativo da educação física nesse âmbito, 

vimos assistindo a um conjunto de motivos que afastam o trabalho da aptidão 

física da educação física escolar, na matriz a que tem direito. A escassez de 

tempo, em grande parte decorrente da redução da carga horária semanal, o 

aumento do número de alunos por turma, a dificuldade de racionalização dos 
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espaços e, sobretudo, a crença de que já se incide devidamente na substância 

aquando do ensino das outras modalidades desportivas (o que faz com que, na 

prática, o tempo dedicado à aptidão física, per se, seja muito reduzido ou 

praticamente inexistente). Este núcleo de razões que parece ajudar no sentido 

de negligenciar a especificidade e profundidade de que carece o tratamento da 

aptidão física como matéria de "Ensino". A aptidão física, por intermédio das 

virtualidades que comporta, arroga-se, então, como uma matéria que não se 

assume diferente das demais, pressupondo um tratamento vigilante e 

sistematizado, que caminhe no sentido de proporcionar aprendizagens e 

aquisições significativas aos alunos.  

Por outro lado, a especificidade do conteúdo da Aptidão Física obriga a 

um trabalho sistemático, em todas as aulas. Esta circunstância sugere que a 

aptidão física seja tratada em termos, de forma distribuída ao longo de todo o 

ano letivo.  

Esta circunstância diferencia-a das Unidades Didáticas, referentes às 

modalidades desportivas, que foram planeadas de modo concentrado. 

 

Entendimento sobre as Capacidades Motoras 

Foi considerando o entendimento tradicional das capacidades motoras, 

assim subdivididas: 

o Capacidades Condicionais – determinadas pelos processos 

energéticos e metabólicos, de carácter quantitativo (força, flexibilidade, 

resistência, velocidade); 

o Capacidades Coordenativas – essencialmente determinadas 

pelos processos de organização, controlo e regulação do movimento, de 

carácter qualitativo (destreza geral),  

 

Atentando nesta última perspetiva, bem como na necessidade de 

incidência na aptidão física em todas as aulas e da sua articulação com as 

restantes matérias de ensino, servimo-nos dos critérios metodológicos do treino 

funcional, os quais consideramos enquadrarem-se congruentemente com as 

nossas pretensões. (Programa Nacional de Ed. Física no Ensino Secundário) 
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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 adotar materiais de treino diversificado e 

com uso múltiplo."12 

O treino funcional tem características porventura bastante interessantes 

sob uma perspetiva 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)13, 

apresentam-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 

contra lateral de puxar/empurrar do tronco/membros superiores, comum no 3º 

pilar, que é essencial na travagem das forças rotacionais geradas nos 

membros inferiores, permitindo um eficiente movimento, no plano sagital. 

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, 

                                                             
12 Garganta, R (2014), Manuscrito. 
13

 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. 
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por exemplo. Com os membros inferiores é possível variar as alavancas, 

executando agachamentos, afundos ou trepar (e.g., subir e descer árvores ou 

superfícies inclinadas).  

Puxar e Empurrar – o 3º pilar do movimento humano é puxar e empurrar. 

Estes movimentos deslocam o centro de massa usando o tronco e os membros 

superiores. O empurrar envolve reflexos básicos, como afastar algo que não se 

goste ou a parte final de um lançamento. É também usado no dia-a-dia para 

colocar algo numa prateleira alta ou para empurrar um cortador de relva. Puxar 

é forma de trazer qualquer coisa para perto do corpo, habitualmente em 

situações de transporte. Estes dois movimentos também são usados 

ciclicamente num lançamento, por exemplo. 

Rotação: mudanças de direção e produção de força rotacional – o mais 

importante pilar (4º) do movimento humano é-nos dado pelas mudanças de 

direção e produção de força rotacional. Este pilar descreve a componente do 

plano transverso do movimento humano; é considerado o pilar mais importante 

porque a maioria das ações humanas são explosivas e no plano transverso 

(Santana, 2014). 

