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Resumo 

 

O estágio profissional está enquadrado no 2º ano do 2º Ciclo em Ensino 

da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, referente ao ano letivo de 2013/2014. Este 

relatório tem o objetivo de partilhar as experiências e suas reflexões do estágio 

profissional, a reflexão da prática supervisionada é feita através dos objetivos, 

sucessos, dificuldades experimentadas ao longo do processo do estágio 

profissional. O estágio profissional decorreu na escola secundária D. Dinis, em 

Santo Tirso, orientado pela professora cooperante e pela professora 

orientadora da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e inserido 

num núcleo de estágio composto por 4 elementos. A prática letiva decorreu 

numa turma de 12º ano do curso cientifico-humanístico de línguas e 

humanidades. O relatório é dividido em 7 grupos: introdução - apresentação do 

relatório; dimensão pessoal - apresentação do meu percurso pessoal e das 

expetativas neste estágio profissional; enquadramento da prática - 

apresentação do enquadramento legal e institucional; organização e gestão do 

processo ensino aprendizagem - exposição do processo de ensino 

aprendizagem; participação na escola e relação com a comunidade – 

apresentação das relações com a comunidade educativa; o estudo - estudo de 

investigação/ação desenvolvido ao longo do estágio; conclusão- exposição das 

conclusões e ilações para o futuro profissional docente. 
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Abstract 

 

The purpose of this report refers to describe and to analyze the activities 

under the placement of Practicum Training inserted in the 2nd Cycle in Teaching 

of Physical Education in Primary and Secondary Education, Faculty of Sport, 

University of Porto, referring to the academic year 2013/2014. This report aims 

to share the experiences and reflections of student-teacher of supervised 

practice and is done through the goals, successes, experienced difficulties 

throughout the Practicum process. Practicum took place in high school Dinis in 

Santo Tirso, under the supervision of the cooperating teacher and the guiding 

teacher of the Faculty of Sport, University of Porto and inserted into a core 

stage of 4 elements. The teaching practice was held in a classroom of the 12th 

grade of the scientific-humanistic language course and humanities. The report 

is divided into seven groups: introduction - presentation of the report; personal 

dimension - presentation of my personal journey and my professional 

expectations at this stage; framework for practice - presentation of the legal and 

institutional framework; organization and management of the learning process - 

exposure of the teaching learning process; participation in school and 

community relations - relations with the presentation of the educational 

community; the study - research study / action developed during the Practicum; 

conclusion and the exposure of the conclusions and lessons for the teacher's 

professional future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION; PRACTICUM, TEACHING AND 

LEARNING PROCESS 
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1- Introdução 

 

O Estágio Profissional é a última fase da formação inicial de professores 

de Educação Física, esta fase está inserida no 2º ciclo em ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundários, da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

De acordo com Matos (2014, p. 3), “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. O 

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

promotor de um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, 

reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as quais 

sobressaem funções lécticas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.” 

Este ano de estágio profissional foi o culminar de uma formação, sendo 

que foi uma motivação para um estudante-estagiário poder estar por dentro da 

comunidade escolar e poder colocar em prática em contexto real os 

conhecimentos que adquiriu ao longo da formação de base. O estágio foi de 

forte impacto com a realidade docente que foi uma descoberta, promovendo 

desafios que me fizeram evoluir. 

O estágio profissional realizou-se na escola secundária D. Dinis que está 

inserida num agrupamento de escolas, o agrupamento de escolas D. Dinis. No 

agrupamento de escolas D. Dinis estão inseridas também as escolas EB de 

Campinhos, EB 2/3 da Agrela, EB de Parada, EB de Igreja, EB de 

Sobrecampos, EB de São José, EB de Cantim e o centro escolar de Arcozelo. 

O núcleo de estágio foi constituído por quatro elementos e 

acompanhados pela Professora Cooperante da escola, e pela professora 

orientadora pertencente à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Ao longo deste ano letivo foi-me delegada a responsabilidade de 

desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de uma turma de 12º ano de 
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escolaridade, sempre supervisionado pela professora cooperante e orientado 

pela professora orientadora. 

O presente documento foi elaborado na ânsia de expor as experiências 

e vivências que ocorreram ao longo deste ano letivo. Deste modo, procuro 

apresentar o meu percurso enquanto estudante-estagiário. 

O relatório de estágio está estruturado em quatro grandes temas. O 

primeiro tema é a “dimensão pessoal”, onde é apresentado o meu percurso, as 

minhas experiências desportivas, as expectativas e ambições em relação ao 

estágio profissional. O segundo tema é o “enquadramento da prática 

profissional” que inclui o enquadramento legal e o enquadramento institucional. 

O terceiro tema deste documento é “realização da prática profissional”, onde é 

exposta e refletida toda a prática profissional, o último tema é a “conclusão” 

deste relato do percurso deste ano letivo como estudante estagiário. 

  



- 3 - 
 

2- Dimensão Pessoal 

 

2.1- Reflexão Autobiográfica 

 

A reflexão autobiográfica não será apenas uma descrição da minha 

história de vida, irei realçar as minhas caraterísticas e vivências que 

influenciaram a minha perceção do que é ser professor de Educação Física 

que acabaram por me ajudar na escolha do caminho a seguir. 

Segundo Gori (2001) a trajetória de vida tem uma importante influência 

na inserção do professor iniciante na carreira, sendo um dos fatores que 

interfere no seu processo de adaptação ao contexto escolar. A pessoa e o 

profissional não são indivíduos diferentes, pelo que um influencia mesmo que 

involuntariamente o outro. 

Eu, António Jorge Martins Barbosa, nascido em 1991 e natural de Eiriz, 

Paços de Ferreira, tirei licenciatura pelo Instituto Superior da Maia em 

Educação Física e Desporto entre 2009 e 2012. 

O gosto pela prática desportiva iniciou-se desde muito cedo na minha 

vida, desde que me lembro que tudo que fosse Desporto eu gostava de praticar 

e tinha prazer com o mesmo. 

Aos seis anos iniciei a minha atividade física nas Piscinas de Paços de 

Ferreira onde pratiquei natação durante 3 anos, foi uma experiência 

enriquecedora apesar de primária. 

Aos nove anos contatei com a minha maior paixão no Desporto, o 

Futebol, fui federado pelo Futebol Clube Paços de Ferreira até aos 19 anos e 

foi sem dúvida nesta modalidade e através dela e do que ela proporciona que 

grande parte da minha evolução como pessoa existiu, o que sou hoje deve-se 

em muito aos valores que me incutiram lá. 

Desde o ano de 2010 que estou em funções de treinador no Futebol 

Clube Paços de Ferreira, o que me orgulho pela confiança que me deram 

nesse sentido e que estou a agarrar com trabalho e dedicação nas minhas 

novas funções no Futebol Clube Paços de Ferreira. 

No ensino, para além da Educação Física, fui sempre representar as 

escolas por onde fui passando a nível distrital no corta-mato, estive ligado ao 
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Badminton no Desporto Escolar durante dois anos que foi uma experiência 

diferente do que eu estava habituado, devido ao facto de ser um desporto 

individual, mas teve o papel de me fazer perceber que não era só de futebol 

que eu gostava, mas sim de Desporto. 

A forma entusiasta e convicta com que a grande maioria dos professores 

de Educação Física que se cruzaram na minha formação me transmitiram a 

importância do Desporto e da Educação Física foi uma das razões pelo qual o 

gosto e o interesse pela Educação Física fossem aumentando constantemente. 

Por todo este trajeto ligado ao Desporto é que não poderia querer ser 

profissional de outra atividade que não envolvesse isso mesmo, daí ter 

escolhido esta área profissional. O estar ligado ao treino como treinador 

também é uma situação que me cativa para querer ser professor, porque 

apesar de terem muitas diferenças são atividades que se complementam no 

meu entender. 

Relativamente à minha formação como licenciado, esta foi consumada 

no Instituto Superior da Maia ao longo de três anos, em que contatei com uma 

vasta diversidade de Desportos e de conhecimento que fez aumentar o meu 

conhecimento dentro da área. Após o término da licenciatura decidi integrar-me 

no Mestrado, mas queria ter essa formação numa instituição diferente, pelo 

facto de poder ter uma visão diferente da que me tinha sido dada a conhecer e 

assim poder complementar o conhecimento que tinha vindo a ser adquirido, por 

isso candidatei-me na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que 

entrei e onde conheci bons professores que me têm ajudado bastante na minha 

evolução como futuro profissional. 

 

 

2.2- Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

 

O estágio profissional foi o culminar da minha formação inicial para 

profissional docente, na qual foi o ponto fulcral na transição de aluno para 

professor. É o local indicado para se fazer uma aproximação do conhecimento 

académico à realidade das escolas através desse mesmo estágio, sendo por 

isso uma ponte determinante entre a formação de professores e a profissão 

docente. É através deste desafio que vou crescendo como pessoa, 
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caminhando no sentido de me tornar em especialista do ensino em educação 

física, capaz de responder às exigências da ação educativa, ou seja, tornar-me 

competente pedagogicamente, com a participação ativa dos meus colegas 

estagiários, professora cooperante, professora orientadora e todas as pessoas 

que me rodeiam e me apoiam nesta etapa. Será através do estágio, das 

práticas e das reflexões que poderei desenvolver a minha capacidade de 

observação e o método reflexivo. 

Neste marco da minha vida académica, apesar de eu ser o principal 

agente na aprendizagem dos alunos, também eles foram agentes ativos da 

minha formação, porque foi através dos desafios que me colocaram dia a dia 

na prática, que eu pude responder aos problemas convocando conhecimento e 

capacidades precetivas, superando assim lacunas na minha formação como 

futuro professor. 

Ao longo do estágio profissional tentei que a minha aprendizagem fosse 

progressiva e sustentada, com a cooperação das pessoas que me 

acompanharam nesta fase já referidas anteriormente. Não poderei deixar de 

salientar as professoras orientadora e cooperante que com a sua experiência e 

com a sua disponibilidade para me auxiliarem nesta evolução foram 

fundamentais. Eu tentei passo a passo ultrapassar as minhas dificuldades que 

foram o meu foco de principal atenção no estágio profissional. 

Inicialmente não tinha ainda bem presente o que esperar para este ano, 

mas ao longo do estágio profissional pude evoluir enquanto pessoa e enquanto 

futuro profissional. Foi um árduo caminho, mas que com trabalho e dedicação 

deu os seus frutos conseguindo superar as minhas dificuldades agora 

existentes. Nos anos de licenciatura e no ano inicial do Mestrado foi sempre 

uma incógnita como seria o meu desempenho numa escola enquanto professor 

ainda que estagiário e se quando lá chegasse se estaria preparado. 

Como objetivos pessoais para este estágio profissional queria superar 

lacunas na minha formação inicial, tais como, a falta de confiança perante um 

grupo de pessoas desconhecidas e falta de conhecimento em algumas 

modalidades como por exemplo o Basquetebol; perceber o papel do professor 

e suas funções dentro da instituição escolar. 

