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RESUMO	  
 

Espelhar a minha caminhada ao longo do Estágio Profissional de forma 

crítica e fundamentada, é o propósito primordial do presente Relatório de Estágio. 

A reflexão, elemento chave para o desenvolvimento profissional do professor, foi o 

meio primordialmente utilizado para transmitir todo o meu processo de 

crescimento ao longo desta experiência formativa. O ano de estágio é encarado 

como o confronto com a realidade, onde há a oportunidade de pôr em prática o 

que foi adquirido ao longo de cinco anos de formação. 

O Estágio Profissional ocorreu na Escola Secundária Filipa de Vilhena, num 

núcleo de estágio constituído por três elementos, sob o acompanhamento 

supervisionado de um professor da escola, denominado de professor cooperante e 

de um professor da Faculdade, designado de professor orientador. 

Com o intuito de elucidar, não só o meu percurso, mas também demonstrar o 

porquê da direção que abracei, o presente documento encontra-se estruturado em 

seis capítulos. O primeiro é referente à “Introdução”. O segundo denomina-se de 

“Dimensão Pessoal” onde apresento o meu percurso de vida, como também as 

minhas expetativas em relação ao Estágio Profissional. O terceiro diz respeito ao 

enquadramento da prática profissional, onde caracterizo e reflito sobre os 

diferentes contextos em que este esteve inserido, completado com uma reflexão 

acerca do tema Ser Professor. No quarto capítulo, “Realização da Prática 

Profissional”, percorro todo o trabalho e percurso desenvolvido ao longo do 

Estágio Profissional, tendo em conta as três áreas de desempenho docente (Área 

1- Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Área 2 e 3 - Participação 

na Escola e Relações com a Comunidade; Área 4 - Desenvolvimento Profissional). 

Este capítulo foi desenvolvido tendo por base as reflexões elaboradas, 

como também todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo servindo de um 

dos principais veículos para a minha evolução enquanto professor. O capítulo 5 é 

exclusivamente dedicado ao Estudo de Investigação-Ação, intitulado de “Relação 
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entre os níveis de atividade física e a aptidão cardiorrespiratória em jovens 

portugueses”, que visa demonstrar se jovens ativos têm melhor desempenho nos 

testes que avaliam a aptidão cardiorrespiratória nas escolas. Por fim, no sexto 

capítulo, “E chega assim o final da linha... que futuro?” enfatizo o grande 

contributo desta experiência na minha formação académica e no meu 

desenvolvimento pessoal, como também as perspetivas em relação ao futuro 

profissional e pessoal. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

REFLEXÃO; CONHECIMENTO PEDAGÓGICO DO CONTEÚDO, 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. 
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ABSTRACT	  
 

Mirroring my walk along the Professional internship in a critical and 

reasoned manner is the primary purpose of this Internship Report. The reflection, 

the key element for teacher professional development was primarily the mean used 

to convey all my growth process throughout this formative experience. The 

internship year is seen as the confrontation with reality, where there is the 

opportunity to put into practice what has been gained over five years of training. 

 The Professional Internship occurred in Filipa de Vilhena Secondary High 

School, a training group consisting of three elements, under the supervision of a 

supervised schoolteacher, called cooperative teacher and a professor at the faculty, 

designated mentor teacher. 

 In order to elucidate not only my career, but also demonstrate why the 

direction we embraced, this document is structured into six chapters. The first 

refers to the "Introduction". The second is called a "Personal Dimension" where I 

present my journey of life as well as my expectations in relation to the internship. 

The third concerns the framework of professional practice, which characterizes and 

reflects on the different contexts in which it was inserted, complete with a reflection 

on the subject Being Teacher. In the fourth chapter, "Realization of Professional 

Practice", I walk all the work developed over the Internship, taking into account the 

three areas of teaching performance (Area 1 - Organization and Management of 

Teaching and Learning; Area 2 and 3 - Participation in School and Community 

Relations; Area 4 - Professional Development). 

 This chapter was developed based on the elaborate reflections, as well as 

all the work done throughout the school year, serving as a major vehicle for my 

evolution as a teacher. Chapter 5 is devoted exclusively to the Study of Research-

Action, titled "Relationship between levels of physical activity and cardiorespiratory 

fitness in young Portuguese", which aims to demonstrate whether active youth 

perform are better on tests that evaluate cardiorespiratory fitness in schools. 



 XIX 

Finally, in the sixth chapter, "And so comes the end of the line ... what future?" I 

emphasize the major contribution of this experience in my academic training and 

my personal development, as well as perspectives on the professional and 

personal future. 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

REFLECTION; PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE, PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT. 
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Este documento foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional (EP), 

unidade curricular inserida no plano de estudos do segundo ano do 2º Ciclo em 

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

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Caracteriza-se por Relatório de 

Estágio (RE), onde está descrito de forma reflexiva todos os aspetos, momentos, 

situações e tarefas que ocorreram ao longo do EP. É dessa forma que Dewey cit. 

por  Alarcão (1996a, p. 175) refere que a reflexão “é uma forma especializada de 

pensar” sobre as nossas crenças e práticas porque é através dela que justificamos 

as nossas ações e convicções. 

O EP é o culminar de toda a formação inicial adquirida ao longo de cinco 

anos, onde todas as aprendizagens favoreceram um acumulo de conhecimentos 

fundamentais para poder cumprir as tarefas solicitadas. A formação inicial é 

considerada por Peretti cit. por  Garcia (1992) o primeiro nível que deverá levar a 

manter a qualidade do ensino, sendo que o EP marca o ponto de partida para tal, 

visto que é um agente potenciador de socialização, na medida em que 

proporciona e favorece as primeiras experiências e vivências de intervenção 

pedagógica, que poderão moldar todo o percurso profissional (Albuquerque, 2003). 

Por conseguinte, a prática de ensino para os futuros professores, oferece a 

oportunidade de entrar na cultura escolar e nos seus diversos elementos (Batista 

& Queirós, 2013). 

Segundo Matos (2012a, p. 3), o EP é considerado “um projeto de formação 

do estudante”, onde é necessário colocar em prática de forma contextualizada 

todo o conhecimento adquirido ao longo de todo o processo de formação e deverá 

conduzir ao “domínio das competências requeridas pela profissão docente” 

(Proença, 2008, p. 119). Neste sentido, entendo que o EP é o princípio de um 

grande processo de desenvolvimento profissional do estudante/estagiário pautado 

por uma prática progressiva e orientada, em contexto real, que visa desenvolver 

as competências profissionais que promovam um desempenho crítico e reflexivo, 

capaz de responder aos desafios e exigências da profissão docente. 
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O EP decorreu na Escola Secundária Filipa de Vilhena (ESFV), situada no 

concelho do Porto, mais precisamente na freguesia de Paranhos. Esta experiência 

profissional inicial ocorreu num núcleo formado por mais dois estudantes 

estagiários, tendo o nosso acompanhamento sido efetuado pelo PC, atuando 

essencialmente na escola, e o professor orientador, operando a partir da FADEUP. 

Neste processo de estágio profissional, orientei em conjunto com o PC, o 

processo de ensino e aprendizagem de uma turma de 10º ano do Curso de 

Ciências e Tecnologias, ao longo de todo o ano letivo. Também fez parte deste 

percurso a regência a uma turma do 11º ano do curso profissional  no ensino e 

aprendizagem de um modulo de Dança. Todos os alunos em conjunto com o 

professor cooperante, desempenharam um papel fundamental em toda a minha 

caminhada e processo de indução profissional, visto que  permitiram o meu 

crescimento como professor em cada obstáculo e desafio que  foram aparecendo  

ao longo de EP e aos quais procurei dar a melhor resposta no sentido de 

promover aprendizagens para ambos os lados. 

Na tentativa de que este documento espelhe tudo o quanto foi realizado por 

mim, nos vários domínios da vida de um professor em contexto escolar enquanto 

professor estagiário, organizei o meu Relatório de Estágio em seis capítulos. O 

primeiro refere-se à “Introdução”, onde se caracteriza o EP e são apresentados os 

seus objetivos, assim como é esclarecido a finalidade da realização deste RE. O 

Segundo denomina-se de “Dimensão Pessoal” onde “pinto” levemente, o meu 

percurso de vida dando enfoque à minha paixão pelo desporto e das razões que 

me levaram a decidir pela docência. É também referida as minhas expectativas 

em relação ao EP. O terceiro capítulo diz respeito ao enquadramento da prática 

profissional, onde caracterizei, desenvolvi e refleti sobre os diferentes contextos 

em que o EP encontrou-se inserido, tais como a Escola, o Núcleo de Estágio, o 

Grupo Disciplinar e a turma. Ainda neste capítulo foi feita uma reflexão acerca do 

tema Ser Professor. No quarto capítulo, “Realização da Prática Profissional”, 

percorro todo o trabalho e percurso desenvolvido ao longo do EP, tendo em conta 
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as três/quatro áreas de desempenho docente (Área 1 - Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem; Área 2 e 3 - Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade; Área 4 - Desenvolvimento Profissional). Este capítulo foi 

desenvolvido em função do Projeto de Formação Individual (PFI) e baseou-se nas 

reflexões elaboradas ao longo do ano letivo com o intuito de expor de forma 

contextualizada todo o processo vivenciado. O capítulo 5 é exclusivamente 

dedicado ao Estudo de Investigação-Ação, intitulado de “Relação Entre Os Níveis 

De Atividade Física E A Aptidão Cardiorrespiratória Em Jovens Portugueses”, que 

visa demonstrar se jovens ativos têm melhor desempenho em testes que avaliam 

a aptidão cardiorrespiratória nas escolas. Por fim, no sexto capítulo coloco, em 

tom retórico, a enfâse na seguinte expressão: “E agora... que futuro?” onde 

enfatizo o grande contributo desta experiência na minha formação académica e no 

meu desenvolvimento pessoal, como também  foco as perspetivas e expetativas 

futuras em relação ao futuro profissional e pessoal. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL  
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Faço minhas as palavras de António Machado (poeta espanhol do séc. XX), 

“O caminho faz-se caminhando”, mas acrescentando que este deve conter muita 

utopia para que se torne mais agradável à medida que vamos avançando. Sem os 

sonhos o que restava do caminho? Nada, seríamos apenas seres deambulantes. 