Deste modo, para a construção de um exercício de treino funcional, é 

conveniente ter em conta a presença de pelo menos dois dos quatro pilares de 

movimento, a alternância dos grupos musculares (trem superior, trem médio, 

trem inferior) e das solicitações motoras (intensas/moderadas, 

complexas/simples). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Implementação do Programa de Treino 

Para se dar início ao programa procedeu-se à realização de uma 

avaliação inicial utilizando uma bateria de testes funcionais - Fitschool 

A bateria de testes é composta por seis exercícios, que serão descritos 

em pormenor. A avaliação realizou-se de duas formas distintas:  
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1- sob a forma de exercícios isolados – em que, para cada exercício, o 

objetivo consistia na realização do maior número de repetições num 

determinado tempo;  

2- em circuito – em que se pretendia a realização dos seis exercícios 

consecutivamente e no mínimo de tempo, concretizando um número concreto 

de repetições em cada um.  

A bateria de testes, nas suas duas expressões, sob a forma de 

exercícios isolados e em circuito, foi avaliada segundo duas modalidades: uma 

avaliação inicial, realizada no início do 2.º período; uma avaliação final, 

realizada no final do mesmo período. Nas aulas da disciplina situadas entre a 

primeira e a última avaliação proporcionou-se o trabalho da aptidão física em 

moldes assentes no treino funcional, construindo-se inúmeros circuitos, com 

inúmeros movimentos e variantes, aproveitando-se o material existente na 

escola e a inclusão de música durante o treino. 

 

Caracterização das Turmas / do Grupo de Alunos 

O programa de treino foi aplicado às turmas atribuídas aos estudantes-

estagiários, todas elas de ensino secundário. 

 

Tabela 1 - Caracterização das Turmas 

 

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 
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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. 

 

Conteúdos do Programa Aplicado 

o 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 

Ilustração 1: Fit-School - Exercícios Isolados 
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Método de Aplicação: 

Tinham como objetivo que o aluno realize o número máximo de 

repetições durante 1 minuto. Visto que este teste exige um esforço máximo, ou 

pelo menos pretende por parte do aluno um esforço máximo, o professor 

assegurou um intervalo de recuperação de, no mínimo 2m30s, possibilitando a 

recuperação do aluno. O método utilizado consistiu em dividir os alunos por 

grupos e atribuir-lhes funções diferentes, funções estas que alternavam após a 

conclusão do exercício. Assim, um aluno executa e outro aluno contabiliza o 

número de repetições efetuadas de forma correta, assumindo a função de juiz. 

Sempre que não se cumpram os critérios de execução a repetição não é 

contabilizada, devendo o aluno executante continuar a realizar o exercício. 

O professor assume a função de juiz-chefe, controlando o tempo de 

execução e, estabelecendo uma visão sobre todos os alunos, principalmente 

sobre os que assumem a função de juízes, verificando que os mesmos 

cumprem os critérios de execução, validando assim o teste. O material 

necessário para a realização desta avaliação foi: um TRX, uma plataforma 

instável, dois cones, uma corda, uma bola medicinal de 4kg e dois Kettlebell (1 

de 8kg, 1 de 12kg). Face à disponibilidade de material na escola, foi possível 

realizar mais do que uma estação para alguns exercícios, permitindo colocar 

toda a turma em avaliação. 

 

o Fit-School – Circuito 

O circuito tem a seguinte sequência de exercícios: 

1. 15rep - Agachamento com torção (TRX) 

2. 15rep - Passe de peito com bola medicinal (4kg) no plano sagital 

3. 15rep - Equilíbrio em plataforma instável trocando dois cones de 

sítio 

4. 15rep - Desenvolvimento com Kettlebell (12kg-masculino; 8kg-

feminino) 

5. 30rep - Saltar à corda 

6. 15rep - Burpees 

7. Sprint final 
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Método de Aplicação: 

O objetivo deste circuito era que o aluno realizasse os exercícios 

propostos no menor tempo possível, realizando um número específico de 

repetições em cada um deles. O método utilizado consistiu em que os alunos 

realizassem o teste de forma individual, onde apenas iniciava o teste outro 

aluno, quando este tivesse terminado. Existem 6 alunos que desempenham a 

função de juiz de contagem em cada um dos exercícios. Sempre que não se 

cumpram os critérios de execução a repetição não é contabilizada, devendo o 

aluno executante continuar a realizar o exercício. Os alunos que estão na 

função de juiz de contagem trocam de função à medida que os restantes 

alunos realizarem o circuito. 

O professor assume a função de juiz-chefe, controlando o início e 

término do teste, estabelecendo uma visão sobre o aluno executante e os que 

assumem a função de juízes, verificando que os mesmos cumprem os critérios 

de execução, validando assim o teste. 