Quando soube que iria estagiar na escola secundária D. Dinis fiquei 

contente, porque era a minha primeira opção. Foi a minha primeira escolha por 

dois motivos principais, ser uma escola perto da minha área de residência e por 
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saber que é uma escola que se dedica em muito à Educação Física e 

Desporto. 

Esperava conseguir colocar as aprendizagens da minha formação em 

prática e fazer com que os meus alunos possam ter a maior evolução possível 

tanto educativo como desportivo. 

Na comunidade escolar esperava conseguir integrar-me rapidamente e 

perceber as interações existente na mesma, foi uma das minhas maiores 

curiosidades perceber como são estabelecidas essas relações. 
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3- Enquadramento da Prática 

 

3.1- Enquadramento Legal do estágio profissional 

 

O estágio profissional do 2ºCiclo de Mestrado do Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto está inserido no 3º e 4ºsemestres, sendo composto por 

duas frações, a prática de ensino supervisionada e o relatório de estágio. 

O funcionamento e estrutura do estágio profissional obedecem às 

orientações legais presentes no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, obedecendo também ao 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Universidade do Porto, 

Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto e o Regulamento do Curso de Mestrado em Educação 

Física e Desporto. 

No Regulamento da Unidade Curricular do estágio profissional consta 

que a Prática de ensino supervisionada sucede inserido num núcleo de estágio, 

com a orientação de um professor cooperante pertencente à escola cooperante 

e um professor orientador pertencente à faculdade. Cada estudante do núcleo 

de estágio assume uma das turmas do professor cooperante pelo prazo de um 

ano letivo. 

Os estudantes estagiários têm de exercer tarefas que estão divididas 

pelas quatro áreas de desempenho: 

Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem”; 

Área 2 e 3 – “Participação na Escola e Relação com a Comunidade”; 

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. 
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3.2- Enquadramento Institucional do estágio 
profissional 

 

3.2.1- A escola como Instituição 

 
“A escola é uma instituição de reprodução social, mas também espaço social 

de transformação.” 

(Ferreira & Santos, 1994) 

 

É na escola onde se dá forma ao “Sistema Educativo”, que se exprime 

pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democratização da sociedade. 

A missão da escola centra-se na contribuição para o desenvolvimento da 

personalidade, da formação de carácter e de cidadania dos seus alunos, bem 

como para a valorização da Língua e Cultura portuguesas, assegurar a sua 

formação cívica e moral, assegurar o direito à diferença tanto de sexos, como 

de etnias, desenvolver a capacidade para o trabalho e proporcionar uma sólida 

formação geral de base e uma formação específica para a ocupação de um 

legítimo lugar na vida ativa, que permita a cada indivíduo ter uma participação 

ativa no progresso da sociedade e defender os seus ideais. 

A escola como instituição deve ser inclusiva, pois todos têm o direito à 

educação independentemente das diferenças que possam ter e deve contribuir 

para o espírito democrático, que através da sua estrutura, administração e 

gestão do sistema escolar tem uma formação democrática constituída em que 

os seus intervenientes, alunos, docentes e encarregados de educação têm de 

desempenhar as suas funções, como acontece na sociedade. 

  

3.2.2- Agrupamento de escolas D. Dinis 

 

 A escola secundária D. Dinis, na qual ocorreu o meu estágio profissional, 

está inserida num agrupamento de escolas, o agrupamento de escolas D. Dinis 
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– 9 escolas, estando inseridas também as escolas EB de Campinhos, EB 2/3 

da Agrela, EB de Parada, EB de Igreja, EB de Sobrecampos, EB de São José, 

EB de Cantim e o centro escolar de Arcozelo. 

 Na escola secundária D. Dinis estão inscritos 1024 alunos divididos por 

41 turmas e na totalidade do agrupamento estão inscritos 1762 alunos. 

 Na escola secundária D. Dinis este foi o primeiro ano em que foi inserido 

o 2ºciclo, até então apenas se lecionavam 3º ciclo e ensino secundário, este 

ano já teve 5º ano e no próximo ano terá os dois anos do 2º ciclo, 5º e 6º ano. 

 A escolha deste estabelecimento de ensino para a realização do meu 

estágio profissional deveu-se a questões de proximidade da minha área de 

residência, embora tivesse mais uma escola a uma distância idêntica, a 

escolha recaiu na escola secundária D. Dinis por indicações de estagiários de 

anos transatos, que foram muito positivas à sua escolha. 

 A escola secundária D. Dinis situa-se no concelho de Santo Tirso, 

pertencente ao distrito do Porto, na qual se subdivide em 24 freguesias e na 

qual a escola secundária D. Dinis exerce a sua influência. 

 

3.2.3- Instalações da escola secundária D. Dinis 

  

A escola secundária D. Dinis devido à requalificação Parque Escolar é 

uma escola ainda em remodelação, mas que possui boas instalações apesar 

dos acessos ainda não serem os melhores. 

 As instalações da escola secundária D. Dinis estão divididas por blocos 

e instalações desportivas, como indica a figura seguinte: 
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Figura 1: Instalações da ESDD 

 

 As instalações desportivas que são as que mais nos diz respeito, 

destacadas na figura 1, e tendo o pavilhão gimnodesportivo, o ginásio e o 

polivalente exterior sofrido as requalificações, estão em excelentes condições 

para seu usufruto, sendo que o campo exterior com pista de atletismo não está 

disponível pelo facto de estar ocupado por monoblocos, o que impossibilita a 

lecionação da unidade didática Atletismo. De acrescentar que temos 

disponíveis em horários e dias pré- determinados pela Câmara Municipal de 

Santo Tirso e pelo Ginásio Clube de Santo Tirso de acordo com protocolos, o 

pavilhão do Ginásio Clube de Santo Tirso, bem como os court de Ténis e 

Piscina também pertencentes ao Ginásio Clube de Santo Tirso. As instalações 

do Ginásio Clube de Santo Tirso estão situadas a sensivelmente 100 metros da 

escola secundária D. Dinis, não sendo necessário deste modo transportes para 

as instalações. 

 Com as instalações da escola secundária D. Dinis e as do Ginásio Clube 

de Santo Tirso nos momentos disponíveis, a escola secundária D. Dinis é uma 

escola com instalações excelentes tanto em qualidade como em quantidade 

para a lecionação da Educação Física. 
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3.2.4- Núcleo de estágio 

  

O meu núcleo de estágio era constituído por quatro estagiários, para 

além de mim era composto também pelo Inácio, Sérgio e Ricardo e tinha como 

professora cooperante a professora Manuela Machado e professora 

orientadora a professora Zélia Matos. Devido ao facto de estarmos dois 

núcleos na mesma escola, os dois estagiários do outro núcleo, o Duarte e o 

Paulo, em que o professor cooperante era o professor José Soares 

funcionavam com o nosso núcleo como só de um se tratasse na partilha de 

informação e de ideias que nos tornou o estágio mais rico. 

 O núcleo de estágio tinha como forma de interação reuniões semanais 

às terças e quartas-feiras, para além de uma constante interação através de 

correio eletrónico com a professora cooperante e por um grupo no facebook 

entre estagiários. 

 Ao longo de todo o ano letivo, nós observamos sempre as aulas dos 

restantes estagiários o que nos fez refletir sobre as decisões dos mesmos e 

deste modo fazer uma transferência para as nossas próprias decisões. 

 Com as interações entre estagiários e com a professora cooperante 

refletindo sempre sobre as práticas, levou-nos a interpretar melhor a função do 

professor reflexivo. 

 

3.2.5- Caraterização da turma 

 

Para que o processo ensino-aprendizagem seja um processo sustentado 

é essencial o professor conhecer os seus alunos, sendo vital para o professor 

enquanto principal responsável do processo centrado nos alunos. 

A caraterização da turma através da reunião de conselho de turma e 

através das fichas individuais de aluno são formas que os professores têm á 

sua disposição para melhor conhecimento dos alunos e deste modo terem 

dados concretos das características enquanto grupo e indivíduos relevantes 

para o processo ensino-aprendizagem. 

Para obter este conhecimento anotei todas as indicações dos 

professores que tinham os alunos da turma em anos anteriores na reunião de 
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direção de turma, bem como na primeira aula os alunos preencheram a ficha 

individual de aluno. 

A turma que me foi destinada foi uma turma de 12º ano do curso 

Científico Humanístico de Línguas e Humanidades, com 18 alunos. 

As informações que, na minha opinião, são as mais significativas para 

uma melhor compreensão da turma são as seguintes: 

 

 

Figura 2: Caraterização da turma, género – Gráfico 1 

 

A turma era constituída por 18 alunos, 13 do sexo feminino e 5 do sexo 

masculino, uma turma pequena o que beneficia o ensino, mas a disparidade no 

género é significativa o que teve de ser tida em atenção no processo ensino-

aprendizagem. 

 

 

Figura 3: Caraterização da turma, área de residência – Gráfico 2 
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Em termos da área de residência os alunos vivem quase todos no 

concelho de Santo Tirso, apenas tendo um aluno que vive num concelho 

vizinho. Este dado é indicativa que os alunos têm uma grande oferta 

desportiva, uma vez que o concelho de Santo Tirso é promotor de atividade 

física. 

  

 

Figura 4: Caraterização da turma, situação profissional dos pais – Gráfico 3 

 

Estando o país mergulhado numa crise financeira em que o desemprego 

é uma realidade, apesar de existirem pais desempregados, o número não é 

muito significativo e não existem casos em que pai e mãe do mesmo aluno 

estejam desempregados. Não se verificam portanto, casos graves em relação à 

situação profissional dos pais. 

 

  

Figura 5: Caraterização da turma, problemas de saúde – Gráfico 4 

 

Empregado Desempregado Não Respondeu

13

0
5

13

4
1

Situação Profissional dos Pais

Pai Mãe

8

16

2

1
1

1 1

Problemas de Saúde

Não

Sopro

Visão

Asma

Esgotamento Nervoso

Insuficiência Renal

Bronquite



- 14 - 
 

Em relação a problemas de saúde a maioria dos alunos, 10 alunos, 

revelem ter problemas. Os problemas de saúde que apresentam têm relevância 

para o processo ensino-aprendizagem, há problemas graves que tiveram de 

ser contemplados. 

  

  

Figura 6: Caraterização da turma, classificações do ensino secundário – Gráfico 5 

 

As classificações dos alunos no 10º e 11º ano são todas iguais ou 

superiores a 14 valores o que demonstra um bom nível por parte dos alunos, 

havendo 1 aluno de 20 valores nos dois anos. A maioria da turma encontra-se 

entre os valores de 16 a 18 valores. Estes valores são demonstrativos para o 

professor que a turma tem de uma forma geral um bom rendimento escolar. 

 

  

Figura 7: Caraterização da turma, gosto pela Educação Física – Gráfico 6 
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A grande maioria da turma gosta da Educação Física, mas este dado 

não pode desvalorizar os 3 alunos que não gostam e que devem ser encarados 

pelo professor como um desafio, para que possa tornar as suas aulas atrativas 

e diversificadas para que os alunos possam ter gosto pela disciplina e assim 

possam ter outra perspetiva no final do ano letivo. 