Hoje sou uma pessoa muito diferente... passei pela extasiante mas profícua 

experiência do EP que agora venho vos contar e que muito dificilmente será 

passível de ser relatada com palavras. 

2.1 Reflexão autobiográfica 
 

Chamo-me Heribar Hervard Leite Morais Estrela, nascido a 26 de abril de 

1977, de origem luso cabo-verdiana, natural de Cabo Verde, um paraíso composto 

por dez ilhas espalhadas pelo oceano atlântico. Desde muito cedo me destaquei 

pela positiva nas áreas da educação física escolar e das práticas físicas em 

contexto não escolar, tendo contado com participações em várias edições dos 

jogos escolares do país nas modalidades de andebol, futebol e Basquetebol. Na 

minha vila, agora cidade de Santa Maria, muitos me apelidavam de “ninja”, uma 

vez que nunca estava parado e queria estar sempre aos saltos mortais nos 

intervalos das aulas.  

Sempre fui um forte amante do desporto mas para mim, a minha verdadeira 

viagem a sério no mundo da desporto começou em 2009 quando entrei no 

primeiro ano da licenciatura em ciências do desporto na FADEUP pelo programa 

de maiores de 23 anos. A par dessa inconfundível paixão pelo desporto, um dos 

motores fulcrais da escolha pelo curso foi a oportunidade de entrar para a 

faculdade e alcançar um nível académico que no futuro me permitiria acalentar 

uma vida mais tranquila e digna no meu pais de origem. Uma vez que já residia 

em Portugal, sendo já praticante e instrutor de Taekwondo a nível federativo, 

apercebi-me do jeito para ensinar e da paixão e gozo que essa área/profissão me 

dava para não deixar de referir que marcou o início da minha participação em 
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competições universitárias a nível europeu. Sentia que seguir esse curso seria 

duplamente benéfico para mim; se por um lado dar-me-ia as ferramentas para 

exercer a docência em contexto escolar e não escolar, por outro permitiria estar 

em contato direto com outras modalidades desportivas e das quais nunca tinha 

tido vivências anteriores. Falo por exemplo, do caso da ginástica e das suas 

diversas vertentes onde se destaca a ginástica artística que passei a praticar 

desde o primeiro ano de licenciatura até à presenta data.   

Saber precisar o exato momento onde decidi que queria ser professor de 

educação física não é fácil. As decisões, sejam mais ou menos precipitadas, têm 

sempre na sua base vários aspectos e motivos. Penso que esta escolha foi 

tomada tendo em conta vários episódios vividos em determinados períodos da 

minha vida principalmente quando fui convidado pela professora Alda Corte Real 

para desempenhar funções de treinador ajudante de uma turma de alunas da 

ginástica artística feminina na Sport Clube. Se antes, já sentia o “bichinho” pelo 

ensino mas não tinha certezas, a experiência vivida enquanto treinador ajudante 

vieram colmatar todas as dúvidas e firmar a minha intenção sobre o caminho a 

seguir após terminar a licenciatura.  

 A licenciatura caraterizou-se por “duros 3 anos de luta” para conseguir 

terminar com sucesso apesar de todos os condicionantes e dificuldades, A 

ausência da família e a falta de apoios, foram as minhas principais barreiras aos 

quais, com muito orgulho e esforço, consegui ultrapassar com sucesso. Hoje, 

estou na fase final de uma formação cujo futuro é incerto, mas nem por isso deixo 

de estar menos empenhado e dedicado, no sentido de aprender a ser um 

professor que sabe estar, que sabe dar e receber, um professor atento e pronto a 

responder às necessidades dos seus alunos. 

 

2.2 Expetativas em relação ao Estágio Profissional 
 

Concluída a longa caminhada da licenciatura e do primeiro ano do 2o ciclo, 

cheguei ao tão esperado e desejado 2o ano do 2o ciclo, o Estágio Profissional (EP). 
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É o culminar de um percurso cheio de emoções, trabalho e dedicação. É o 

momento no qual pude aplicar todos os conhecimentos que fui colhendo ao longo 

da minha formação inicial. Foi a oportunidade de testar as minhas competências 

no contexto real. Talvez por tudo isso, o EP foi um momento muito aguardado e 

portanto, conteve um baú de sentimentos muito díspares. Por um lado 

sustentaram os meus medos, mas por outro engrandeceram a minha força de 

vontade tornando-me mais forte e capaz para lidar com as situações surgidas no 

processo de ensino aprendizagem. Nele pude vivenciar as minhas dúvidas, 

receios e colocá-los em prática. A ansiedade e as expectativas estiveram sempre 

presentes, principalmente quando o momento de Ser Professor se aproximava, 

resultando num aglomerado de dúvidas e incertezas. Como seria recebido na 

escola? Como seria o PC? A turma seria indisciplinada ou empenhada? Iriam 

receber-me bem? Conseguiria desempenhar as tarefas e o papel de professor? 

Conseguiria estar à altura do desafio imposto pelas exigência do EP? Foram estas 

questões que me acompanharam desde a saída do resultado das candidaturas às 

escolas até ao momento de ser confrontado com o contexto propriamente dito.  

Desde o primeiro contacto com aqueles que serão para sempre “os meus 

alunos” e durante todo o tempo do EP, ganhei confiança em mim e perdi o medo 

dos obstáculos que poderia vir a enfrentar. Sempre soube que iria ser um trajeto 

longo, delicado, baseado no rigor mas também prazeroso. Como tal, sabia que os 

obstáculos poderiam ser mais ou menos difíceis de ultrapassar, mas sempre 

acreditei que, com empenho e determinação, os iria superar ou pelo menos essa 

era a minha intenção. 

“O Estágio Profissional é o eixo central na formação de professores, pois, é 

através dele que o profissional conhece os aspectos indispensáveis para a 

formação da construção da identidade e dos saberes do dia-a-dia” (Pimenta & 

Lima, 2004). São vários os autores a afirmar veementemente a importância do 

estágio no processo de formação dos professores. É o momento onde o estagiário 

consegue discernir as suas principais falhas, tornando-se possível, através da 
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reflexão, retirar benefícios dos próprios erros. O estágio é, portanto, o local ideal 

para distinguir aquilo que necessitamos aprender, aperfeiçoar e melhorar. 

De acordo com Francisco & Pereira (2004), o estágio é a forma 

institucionalizada de fazer a transição de aluno para professor - “O aluno de tantos 

anos descobre-se no lugar de professor” e, como tal, para mim é considerado um 

período importante de aprendizagem e confirmação de todas as expectativas 

inicialmente depositadas. 

Por reconhecer o papel do estágio na minha formação, deleguei-lhe um  

número variado de expectativas e tracei vários objectivos. Desde o início do meu 

percurso académico encarei esta caminhada com o rigor e exigência que nesta 

faculdade vigora. Por isso, prometi ser incessante na procura da competência e da 

excelência, com o intuito de poder evoluir, crescer e sobretudo ensinar. 

Queria aprender, mas aprender a fazer bem! Queria ser capaz de tomar as 

decisões certas nos momentos indicados, para que os alunos evoluíssem e 

crescessem nos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e assim, 

conseguisse formar jovens empenhados, entusiastas e desportivamente cultos e 

competentes. 

Ansiava incutir nos meus alunos o gosto pelo exercício físico, para que eles 

praticassem desporto, no espaço formal da sala de aulas de Educação Física, 

mas também nos seus tempos livres. Pretendia que estes percebessem o quão 

importante é ter um estilo de vida ativo e saudável e qual o papel do exercício 

físico na vida de cada um. Foi sempre minha intenção conseguir alcançar uma 

forte ligação com os alunos, esperando que, no fim do ano lectivo, eles 

guardassem boas recordações das aulas do professor estagiário e dos momentos 

proporcionados. 

Sabia que tudo isto apenas seria possível se conseguir minimizar a 

distância que há entre a teoria e a prática. Por isso, foi minha intenção explorar o 

caminho da reflexão, no sentido de ser capaz de encontrar novos saberes e 

colmatar futuras falhas. As minhas expectativas para o estágio eram amplas e 

ambiciosas. No meu processo de integração na vida profissional tive vários atores; 
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para além dos alunos, com papéis fundamentais para que a minha formação fosse 

completa, tive como parceiros de viagem o Professor Orientador, o Professor 

Cooperante, os meus colegas de estágio, os outros professores, quer de 

Educação Física, quer de outras disciplinas, assistentes operacionais, os pais, 

enfim, todos aqueles que constituem a comunidade educativa. Por isso, desejei 

que todos eles fossem uma fonte de aprendizagem e me proporcionassem todas 

as experiências possíveis. Naturalmente aguardei dos pais e assistentes 

operacionais aprendizagens completamente distintas dos professores, mas penso 

que o meu desenvolvimento profissional também passou pela convivência com 

cada um desses atores. 