O material necessário para a realização desta avaliação foi: um TRX, 

uma plataforma instável, dois cones, uma corda, uma bola medicinal de 4kg e 

dois Kettlebell (1 de 8kg, 1 de 12kg). 

Este teste decorria num espaço delimitado, como se pode observar na 

figura em baixo. Assim, na realização do teste o espaço esteve sempre 

delimitado para consciencializar os alunos do espaço onde iriam atuar. 

 

   Ilustração 2: Fit-School - Circuito 
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Na realização desta bateria de testes para avaliação da aptidão física, foi 

considerada a idade e o género dos alunos. Nos exercícios isolados, para o 

ensino básico, eram realizados apenas durante 45 segundos em vez de 1 

minuto, o peso da bola medicinal era de 3kg em vez de 4kg e o 

desenvolvimento com kettlebell era com apenas 6kg não diferenciando os 

géneros. Para o ensino secundário existia essa diferenciação de géneros para 

o Kettlebell com os rapazes a realizarem com um de 12kg e as raparigas com 

um de 8kg. 

No circuito contemplava a diferença dos pesos das bolas medicinais e 

dos kettlebell, mas também o número de repetições em cada exercício que 

tinham que efetuar para passar ao próximo exercício. 

Como as turmas que foram sujeitas às avaliações são todas do ensino 

secundário apenas este modelo foi utilizado para a realização deste estudo. 

 

 

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: 

Escola / Ano de escolaridade 

Turma / Nº Aluno / Sexo 

Resultado 1 / Resultado 2 

 

A variável escola foi considerada para posteriormente ser possível fazer 

uma comparação com outras escolas que também tenham implementado esta 

bateria de testes de avaliação da aptidão física. No que diz respeito à variável 

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 
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F, tendo por base os anos por ordem crescente e as turmas por ordem 

alfabética, ficando. Esta atribuição de letras foi realizada para permitir a 

comparação de médias da turma, visto que existem duas turmas A (10ºA e 

12ºA) foi tomada esta decisão por forma a possibilitar a comparação de médias 

e facilitar a sua visualização no output final. Nesta base de dados foi ainda 

colocado o nome do teste com o número 1 (exemplo: TRX 1) significando o 

resultado obtido na avaliação inicial e também o nome do teste com o número 

2 (exemplo: TRX 2) significando o resultado obtido na avaliação final. 

Para a comparação e análise dos dados, o teste utilizado foi o "Paired - 

Samples T-test" que permite estabelecer uma comparação entre 2 resultados 

obtidos, em momentos diferentes, mas na realização do mesmo 

protocolo/teste. A análise de dados resulta da comparação dos valores médios 

obtidos em cada um dos momentos em que o teste/protocolo foi realizado. É 

considerado, na análise dos dados, um valor de significância de 5%. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os primeiros resultados a ser alvo de análise são os dados que 

englobam todas as turmas dos Estudantes Estagiários. Esta análise será feita 

em função do sexo, ou seja, os resultados estão dispostos em função do sexo. 

Outra análise será feita de uma forma mais individualizada, considerando-se 

apenas uma turma mas, considerando da mesma forma os dois sexos de forma 

diferente. Cada um dos resultados estará disposto em tabela, onde estará 

implícito o resultado na avaliação inicial, da avaliação final, a diferença 

verificada entre as 2 avaliações, o valor t do teste realizado e o valor de 

significância de cada um dos testes. 

Para análise dos resultados, são apresentadas duas hipóteses:  

 

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. 
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Tabela 2 - Comparação geral - Sexo 0 

 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 

 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma melhoria de 

desempenho por parte dos alunos do sexo feminino, quer na realização dos 

exercícios de forma isolada, quer seja na realização do circuito. Na tabela esta 

melhoria é observável pelo aumento do valor médio em cada um dos testes da 

primeira para a segunda avaliação, no caso da realização da avaliação dos 

exercícios de forma isolada. No que diz respeito ao circuito, esta melhoria está 

representada pela diminuição do valor médio, que corresponde a uma 

realização do mesmo em menos tempo.  

Relativamente aos valores das diferenças de médias e do desvio 

padrão, foi no teste de salto à corda em que este valor mais se evidenciou. 

Este resultado pode justificar-se pela elevada amplitude no número de 

repetições que os alunos efetuaram, dada a natureza coordenativa do teste.  