 

  

Figura 8: Caraterização da turma, preferência de modalidades – Gráfico 7 

 

  

Figura 9: Caraterização da turma, modalidades com maiores dificuldades – Gráfico 8 

  

Os alunos gostam mais das modalidades coletivas, mas assumem ter 

maiores dificuldades nas mesmas. De realçar que uma percentagem 

considerável tem maiores dificuldades na Ginástica, o que é um dado 

preocupante, porque é uma modalidade abordada todos os anos. Este dado 

poderá ter sido influenciador nos dados anteriores, a remeterem a sua 

preferência para as modalidades coletivas. 
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Figura 10: Caraterização da turma, saber nadar – Gráfico 9 

  

Na turma há 3 alunos que não sabem nadar, dado a ter em atenção e de 

influência direta à unidade didática Natação, haverá pelo menos dois níveis 

nessa mesma unidade didática. 

 

 

Figura 11: Caraterização da turma, motivação para as aulas de Educação Física – 

Gráfico 10 
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Figura 12: Caraterização da turma, direção da motivação – Gráfico 11 

  

Ao nível da motivação há 6 alunos a considerar que têm motivação 

inferior a 7 valores numa escala de 10, o que é preocupante para um 

estudante-estagiário. Na turma reside um aluno que tem apenas 2 valores de 

motivação em 10 para a Educação Física, o que aliado aos dados 

anteriormente referidos será um desafio constante. 

 Os alunos têm como principal motivação o produto em detrimento do 

processo o que demonstra mais uma vez que não é por estarem motivados, 

mas sim pelos resultados que querem obter. 

 

  

Figura 13: Caraterização da turma, prática de atividade física – Gráfico 12 
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Figura 14: Caraterização da turma, modalidade federada – Gráfico 13 

  

Em relação a hábitos de prática de atividade física um terço dos alunos 

da turma não têm esses hábitos, indicando a falta de motivação como principal 

motivo. Mais uma vez é referenciada a falta de motivação, que terá de ser um 

aspeto a ter em atenção por parte do estudante-estagiário. 

 Dos alunos que têm hábitos de atividade física quatro praticam uma 

modalidade federada, o que é uma mais-valia para a turma ter alunos 

federados e que possam servir como exemplos aos colegas. 

 Com esta informação que foi recolhida estava assim mais apto a 

desenvolver todo o processo ensino-aprendizagem ajustado à realidade dos 

alunos da turma. 
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4- Organização e Gestão do Processo Ensino 

Aprendizagem 

 

O processo ensino aprendizagem aponta para um desenvolvimento 

corporal, motor, social e humano, para isso durante este processo tentei que as 

várias dimensões fossem comtempladas ao longo das aulas. Neste ponto irei 

debruçar-me sobre as suas três tarefas didáticas que ao longo deste ano letivo 

foram o meu centro de atenção, o planear, o realizar e o avaliar. 

 

 

4.1- Planeamento 

 

O processo ensino-aprendizagem para ser desenvolvido de uma forma 

sustentada precisa de ser planeado e esse planeamento é feito em três níveis, 

anual, unidade didática e plano de aula, tendo em conta os objetivos; recursos; 

conteúdos, tarefas e estratégias; avaliação e com espaço para possíveis 

necessidades de ajustamento. (Matos, 2014) 

O planeamento foi realizado de acordo com o Modelo de Estrutura de 

Conhecimento (Vickers 1990) que está dividido em quatro categorias 

transdisciplinares: habilidades motoras, condição física, cultura desportiva e 

aptidões psicossociais. Divide-se também em três momentos: análise (módulo 

1, 2, 3), decisões (módulo 4, 5, 6, 7), e aplicações (módulo 8), Módulo 1 – 

Categorias Transdisciplinares do Conhecimento; Módulo 2 – Análise das 

Condições de Aprendizagem; Módulo 3 – Análise dos Alunos; Módulo 4 – 

Determinação da Extensão e da Sequência dos Conteúdos; Módulo 5 – 

Definição dos Objetivos; Módulo 6 – Configuração da Avaliação; Módulo 7 – 

Criação de Progressões de Ensino e Tarefas de Aprendizagem, Módulo 8 – 

Aplicação. 

No módulo 1, Categorias Transdisciplinares do Conhecimento, o 

conteúdo é organizado tendo em conta as 4 categorias transdisciplinares. 

Organizando deste modo o conhecimento temo-lo bem sistematizado e de fácil 

consulta para a uma planificação mais clara e objetiva. (Vickers 1990) 
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No módulo 2, Análise das Condições de Aprendizagem, são analisados 

os recursos espaciais, temporais, e materiais, específicos e não específicos 

para a prática das modalidades. (Vickers 1990) 

No módulo 3, Análise dos Alunos, é esplanada a caraterização dos 

alunos, bem como a avaliação inicial dos alunos, para um conhecimento 

profundo daqueles a quem é destinado o processo ensino aprendizagem, os 

alunos. (Vickers 1990) 

No módulo 4, Determinação da Extensão e da Sequência dos 

Conteúdos, é realizada para cada conteúdo a abordar a organização temporal 

das funções didática (introdução, exercitação, consolidação e avaliação). Este 

módulo, bem como até ao módulo 7, módulos do momento decisões, tem em 

conta os módulos anteriores, momento análise. (Vickers 1990) 

No módulo 5, Definição dos Objetivos, são definidos os objetivos em 

função dos domínios: motor, socio afetivo e cognitivo, são também 

componentes balizadores que mencionam o que os alunos devem realizar. 

No módulo 6, Configuração da Avaliação, é determinado o tipo de 

avaliação a utilizar, instrumentos e procedimentos. (Vickers 1990) 

No módulo 7, Criação de Progressões de Ensino e Tarefas de 

Aprendizagem, são apresentadas progressões de ensino, do mais simples para 

o mais complexo, tendo em conta as de introdução, exercitação, extensão e 

aplicação. (Vickers 1990) 

No módulo 8, Aplicação, é o concretizar de toda a análise e decisões 

anteriormente tomadas, em prol da prática. (Vickers 1990) 

 

4.1.1- Planeamento Anual 

 

A “elaboração do plano anual é o primeiro passo do planeamento e 

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

aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, e noções 

acerca da organização correspondente do ensino no decurso de um ano letivo” 

(Bento 2003, p. 67). 

O estudante estagiário tem pouco poder de decisão no plano anual, logo 

na segunda reunião de núcleo fiquei a saber quais as unidades didáticas a 

abordar e comecei a ter que tomar as primeiras decisões de planeamento. 
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“A planificação anual foi o tema seguinte abordado em que eu 

fiquei a saber que terei de lecionar dois desportos coletivos de 

quatro possíveis (basquetebol, futsal, andebol, voleibol), um 

desporto de raquetes que eu escolhi o ténis visto que podia decidir 

entre badminton e o mesmo, ginástica e aptidão física.” 

Reflexão da reunião de núcleo, 11/09/2013  

  

A decisão tomada em relação à escolha do ténis foi pela possibilidade 

dos alunos abordarem uma modalidade que ainda não tinham abordado em 

anos anteriores e por ser uma modalidade que está enraizada no município de 

Santo Tirso. 

A escolha dos dois desportos coletivos a abordar foi feita pelos alunos 

da turma na primeira aula. 

 

“De seguida falei do planeamento da disciplina e como é do 

programa fizemos a escolha de dois de entre quatro desportos 

coletivos possíveis. Fiquei bastante admirado, pois pelo (feedback) 

da professora cooperante e da minha espectativa pensei que iriam 

ser escolhidos o Futsal e o Andebol e foi totalmente o oposto, o 

Voleibol e o Basquetebol.” 

Reflexão da aula nº 1 e 2, 17/09/2013 

 

Na reunião de departamento de Educação Física fiquei a conhecer 

distribuição de matérias pelos vários anos. 

 

“De seguida, os coordenadores de cada ciclo apresentaram 

aos restantes professores a planificação das distribuições das 

matérias anuais do 2º ciclo, 3º ciclo, ensino secundário e cursos 

profissionais para aprovação pelo departamento.” 

Reflexão da reunião de departamento de educação física, 12/09/2013 

 

Com estes dados e com a receção por correio eletrónico do primeiro 

roulement por parte do diretor de instalações já tinha todos os dados 

necessários para a elaboração do planeamento anual. 
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Inicialmente no planeamento anual achava que o roulement não tinha 

muitos constrangimentos, apenas constrangimentos como o de quando o 

espaço destinado era o ginásio, ter de me confinar ao mesmo e lecionar a 

unidade didática de ginástica. 

Posteriormente apercebi-me que é muito mais do que isso, por exemplo, 

tendo o Ginásio Clube de Santo Tirso como espaço de aula é impeditivo de 

lecionar a unidade didática de Basquetebol, porque lá não existem cestos, para 

além disso, são me retirados mais 10 minutos do que a uma aula nos espaços 

da escola (tempo de deslocação), todos este tipo de impedimentos tiveram que 

ser contemplados, sendo que, inicialmente não tinha noção da existência de 

alguns deles. 

 O plano anual foi um documento em constante reformulação devido a 

mudanças que o roulement sofreu e que influenciava os espaços destinados às 

aulas. 

 

4.1.2- Planeamento Unidade Didática 

 

Neste nível de planeamento, o planeamento das unidades didáticas, tive 

de utilizar a distribuição das matérias aprovada pelo departamento de 

educação física para o ano da minha turma, o 12º ano. Segundo Bento (2003) 

a UT constitui uma unidade fundamental que estabelece etapas definidas e 

diferenciadas do processo, correspondendo, além da distribuição dos 

conteúdos pelas aulas, a uma base para a qualidade e eficácia da instrução. 

O planeamento das unidades didáticas foi um dos momentos que me 

obrigou a querer saber mais sobre tudo o que envolve o processo ensino 

aprendizagem, para que as decisões tomadas fossem as mais ajustadas ao 

contexto. 

As turmas de 12ºano têm duas aulas semanais, uma de uma unidade 

letiva (50 minutos) e outra de duas unidades letivas (100 minutos). As aulas de 

duas unidades letivas não acatam constrangimentos ao processo ensino 

aprendizagem o que já não acontece nas aulas de uma unidade letiva. Ao 

tempo de aulas total para ficarmos com o tempo disponível para a prática 

temos de descontar ao tempo total o tempo para equiparem no início de aula (5 

minutos) e o tempo de tomarem banho no final da mesma (10 minutos), o que 
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ficamos com um tempo disponível para a prática nas aulas de duas unidades 

letivas de 85 minutos e nas de uma unidade letiva de 35 minutos. As aulas na 

escola secundária D. Dinis os tempos eram estes, mas quando as aulas eram 

no ginásio clube de Santo Tirso tínhamos que retirar ainda mais os tempos de 

deslocação (10 minutos), o que fazia com que a aula de dois tempos letivos 

ficasse com 75 minutos de tempo disponível para a aula e a aula de um tempo 

letivo 25 minutos. Tendo estes dados por base, as aulas de um tempo letivo 

eram utilizadas com as funções didáticas de exercitação e/ou consolidação, 

visto serem funções em que os alunos já têm conhecimento do que se 

pretende e deste modo não se gasta muito tempo em instrução. Este foi um 

dado a ter em consideração na construção das unidades didáticas. 