Esperava que o PO me acompanhasse durante todo este processo de 

formação e me pudesse orientar para o caminho da excelência. Tinha a certeza 

que  o PC também seria fundamental, pois teria a principal função de me integrar 

de forma progressiva naquela que será a minha vida profissional futura. Dele 

aguardei a exigência e compreensão e, principalmente, as pistas, as sugestões e 

os desafios para buscar as melhores soluções. Também acreditei que os meus 

colegas de estágio seriam muito importantes neste meu percurso. Com eles queria 

aprender, errar e crescer. Apesar de, por norma, ter sido habituado a trabalhar a 

solo, desejei, sobretudo que o Núcleo de Estágio fosse unido e forte, pois iríamos 

passar juntos um ano lectivo marcante para as nossas vidas. Com eles iria 

partilhar muitos momentos, as alegrias e dissabores desta experiência e, portanto, 

com eles me transformaria num melhor profissional. 

Em suma, pretendi e sobretudo ansiei acabar o ano sendo um professor 

eficaz, a caminhar a passos largos para o “bom porto” da competência. Sabia que 

era um caminho longo a percorrer, mas tinha uma forte convicção e esperança de 

alcançar e assim estar apto para o mercado de trabalho. 

Todos os dias tenho mais uma ambição, um projeto novo, sempre mais 

uma meta a desejar e a cumprir…O desporto sempre foi fonte de vários 

ensinamentos. Com ele aprendi a compartilhar e a dividir alegrias e dificuldades e, 

ao mesmo tempo, a ser autónomo, a ter espírito de sacrifício, força e “garra”, a 
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esforçar-me até conseguir vencer. E foi através destes postulados que tentei 

cumprir todos os novos projetos e o sonho de ser professor numa escola! 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  
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3.1 O Estágio 
 
 O EP revela-se como a unidade curricular que consta do plano de estudos 

do 2º Ciclo em Ensino da EF nos Ensinos Básico e Secundário com maior peso, 

estando inserido nos 3º e 4º semestres do 2º ano. É considerado uma peça vital 

no processo de formação e construção da identidade do professor, principalmente 

ao nível do conhecimento orientado para a realidade escolar (Cardoso, 2009). 

Neste sentido, de acordo com as normas orientadoras do EP, este é 

considerado um projeto de formação que apresenta como objetivo formar “o 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade” (Matos, 2012a, p. 3). 

A mesma autora reconhece ainda que o EP procura também desenvolver as 

competências profissionais, como forma de desenvolver nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da 

profissão. Por consequente, o EP é desenvolvido num contexto real de trabalho, 

onde há aplicação prática das competências e conhecimentos adquiridos ao longo 

do processo de formação inicial e do curso, sendo considerado um espaço 

excecional à concretização da articulação entre a experiência de campo e a 

formação teórica veiculada no contexto universitário (Caires, 2001). 

Posto isto, com o intuito de compreender toda a sua dimensão, torna-se 

imprescindível realizar o seu enquadramento de forma mais aprofundado. 

 

3.2. Enquadramento Legal e Institucional do Estágio Profissional  
 

O Estágio Profissional é a etapa final do Ciclo de Estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de Educação Física da FADEUP. Está regulamentado 

pelo Decreto-lei nº. 74/2006 de 24 de Março, atualizado pelo Decreto-Lei nº. 

107/2008 de 25 de Junho, pelo Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro e 

demais legislação aplicável, no que diz respeito aos cursos de 2º ciclo, bem como 

o Regulamento Geral dos Cursos de 2º Ciclo da Universidade do Porto. 
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O Regulamento da Unidade Curricular do EP refere que “A iniciação à 

Prática Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino 

da Educação Física FADEUP integra o Estágio Profissional – Prática de Ensino 

Supervisionada, rege-se pelas normas da instituição universitária e pela legislação 

específica acerca da Habilitação Profissional para a Docência” (Matos, 2012b, p. 

2). 

Em termos legais, referindo o decreto-lei 43/2007, neste estão 

comtempladas as condições necessárias para a obtenção de habilitação 

profissional para a docência num determinado domínio. É referido no artigo 14º 

que as atividades integradas na componente de iniciação à prática profissional 

têm de incluir a observação e colaboração em situações de educação e ensino e a 

prática de ensino supervisionado, correspondendo ao EP com relatório final. Estas 

atividades devem proporcionar aos estudantes-estagiários “experiências de 

planificação, ensino e avaliação, de acordo com as competências e funções 

delegadas ao docente, dentro e fora da sala de aula” ("Ministério da Educação", 

2007, p. 1324). Assim sendo, segundo o Artigo 17º, o grau de mestre só é 

conferido aos estudantes que obtenham o número de créditos previstos para o 

ciclo de estudos de mestrado, através da aprovação em todas as unidades 

curriculares e da aprovação da defesa do RE em ato público ("Ministério da 

Educação", 2007, p. 1325). 

A legislação que regulariza os estágios na área do ensino tem sofrido 

alterações relevantes. Se outrora o estágio era remunerado e cada estagiário era 

o professor efetivo da disciplina, cabendo ao PC apenas a observação do 

processo, os moldes atuais são bem diferentes. Neste momento os estudantes 

estagiários, para além de não serem remunerados, não são os professores 

titulares da turma, sendo supervisionados em todas as aulas que leccionam pelo 

PC. Por sua vez o Professor Orientador, observa os estudantes estagiários em 

três momentos, um por período escolar, sendo a supervisão pedagógica a peça 

fundamental do Estágio Profissional. 
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  De acordo com as normas orientadoras do EP, este encontra-se organizado 

consoante três/quatro áreas de desempenho fundamentais previstas no 

Regulamento do EP, sendo que as áreas 2 e 3 se encontram fundidas numa só. 

Deste modo, as áreas de desempenho designam-se de: Área 1 - “Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem”, Área 2 e 3 - “Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade” e Área 4 - “Desenvolvimento Profissional” (Matos, 

2012a) Em cada área de desempenho é discriminado o seu âmbito, o objetivo 

geral, as competências gerais e as tarefas a realizar. 

 A Área 1 engloba as tarefas de conceção, planeamento, realização e 

avaliação do ensino, cujo objetivo é adoptar uma estratégia de intervenção, 

orientada por objetivos pedagógicos. As Áreas 2 e 3 abrangem todas as atividades 

não letivas realizadas pelo estudante-estagiário com o intuito de se integrar na 

comunidade escolar, contribuindo para o conhecimento das condições locais da 

relação educativa e explorar a ligação entre a escola e o meio. Por último, a Área 

4 abarca todas as atividades e vivências relevantes da competência profissional 

para difundir o sentido de pertença e identidade profissional, a colaboração e 

abertura à inovação, partindo e dando ênfase à reflexão acerca das condições e 

do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional. 

 

3.3. Contexto Funcional 

3.3.1 A Minha Escola de Estágio - Uma breve viagem… 
 

 Iniciando esta minha contextualização no sentido de perceber o significado 

de escola como instituição, facilmente percebemos, e recorrendo ao dicionário, 

que escola é o estabelecimento de ensino, constituída por um conjunto formado 

pelos professores, pelos alunos e outros funcionários cujo o principal objetivo é 

educar proporcionando um conjunto de experiências que contribuem para o 
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desenvolvimento de conhecimentos teóricos e práticos dos intervenientes (Porto 

Editora, 2011) 

 Ezpeleta & Rockwell veem a escola como um espaço sociocultural, 

ordenado numa dupla dimensão. Institucionalmente, por um conjunto de normas e 

regras que procuram unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos, e 

quotidianamente, por uma complexa trama de relações sociais entre os sujeitos 

envolvidos, que incluem alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias 

individuais ou coletivas e transgressão de acordos (citado por Dayrell, (s/d)). 

Torres (2008), vê a escola como um entreposto cultural, isto é, um espaço 

de cruzamento de culturas, de metamorfoses quotidianas de poder e de conflito, 

de relações diferenciadas entre atores escolares e educativos. A realidade escolar 

é socialmente construída e portanto, em permanente estado de reconfiguração 

cultural. A escola é considerada uma organização social, inserida e articulada com 

o contexto local e singular, com identidade e cultura própria, produzindo modos de 

funcionamento e resultados educativos muito diferenciados (Canário, 2005, p. 53). 

Deste ponto de vista, o estabelecimento de ensino emerge como uma construção 

social cuja configuração e funcionamento têm como elementos decisivos a ação e 

a interação dos diferentes atores sociais presentes. 

A escola onde realizei o EP foi a Escola Secundária Filipa de Vilhena. Do 

ponto de vista teórico e prévio ao conhecimento das instalações escolares, as 

condições do espaço eram aliciantes, já que a escola tinha sido remodelada 

recentemente e aparentava características inovadoras. Hoje sei que nem tudo o 

que parece é e que muitas destas características perderam força depois de 

devidamente analisadas. Sobre este aspeto serão tecidos um aprofundamento 

mais à frente. 

A origem da ESFV está ligada à criação do curso preparatório para o 

ingresso no Instituto Industrial e Comercial, em 1898. Desde então, a Escola teve 

várias designações como Escola Preparatória Mouzinho da Silveira (1919-1930), 

Escola Comercial Mouzinho da Silveira (1930-1948), Escola Comercial Filipa de 

Vilhena (1948-1974) e, na sequência das mudanças de abril de 1974, Escola 
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Secundária Filipa de Vilhena, tendo funcionado em diferentes edifícios distribuídos 

pela cidade do Porto até se instalar no atual, que foi inaugurado em 1959, no dia 

28 de maio e requalificado em 2010.  

A escola localiza-se na rua do Covelo, na freguesia de Paranhos, sendo 

esta a maior freguesia da cidade do Porto e uma das maiores do país. 