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 
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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. 

 

Tabela 3 - Comparação geral - Sexo 1 

 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 

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 
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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. 

 

Seguidamente expostos estão analisados os resultados da turma E. Esta 

análise será feita em função do sexo, dispondo cada um deles de uma tabela. 

 

Tabela 4 - Turma E - Sexo 0 

 Inicio Fim Diferença t p 

TRX 32,8±5,8 43,5±9 10,8 - 3,6 0,004 

Burpees 16,6±2,5 18,9±3,4 2,2 - 2,8 0,017 

Equilíbrio  23,8±4 31,7±4,8 7,8 - 4,2 0,001 

Kettlebell 25,4±3,2 26,1±3,2 0,7 - 0,7 0,513 

Saltar corda 89,5±25,5 103,5±26,4 14,1 - 2,1 0,061 

Bola 

Medicinal 

45,6±6,6 54,1±10,6 8,5 - 2,4 0,033 

Tempo 212,5±31,6 168,2±17,2 -44,3 7,2 0,000 

 

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.  
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Verifica-se, na última coluna, que apenas os resultados obtidos no 

Kettlebell e no Saltar à Corda não são estatisticamente significativos, isto é, 

situam-se fora da valor de significância estipulado (p inferior a 5% (0,05)). Nos 

restantes resultados obtidos verificar-se uma melhoria estatisticamente 

significativa (p inferior a 5% (0,05)), sendo o circuito o que mais se evidencia. 

No Saltar à Corda a diferença do teste inicial para o final é de 14.1, o 

que poderia induzir uma diferença significativa, no entanto, sendo um teste com 

um número tão elevado de repetições, essas 14 não chegam para fazer a 

diferença, estatisticamente falando (p= 0,061). 

 

Tabela 5 - Turma E - Sexo 1 

 Inicio Fim Diferença t p 

TRX 35,1±2,4 55,8±7,3 20,7 - 9,6 0,000 

Burpees 18,1±2,7 26±4,4 7,9 - 6,4 0,000 

Equilíbrio  24,4±4,3 37,7±7,2 13,2 - 4,2 0,003 

Kettlebell 26,7±2,6 27,9±4,5 1,2 - 0,9 0,412 

Saltar corda 66,9±23,5 93,3±23,1 26,4 - 2,6 0,033 

Bola 

Medicinal 

56,6±7,2 58,6±7,1 2 - 0,5 0,645 

Tempo 182,7±29,4 149,2±14,1 -33,4 3,1 0,015 

 

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 os resultados obtidos no TRX, 

Burpees, Equilíbrio, Saltar à Corda, e no Circuito são significativos, isto é, 

situam-se dentro da valor de significância estipulado (p inferior a 5% (0,05)). 
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Nos restantes resultados obtidos, apesar de se verificar uma melhoria, esta não 

é estatisticamente significativa. 

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 letivo 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 fator motivante para este tipo de trabalho. Esta 

motivação revelou ser um fator 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 fator 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 
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circuito, uma vez que os testes que o compõem referem-se aos testes 

individuais.  

Relativamente ao teste dos burpees, é nele que se assistem as 

melhorias menos significativas, possíveis de observar no aumento dos valores 

médios dos alunos. Estando esta bateria de testes ainda numa fase 

experimental, e após termos presenciado o desenvolvimento deste trabalho 

dos alunos, sentimos que este é um teste que pela sua elevada dificuldade e 

exigência se encontra desajustado ao nível dos alunos aos quais se destina.  

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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CONCLUSÃO 
 

A construção deste relatório foi essencial para o meu, contínuo, 

processo de formação, por apelar a uma reflexão profunda sobre todo o 

trabalho cumprido ao longo do ano. O facto de ter de pensar em tudo o que foi 

feito, voltar a rever as dificuldades, as conquistas e conseguir escrever sobre 

tudo isto, foi benéfico para estimular a minha capacidade reflexiva. 

Em termos de percurso académico posso afirmar que o estágio foi a 

maior, e mais completa, "experiência". Não me arrependo de nenhuma das 

opções que tomei, pois todas elas serviram para aprender e para poder ter 

consciência do que voltaria ou não a executar. 