A unidade didática em que tive mais dificuldade na sua realização foi a 

unidade didática de Basquetebol, por ser uma modalidade em que o meu 

conhecimento inicial não era vasto e por ter sido a minha primeira unidade 

didática a ser abordada. Tornou-se um desafio por esses motivos, o que me 

levou a querer saber mais sobre a modalidade para que o processo ensino 

aprendizagem não saísse lesado. 

As unidades didáticas lecionadas foram todas importantes, mas o Ténis 

marcou-me de uma forma diferente por ser uma unidade didática pouco 

abordada e desconhecida dos meus alunos o que se tornou um desafio ainda 

maior. Na minha formação inicial tive uma abordagem ao Ténis que me ajudou 

e um bom complemento a que solicitei várias vezes, foi um colega estudante-

estagiário do meu núcleo de estágio que é professor de Tênis e que foi o meu 

auxílio na tomada de algumas decisões, por ter uma experiência mais vasta na 

unidade didática. 

Lamento não ter tido oportunidade de incluir no planeamento anual as 

unidades didáticas do Futsal e Atletismo. No caso da modalidade de Futsal 

porque tenho um conhecimento do conteúdo mais profundo e seguro, 

potenciado pelos anos de prática e pela minha ligação ao Futebol. No caso do 

Atletismo por razões opostas, não me sinto identificado com a modalidade pelo 

que terei de adiar este desafio de lecionar uma modalidade que não domino de 

modo suficiente. 

As unidades didáticas, tal como o plano anual, estiveram em constantes 

reformulações, de modo a que decisões mal tomadas fossem retificadas e 

constrangimentos da prática fossem tidos em conta. 
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4.1.3- Plano de Aula 

 

Segundo Bento (2003) 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, que sem o processo de 

reflexão que havia ter corrido no plano de aula, são muitas vezes erradas. Pelo 

que, um bom plano de aula é aquele que comtempla mais variantes o que fará 

com que o plano de aula esteja menos exposto a possíveis imprevistos. 

O planeamento da aula, foi uma tarefa sempre presente apesar de ter 

apenas duas aulas semanais, porque devido à minha menor experiência de 

acordo com o meu estatuto de estudante estagiário, todas as decisões 

tomadas em relação ao plano de aula eram refletidas todos os dias e 

reformuladas, para que no dia da aula o mesmo estivesse o mais ajustado aos 

objetivos e contexto dela. 

No plano de aula de acordo com os objetivos, que por sua vez deverão 

estar de acordo com as quatro categorias transdisciplinares de Vickers, é 

estabelecida a estrutura que queremos dar à aula e é feita a escolha de 

situações de aprendizagem, intensidades, duração, organização de alunos por 

espaço e pelas situações de aprendizagem. 

Na feitura do plano de aula a situação de aprendizagem foi sem dúvida o 

maior desafio para mim, porque tinha alguma dificuldade na escolha das 

melhores situações de aprendizagem para os meus alunos e na melhor 

organização de espaço e alunos. Com a experiência que ia adquirindo 

auxiliada das reflexões sobre as práticas tanto individuais, como com a 

professora cooperante e/ou colegas do núcleo de estágio consegui que as 

decisões fossem cada vez mais vezes acertadas como era comprovada na 

prática posteriormente. 

Em algumas aulas de terça-feira devido à reunião de núcleo de estágio 

ser mesmo antes da aula e aproveitarmos o meu plano de aula como exemplo 

e ser debatido na mesma, fazia com que por vezes situações que poderiam ser 

melhoradas eram reformuladas em cima da aula, o que foi complicado para um 

estudante estagiário que por essa condição não tem grande experiência a 

adaptar-se às mudanças de planeamento. Após conversa com a professora 
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cooperante este aspeto foi refletido e suprimido, porque sendo minutos antes 

da aula estava a ser um constrangimento ao estudante estagiário. 

As aulas de Educação Física por terem instalações específicas 

diferentes de todas as outras em que por vezes o local de aula é exterior, o 

planeamento tem que ser reformulado até por questões climatéricas, por isso 

as reformulações em relação ao planeamento é muito recorrente e todo o 

planeamento é mesmo isso, um plano que pode e deve ser modificado de 

acordo com as situações inesperadas que nos vão aparecendo. 

Um bom plano de aula é claro, coerente, e como já referido 

anteriormente é aquele em que temos o maior número de situações 

possivelmente inesperadas contempladas para que o tenhamos de reformular o 

menos vezes possível. 

  



- 26 - 
 

4.2- Realização da Prática Profissional 

 

De toda a Prática de Ensino Supervisionada a tarefa realizar foi a que 

sempre me deixou com mais espectativas, por ser o concretizar de todo um 

trabalho e por estar presente a interação aluno-professor. 

Segundo Matos (2014) o estudante estagiário na tarefa realização deve 

conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo com as tarefas 

didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica. A mesma autora refere também que deve existir recurso a 

estratégias de diferenciação pedagógica, à promoção de aprendizagem 

significativa, à utilização dos termos específicos de educação física, à 

promoção da participação ativa do aluno e à otimização do tempo potencial de 

aprendizagem (instrução, feedback pedagógico, clima, gestão e disciplina), 

devendo o estudante estagiário guardar espaço para decisões de ajustamento. 

As quatro dimensões do ensino, a instrução, o clima, a disciplina e a 

gestão da aula foram o nosso ponto de atenção em todas as reflexões pelo que 

foram muito dissecadas para que pudéssemos evoluir em todas elas. 

Segundo Onofre (1995) a competência pedagógica está fundamentada 

no conhecimento e na capacidade do professor avaliar as circunstâncias 

particulares de cada situação educativa e de decidir sobre os meios mais 

adequados para a obtenção de sucesso destacando quatro dimensões de 

intervenção pedagógica: Dimensão-instrução (medida que favoreçam a 

qualidade de introdução, acompanhamento e avaliação geral da atividade); a 

dimensão organização (medidas que favoreçam a qualidade de gestão do 

tempo, dos espaços, dos materiais e da turma), a dimensão da disciplina 

(medida que favoreçam a promoção ou prevenção da disciplina e controle ou 

remediação das indisciplina), a dimensão-clima relacional (medida que 

favoreçam a promoção de uma relação positiva dos alunos entre si, do 

professor com os alunos e dos alunos com as atividades desenvolvidas. 
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4.2.1- Instrução 

 

Das quatro dimensões pedagógicas a instrução foi a que eu senti mais 

dificuldade inicialmente. 

 

“Ao nível da instrução podia ter estado melhor, porque não fui 

claro e conciso o suficiente nas minhas intervenções, ficando os 

alunos por vezes ainda com dúvidas, mesmo após a instrução.” 

Reflexão da aula 18, 25/10/2013 

 

Tornava-se imperial que conseguisse resolver este entrave, pois era um 

fator que baixava muito a densidade motora da aula para além da qualidade da 

situação da aprendizagem não ser a melhor com a não perceção do que se 

pretendia por parte dos alunos. 

Com o auxílio da professora cooperante e colegas estudantes 

estagiários no sentido de tornar a minha instrução mais concisa e clara, 

refletimos em quais poderiam ser os motivos para essa instrução ser 

demasiado extensa, comprovada pelas observações dos colegas estagiários às 

minhas aulas e pela não perceção do que era pretendido em algumas 

situações de aprendizagem por parte dos alunos. Chegamos a três possíveis 

causas, falta de conhecimento, distração dos alunos, não preparação da 

instrução. 

Em relação à possível falta de conhecimento não se verificava, porque 

apesar de algumas das unidades didáticas não serem as que em termos de 

formação de base eu tivesse muito conhecimento, antes de iniciar uma nova 

unidade didática preparava-me, procurando mais e melhor conhecimento para 

poder ensinar bem, por isso, esta possível causa estava fora de questão. 

No que diz respeito à distração dos alunos, a minha turma era uma 

turma com um bom comportamento e por norma concentrada, por isso também 

foi excluída esta hipótese. 

Por fim, a falta de preparação da instrução, podia ser esta a causa, 

como se veio a verificar, porque inicialmente a instrução apesar de a preparar 

não era fruto de muita atenção minha o que fazia com que quisesse explicar 
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tudo muito bem, demorando assim muito tempo e os alunos receberem 

demasiada informação não percebendo o essencial. 

Descoberto o problema tomei três medidas para a sua resolução, 

comecei a preparar bem todos os momentos de instrução que estavam 

destinados em cada aula, comecei a utilizar palavras-chave e a comecei 

também a utilizar alunos modelo para demonstração. 

Através de novas observações dos meus colegas de núcleo de estágio à 

minha instrução e pelas reflexões que fazia da aula, verificou-se que a minha 

instrução tornou-se mais concisa e clara, pois os alunos percebiam melhor o 

que era pretendido para cada situação de aprendizagem. 

 

“Ao nível da instrução consegui que os alunos percebessem 

facilmente o pretendido e utilizei um aluno modelo para que a minha 

instrução fosse concretizada para melhor perceção do movimento 

através da imagem das habilidades.” 

Reflexão da aula nº52, 31/01/2014 

 

4.2.2- Clima e Disciplina da Aula 

 

De acordo com Rosado e Mesquita (2009) a gestão do clima deve ir ao 

encontro das interações e as expetativas, comunicando aos alunos crenças 

positivas acerca da sua capacidade e da sua atitude relativamente à 

possibilidade da as conduzir com eficácia nesse processo de aprendizagem. 

Deve ser um objetivo do professor estabelecer na sua turma um bom clima de 

aula, propício a um ambiente favorecido de aprendizagem. Este clima 

estabelece-se pelas relações pessoais positivas, atenção, respeito, interação, 

afetividade, comunicação.  

Siedentop & Tannehill (2000) entendem a disciplina como uma forma de 

garantir o desenvolvimento e manutenção de comportamentos apropriados na 

aula, entre professor e alunos, e entre alunos, sendo o seu objetivo envolver os 

alunos em relações responsáveis com os agentes educativos, garantindo a 

manutenção dessa predisposição comportamental fora do contexto da escola. 

O clima da aula era bom, a turma era bastante cooperativa o que fazia 

com que a aula decorresse num clima de responsabilidade e ao mesmo tempo 



- 29 - 
 

boa disposição, estando os alunos predispostos para a aprendizagem. Em 

relação à disciplina na minha turma não foi um problema, a minha turma tinha 

de forma geral um comportamento apropriado, apenas uma ou outra chamada 

de atenção que se teve que fazer, mas nada que não fosse ao encontro de 

uma aula de educação física e à idade que os alunos tinham, o que facilitou 

bastante o processo ensino aprendizagem. 