A sua localização estratégica tem a vantagem de permitir que em termos de 

acessos, a escola esteja muito bem localizada, estando perto da Via de Cintura 

Interna, com paragens de autocarro e metro muito próximas, o que facilita a 

frequência de alunos oriundos de várias freguesias e mesmo concelhos (por 

exemplo, Gaia, Matosinhos ou Maia). Este aspeto interfere, obrigatoriamente, na 

sua população escolar, que tem origem quer em bairros camarários, quer em 

áreas residenciais da classe média-alta. 

 A escola possuí atualmente o 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário os Cursos Científico-Humanísticos de Ciências Socioeconómicas, 

Artes Visuais, Línguas e Humanidades, Ciências e Tecnologias e os Cursos 

Profissionais de Técnico de Gestão do Ambiente e Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos. 

 Relativamente ao departamento de EF, o grupo de recrutamento era 

composto por 7 professores e 3 estudantes-estagiários. Este possuía um 

planeamento anual de EF onde as matérias/modalidades se encontravam 

distribuídas pelos seis anos de ensino e de acordo com o roulement de ocupação 

dos espaços de aula existentes na escola. Essa distribuição foi realizada tendo em 

conta as várias condicionantes impostas pelos espaços de aula, e também pelo 

material disponível (Anexo I). 

 Para a disciplina de Educação Física, a escola dispõe de um ginásio grande 

(E1), um ginásio pequeno (E2), um campo polidesportivo exterior coberto (E3), um 

campo polidesportivo exterior descoberto (E4) e uma sala de aula. Em função das 

potencialidades de cada um destes espaços e das indicações presentes nos 

Programas Nacionais de Educação Física são definidas as matérias passíveis de 

lecionar em cada um deles para os vários anos letivos. 
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Os espaços estão em boas condições, mas apresentam algumas limitações, 

que são de especial interesse analisar separadamente, já que foram um fator 

extremamente influenciador na conceção, planeamento e realização do ensino. 

Em relação ao ginásio grande (E1), este espaço tem cerca de 20x11 metros 

e está preferencialmente destinado às modalidades de Voleibol, Badminton, 

Ginástica (aparelhos e acrobática), Corfebol e Atletismo (Salto em Altura). As 

limitações deste ginásio foram comunicadas à direção pelo Grupo de Educação 

Física sempre com o intuito de as colmatar. Entre elas destaca-se a 

impossibilidade de montar os postes para fixar as redes de Voleibol e de 

Badminton e a existência de tábuas quebradas no piso. Esta limitação influencia 

as aulas e especialmente o Desporto Escolar, no âmbito do voleibol, dificultando a 

realização de jogos competitivos na escola. 

 Em relação ao ginásio pequeno (E2), pelas suas reduzidas dimensões e 

especialmente pelo seu pé-direito demasiado baixo, é apenas possível a 

lecionação de algumas modalidades, como a Dança e a Ginástica (Solo). 

O campo exterior coberto (E3) é bastante amplo, com as dimensões de um 

campo de Andebol, possuindo duas balizas, quatro tabelas de Basquetebol e 

linhas marcadas no chão para diversas modalidades como Andebol, Basquetebol 

(dois campos), Voleibol e Futebol de 5. Além destas modalidades, neste espaço, 

também se poderá lecionar Atletismo (corridas) e Bitoque Rugby. Este espaço é 

ainda envolvido por uma rede, que vai desde o teto até ao solo e que impede a 

saída das bolas para fora deste local. A qualidade do solo, aliada à fraca cobertura, 

limita a prática das modalidades em tempo de chuva já que fica demasiado 

escorregadio colocando em causa a integridade física dos alunos. 

O percurso dos balneários até este espaço não apresenta qualquer 

cobertura, obrigando alunos e professores a molharem-se quando as condições 

climatéricas assim ditarem. 

No campo exterior descoberto as dimensões são ligeiramente mais 

reduzidas que o coberto e está igualmente marcado e equipado. As modalidades 

possíveis de abordar são as mesmas que no espaço anterior. Também apresenta 
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alguns inconvenientes na abordagem das diferentes matérias aquando de 

condições climatéricas adversas ou mesmo nas manhãs mais frias em que o piso 

se encontra húmido. Nestes casos o solo fica extremamente escorregadio, o que 

impossibilita a prática de qualquer modalidade neste espaço em condições de 

segurança. 

Todas estas nuances influenciaram obviamente as aulas e a forma como as 

modalidades foram abordadas, tendo sido tidas em conta no momento do 

planeamento. Muitas vezes, as condições climatéricas adversas impediram a 

realização da prática da aula nos espaços exteriores, por colocar em perigo a 

integridade física dos alunos. Foi então necessário criar estratégias e planear 

outras práticas ou formas de prática em função destas adversidades, fazendo uso, 

por exemplo, da sala de aula teórica, que se encontra à disposição dos 

professores de Educação Física, para transmitir alguns conteúdos teóricos 

fundamentais para o desenvolvimento da cultura desportiva dos alunos ou da Sala 

de Expressões que muitas vezes se encontrava livre permitindo a realização de 

algum trabalho de condição física. 

O poder de adaptação e inovação deve ser amplamente exercitado e 

traquejado para que mesmo com todas estas contrariedades os objetivos possam 

ser cumpridos e os conteúdos ensinados, tudo em prol da aprendizagem e do 

desenvolvimento dos alunos. Esta capacidade, da qual um professor deve ser 

dotado, não surge de forma espontânea, exigindo também um planeamento e um 

grande poder de decisão, condição essencial nesta profissão. Trata-se, portanto, 

de uma capacidade de antecipação, que prevê uma relação entre o planeamento 

e a improvisação, sendo necessário recorrer ao conhecimento adquirido que 

mesmo não oferecendo decisões, alarga as possibilidades para decidir melhor. A 

consequente reflexão sobre a ação permitirá avaliar esta capacidade e, assim, 

melhorar a prática ao longo dos anos, para que a experiência se alie à 

competência e a atuação do professor se torne cada vez mais eficaz. 

 Em relação ao material móvel requerido para a abordagem das diferentes 

modalidades, a escola possui um leque alargado de material disponível e em bom 
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estado de conservação, apesar de algum material se ter desgastado devido ao 

tempo de utilização e/ou alguma negligência ou descuido por parte de alunos ou 

colegas durante o seu uso, sendo que este deveria ser renovado logo que 

possível. 

Posto isto, é da responsabilidade e competência do professor de EF 

procurar desenvolver estratégias para colmatar as adversidades dos espaços ou 

dos materiais, para dessa forma facultar ao aluno condições favoráveis ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.3.2 O núcleo de estágio 
 
 Segundo Roldão (2007), o trabalho em grupo é uma ferramenta estratégica 

fundamental que propicia o crescimento dos estudantes estagiários enquanto 

professores, visto ser considerado uma forma positiva para ultrapassar e enfrentar 

as adversidades da atividade profissional. Apesar de em toda a minha formação 

inicial já ter vivenciado experiências de trabalho em grupo, sabia à priori das 

minhas dificuldades e do pouco à vontade em trabalhar em grupo. Esta situação 

foi uma das minhas preocupações iniciais já que uma boa relação entre todos os 

elementos do núcleo de estágio é essencial para desenvolver um bom espírito de 

grupo. 

 No tocante ao núcleo de estágio do qual fiz parte,  apesar de ter sido colega 

de turma de apenas um dos elementos, tanto na licenciatura como no mestrado e 

de não conhecer o outro elemento, em nada prejudicou todo o processo de 

adaptação assim como a dinâmica e união do grupo. O facto de virmos de áreas 

desportivas distintas, com vivências desportivas diferentes, foi um complemento 

muito importante durante a conceção, planeamento, realização e avaliação, na 

medida em que os conhecimentos e toda a experiência possuída eram partilhados 

e tidos em conta durante todo o processo,  o que acabou por proporcionar uma 

troca constante de ideias, colmatando algumas lacunas individuais.  
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 As reuniões com o PC ou mesmo fora destas, foram marcadas  por uma 

constante troca de ideias e opiniões onde procuramos expor as nossas opiniões, 

dúvidas, refletir e criticar construtivamente sobre as práticas da aula ou do EP, 

com o intuito de nos auxiliarmos mutuamente e crescermos em conjunto enquanto 

professores de EF. Esta abertura e disponibilidade para expormos as nossas 

carências e dúvidas fomentou o nosso crescimento como professores e o à 

vontade que demonstramos em expor a nossa opinião fez com que 

compreendêssemos mais facilmente todo o processo de ensino e aprendizagem. 

Considero que conseguimos tirar grande partido da boa relação edificada 

durante todo o período do estágio fortalecendo todo o nosso trabalho mas também 

houve momentos de choques de opiniões aos quais a solução foi sempre 

encontrada e as decisões tomadas foram sempre unânimes. Em momento algum 

senti pressionado em acatar uma decisão terceira optando sempre pelo bom 

senso e trilhando o meu percurso de acordo com a minha forma de estar e atuar  

Assim sendo, fomos um bom núcleo, passei a conhecer os meus colegas de forma 

mais profunda e a amizade acabou por ser reforçada no final desta viagem. Aos 

meus colegas de EP, um forte agradecimento por terem estado comigo e me 

ajudarem a ser a pessoa que hoje aprendi a ser! 

 

3.3.3 O grupo de Educação Física 
 

O grupo de recrutamento de EF era constituído por 7 professores e 3 

estudantes-estagiários. Dos 7 professores, 4 eram do género feminino e 3 do 

género masculino. 

Desde o início o grupo se mostrou bastante recetivo aos estudantes 

estagiários, procurando integrar-nos ativamente nas várias atividades organizadas 

pelo grupo de EF ao longo de todo o ano letivo.  Fomos recebidos e encarados 

como professores e o apoio ao longo de todo o ano letivo foi uma constante, assim 

também a forma como mostraram-se receptivos às nossas intervenções e 

sugestões. 
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Dito isto, considero que este foi mais um aspeto positivo durante todo o EP 

no que ao departamento de EF diz respeito. Sentir-me parte integrante enquanto 

estudante-estagiário de um grupo de recrutamento de EF e presenciar todas as 

reuniões, situações, tarefas e discussões, tornou todo o processo mais completo e 

enriquecedor. 