A produção deste relatório fez-me relembrar todo o ano de vivências e 

levo comigo os momentos partilhados com os meus alunos, amigos estagiários, 

professora cooperante e orientadora, bem como toda a saudade que este 

estágio profissional, já deixa, de ser Professor de Educação Física. No entanto, 

o contacto com os alunos, de contribuir para o desenvolvimento e crescimento 

dos mesmos, foi sem dúvida a maior vivência de todas. 

É difícil expressar tudo o que este ano me trouxe de benéfico, levo 

amigos, exemplos de profissionalismo, alegrias e momentos únicos, mas sem 

dúvida que conquistei autonomia, ganhei confiança no meu trabalho, vontade 

de ser melhor e em dar o meu contributo para a mudança no ensino da 

Educação Física Foi um ano de aprendizagens, puras e significativas, onde 

imperou a felicidade e a satisfação de exercer a profissão que me preenche 

pessoalmente e que me faz acreditar que, mesmo na situação delicada do 

país, me continuará a fazer feliz no futuro, em qualquer parte do mundo. 
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ANEXOS 
Anexo I - Distribuição de Matérias 
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Anexo II - Guia de Ginástica Acrobática 

 

Figuras de Pares: (Todos têm que realizar pelo menos uma) 

 
Figuras de Trios: (Todos têm que realizar pelo menos uma) 

 

Figuras de 4 elementos: (Todos têm que realizar pelo menos uma) 

 
Figuras de 5 elemento: (Grupo de 5 elementos têm que realizar duas) 

 

Figuras de 6 elementos: (Grupos de 6 elementos têm que realizar as duas) 

 

 

Nota: Música até 3m30s. Não existe limite para elementos de ligação. Têm que começar e 

acabar com uma figura que englobe todos os elementos do grupo. 
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Anexo III - Unidade Didática de Ginástica Artística 
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Anexo IV - Unidade Didática de Futsal 

 

 

 

 

 

Conteúdos 
Aula nº 

1 2 e 3 4 5 6 7 e 8 9 e 10 11 12 13 e 14 15 e 16 

Relação com 
Bola 

Passe AD  I/E E E E C        

A
va

lia
çã

o
 S

u
m

at
iv

a 
(A

S)
 

Receção de bola AD  I/E E E E C        

Condução e Controlo de Bola AD  I/E E E E C        

Finta AD     I/E E E E E C    

Remate AD    I/E E E E E E C    

Desarme/interceção AD       I/E E E E C C  

Organização 
Ofensiva 

Penetração  AD AD  I/E E E E E C     

Cobertura ofensiva  AD AD      I/E E E E E C 

Mobilidade  AD AD       I/E E E E C 

Organização 
Defensiva 

Contenção  AD AD     I/E E E E E C  

Cobertura defensiva  AD AD     I/E E E E E C  

Equilibrio  AD AD       I/E E E E C 

Formas de 
Jogo 

3x3 AD   I/E E E E C       

5x5  AD AD      I/E E E E E C 

Cultura 
Desportiva 

História/Regras/Arbitragem V V V V V V V V V V V V V V V V 

Conceitos 
Psicossociais 

Psicológicos 

Concentração 
Empenho 
Motivação 

Auto-confiança 

V V V V V V V V V V V V V V V V 

Sócio afetivos 
Espirito de Equipa 

Cooperação 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
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Anexo V - Grelha de avaliação diagnóstica de ginástica artística 
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Anexo VI - Teste Escrito 

 

 Lê com atenção todas as questões, antes de responderes. 
 O teste é composto por quatro grupos: Aptidão Física, Futsal, Ginástica Artística, 

Natação e Voleibol. 
 No grupo de preencher espaço deves colocar a palavra ou palavras que achas mais 

adequado. 
 No grupo de escolha múltipla, coloca um círculo sobre a opção correta. 
 No grupo de Verdadeiro ou Falso, coloca um V ou um F respetivamente, consoante a 

tua resposta. 
 A Prova está cotada para 20 valores. 

 
 

Grupo I – Futsal – 5 valores 
 

I. a) Neste grupo deves responder verdadeiro (V) ou falso (F) nas seguintes 
afirmações: Cada questão está cotada em 0.5 valores. 

 

1 Os jogadores podem ser substituídos em qualquer zona do campo. 
 

 

2 A primeira preocupação defensiva deve ser a contenção no portador da bola.  

3 Na realização do passe, utiliza-se, preferencialmente, a parte interior do pé.  
 

 

I. b) Para as seguintes afirmações, preenche o espaço com a palavra que falta 
(resposta correta). Cada questão está cotada em 0.5 valores.  