 

4.2.3- Gestão 

 

A gestão da aula foi uma das dimensões que teve de ser muito bem 

comtemplada nas aulas, pois é fundamental uma boa gestão de material, 

alunos e tempo. 

A gestão do material na aula foi quase sempre bem conseguida e com a 

prática fui conseguindo aperfeiçoar a tomada de decisão para a rentabilização 

do material e para que, com isso a densidade motora da aula fosse o mais alta 

possível. A escola secundária D. Dinis ao nível de material desportivo está bem 

equipada o que ajudou nesta gestão. Foi importante nesta gestão de material o 

diálogo entre estudantes estagiários e restantes professores de educação física 

com antecedência na busca de informação sobre o material que precisariam 

nas aulas que decorriam em simultâneo, para que deste modo soubesse o 

material disponível e cedêssemos material alternadamente para que todos 

conseguíssemos lecionar dentro do planeado e com a menor reformulação 

possível. 

A gestão de alunos inicialmente foi um problema, porque principalmente 

na formação de grupos que optei por níveis, os alunos do nível elementar na 

primeira unidade didática a ser lecionada Basquetebol, não estavam a 

conseguir ter sucesso, mas após reformulação de grupos ficando os grupos 

equitativos fez com que os alunos conseguissem aumentar as suas 

aprendizagens. 

Na gestão do tempo, as primeiras aulas foram muito complicadas, pois 

queria estar com tanta atenção na execução dos alunos e nas situações de 

aprendizagem, e como no plano de aula apenas colocava o tempo para cada 

situação de aprendizagem para meu auxílio, por vezes, esquecia-me do tempo 

ou fazia mal a soma dos tempos planeados e excedia o tempo previsto. Para 
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colmatar esta situação tomei a decisão de no plano de aula colocar as horas de 

início e término em detrimento de apenas os tempos de execução de cada 

situação de aprendizagem, e na aula tentar estar mais concentrado a este 

nível. Com estas medidas e com o acumular de experiência os atrasos 

deixaram de acontecer como se pôde verificar nas observações às aulas dos 

colegas estudantes estagiários. 

A conjugação da gestão dos alunos (formação de grupos, não deixar 

ninguém sem tarefa), espaço, material e tempo foi um problema nas primeiras 

aulas, porque essa conjugação é fundamental em todos os momentos da aula 

e com a falta de prática quando me centrava mais numa ou duas gestões as 

outras acabavam por não ser tão bem comtempladas. 

 

“Na gestão do tempo não estive bem, porque após ter dividido 

os alunos por estações por querer estar interventivo com feedbacks 

o tempo passou sempre para segundo plano, não fui por este motivo 

rigoroso no mesmo, a melhorar nas próximas aulas.” 

Reflexão da aula nº24 e 25, 12/11/2013 

 

Com o acumular de situações, a experiência, esta conjugação foi 

realizada com maior harmonia e passaram a ser todas os tipos de gestão bem 

contemplados na aula. 

  



- 31 - 
 

4.3- Avaliação 

 

Segundo Matos (2014) no estágio profissional, o estudante estagiário 

deve utilizar 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 a avaliação, analisar os dados e refletir acerca dos resultados 

obtidos, intervindo na procura do sucesso. A mesma autora salienta que o 

estudante estagiário deve também reconhecer as caraterísticas mais 

importantes dos seus alunos, considerando as necessidades específicas de 

cada um, e refletir sobre a prática apoiando-se nas suas experiências, 

pesquisas e instrumentos de desenvolvimento profissional. 

Segundo Siedentop & Tannehill (2000), a avaliação deve estar 

associada aos objetivos de aprendizagem dos alunos, sendo a modo irreal 

como se estabelecem, um dos principais problemas dos programas de 

educação física. A avaliação necessita de referências para nos permitir balizar 

o bom do mau, nas minhas avaliações tinham como referências critérios de 

êxito que eram determinados em função da avaliação inicial dos alunos, 

e projeto curricular de educação física. 

 O processo de avaliação é importante não só para o aluno saber o nível 

que está a atingir, como para o professor perceber até que ponto o processo 

ensino aprendizagem está a atingir os objetivos pretendidos 

 

4.3.1- Avaliação Diagnóstica 

 

No processo ensino-aprendizagem é vital a avaliação diagnóstica, é 

através dela que o professor identifica diferentes níveis dentro da turma. Uma 

má avaliação diagnóstica pode levar a que o processo ensino aprendizagem 

fique comprometido ou parcialmente comprometido e a sua reformulação torna-

se um motivo de perda de tempo, daí ser tão importante correta avaliação 

diagnóstica. 

As primeiras avaliações realizadas foram a avaliação diagnóstica e foi 

muito complicada, porque um professor inexperiente demora bastante mais 
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tempo a verificar se um critério de êxito está a ser cumprido, e tendo vários 

critérios de êxito a verificar por naquela altura não saber selecionar os critérios 

de êxito chave, fizeram com que excedesse o tempo planeado para a 

avaliação. Para além destes problemas é de acrescentar que as primeiras 

avaliações diagnósticas eu não conseguia rapidamente associar o nome ao 

aluno o que complicava ainda mais. 

 

4.3.2- Avaliação Sumativa 

 

O último momento de cada unidade didática é a avaliação sumativa que 

é um processo integrado para trabalhar a aprendizagem. Segundo Siedentop & 

Tannehill (2000) as novas tendências do processo avaliativo tentam alterar o 

modo e o objeto de avaliação para que esteja integrada no processo ensino 

aprendizagem e descreva e analise a aprendizagem dos alunos. A avaliação é 

um momento em que o aluno está em aprendizagem, o professor tem a função 

de tornar o processo num processo normal retirando a carga negativa que 

muitos alunos lhe colocam. 

A avaliação é uma verificação do nível de concretização dos objetivos 

pré-estabelecidos. Todas as unidades didáticas lecionadas na minha turma 

acabaram com a avaliação sumativa em que pude verificar a progressão dos 

alunos e o atingir dos objetivos, conseguindo perceber assim até que ponto o 

trabalho do aluno e o meu foi rentabilizado. 

O processo da avaliação sumativa só faz sentido se permitir avaliar o 

processo ensino-aprendizagem, verificar se os objetivos foram realmente 

alcançados ou não. De acordo com Siedentop & Tannehill (2000), a qualidade 

da avaliação está relacionada com a capacidade de combinar os resultados 

pretendidos e as situações de aprendizagem. Os mesmos autores continuam 

dizendo que as questões de projeto de avaliação definidas inicialmente 

permitem definir calcular a relevância e significado dos resultados pretendidos, 

e se as situações de aprendizagem se adequam a eles. 

De acordo com as avaliações planeava as aulas para irem ao encontro 

dos objetivos e critérios de êxito pretendidos, para que os alunos tivessem mais 

possibilidades de evolução no que se pretendia avaliar. 
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4.3.3- Autoavaliação 

 
A autoavaliação é um instrumento para fazer refletir e analisar os alunos 

a sua prestação no processo ensino aprendizagem. 

De acordo com Siedentop &Tannehill (2000, p.214) “se a avaliação é 

para ser um processo verdadeiramente educativo, então a autoavaliação é uma 

componente crítica em que os alunos têm de ser treinados para avaliar e 

modificar a sua própria prestação”. 

Esta avaliação serve também para os alunos desenvolverem a sua 

responsabilidade e autonomia, porque através da autoavaliação ficam com os 

dados necessários para manter comportamentos e atitudes ou fazer uma 

reformulação de acordo com as conclusões que chegarem. Os alunos têm 

assim uma participação ativa no processo avaliativo, tanto através da 

autoavaliação como na heteroavaliação. 

De acordo com Siedentop & Tannehill (2000), na heteroavaliação os 

alunos podem aprender quando se avaliam, sendo que, mediante treino, têm a 

capacidade de realizar feedbacks através de escalas de avaliação, listas de 

verificação e tratamento estatístico de situações de jogo; e na autoavaliação a 

avaliação tem um propósito educativo tem de incluir a autoavaliação onde os 

alunos avaliam e alteram a própria prática. 

Contudo, o professor deve educar e treinar os alunos na realização 

deste processo avaliativo para que as avaliações não sejam declinadas por 

pré- conceções dos alunos. 

A autoavaliação esteve presente em todos os períodos do ano letivo e 

os alunos conseguiram avaliar-se na maioria das vezes de acordo com a 

avaliação feita pelo professor. 
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4.4- Observação como meio de formação da 
competência profissional do professor 

 

Segundo Alarcão (1987), o ato de observar consiste “num conjunto de 

atividades destinadas a obter dados e informações sobre o que se passa no 

processo de ensino/aprendizagem com a finalidade de, mais tarde, proceder a 

uma análise do processo numa ou noutra das variáveis em foco”. 

As observações das aulas dos colegas de núcleo de estágio e as 

observações às nossas aulas, sendo um processo sistemático e de acordo com 

os objetivos da aula, tendo também parâmetros bem definidos de observação, 

os estudantes estagiários puderam treinar as suas capacidades percetivas 

aprendendo a “ler” as situações educativas para poder decidir em 

conformidade com cada uma delas. Eram efetuadas sempre duas observações 

a cada aula observada, uma do tipo de observação qualitativa e uma 

observação quantitativa. 

Para a observação qualitativa utilizamos o modelo dos incidentes 

críticos, tendo como parâmetros a gestão do tempo de aula, a seleção de 

atividades, organização das atividades, a interação professor/alunos, o 

comportamento dos alunos, a segurança e outras observações. 

 Para a observação quantitativa utilizamos o modelo para observação da 

gestão do tempo de aula, a ficha de análise do tempo da mesma, tendo como 

parâmetros o registo do tempo de instrução à classe, o tempo de organização 

da classe, a prática e outros comportamentos observados ao longo da aula. 

 As observações eram partilhadas pelos estudantes estagiários e 

debatidas com a professora cooperante em reuniões de núcleo, servindo assim 

para a detenção de possíveis erros e para verificar se as estratégias para a 

correção dos mesmos estavam a dar o efeito desejado. 

Estas observações tinham mais finalidades, a observação de diferentes 

formas de organização didática-metodológica, e para observação de unidades 

didáticas que não se tinha possibilidade de lecionar na nossa turma e tínhamos 

assim, oportunidade para termos algum contacto com ela através destas 

observações. 
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5- Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

 

A participação na escola e relação com a comunidade engloba todas as 

atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, tendo em vista a 

sua integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam 

para um conhecimento do meio regional e local tendo em vista um melhor 

conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração da 

ligação entre a escola e o meio. Tem como objetivo contribuir para a promoção 

do sucesso educativo, no reforço do papel do professor de Educação Física na 

escola e na comunidade local, bem como da disciplina de Educação Física, 

através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora. (Matos, 2014) 

O papel do professor na escola não se esgota na sua função letiva, vai 

muito para além disso, a participação do professor noutras funções que não a 

letiva, como organização, cooperação e gestão de atividades e projetos, para 

além de participação no desporto escolar e direção de turma são 

indispensáveis para o professor se complementar como agente dentro da 

escola. 