 

3.3.4 A turma 
 
 A atribuição da turma foi função do PC no início do ano letivo e não 

obedeceu a nenhum critério específico já que as turmas eram muito parecidas; 

aos estagiários foram-lhes cedido a opção de escolher a respetiva turma de 

acordo com as disponibilidades e carga horária semanal tendo o núcleo escolhido 

sem demoras. Após atribuição da turma a cada estudante-estagiário, o PC e o 

conselho de turma forneceram um conjunto de dados relativos à turma, focando-a 

no geral e no particular  como forma de dar ao estudante-estagiário uma imagem 

panorâmica da mesma, tendo facilitado uma primeira perceção da mesma e na 

melhor maneira de abordá-los num primeiro contacto. 

 No enquadramento da prática profissional não podia faltar uma referência e 

breve análise ao grupo que eu considero que mais marcou o meu EP e que sem 

dúvida mais o influenciou, a minha turma. 

A turma F, do 10º ano, do Curso de Ciências e Tecnologias, da Escola 

Secundária Filipa de Vilhena era composta por 28 alunos, sendo que inicialmente 

13 eram do sexo masculino e 15 do sexo feminino Nas primeiras duas semanas 

de aula, esta sofreu alterações com a saída de uma aluna e um aluno. Em 

contrapartida, acabou por ganhar dois alunos ficando assim equilibrada em termos 

de género (14 alunos de ambos os sexos). A média de idades da turma era de 15 

anos.  

 Como forma de termos um conhecimento mais aprofundado da turma e dos 

respetivos alunos, o núcleo de estágio  elaborou um pequeno questionário com o 

intuito de recolher informações dos alunos que poderiam ser importantes e 
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pertinentes para a sua caracterização (Anexo III). O objetivo deste questionário 

recaiu sobretudo na recolha de dados pessoais em relação à escola, à prática 

desportiva e à disciplina de EF, sem esquecer as questões da saúde que se 

revelassem pertinentes para todo o planeamento futuro. 
 Pela análise do questionário foi possível recolher as seguintes informações 

relativas à turma. 

 

Saúde e Necessidades educativas especiais 
Neste campo, a turma não apresentava qualquer situação digna de registo 

isto é, “NÃO HAVIAM” casos que justificassem alguma adaptação ou algum tipo 

de impedimento para a prática das aulas de Educação Física. Apenas uma aluna 

que fora sujeita a uma pequena cirurgia ao pé, mas que na altura encontrava-se  

totalmente recuperada. 

Prática Desportiva 

Dos 28 alunos que constituíam esta turma, apenas 11 alunos praticavam 

alguma modalidade federada. De entre essas modalidades, o  basquetebol foi 

aquela onde os alunos tinham como a escolha mais forte. No entanto, foi possível 

notar uma certa heterogeneidade e variedade de escolhas por parte desses onze 

alunos, o que em si não deixou de ser positivo dadas as valências motoras 

diversificadas que daí advinham, enriquecendo o seu repertório motor. 

Modalidades favoritas VS modalidades com maiores dificuldades 

 A modalidade que os alunos mais apreciavam eram o futebol e o 

basquetebol. No que diz respeito às modalidades que os alunos menos 

apreciavam ou sentiam maiores dificuldades, a ginástica assumiu a liderança 

seguida pelo voleibol (Anexo IV). 

 

 Motivação para as aulas de EF 
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 Dos 28 alunos questionados apenas 23% sentiam-se pouco motivados para 

as aulas de EF, 35% muito motivados e 45% sentiam-se bastante motivados. 

Apesar de ser a minoria aquela  que se sentia pouco motivada, tal fato não deixou 

de merecer a minha atenção, já que traduzir-se-ia em estratégias para os resgatar 

desse sentimento menos favorável, no sentido de os tornar entusiastas da EF. 

 Com o intuito de ter um controlo mais abrangente dos meus alunos e da 

sua evolução ao longo de todo o ano letivo, foram retirados alguns dados 

antropométricos, nomeadamente as medições da altura, do peso, das pregas de 

adiposidade abdominal e dos perímetros da cintura, tendo sido calculado o IMC. 

Consoante estes dados, verifiquei que a maioria dos alunos estavam dentro dos 

valores normais de referência, sendo que três alunos do género feminino e dois do 

género masculino estavam com o IMC acima do ideal e três alunos de ambos os 

géneros se encontravam abaixo do recomendado (Anexo V). 

Toda esta fase inicial do meu EP foi, em certa medida, preenchida com 

essas tarefas de conhecimento da minha turma  no sentido de reunir dados sobre 

os quais tudo se iria desenrolar durante todo o ano letivo, dados esses que se 

mostraram  fundamentais para completar o início da minha abordagem à turma. 

 

3.4. O verdadeiro lado de Ser Professor 
 

A busca de uma identidade profissional e pessoal no desempenho da 

profissão docente do professor enquanto ser que exerce várias funções e papéis é 

segundo Cunha (2008a) uma problemática complexa que ocorre ao longo de toda 

a vida profissional. 

De acordo com Formosinho cit. por Cunha (2008b, p. 57), “o professor é um 

profissional que promove a instrução, a socialização e o desenvolvimento de 

outrem, tendo uma formação inicial de nível superior e que procura (auto) formar- 

se continuamente de modo permanente”, necessitando de se reajustar à evolução 

da sociedade e da escola e também procurar ser dinamizador de novas 

transformações (Cunha, 2008b). Esta atitude dinamizadora e transformadora 
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conduz o professor a ser considerado um técnico qualificado não só nas matérias 

que ensina como também em diversas áreas do saber multidisciplinar (Ruivo cit. 

por Cunha, 2008b). 

Desta forma, o processo de formação do professor é continuo e distribuído 

ao longo da sua carreira profissional, sendo que a sua segurança enquanto tal 

surgirá gradativamente, à medida que vai adquirindo autonomia, reflexo da 

melhoria da sua capacidade de ensino e do seu desenvolvimento profissional 

(Jacinto, 2003). Neste caso, a formação do professor é um processo que nunca 

estará concluído, consequência das alterações sociais, económicas, tecnológicas 

e educacionais que exercem grande influência na sua forma de atuação e de 

conceção do ensino. O ponto marcante na fase inicial da carreira docente 

acontece quando há a transição do aluno para o professor (Cunha, 2008a), onde o 

professor é confrontado com o verdadeiro lado de ser professor, em que tem à sua 

frente uma turma à sua responsabilidade e tem de procurar transmitir de forma 

contextualizada todos os conhecimentos que adquiriu ao longo da sua formação 

académica. 

Consequentemente, esta constante formação vai de encontro às exigências 

e variedades de funções que o professor é chamado a cumprir, visto que o 

professor já não se pode limitar “apenas aos conhecimentos específicos de uma 

determinada área do saber, nem ao conjunto de técnicas e estratégias 

pedagógicas mais adequadas à transmissão de conhecimentos” (Cunha, 2008b, p. 

64), sendo necessário também a promoção do desenvolvimento pessoal dos seus 

alunos, incitando e desenvolvendo o pensamento crítico, criativo e autónomo dos 

mesmos. Deste modo, o professor tem de ser prático, um artista e um investigador, 

capaz de criar e elaborar os seus próprios esquemas e instrumentos de análise e 

experimentar estratégias diferentes em cada situação (Machado, 2010). É por esta 

e outras razões que o papel do professor no seio da sociedade é extremamente 

importante, porque este tem de refletir sobre as suas ações e atuações ao mesmo 

tempo que procura fomentar e criar nos seus alunos um espírito crítico e reflexivo 
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perante as suas ações, não se tornando meros reprodutores de conhecimentos 

adquiridos. 

Assim sendo, o EP foi sem dúvida uma excelente via para colocar em 

prática todos os conhecimentos  e constructos teóricos e práticos adquiridos ao 

longo destes anos de formação na FADEUP.  Foi uma tarefa inigualável e de 

enorme entrega e responsabilidade na qual pude viver momentos dispares de 

ensinamentos e conquistas. Embora não tenha sido uma tarefa fácil, todos os 

momentos vividos dentro da escola durante o EP permitiram-me crescer, lançando 

as sólidas bases para uma provável carreira  enquanto professor. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  
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De acordo com as normas orientadoras do Estágio Profissional do 2º ciclo 

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

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, o objectivo geral do mesmo “visa a 

integração do estagiário de forma progressiva e orientada, em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que lhe promovam um desempenho 

crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”. O 

EP traduz-se num processo constante de ação-reflexão, que se torna fundamental 

para evitar a acomodação do professor e para conseguir alcançar um melhor 

saber e um melhor fazer (Borssoi, 2008). Esta atitude reflexiva assume-se, 

portanto, como condição essencial para a promoção da evolução, transformando-

se num processo de ação-reflexão-ação, no sentido em que é possível a alteração 

na realidade e que a prática fornece elementos para teorizações que podem 

acabar por alterar a prática primeira (Silva & Krug, 2008) 

 Foi com base neste pressuposto que encarei todo este ano letivo, 

experienciando e vivenciando a prática, para que depois, num processo reflexivo, 

me fosse possível evoluir e perceber as minhas lacunas adotando as melhores 

estratégias para o sucesso da prática profissional.  