 

1. O jogo oficial é de GR+____ x ____+GR, ou seja ____x____ jogadores. 

2. “Levantar a cabeça de modo a ver o posicionamento dos colegas e adversários” 

e “Proteger a bola com o corpo”, são duas determinantes técnicas da 

_______________________. 

3. O primeiro defensor coloca-se entre o atacante e a baliza não o deixando 

progredir. Este é o primeiro princípio tático defensivo chamado 

__________________. 

4. Os princípios táticos ofensivos são: a __________________, a cobertura 

ofensiva, a _________________ e o espaço. 
 

  

12º 
28/02/2014 

Professores: Manuela Machado e 
Inácio Silva 

Duração: 50 minutos 

Nome: Nº: Classificação: 
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I. c) – Para as seguintes questões, há unicamente uma resposta correta. 
Seleciona, apenas, uma das quatro opções possíveis. Cada questão está cotada em 
0.5 valores. 

 

1- O jogador de campo mais defensivo que, normalmente, atua no centro do 

meio-campo defensivo é o: 

a) Guarda-redes. 

b) Extremo. 

c) Fixo. 

d) Ala. 
 

2 – Os princípios táticos defensivos são? 

a) A contenção, a cobertura defensiva, o equilíbrio e a concentração. 

b) A penetração, a cobertura ofensiva, a mobilidade e o espaço. 

c) A contenção, a cobertura defensiva, a mobilidade e o espaço. 

d) A penetração, a cobertura defensiva, o equilíbrio e a concentração. 

 

3 – “Atacar o adversário direto e/ou a baliza” refere-se a que princípio 

ofensivo? 

a) Penetração. 

b) Cobertura ofensiva. 

c) Mobilidade. 

d) Espaço.  
 

Grupo II – Ginástica Artística – 5 Valores 
 

II. a) Para as seguintes questões, há unicamente uma resposta correta. 
Seleciona, apenas, uma das quatro opções possíveis. Cada questão está cotada em 
0,5 valores. 

 

1- As determinantes técnicas: Tronco fletido para a frente e olhar dirigido 
para a frente, Membro Inferior no solo estendido e Membro Inferior contrário 
estendido à retaguarda em alinhamento com o tronco, referem-se a que ação? 

a) Avião 
b) Apoio facial invertido 
c) Rolamento à retaguarda com MI unidos e estendidos. 
d) Roda 
 

2 –As determinantes técnicas: apoiar as mãos á frente e longe dos pés 
mantendo os membros inferiores estendidos e unidos afastando-os apenas na fase 
final do movimento, referem-se a que ação? 

a) Rolamento à frente com os membros inferiores afastados e em extensão. 
b) Apoio facial invertido 
c) Rolamento à retaguarda com membros inferiores unidos e em extensão. 
d) Roda 
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II. b) Neste grupo deves responder verdadeiro (V) ou falso (F) nas seguintes 
afirmações: Cada questão está cotada em 0,5 valores. 

 

1 Na Barra Fixa a Cambeada alternada é executada soltando as duas mãos em simultâneo.  

2 Mãos no solo à largura dos ombros e dedos afastados e virados para a frente, corpo em 
completo alinhamento e tonicidade são determinantes técnicas do Apoio Facial Invertido. 

 

3 Membros Inferiores e Superiores estendidos e bem afastados; e a receção alternada dos 
Membros Inferiores, são determinantes técnicas da roda. 

 

 
 

II. c) Para as seguintes afirmações, preenche o espaço com a palavra que falta 
(resposta correta). Cada questão está cotada em 0,5 valores.  

 

1. Na Trave Olímpica abordamos a subida lateral a um pé, 

___________________, _____________, equilíbrios e saída em ________________. 

2. Na Barra Fixa a _______________________ é executada soltando as 

duas mãos em simultâneo na máxima amplitude do balanço à retaguarda.  

3. No ____________________________________________ as 

determinantes técnicas são: Mãos à largura dos ombros e viradas para a frente, estas 

tocam o solo afastadas do apoio dos Membros Inferiores que estão sempre estendidos 

e unidos. Flexão de tronco à frente e repulsão dos Membros Superiores efetuada por 

fora dos Membros Inferiores. 
 