Ao longo de todo o estágio profissional toda a comunidade escolar me 

acolheu bem, deixando-me à vontade e integrando-me como se de um 

professor que não estudante estagiário se tratasse. 

 

 

5.1- Direção de Turma 

 

No início do ano letivo, questionamos a professora cooperante sobre 

qual área teria que acompanhar a direção de turma ou desporto escolar, a 

professora concretizou aconselhando a procurarmos perceber o que cada área 

acarreta e depois fazermos a nossa escolha. Eu optei pela direção de turma 

pelo facto de no meu percurso enquanto aluno ter estado ligado ao desporto 

escolar e querer nesta fase perceber melhor a direção de turma, que é mais 
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desconhecida para mim para além de ser também uma curiosidade saber como 

é a relação professor-encarregado de educação. 

Para o acompanhamento da direção de turma falei com a diretora de 

turma que mostrou disponibilidade para que pudesse assistir às reuniões de 

encarregados de educação e abertura a tirar possíveis dúvidas sobre as suas 

funções. 

Com a diretora de turma fiquei a conhecer as suas tarefas que são: a 

eleição dos delegados e subdelegados de turma; informação a alunos e 

Encarregados de Educação da legislação; registo semanal de faltas; marcação 

de reuniões com Encarregados de Educação; coordenar o Projeto Curricular de 

Turma; resolução dos problemas que possam surgir ao longo do ano. 

 Em conversas com alguns professores na escola secundária D. Dinis 

apercebi-me que é uma tarefa que a maioria dos professores dispensava, mas 

que é obrigatória. Tive a sorte da professora que era diretora da minha turma 

não ser um desses casos, porque gostava das suas tarefas enquanto diretora 

de turma e já o era da turma em causa desde o 10º ano. 

 Com o acompanhamento das reuniões de encarregados de educação 

consegui perceber melhor como é a relação diretor de turma-encarregado de 

educação. Essa relação nem sempre é fácil, tendo havido situações em que os 

encarregados de educação tiveram muitas dificuldades em perceber situações 

escolares dos educandos e que os diretores de turma, neste caso a diretora de 

turma tinha de explicar com mais cuidado para que a mensagem fosse 

passada. 

 O cargo diretor de turma apesar de muito trabalhoso é-me atrativo e que 

eu gostaria de ter no futuro, porque a ponte escola-encarregados de educação 

que é feita pelos diretores de turma sempre foi um relação que me atraiu. 
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5.2- Conferência Exercício Físico, Performance, 
Estética e Saúde, e “Fit- Games” 

 

Cada núcleo de estágio tem na prática de ensino supervisionado que 

promover uma atividade para a comunidade escolar de acordo as 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 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, na escola secundária D. 

Dinis como tinha dois núcleos a atividade foi promovida pelos dois em conjunto. 

Em consonância os núcleos tomaram a decisão de promover uma 

atividade diferente das que se tinham promovido na escola secundária D. Dinis 

até então, sobre o treino funcional que é uma forma alternativa de treinar a 

aptidão física e que todos os estudantes estagiários estavam a desenvolver 

nas suas aulas. 

Como os estudantes estagiários queriam promover uma parte mais 

teórica e uma essencialmente prática, e visto que, seria demasiada coisa para 

uma atividade só, foi por isso subdividida em duas, a Conferência Exercício 

Físico, Performance, Estética e Saúde; e “Fit- Games”  

 

5.2.1- Conferência Exercício Físico, Performance, Estética e Saúde 

 

A conferência Exercício Físico, Performance, Estética e Saúde foi 

realizada no dia 7 de Abril de 2014, na Biblioteca Municipal de Santo Tirso e 

como já referi anteriormente organizada pelos 2 núcleos de estágio para a 

comunidade escolar, convidando como conferencista o Prof. Dr. Rui Garganta 

da faculdade de Desporto da universidade do Porto, foram realizadas duas 

conferências com intervalo de meia hora para que ela pudesse ser assistida 

por mais alunos. 

Na sua organização para divulgação foram realizados cartazes que 

foram afixados pela escola secundária D. Dinis (anexo II), entregues 

comunicados aos professores do departamento de Educação Física e 

divulgação às turmas convidadas a assistir à conferência nas suas salas de 

aula. 
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Para a organização da conferência as tarefas deviam ter sido 

acauteladas com mais antecedência o que beneficiaria a conferência em si e 

não nos obrigava no dia anterior a preparar certas tarefas a correr. Tarefas 

como a divulgação, a vistoria do espaço da conferência, requisição das águas 

são algumas das tarefas que podiam ter sido acauteladas com um pouco mais 

de antecedência. Um dos problemas associados a esta realização de tarefas 

tardiamente foi a aprovação da atividade por parte do pedagógico, a sua 

aprovação surgiu tarde. Na divulgação houve um grave erro que foi o 

esquecimento de convidar a professora orientadora, é um erro que não poderia 

ter acontecido, mas que se acabou por esquecer no meio das tarefas a realizar 

no período anterior à conferência. Houve mais um contratempo que foram as 

águas foram requisitadas para a palestra e que não estavam disponíveis 

mesmo assim para a mesma, mas acabou por se resolver com a compra de 

algumas que acabaram por chegar e não ser um problema grave e muito 

visível. 

A colaboração dos professores cooperantes foi fundamental, porque 

havia algumas formalidades que estavam a ser esquecidas pela nossa parte e 

que só com o alerta dos professores e com a sua ajuda foram conseguidas 

ultrapassar. 

No dia e nas duas conferências em si, acabou por correr bem, pelo que 

nos foi transmitido pelos alunos, eles gostaram da temática e da forma como a 

conferência foi conduzida pelo seu palestrante. Na apresentação powerpoint 

que estava a ser exibida não se via com clareza o que estava escrito a 

vermelho, mas foi corrigido para a segunda palestra que já não tinha qualquer 

problema de leitura. 

O auditório foi decorado com material de trino funcional o que 

funcionou muito bem, ficou o espaço agradavelmente colorido e o material 

exposto a todos os alunos e professores. 

A organização desta palestra foi importante, pois através dela foi 

possível perceber as formalidades que são necessárias ultrapassar para se 

organizar uma atividade destas e serviu também, para perceber que quanto se 

trabalha em grupo e todos se preocupam em cumprir com a sua parte que tudo 

se torna mais simples. 

Para os alunos a palestra foi essencial, para mais uma vez serem 

alertados e desta vez de uma forma diferente e possivelmente mais cativante, 
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para a necessidade de se praticar exercício físico e para poderem desmistificar 

alguns mitos que circulam na nossa sociedade em relação exercício físico e ao 

desporto. 

 

5.2.2- “Fit- Games” 

 

A atividade Fit-Games realizou-se no dia 24 de Abril das 8.30h às 13h 

no pavilhão da escola secundária D. Dinis. A reflexão sobre a mesma está 

dividida em duas partes o antes e o durante. 

A atividade era a continuação da conferência Exercício Físico, 

Performance, Estética e Saúde, em que o objetivo era que os alunos inscritos 

tivessem oportunidade de ter contato com o treino funcional quer só por 

experimentação nos circuitos de experimentação, ou competição para os 

alunos que quiseram inscrever-se nesta fase com os percursos de competição. 

Os alunos que se inscreveram na competição tiveram a oportunidade de 

experimentar anteriormente nas suas aulas, porque os professores estagiários 

nas aulas de Educação Física foram fazer demonstrações de treino funcional a 

esses alunos para estarem minimamente familiarizados com o treino funcional. 

Na sua organização tivemos vários desafios sendo um deles a 

estruturação de espaço e tempo devido ao número elevado de inscrições, as 

decisões como a dos alunos que iriam competir não fazerem a 

experimentação, os alunos experimentarem apenas um circuito em vez de 

vários foram essenciais para que fosse possível conciliar tantos alunos, embora 

não fosse o pretendido porque era pretendido que todos os alunos 

participantes tivessem mais tempo e situações diferentes de prática, mas foi a 

forma encontrada para que todos pudessem participar. 

Os documentos a informar sobre como se iria realizar a atividade e a 

distribuição de tarefas para os professores do departamento de Educação 

Física foram entregues em dias anteriores à atividade, mas devia ter existido 

uma reunião com todos eles e com os alunos dos profissionais que 

colaboraram na organização da atividade para se ter dado mais e melhor 

informação sobre a atividade, sobre as tarefas que cada um teria de 

desempenhar. A lista de tarefas foi de difícil elaboração, pois para além de 

termos em conta as necessidades da atividade, tivemos que pensar no nível de 
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responsabilidade dos alunos que nos estavam a auxiliar e em evitar que os 

alunos e professores de Educação Física estivessem sem qualquer momento 

de interregno nas suas tarefas, mas após uma lista menos conseguida foi 

elaborada uma em que isso estava acautelado e que acabou por correr dentro 

do que se pretendia. 

Foi determinante ter ficado no dia anterior à atividade praticamente 

tudo pronto para a mesma, estando apenas as tarefas que não podiam ser 

realizadas com antecedência para realização no dia, o que libertou os 

estudantes estagiários no dia para os problemas que pudessem surgir durante 

a atividade. 

Passando agora para o durante, para o dia da atividade a verificação 

das presenças deveria ter sido mais célere, porque esse registo demorou um 

pouco mais do que o previsto, o que fez com que o primeiro período de 

experimentação começasse após a hora programada. Um dos motivos para 

esta demora foi o atraso de alguns dos alunos dos cursos profissionais que nos 

ficarem de auxiliar nesta tarefa. 

O aquecimento embora num espaço reduzido por necessidade do 

restante para os circuitos e percursos, acabou por correr bem sendo bem 

dinamizado pelos estudantes estagiários destinados a essa tarefa. 

Os circuitos de experimentação estavam de forma geral bem 

concebidos e embora os alunos estivessem lá apenas 10 minutos, 

conseguiram ter alguma exercitação e perceber no que consiste o treino 

funcional. Os percursos da competição das eliminatórias estavam adequados, 

a verificação da execução dos participantes é que não foi rigorosa em todos os 

percursos o que levou a que existisse alguma discrepância nos resultados 

entre percursos. Em relação ao circuito da finalíssima era demasiado exigente, 

sendo que os “8” com o roller foi a estação mais complicada para a grande 

maioria dos alunos. 

O espaço destinado para passagem de alunos e mesmo o de 

aquecimento foi por vezes ocupado por alunos que não deveriam estar dentro 

do pavilhão, acabaram por não ser grande entrave à organização as suas 

presenças, mas devia ter sido possível as mesmas. 

O controlo de tempos destinado para cada situação foi sempre umas 

das nossas preocupações e ainda bem, porque decorreu a atividade toda de 

acordo com o que estava planeado sem atrasos à exceção do primeiro circuito 
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de experimentação que foi retificado no período de transição seguinte, o que 

levou a que os pequenos imprevistos que foram aparecendo fossem de fácil 

resolução. 