Neste sentido, (Machado, 2010) refere, que o EP é um momento singular 

na formação inicial, em que a prática é um espaço integrador de competências, 

onde a ação, a experimentação e a reflexão, são condições indispensáveis na 

aquisição de conhecimentos sobre como ensinar, como também de tomada de 

decisão e resolução de problemas. Todos estes fatores e situações se constituem 

como elementos auto formativos, promotores de autonomia e descoberta. 

Desta forma, para que a entrada na vida profissional futura seja completa e 

integrada, o estagiário tem de explorar os vários domínios do ser professor e como 

tal, deve dominar uma panóplia de conhecimentos, distribuídos por quatro áreas: 

Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade; e Desenvolvimento Profissional. 

Tendo como referência as referidas áreas, irei, de seguida, fazer uma breve 

viagem ao meu percurso como professor estagiário, tendo em conta os principais 
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problemas, dificuldades, dúvidas, estratégias e controlo encontrados ao longo do 

EP. 

 

4.1. Organização e Gestão do ensino e aprendizagem 
 
 Segundo (Matos, 2012a), a área de desempenho 1, intitulada de 

“Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem” engloba a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do processo de ensino. 

 A conceção consubstancia-se na análise, no início do ano letivo, das 

condições gerais e locais da educação, de forma a enquadrar a prática profissional 

e assim agir de acordo com os princípios que a regem de uma forma 

contextualizada. 

Depois desta análise é importante planear, o que só é possível com um 

conjunto de conhecimentos gerais relativos à educação e específicos da disciplina. 

Este planeamento é realizado a três níveis: anual, unidade temática e aula. 

A realização relaciona-se com a condução da aula com eficácia. É nesta 

fase que tudo se concretiza e em que é necessário envolver os alunos de forma 

ativa para que o processo de ensino e de aprendizagem seja possível. O grande 

objetivo passa pela promoção de aprendizagens significativas, desenvolvendo a 

noção de competência nos alunos. 

Por fim surge a avaliação, devendo ser entendida como um elemento 

regulador e promotor da qualidade do ensino e da aprendizagem, sendo mais que 

uma mera atribuição de uma classificação. 

O objetivo máximo do processo de ensino e aprendizagem é construir uma 

estratégia de intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, que respeite o 

conhecimento válido no ensino da Educação Física (EF) e que conduza com 

eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de EF 

(Matos, 2012a). 
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4.1.1. O primeiro contacto com o contexto real de Ensino - Necessidade de 
conceção 
 
 Para Bento (2003), a conceção é o ponto de partida do ensino, sendo uma 

tarefa imprescindível no processo inicial de ensino, que carece de preparação. 

Esta permite ao estagiário desenvolver um conhecimento das particularidades do 

contexto em que se insere a prática pedagógica, dos alunos, mas também da 

moldura legal, para construir um roteiro de orientação para o processo de ensino. 

Nesse sentido, uma das primeiras ações realizadas pelo núcleo de estágio foi 

conhecer a diretora da escola, o PC, a escola do estágio dando especial enfâse às 

instalações  e material desportivo para as aulas de educação física. Neste primeiro 

contacto já foi evidente algum nervosismo e ansiedade tendo sido profícua a 

presença dos restantes elementos do núcleo. O PC fez chegar a cada elemento 

do núcleo de estágio os documentos pelos quais a escola e o sistema educativo 

se regem tais como o Projeto Educativo da Escola (PEE), o Projeto Curricular de 

Escola (PCE), o Regulamento Interno e o Programa Nacional de EF, para não 

deixar de referir toda as informações relativas à turma que cada estagiário estaria 

encarregue de lecionar. 

 O PEE forneceu-me informações relativamente às principais orientações 

gerais da escola e os objetivos a que esta se propõe, enquanto o PCE rege-se 

perante os princípios gerais contidos no PEE. Ou seja, o PCE pretende ser o 

ponto de partida para o desenvolvimento das competências gerais, transversais, 

essenciais e específicas de cada disciplina, área disciplinar e não disciplinar, bem 

como das atividades de enriquecimento curricular. O regulamento interno 

apresenta um conjunto de normas e regras específicas da ESFV, que visam 

contribuir para o bom funcionamento da instituição com o intuito de desenvolver o 

respeito pela individualidade, a autorresponsabilização, a liberdade de expressão 

e a equidade, nunca perdendo de vista os direitos e deveres de todos os 

elementos da comunidade escolar. 



 

 35 

Relativamente ao Programa Nacional de EF para o 10º ano de escolaridade, 

este foi alvo de uma análise exaustiva. Posteriormente, foi analisado o 

Planeamento Anual de Educação Física para o mesmo ano e por último a 

Planificação realizada pelo Grupo de Educação Física. O estudo destes 

documentos foi essencial para o meu ponto de partida, o planeamento. 

Assim, a tarefa que se seguiu foi a elaboração do Planeamento Anual. O 

PC demonstrou uma enorme capacidade de orientação, e a prova disso foi a 

forma como ele nos orientou nas diferentes tarefas e desafios, frutos das  

situações e obrigações pedagógicas inerentes ao EP. O suporte e o 

acompanhamento efetuados pelo PC foram fundamentais nesta fase inicial onde 

tudo além de ser novo e desconhecido me causavam alguma estranheza. Foi com 

ele que conhecemos verdadeiramente as instalações desportivas, tendo-nos 

focado todas as lacunas e limitações dos vários espaços, preparando-nos da 

melhor forma para a correta utilização dos mesmos. Também foi ele que nos 

apresentou ao restante pessoal docente e não docente, dando logo a entender a 

simpatia e o respeito de todos estes elementos, o que me transmitiu mais 

confiança e me fez sentir parte integrante desta escola. 

O conhecimento do meio envolvente, a nível cultural e social, obtido com 

alguma pesquisa, mas essencialmente realizado ao longo dos quatros anos como 

morador da zona, também se revelaram uma mais-valia na compreensão de mais 

algumas das variáveis que interferem no processo de ensino. 

 Todas estas informações recolhidas e previamente analisadas permitiram-

me compreender mais de perto a instituição escolar e mais concretamente a ESFV. 

Foi um momento de conceção em que me consegui preparar do ponto de vista 

teórico para a realidade que iria experimentar. Neste início de estágio eram de fato 

muitos os aspetos a considerar e a refletir. Muita novidade e muito trabalho a fazer. 

Acreditei que por muito que este arranque pudesse custar seria o motor para o 

resto do ano letivo. Cabia-me agora planear, executar e refletir aula a aula e passo 

a passo para que pudesse evoluir e tornar tudo uma simplicidade aparente, já que 

de simples, o ensino não tem nada, e quando pensamos ter a solução para tudo, 
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eis que aparece uma situação nova e para a qual ainda não sabemos como reagir 

mas para a qual procuraremos ter uma resposta pedagogicamente adequada. 

 

4.1.2. Planeamento 
 

O planeamento representa, de um modo geral, uma intencionalidade da 

ação humana ao invés do agir de forma aleatória  (Luckesi, cit. por Bossle, 2002). 

O planeamento do ensino é, então, uma construção orientadora da ação docente, 

com o objetivo de organizar e direcionar a prática para que esta se torne coerente 

e com objetivos definidos . No entanto, este deve ser um processo realizado de 

forma consciente, pois como afirma Bento (1987), uma planificação do ensino 

realizada de forma superficial promove decisões espontâneas que normalmente 

se revelam falsas e comprometem o alcançar dos objetivos do ensino. 

 No momento de planear, duas vertentes têm de ser consideradas. A 

primeira referente às indicações nacionais, previstas pelo Ministério da Educação 

e da Ciência, manifestadas essencialmente nos Programas Nacionais de 

Educação Física e a segunda relacionada com a realidade local da escola e com 

as possibilidades de oferta inerentes à mesma. É por conseguinte necessário 

estabelecer uma relação para que os princípios e as orientações nacionais sejam 

respeitados, mas de forma adaptada às condições locais, existindo um equilíbrio 

entre a norma e o critério, entre o global e o local, ajustando e tornando adequado 

o processo de ensino e de aprendizagem. Consequentemente, o planeamento 

rege-se por um conjunto de tomadas de decisão que devem ser conscientes e 

fundamentadas, tendo sempre em conta o contexto em que se insere o ensino, 

nomeadamente, as características dos alunos, as condições e recursos e os 

objetivos. É por isto, um elo de ligação entre as exigências programáticas e a 

situação prática. Neste sentido, o planeamento realizado pelo professor é 

estruturado a três níveis, sendo eles, o Plano Anual, A Unidade Didática e o Plano 

de Aula, sendo vistos como fases necessárias ao aumento da qualidade da 

conceção e melhoria da realização do ensino (Bento, 2003). 
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O planeamento não deve ser considerado um processo burocrático, mas 

antes um facilitador e organizador da prática. É este planeamento que permite ao 

professor relacionar as normas governamentais ao contexto da sua escola e das 

suas turmas. É desta simbiose e relação entre todos estes fatores que o 

planeamento deve ser efetuado para que a prática profissional atinja o sucesso. 

Na minha prática, este planeamento aconteceu desde logo, no momento 

da entrega do calendário escolar e do horário da turma pela qual estaria 

encarregue. Aí soubemos à partida, o número de aulas que teríamos ao dispor e 

pelas quais seriam distribuídas as várias modalidades e matérias. 

A seleção das matérias e dos conteúdos a lecionar em cada ano letivo foi 

fundamental no processo de planeamento. Estas opções foram definidas no grupo 

de Educação Física que se pautou por um cumprimento do Programa Nacional e 

simultaneamente por um ajustamento às ofertas disponíveis na escola, de acordo 

com as suas instalações e materiais existentes. Para além disso, foi também 

considerada e enfatizada a importância de interligação e seguimento entre os 

vários anos letivos, tendo sempre como máxima e preocupação o aluno. 