 
 
 
 

Grupo III - Natação - 2.5 Valores 
 

III. a) Para as seguintes afirmações, preenche o espaço com a palavra que 
falta (resposta correta). Cada questão está cotada em 0.5 valores.  

 

1. O "Hálux" prende o ________________ para dar segurança nas partidas. 

2. O deslize deve ser feito em posição ___________________. 

3. Na posição hidrodinâmica a ____________ deve estar envolvida no meio 

Membros Superiores. 

4. Na fase propulsiva dos Membros Inferiores devo evitar a ____________ 

dos joelhos. 

5. Na _______________ ativa devo expirar dentro de água. 
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Grupo IV - Voleibol - 2.5 Valores 
 

IV. a) Para as seguintes afirmações, preenche o espaço com a palavra que 
falta (resposta correta). Cada questão está cotada em 0.5 valores.  

 

1. A primeira preocupação para a realização do passe de dedos é colocar-me 

_____________. 

2. A organização da defesa no jogo reduzido de 4x4 é de ___:___:___. 

3. A chamada para o _____________ deve ser realizada a dois tempos. 

4. Na _____________ o contacto com a bola deve ser realizado com os 

antebraços. 

5. No ____________________ devo ter o pé contrário ao Membro Superior 

que vai bater na bola ligeiramente adiantado. 
 
 
 
 

Grupo V - Aptidão Física - 5 Valores 
 

V. a) As seguintes imagens referem-se a exercícios realizados durante as 
aulas, identifica a legenda e descreve as principais dificuldades na execução de cada 
uma. Cada questão está cotada em 0.8 valores.  

 

 1-_________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 2-_________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 3-

_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

V. b) Responde de forma direta à seguinte questão. (0.6 valores). 
 

1- Coloca por ordem os exercícios que contemplam o circuito do FitSchool 
(Treino Funcional). 
 

1-________________________2-________________________3-________________________  

4-________________________5-________________________6-________________________ 

 
 

V. c) Responde à seguinte questão. (2 valores) 
 

"O Treino Funcional tem grandes vantagens, como a melhoria da força 

muscular, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e resistência. Isso tudo além de 

motivação e do aumento da autoestima. Treino Funcional é um conceito de treino 

físico dinâmico e mais atrativo que as atividades ou treinos convencionais, é 

conhecido por trabalhar diferentes capacidades físicas com a combinação de vários 

exercícios relacionados à especificidade da vida diária." 

 

Relaciona este conceito com o tema do trabalho teórico. Justifica a tua 

resposta referindo, de forma sucinta, as diversas formas da prática de exercício físico 

dentro e fora da escola, e tendo em conta o seu valor enquanto promotor de uma 

vida ativa e saudável. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

XXX 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Anexo VII - Guião dos Trabalhos Escritos 

 

Tema: ”Formas de trabalhar e praticar atividade física – Dentro e fora da 

Escola” 
 

Estrutura:   

1. Capa (título, nome dos elementos do grupo, turma e ano, nome da escola, nome dos 

professores, data e local); 

2. Índice; 

3. Introdução (ideia geral do que vai ser realizado, pesquisa de conceitos e definições);  

4. Corpo do trabalho (Formas de praticar atividade física? Na escola: Ex: Desporto 

escolar; No dia-a-dia: Clubes, ginásio, ... Qual a motivação da generalidade das 

pessoas? Como aderem? O que interfere na sua escolha? O que as leva a praticar e não 

praticar?); 

5. Conclusão; 

6. Bibliografia; 

 

Formatação do trabalho: 

Letra: Tamanho 12, Times New Roman, espaçamento 1,5); 

 

 

 

 

 

Entrega do trabalho escrito e da apresentação Apresentação e defesa 

8 de Novembro de 2013 

15 e 22 de Novembro 

de 2013 Trabalho escrito 

(papel) 

Ex: Apresentação em PowerPoint, 

Vídeo, ... 