A entrega de prémios final deveria ter sido um momento mais formal, 

foi pouco pensado esse momento, o que levou a ser pouco realçado para uma 

atividade que findava. 

Para que atividade decorresse bem, de acordo com o pretendido e que 

fossem cumpridos os objetivos para o qual foi concedida, foi muito importante a 

colaboração, a forma empenhada e bem-disposta com que os professores do 

departamento de Educação Física estiveram, bem como os alunos dos cursos 

profissionais que compareceram. 

Em suma, a atividade foi um sucesso, porque foi uma atividade com 

uma percentagem grande da comunidade escolar envolvida, em que os 

objetivos para a mesma foram cumpridos, e na qual os estudantes estagiários 

tiveram uma experiência primária na organização de uma atividade e podendo 

assim perceber as dinâmicas da sua realização. 
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6- Estudo 

 

 

6.1- Título 

 

Fit-School – “Treino Funcional na Escola” 

 

 

6.2- 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. 

 

 

6.3- Enquadramento do tema 

 

O desenvolvimento da aptidão física dos alunos, bem como a 

aprendizagem de como consegui-la, está consagrado nas finalidades dos 

programas da disciplina de Educação Física, ao longo do percurso escolar do 

aluno. 

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 
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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 capacidades motoras (condicionais e 

coordenativas), respeitando os procedimentos metodológicos válidos para o 

treino de cada uma dessas capacidades e a relação (de contraste ou 

complementaridade) com as restantes situações educativas da aula, 

evidenciando, deste modo, o importante valor da aptidão física, nas finalidades 

da Educação Física na escola. 

Não obstante o carácter formativo reconhecido científica e legalmente do 

desenvolvimento da aptidão física, muitas vezes vimos assistindo a um 

conjunto de motivos que afastam o trabalho prático da aptidão física da 

educação física escolar, do lugar a que tem direito.  

A falta de tempo, em grande parte decorrente da redução da carga 

horária semanal, o aumento do número de alunos por turma, a dificuldade de 

racionalização dos espaços e, sobretudo, a crença de que já se incide no 

desenvolvimento da aptidão física aquando do ensino das outras modalidades 

desportivas. O que faz com que, na prática, o tempo dedicado à aptidão física, 

per se, seja muito reduzido ou praticamente inexistente. Este núcleo de razões 

 parece ajudar a alguma "negligência" na especificidade e profundidade do 

trabalho de que carece o tratamento da aptidão física como "matéria de 

ensino". A aptidão física, dadas as suas virtualidades torna-se uma "matéria" 

que não se assume diferente dos elementos da cultura desportiva, 

pressupondo um tratamento vigilante e sistematizado, que caminhe no sentido 

de proporcionar aprendizagens e aquisições significativas aos alunos. 

Da especificidade do conteúdo da Aptidão Física, resulta um conjunto de 

questões didático - metodológicas que obrigam a um trabalho sistemático, em 

todas as aulas. Sugere assim, que a aptidão física seja tratada em termos 

didáticos, de forma distribuída ao longo de todo o ano letivo.  

Esta circunstância, que distingue a unidade didática de aptidão física das 

outras, referentes às modalidades desportivas que, normalmente, tem uma 

planificação concentrada. 
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6.3.1- Entendimento de Capacidade Motora 

 

Foi considerando o entendimento tradicional das capacidades motoras, 

assim subdivididas: 

Capacidades Condicionais – determinadas pelos processos 

energéticos e metabólicos, de carácter quantitativo (força, 

flexibilidade, resistência, velocidade); 

Capacidades Coordenativas – essencialmente determinadas 

pelos processos de organização, controlo e regulação do 

movimento, de carácter qualitativo (destreza geral),  

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) 

 

6.3.2- 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." (Garganta,2014) 

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: 
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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, 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). 

De acordo com o Professor Cooperante, para a construção de um 

exercício de treino funcional, é conveniente ter em conta a presença de pelo 

menos dois dos quatro pilares de movimento, a alternância dos grupos 

musculares (trem superior, trem médio, trem inferior) e das solicitações 

motoras (intensas/moderadas, complexas/simples). 
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6.4- Material e Métodos 

 

6.4.1- Implementação do Programa de Treino 

 

O programa iniciou-se com a realização da avaliação inicial e terminou 

com a realização da avaliação final. Durante o tempo que mediou estas 2 

avaliações proporcionou-se o trabalho da aptidão física em moldes assentes no 

treino funcional, construindo-se inúmeros circuitos, com inúmeros movimentos 

e variantes, aproveitando-se o material existente na escola e a inclusão de 

música durante o treino.   

A bateria de testes Fitshool é composta por seis exercícios, que serão 

descritos em pormenor no capítulo referentes aos "Conteúdos do Programa 

Aplicado". Assim, os dois momentos de avaliação (inicial e final) consistiram na 

realização dos seguintes testes:  

1- sob a forma de exercícios isolados – em que, para cada exercício, o 

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. 
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6.4.2- Caracterização das turmas sujeitas ao Programa 

 

O programa de treino foi aplicado às turmas atribuídas aos estudantes-

estagiários, todas elas de ensino secundário. 

 

Turma Curso 
Nº 

Alunos 
Masculino Feminino Idade 

10ºA Científico-Tecnológico 25 13 12 15-16 

10ºF 
Curso Profissional de apoio à Gestão 

Desportiva 
26 21 5 15-18 

11ºG 
Curso Profissional de apoio à Gestão 

Desportiva 
22 19 3 16-19 

12ºA Científico-Tecnológico 24 10 14 17-19 

12ºB Científico-Tecnológico 23 9 14 17-18 

12ºC Científico - Humanístico 18 5 13 17-18 

Figura 15: Alunos envolvidos no Programa de Treino 

 

138 Alunos: 77 do sexo masculino e 61 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 19 anos, dos quais 20 desistiram ou não foram 

devidamente avaliados, sobrando desse modo um total de 118 alunos. 

 

6.4.3- Conteúdos do Programa Aplicado 

 

Fit-School – Exercícios Isolados 

Os seis exercícios que compõem a bateria de testes utilizada neste 

estudo são os seguintes: 
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1.Agachamento com torção (TRX)

 

2. Passe de peito com bola 

medicinal (4Kg) no plano sagital

 

3.Equilíbrio em plataforma 

instável, trocando os cones de sítio

 

4.Desenvolvimento com 

Kettlebell (M-12Kg/F-8Kg)

 

5.Salto à corda

 

6. Burpees

 

Figura 16: Exercícios que compõe o Teste de Repetições 

 

Método de Aplicação 

O circuito tem 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 
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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 aluno executante continuar a realizar o exercício. 

O professor assume a função de juiz-chefe, controlando o tempo de 

execução e, estabelecendo uma visão sobre todos os alunos, principalmente 

sobre os que assumem a função de juízes, verificando que os mesmos 

cumprem os critérios de execução, validando assim o teste. O material 

necessário para a realização desta avaliação foi: um TRX, uma plataforma 

instável, dois cones, uma corda, uma bola medicinal de 4kg e dois Kettlebell (1 

de 8kg, 1 de 12kg). Face à disponibilidade de material na escola, foi possível 

realizar mais do que uma estação para alguns exercícios, permitindo colocar 

toda a turma em avaliação. 

2) Fit-School – Circuito 

O circuito tem a seguinte sequência de exercícios: 

1. 15rep - Agachamento com torção (TRX) 

2. 15rep - Passe de peito com bola medicinal (4kg) no plano sagital 

3. 15rep - Equilíbrio em plataforma instável trocando dois cones de sítio 

4. 15rep - Desenvolvimento com Kettlebell (12kg-masculino; 8kg-

feminino) 

5. 30rep - Saltar à corda 

6. 15rep - Burpees 

7. Sprint final 

 

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 
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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. 

 

 

Figura 17: Teste do Circuito 

 

Na realização desta bateria de testes para avaliação da aptidão física, foi 

considerada a idade e o género dos alunos. Nos exercícios isolados, para o 

ensino básico, eram realizados apenas durante 45 segundos em vez de 1 

minuto, o peso da bola medicinal era de 3kg em vez de 4kg e o 

desenvolvimento com kettlebell era com apenas 6kg não diferenciando os 

géneros. Para o ensino secundário existia essa diferenciação de géneros para 
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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. 

 

 

6.5- Tratamento dos Dados 

 

Após se realizarem as duas avaliações, em cada uma das turmas, 

procedeu-se à criação de uma base de dados que incorporasse os dados de 

todas as turmas que foram alvo de avaliação, permitindo o posterior tratamento 

estatístico dos dados. Para realizar todo este processo, foi utilizado o programa 

informático SPSS STATISTICS. A base de dados criada tem as seguintes 

variáveis: 

Escola / Ano de escolaridade 

Turma / Nº Aluno / Sexo 

Resultado 1 / Resultado 2 

 

A variável escola foi considerada na recolha de dados para em estudos 

posteriores ser possível fazer uma comparação com outras escolas que 

também tenham implementado esta bateria de testes de avaliação da aptidão 

física. No que diz respeito à variável sexo, foram considerados 2 valores: 0 e 1. 

O valor 0 corresponde a alunos do sexo feminino e o valor 1 corresponde a 

alunos do sexo masculino. Na variável turma, as 6 turmas analisadas foram 

catalogadas segundo desde a letra A até F, tendo por base os anos por ordem 

crescente e as turmas por ordem alfabética, ficando assim: 10ºA - A; 10ºF - B; 

11ºG - C; 12ºA - D; 12ºB - E; 12ºC - F. 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 



- 53 - 
 

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%. 

 

 

6.6- Resultados e Discussão 

 

Os primeiros resultados a ser alvo de análise são os dados que englobam 

todas as turmas dos Professores Estagiários. Esta análise será feita em função 

do sexo, ou seja, os resultados estão dispostos em função do sexo. Outra 

análise será feita de uma forma mais individualizada, considerando-se apenas 

uma turma mas, considerando da mesma forma os dois sexos de forma 

diferente. Cada um dos resultados estará disposto em tabela, onde estará 

implícito o resultado na avaliação inicial, da avaliação final, a diferença 

verificada entre as 2 avaliações, o valor t do teste realizado e o valor de 

significância de cada um dos testes. 

Para análise dos resultados, são apresentadas duas hipóteses:  

H0: μ1=μ2 μd=0  

H1: μd≠0, p<0,05).  