 Com o objetivo de facilitar o planeamento,  e como já tinha sido assim no 

ano anterior, foi acordado pelo grupo de recrutamento, que o sistema de rotação 

pelos espaços ocorresse após a permanência durante quatro semanas no mesmo 

espaço. Tal estratégia permitiu que as matérias fossem lecionadas de forma mais 

contínua, permitindo um desenvolvimento progressivo dos seus conteúdos para 

além de ter facilitado a tarefa do estagiário que só teria que estar focado numa 

única matéria. Contudo, esta decisão também acabou por ter alguns 

inconvenientes, visto que em situações climatéricas adversas, e com todos os 

espaços ocupados, a permanência durante quatro semanas num espaço exterior 

conduzia à limitação de aulas práticas de determinada modalidade. O desafio 

começou a ser contudo mais difícil e desafiante quando no 2º e 3º período onde fui 

confrontado com a planificação de duas modalidades em simultâneo obrigando a 

uma maior densidade de tarefas e preocupações adicionais nos vários campos 

inerentes à planificação, tais como as unidades didáticas (UD) e os respetivos 
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planos de aulas. O Plano Anual é considerado o primeiro nível do planeamento, e 

é um plano com uma organização mais global, “que procura situar e concretizar o 

programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas” (Bento, 2003, p. 59), mas 

sem pormenores de atuação ao longo do ano. 

 Posteriormente era necessário cada professor realizar o seu planeamento 

anual para a sua respetiva turma. Este processo foi realizado em conjunto com o 

restante núcleo de estágio e com o PC, no sentido de estabelecermos uma 

coerência entre todos, para assim nos podermos auxiliar uns aos outros. Assim, 

foram organizadas e distribuídas as várias matérias por todo o ano letivo, 

respeitando o primeiro planeamento realizado pelo Grupo de Educação Física e o 

roulement de ocupação dos quatros espaços das aulas práticas (Anexo II). Não foi 

possível realizar um planeamento estritamente igual para todo o núcleo de estágio, 

mas as suas semelhanças permitiram que ao longo do ano e especialmente, nos 

momentos em que coincidiam as matérias a serem lecionadas, pudéssemos 

discutir, confrontar e partilhar ideias e formas de pôr em prática o planeado, tendo-

se mostrado uma estratégia profícua, uma mais-valia ao longo do ano letivo.  

Até ao momento, o planeamento ainda se encontrava numa perspetiva 

anual e, por isso, mais geral. Importava agora conhecer a turma e tornar esta 

organização mais centrada nos alunos. Passava-se então para um novo nível, o 

da Estrutura do Conhecimento, onde está inserida a UD. Os Modelos de Estrutura 

do Conhecimento realizados para as várias modalidades assumiram-se como 

verdadeiros guias para todo o núcleo de estágio. Nestes documentos era possível 

enquadrar a realidade das várias matérias, quer de um ponto de vista mais teórico, 

quer também centrado na vertente prática. 

 O Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC) é um projeto 

direcionado para o ensino de atividades específicas, apresentado através de uma 

estrutura gradual de conhecimento (Vickers, 1990). O modelo está dividido em três 

grandes fases: análise, decisão e aplicação e em cada uma dessas fases estão 

reunidos os oito módulos que também o constituem. Ou seja, a fase de análise 

comporta os três primeiros módulos (Módulo 1 – Criar uma estrutura de 
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conhecimento personalizada; Módulo 2 – Análise de ambientes de 

aprendizagem/envolvimento e Módulo 3 – Análise dos alunos); a fase da decisão 

abarca os quatro módulos seguintes (Módulo 4 – Extensão e Sequência da 

matéria; Módulo 5 – Definir Objetivos; Módulo 6 – Definição da avaliação e Módulo 

7 – Desenhos das atividades de aprendizagem); e na fase de aplicação está 

integrado o Módulo 8 – Aplicação na realidade. Apesar de os MECs terem sido 

realizados em parceria com todo o núcleo de estágio, as UDs eram efetuadas 

individualmente, consoante a turma de cada um e do número de aulas disponíveis. 

Estas incluíam sempre uma justificação, em que eram abordados todos os 

aspetos presentes no quadro de Vickers (Vickers, 1990). Após o término de cada 

UD, era realizada uma reflexão, onde eram focados de forma refletida todos os 

aspetos positivos e negativos que ocorreram ao longo da aplicação das UDs e o 

que poderia ser aperfeiçoado para a promoção de um melhor ensino. 

 A construção das várias unidades temáticas foi sempre pensada para os 

alunos, tendo em conta não só as indicações presentes nos Programas Nacionais 

de Educação Física, mas também e essencialmente, o nível em que estes se 

encontravam. Por serem do 10º ano, segundo as orientações nacionais, deveriam 

encontrar-se, nas matérias obrigatórias, num nível intermédio e avançado. Isto 

nem sempre se verificou, muito menos para todos os elementos da turma. Foi, por 

isso, necessário adequar os conteúdos e a sua transmissão às capacidades e 

níveis de desempenho evidenciadas  pelos alunos e sempre que necessário e 

possível, de uma forma diferenciada e individualizada. Esta diferenciação 

pedagógica surge essencialmente no último momento do planeamento, aquando 

da realização do plano de aula. A aula é a unidade organizacional e pedagógica 

do processo de ensino que faz convergir o pensamento e a ação do professor 

(Bento, 2003). Deste modo, o professor antes de cada aula deverá realizar um 

plano de aula, onde deverá conter informação relativamente aos conteúdos e 

situações de aprendizagem que irão ser lecionadas, com o intuito de servir de 

orientação ao longo da aula. Consequentemente Bento (2003, p. 102) afirma que 

“antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma como ela deve 



 40 

decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente por decisões fundamentadas.” A 

decisão do objetivo geral e dos objetivos intermédios, sobre a escolha e ordem da 

matéria em questão, sobre os pontos fulcrais da aula, principais tarefas didáticas e 

procedimentos metodológicos, conduzem à realização de um bom plano que 

permite uma monitorização eficaz do que é feito, por confronto com o que se 

pensou fazer (Vieira, 1993). Foi nessa base de pensamento que projetei as 

minhas aulas e procurei  sempre ter em linha de conta os níveis de planeamento 

anteriormente referidos, o nível de desempenho dos alunos assim como os 

objetivos projetados para cada sessão. A sua elaboração nem sempre  se afigurou 

uma tarefa simples tendo exigido muita pesquisa e busca nos manuais, 

principalmente nas matérias onde possuía poucos conhecimentos e vivências ou a 

escolha dos exercícios para as várias habilidades motoras e a sua sequência 

eram mais complexa. Segundo Siedentop (1991) o planeamento serve: para 

garantir que a progressão é sequencial; para ajudar o professor a permanecer na 

tarefa e usar o tempo como planeado; para reduzir a ansiedade dos professores e 

manter a confiança durante o ensino. Mas deverão ser encarados como algo 

flexível ou  não estanque, passível de ser adaptado consoante o desempenho dos 

alunos ou das vicissitudes que possam ocorrer, ou seja, são os guiões de 

organização da nossa atuação enquanto professores. 

Neste sentido, os exercícios selecionados para os conteúdos planeados 

devem ser adequados ao nível da turma, pois só assim é possível promover 

aprendizagem. De facto nem sempre foi fácil diferenciar a prática para os 

diferentes alunos. Considero, inclusive, que esta é das maiores dificuldades de um 

professor. Como é que, numa turma de 20 ou 28 alunos, se consegue promover a 

devida atenção e cuidado a cada aluno de forma individual? A resposta a esta 

pergunta não é fácil nem tão objetiva e direta. Considero que apenas a 

experiência será capaz de dotar o professor de estratégias que permitam 

minimizar este problema e tornar a aprendizagem cada vez mais significativa para 

o aluno. 
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Mesmo consciente desta dificuldade, procurei abraçar o desafio, 

encarando-o de frente e tendo procurado estar presente onde era mais importante 

e crucial. Nisto surgem outras interrogações. Seria mais relevante estar com os 

alunos com mais dificuldades ou a minha presença também era fundamental nos 

alunos com mais capacidades para que não fossem negligenciados e pudessem 

também eles evoluir, não se estagnando? Sempre considerei que era importante 

nivelar por cima, e se muitas vezes o sistema de ensino se debruça sobre os 

alunos apresentando maiores dificuldades, os mais aptos também não devem ser 

esquecidos. Foi assim que tentei pautar a minha conduta na sala de aula apesar 

de nem sempre ter realmente sentido satisfeito, já que outras situações iam 

surgindo e para as quais ainda não sabia a resposta ou estratégia a adotar. Nos 

alunos com mais dificuldades procurava corrigir os erros mais básicos, mas 

centrava-me também naqueles com mais capacidades transmitindo-lhes novas 

noções que pudessem promover evolução nos mesmos. 

 

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

preponderantemente da qualidade da sua preparação. Esta não pode 

ser subestimada, nem pelo professor inexperiente nem pelo 

experiente” 

(Bento, 1987, p. 91). 