Avaliação: Critérios Gerais 

60% Trabalho escrito 40% Apresentação e defesa 

Critérios Específicos Critérios Específicos 

80% Conteúdo 20% Estrutura 

Construção da 

apresentação 

25% 

Apresentação 

25% 

Defesa 

50% 

Máximo de 12 páginas 
Máximo 10 minutos, todos os elementos têm de 

apresentar e todos serão questionados. 
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Anexo VIII - Conferência - Cartazes 
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Anexo VIII - FIT-GAMES - Cartazes 
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Anexo IX - FIT-GAMES - Fichas de Inscrição 
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Anexo X - FIT-GAMES - Regulamento 

Regulamento da Atividade Fit-Games, 

24 de Abril de 2014: 
 

 Todos os inscritos nos Fit-Games deverão apresentar-se no Pavilhão de Educação Física 

da Escola Secundária D.Dinis, às 8:45h para confirmar a sua presença na atividade. 

 Os balneários estarão disponíveis apenas para os participantes, e os mesmos devem 

guardar os bens materiais nos cacifos, pois os núcleos de estágio e o respetivo grupo 

de educação física não se responsabilizam por qualquer furto ou dano que possa 

existir. 

 Só poderão realizar as atividades os alunos devidamente equipados (sapatilhas, 

calções ou calças de fato de treino). 

 Apenas os alunos inscritos têm acesso ao local da na atividade  

 Os alunos devem permanecer nas instalações gimnodesportivas até ao final da 

Atividade. 

 Qualquer problema que surja durante a atividade deve ser comunicado aos 

organizadores do evento. 

 À organização reserva-se do direito de excluir da atividade, participantes que não 

compareçam na hora prevista e/ou cometam uma irregularidade. 

 À organização reserva-se o direito de alterar alguma atividade caso aconteça algum 

imprevisto; 
 

 

Regulamento da atividade: 

 Os tempos de execução e de descanso, durante os circuitos de experimentação serão 

controlados pelos professores estagiários. 

 Os alunos terão de efetuar de forma correta todos os exercícios propostos na 

atividade, com possíveis correções por parte dos professores e organizadores 

presentes. 
 

 

Competição: 

 A competição será distinta para Masculino e para Feminino. 

 Os melhores tempos, na realização dos percursos, das eliminatórias ficam qualificados 

a competir na Finalíssima. 

 O número de participantes que se qualificam para a Finalíssima, depende do número 

de inscritos na mesma. 

 Os alunos só passarão para a próxima estação, se realizarem de forma correta o 

número de repetições indicado em cada estação do percurso. 

 Será contabilizado o tempo efetuado de todo o percurso. 

 É permitido aluno parar a meio do percurso. 
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Percurso Eliminatórias - Acaba na posição inicial - Percurso de ida e volta 

1 

Mountain-Climbing  

2 

Deslocamento lateral c/rotação - tocar no cone   

3 

Impulsão nas barreiras   

4 

Extensões de braços partindo de decúbito ventral   

Masculino -30 Mountain-climbers - 20 toques nos cones em deslocamento lateral - 10 

saltos nas barreiras - 15 extensões de braços - 10 saltos nas barreiras - 20 toques nos cones em 

deslocamento lateral - 30 Mountain-climbers. 

Feminino - 20 Mountain-climbers - 20 toques nos cones em deslocamento lateral - 10 

saltos nas barreiras - 10 extensões de braços - 10 saltos nas barreiras - 20 toques nos cones em 

deslocamento lateral - 20 Mountain-climbers. 

 

Percurso Finalíssima - Acaba na posição inicial - Ida-Volta-Ida-Volta 

1 

Mountain-Climbing  

2 

Percurso c/ Roller - Fazer um "8"   

3 

Saltos a pés juntos nas barreiras (3 barreiras)   

4 

Extensões de braços partindo de decúbito ventral   

5 Percorrer em velocidade a sua pista - Tocar na parede e voltar à posição inicial 

 
 

Masculino - 30 Mountain-climbers - Realizar 5 "oitos" - 15 saltos nas barreiras - 20 

extensões de braços - 15 saltos nas barreiras - Realizar 5 "oitos" - 30 Mountain-climbers - Saída 

em velocidade (Sprint) percorrendo a sua pista toda (toca na parede e volta). 

Feminino -  30 Mountain-climbers - Realizar 5 "oitos" - 10 saltos nas barreiras - 10 

extensões de braços - 10 saltos nas barreiras - Realizar 5 "oitos" - 30 Mountain-climbers - Saída 

em velocidade (Sprint) percorrendo a sua pista toda. 
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Anexo XI - FIT-GAMES - Distribuição de Tarefas 
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Anexo XVII - FIT-GAMES - Layouts 

 

 

 

 

 

 