Ainda que sejam consideradas estas hipóteses, é fundamental reforçar 

que na escola, pedagogicamente pode haver melhorias significativas sem que 

estas se traduzam em melhorias significativas ao nível estatístico. 
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6.6.1- Turmas da Escola Secundária D. Dinis sujeitas ao programa 
Fitschool 

 

 
Inicio Fim Diferença t p 

TRX 40,7±8,6 46,5±8,4 5,8 - 4,9 0,000 

Burpees 17,9±3,4 19,9±4,9 2 - 3 0,004 

Equilíbrio 28,5±5,1 33,4±4,4 4,9 - 7,1 0,000 

Kettlebell 24,4±4 26,4±4 2 - 4,2 0,000 

Saltar corda 87,6±27,2 104,2±22,6 16,6 - 5,7 0,000 

Bola Medicinal 40,5±11,9 46,1±11,6 5,6 - 3,4 0,001 

Tempo 209,4±29,9 175,9±22,9 -33,5 10,9 0,000 

Figura 18: Resultados da Comparação Geral - Sexo 0 

 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma melhoria de 

desempenho por parte dos alunos do sexo feminino, quer na realização dos 

exercícios de forma isolada, quer seja na realização do circuito. Na tabela esta 

melhoria é observável pelo aumento do valor médio em cada um dos testes da 

primeira para a segunda avaliação, no caso da realização da avaliação dos 

exercícios de forma isolada. No que diz respeito ao circuito, esta melhoria está 

representada pela diminuição do valor médio, que corresponde a uma 

realização do mesmo em menos tempo.  

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. (Exemplo: 

enquanto que no teste de kettlebell os valores mínimos e máximo são 12 e 35 

(média 26) respetivamente, no teste de salto à corda estes valores são de 30 e 

151 (média 108)). 

De igual modo, no teste do circuito, estes valores encontram-se muito 

elevados pelo facto deste ser um teste onde está implícita a globalidade das 

capacidades motoras dos alunos. Neste sentido, estes valores sugerem-nos 

que os alunos que apresentam um melhor reportório motor, naturalmente, 

apresentam melhores resultados que os alunos considerados sedentários. 

Ainda no que diz respeito ao teste do circuito, a diferença que se assiste nos 

valores da primeira para a segunda avaliação do teste do circuito, pode 
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justificar-se ainda com o trabalho desenvolvido ao longo das aulas de 

Educação Física, 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. 

 

 
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 

Figura 19: Resultados da Comparação Geral - Sexo 1 

 

Estes resultados permitem afirmar que existe uma melhoria de 

desempenho por parte dos alunos do sexo masculino, quer na realização dos 

exercícios de forma isolada, quer seja na realização do circuito. Na primeira 

tabela esta melhoria é observável pelo aumento do valor médio em cada um 

dos testes da primeira para a segunda avaliação, no caso da realização da 

avaliação dos exercícios de forma isolada. No que toca ao circuito, esta 

melhoria está representada pela diminuição do valor médio, que corresponde a 

uma realização do mesmo em menos tempo. 

Quanto ao valor de significância registado em todos os testes, a diferença 

apresentada, é em todos os casos muito significativa, permitindo concluir que 

houve melhorias consideradas muito relevantes da primeira para a segunda 

avaliação em todos os testes. Esta diferença é significativa visto que se 

observa que o valor de p é sempre inferior a 5% (0,05). Assim, em todos os 
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testes se verifica uma rejeição da hipótese nula, mostrando que existe uma 

melhoria significativa da primeira para a última avaliação. 

 

6.6.2- Resultados Turma F 

 

 Seguidamente expostos estão analisados os resultados da turma F, o 

12ºC. Esta análise será feita em função do sexo, dispondo cada um deles de 

uma tabela. 

 

 Inicio Fim Diferença t p 

TRX 41,9±10,1 43,1±9,5 1,2 - 0,4 0,675 

Burpees 16,4±3,7 19,7±4,3 3,2 - 2,9 0,014 

Equilíbrio 30,3±4,4 35,2±3,3 4,9 - 4,1 0,002 

Kettlebell 24,7±3,9 35,2±3,3 1,8 - 1,4 0,183 

Saltar corda 85,3±26,6 100,2±22,5 14,9 - 2,9 0,014 

Bola Medicinal 28,8±7,2 37,7±8,3 8,9 - 4,6 0,001 

Tempo 219,6±30,3 193,2±32,4 26,3 5,2 0,000 

Figura 20: Resultados da Turma F : Sexo 0 

 

Estes resultados permitem afirmar que, no sexo feminino, existe uma 

melhoria dos resultados da primeira para a última avaliação, em todos os 

testes. Estas melhorias são observáveis, nas duas primeiras colunas, pelo 

aumento (no teste de exercícios isolados) da média do teste inicial para o teste 

final. No teste do circuito (tempo) esta melhoria é observável pela diminuição 

da média da avaliação inicial para a final o que transmite uma realização mais 

rápida do circuito, que era o pretendido.  

Verifica-se, na última coluna, que os resultados obtidos nos burpees, 

equilíbrio, saltar à corda, bola medicinal e na realização do circuito são 

estatisticamente significativos, isto é, situam-se dentro do valor de significância 

estipulado (p  inferior a 5% (0,05)). No TRX e kettlebell os resultados obtidos, 

apesar de se verificar uma melhoria, esta não é estatisticamente significativa. 
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 Inicio Fim Diferença t p 

TRX 58,8±4 58,8±11,4 0 0 1 

Burpees 25,2±6,9 28,4±3,4 3,2 - 0,8 0,462 

Equilíbrio 37,6±1,1 37±2,9 0,6 0,6 0,607 

Kettlebell 32,4±7,5 33,4±3,7 1 - 0,3 0,792 

Saltar corda 92,4±31,4 122,6±46 30,2 - 2,9 0,042 

Bola Medicinal 50,2±11,9 61,6±6,1 11,4 - 3,6 0,023 

Tempo 153,4±14,9 140,2±10,3 13,2 1,8 0,139 

Figura 21: Resultados da Turma F : Sexo 1 

 

Estes resultados permitem afirmar que, no sexo masculino, existe uma 

melhoria dos resultados da primeira para a última avaliação, excluindo no TRX 

que os resultados se mantêm e no equilíbrio que pioram. Estas melhorias são 

observáveis, nas duas primeiras colunas, pelo aumento (no teste de exercícios 

isolados) da média do teste inicial para o teste final. No teste do circuito 

(tempo) esta melhoria é observável pela diminuição da média da avaliação 

inicial para a final o que transmite uma realização mais rápida do circuito, que 

era o pretendido.  

 Verifica-se, na última coluna, que apenas os resultados obtidos no saltar 

à corda e bola medicinal são significativos, isto é, situam-se dentro do valor de 

significância estipulado (p  inferior a 5% (0,05)). Nos restantes resultados 

obtidos, nos que há melhoria, essa melhoria não é estatisticamente 

significativa. 

 

 

6.7- Conclusões 

A aplicação desta bateria de testes e do programa de desenvolvimento da 

aptidão física durante as aulas de Educação Física 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 do 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 
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corporais em tudo 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 testes 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 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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7- Conclusões e Ilações para o Futuro 

 

O estágio profissional foi sem dúvida uma experiência que jamais 

esquecerei e que me fez entender melhor a profissão docente, para além de ter 

sido um local privilegiado para poder confrontar o conhecimento adquirido na 

minha formação de base com a prática da profissão docente. As minhas 

espectativas iniciais eram mesmo essas, as de poder estar inserido na 

realidade docente para perceber melhor a profissão e o meu nível de 

preparação para a mesma. 

O professor de Educação Física tem que ser multidisciplinar para poder 

desenvolver coerentemente as suas funções, porque não tem apenas como 

função o ensino dos seus alunos, tem também funções variadas na relação 

com toda a comunidade escolar. Neste sentido, acho-me agora melhor 

preparado para no futuro poder exercer essa função. Não foram apenas as 

tarefas do processo ensino aprendizagem que me fizeram evoluir, foram 

também as relações com a comunidade escolar principalmente com os alunos. 

No meu processo de formação inicial que agora termina, o estágio 

profissional foi a unidade didática com mais significância, pelo motivo de ser 

um agrupar de todos os conhecimentos. O trabalho desenvolvido este ano de 

estágio profissional com dedicação e empenho, foi fundamental para a minha 

formação enquanto professor de educação física. Consegui experimentar e 

vivenciar a realidade do Ensino em Portugal, todo o funcionamento burocrático 

e pedagógico de uma escola e de uma turma. Em relação à perspetiva de 

saber o meu nível de preparação para a profissão docente, não estava 

preparado, estando agora com um nível de preparação ajustado às 

necessidades da profissão, sendo por isso que o ensino é supervisionado pelo 

facto dos estudantes estagiários não terem nível suficiente de preparação 

Não posso deixar de realçar a importância dos meus colegas estudantes 

estagiários, do meu núcleo de estágio e do outro existente na escola, que como 

ocorre na profissão docente foi através da partilha e da discussão de ideias que 

conseguimos evoluir. A professora cooperante por ter sido incansável na 

procura da minha superação e no seu auxílio com o seu conhecimento prático; 

e a professora orientadora pela disponibilidade e correção deste mesmo 

documento. 
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Em suma, posso afirmar que fiquei a gostar ainda mais da profissão 

docente e que quero fazer dela a minha profissão, sei como é complicado na 

sociedade atual exercer uma profissão, ainda mais quando se trata da 

profissão docente que é a que sempre desejei, mas tenho esperança que a 

mesma esteja mais acessível aos professores recém-formados em breve e que 

deste modo possa ser feliz a fazer o que gosto.  
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Anexos 

 

Anexo I – Mapa de distribuição de matérias 

  

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 
Minha 

proposta 

 

Aptidão Física (Avaliação) 4 Aptidão Física (Avaliação) 5 Aptidão Física (Avaliação) 
3 12 12 

JDC - Basquetebol 16     

32 40 

JDC - Voleibol 4 JDC - Voleibol 12   

Trabalho Teórico 2 Teste Teórico 1+1   4 4 

Ginástica (Solo, Aparelhos) 9 Ginástica (Solo, Aparelhos)  6   

20 20 

  
Ginástica Acrobática (pares, 

trios, quadras e pirâmides) 
1 

Ginástica Acrobática (pares, 

trios, quadras e pirâmides) 
4 

  Natação 9   9  

Apresentação 2     2 1/2 

    DespRaq. Ténis 11 11 14 

Auto-Avaliação 1 Auto-Avaliação 2 Auto-Avaliação 1 4 3 

 
38 

UL 
 37UL  19UL 

94UL 96UL 
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Anexo II – Cartazes da conferência: “Exercício Físico, Performance, Saúde e 

Estética”; e “Fit Games 

 

 

 

 

 

Biblioteca M unicipal de Santo Tirso 

1ª Sessão: 9h-10:30h 
2ª Sessão: 10:30h-12h 

O rganizado  po r: N ú cleos de E stá gio  de E ducaçã o  Física 

“Exercício Físico, Performance, 

Estética e Saúde“ 

7 

 Março 

Conferencista:  

Prof. Dr. Rui Garganta 

Biblioteca Municipal de Santo Tirso 

1ª Sessão: 9h-10:30h 

2ª Sessão: 10:30h-12h 

Organizado por: Núcleos de Estágio de Educação Física 

Exercício Físico, Performance, Estética e 

Saúde 

7  

Março 

Conferencista:  

Prof. Dr. Rui Garganta 
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