4.1.3. Realização 
 

Depois da conceção e do planeamento segue-se a realização, para mim o 

momento mais aguardado onde colocamos em prática tudo o que foi pensado, 

adquirido e planeado “tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica” (Matos, 2012a, p. 4). Contudo, nem tudo é tão linear e simples, já que 

não se resume ao simples colocar em prática tudo que foi projetado Torna-se 

imprescindível a perceção da sua complexidade e da necessidade em 

conseguirmos ter uma melhor capacidade de resposta e adaptação às situações 

novas, próprias do contexto educativo. 
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4.1.3.1.	  Os	  receios	  do	  momento	  tão	  desejado…	  
 
 A minha primeira aula como professor estagiário teve o seu início no dia 

18/09/2013 e teve lugar no Ginásio 2 da ESFV.  Nesta primeira aula, e seguindo 

as orientações do PC, aproveitei para me dar a conhecer à minha turma e expor 

as principais regras a serem observadas durante todo o ano letivo, como também 

para realizar as medições antropométricas e aplicar um questionário sobre as 

preferências/opiniões dos alunos relativamente à disciplina de educação física 

entre outras questões. O PC ficou encarregue da parte introdutória, como que 

preparando a minha intervenção, o que acabou por ser bastante positivo já que 

acalmou a minha ansiedade inicial. As regras disciplinares e de conduta, 

transmitidas no início do ano, e materializadas com um desdobrável entregue a 

cada aluno foram definidas de acordo com o regulamento interno da escola e da 

disciplina, pois como W. Siedentop & D. Tannehill (2000) referem, as regras da 

sala de aula devem ser coerentes com as regras da escola.   

 W. Siedentop & D. Tannehill (2000) referem que as regras identificam 

comportamentos e situações apropriadas e inapropriadas que são ou não aceites 

durante a aula e que devem ser ensinadas aos alunos, dando-lhes tempo para as 

assimilar. Os mesmos autores afirmam que é impossível ao aluno comportar-se 

apropriadamente se desconhece o comportamento que o professor espera dele. 

 Para além dos questionários e das medições antropométricas, ainda foi 

planeado a realização de um jogo de apresentação, onde os alunos se davam a 

conhecer à turma e a mim, permitindo-me obter as primeiras impressões sobre os 

mesmos e sobre o funcionamento da turma. 

“Os momentos que antecederam a minha primeira intervenção foram 

catatónicos e muito frustrantes pois o nervosismo e ansiedade foram me 

envolvendo, com se de inimigos se tratassem. Foi o momento onde pensei que me 

tornaria órfão de palavras, nada sairia da minha boca” ... (Reflexão Aula nº 1 e 2) 
  



 

 43 

Foi assim que este momento, mais do que um começo, marcou o meu 

percurso. O que senti na função que agora desempenhava, serviu para reforçar 

todo o meu caminho até aqui trilhado, confirmando todas as minhas decisões e 

opções até aqui tomadas, reforçando à minha pessoa que este era a área onde 

me sentiria realizado apesar de consciente de um futuro incerto. 

De referir, nesta fase inicial, o apoio que senti da parte dos meus colegas 

do núcleo e do PC durante as duas primeiras semanas onde pudemos partilhar 

esses momentos iniciais com maior confiança e determinação o que terá em certa 

medida, facilitado a adaptação inicial ao meio escolar. Foi um começar na minha 

opinião, equilibrado, apoiado, progressivo e de rigor, já que tudo que viria 

acontecer no futuro seria reflexo de um começo bom ou mau. Daí um bom 

investimento da minha parte para que tudo corresse da melhor forma possível e 

que eu pudesse estar à altura do grande desafio, expondo as minha ideias e 

cumprindo com o planeado.  

Nas primeiras aulas o grande objetivo passava por tentar observar toda a 

turma e recolher a maior informação possível do seu funcionamento e dos casos 

especiais onde teria que ter algum cuidado. Não é uma tarefa fácil, principalmente 

nesta fase em que tudo é novo e nos chama a atenção.  A estratégia montada 

para recolha de informações da turma através dos questionários e das medições 

antropométricas, foram essenciais para enquadrar a minha prática pedagógica e 

projetar um planeamento mais completo e adequado. 

 

4.1.3.2.	  Primeira	  Responsabilidade	  –	  Ganhar	  a	  confiança	  e	  Estabelecer	  o	  Controlo	  da	  
Turma	  
 
 Reunidas todas as informações relevantes da minha turma, e aproveitando 

as indicações do PC sobre este ou aquele aluno em particular, já que a turma 

tinha muitos alunos oriundos de outras instituições, a minha atenção teria que ser 

redobrada para aqueles cujas informações eram escassas em contexto de sala de 

aula. Segundo Oliveira (2002), as atitudes dos alunos poderão influenciar 
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diretamente no ambiente de ensino e no comportamento do professor. O controlo 

disciplinar está diretamente relacionado à manutenção da ordem em contexto de 

sala de aula através da influência sobre os alunos, no sentido de evitar a 

transgressão da regras ou valores e de assegurar a estabilidade na aula (Oliveira, 

2002). 

 Oliveira (2002) refere que muitos dos comportamentos de indisciplina 

podem ocorrer em exercícios/jogos de equipa, Contudo esse pode ser um sinal 

evidente do espírito de grupo e entreajuda dentro da turma. 

 

 “...desta feita pela negativa, ainda persistem grupos estabelecidos cuja 

dinâmica e vontade em executar as tarefas é muita, apesar da indisciplina. A 

minha estratégia poderá passar por separá-los e distribui-los por diferentes grupos  

ou então estar sempre atento aos mesmo, evitando assim este tipo de 

comportamento...” (Reflexão Aula 16 e 17) 

 

 “...certos grupos já estabeleceram alguma dinâmica onde a entreajuda e a 

trabalho de equipa se destacam como bastante evidentes...” (Reflexão Aula 16 e 

17) 

 

  Esta relação foi-se evidenciando ao longo do início do ano letivo até o seu 

término, tendo-se revelado de extrema importância para estabelecer inicialmente o 

controlo da turma, embora não na totalidade. Apesar deste cenário inicialmente 

positivo, este veio-se a mostrar-se um fenómeno negativo visto ter-se tornado num 

foco potenciador de comportamentos fora da tarefa, maioritariamente expresso 

através das distrações e conversinhas nos momentos em que era proferida a 

instrução oral, ou mesmo durante os episódios durante a qual a turma se 

organizava nas transições entre os exercícios. 

 

“...apesar de nunca me sentir totalmente satisfeito, pois quero sempre dar o 

meu melhor e resolver as situações que vão aparecendo, julgo ter conseguido 
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interagir de forma positiva com os alunos e, se o ambiente em certos momentos 

da aula não facilitaram a minha tarefa, em nenhuma ocasião perdi o controlo da 

turma...” (Reflexão Aula 19 e 20) 

 

Durante o processo do EP, fui paulatinamente conhecendo a minha pessoa 

enquanto professor, e vários foram os aspetos a serem alterados. Oriundo de uma 

formação do ensino  básico e secundário muito diferente da portuguesa, sabia de 

antemão que a minha instrução oral seria um aspeto onde teria que trabalhar no 

sentido de melhorar e assim estar à altura do desafio. As reflexões que fazia às 

aulas constituíram o principal aliado nesta caminhada. Para Schön, citado por 

Oliveira & Serrazina (2002), esta reflexão, mais do que a reflexão na ação e a 

reflexão sobre a ação, é aquela que ajuda o profissional a progredir, orientando-o 

para ação futura. 

Outro ponto-chave e na minha opinião, de extrema importância neste longo 

processo de EP, foi a adoção de determinadas regras e rotinas, essenciais para 

manter o controlo sobre os alunos, uma vez que segundo Siedentop (1991) o 

desenvolvimento de rotinas e o estabelecimento de regras de turma conduzem a 

um comportamento apropriado. 

 

“... os alunos foram informados da forma como as aulas irão processar-se, 

tendo sido estabelecido as quatro equipas base com as quais cada aluno fará 

parte. Foi pedido a cada equipa para eleger o seu capitão assim como definir um 

nome da mesma e o respetivo logótipo”. (Reflexão Aula 25 e 26) 

 

 Como é referido acima em alguns excertos de reflexões das aulas, foram 

implementadas um conjunto  de regras e rotinas visando ganhar a confiança e 

estabelecer o controlo da turma. Aliás, logo nas primeiras aulas, os alunos foram 

informados através do desdobrável e de um powerpointl de apresentação, acerca 

das principais regras de estar, seus direitos e deveres e os critérios de avaliação 

específicas. Sabiam que haviam horários a serem cumpridos e que os alunos que 
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não realizavam a parte prática da aula, além de cooperarem na gestão e 

transporte do material, também tinham de relatar a aula por escrito numa folha 

específica adquirida na loja escolar e entregá-lo ao professor no final da aula. 

 

 

“Nesta aula, como forma de mostrar o controlo da mesma e corrigir 

comportamentos desviantes, fui obrigado a tomar uma medida pedagógica mais 

adequada, convidando dois alunos com comportamentos desviantes a 

descansarem durante um determinado tempo. Findo esse tempo, eles foram 

reintegrados com o resto da turma, sob a condição de adotarem outro tipo de 

comportamento.” (Reflexão Aula nº 47); “Achei que foi positivo, na parte final da 

aula, fazer uma breve referência aos pontos-chave da aula , recapitulando 

determinados conteúdos de caris mais teórica da terminologia e regras da 

modalidade assim como questionar os alunos sobre esses conteúdos.” (Reflexão 

Aula nº 42) 

 

“Quando iniciei a explicação do exercício, optei por questionar um aluno 

que estava distraído quais eram os aspetos mais relevantes na colocação 

dos apoios na partida de blocos.  Como o mesmo não tinha estado atento à 

minha instrução oral e demonstração, apelei à ajuda da turma... levou a que 

alguns alunos que estavam distraídos à sua atenção para a resposta do 

colega, ajudando-o a responder.” (Reflexão Aula nº 50) 

 

Considero relevante destacar esta estratégia acima referida, a do 

questionamento uma vez que, em inúmeras ocasiões, fez parte das minhas aulas.  

Segundo Vacca, cit. por Mesquita & Rosado (2011), a utilização deste método 

permite verificar o grau de conhecimento que os alunos têm da informação 

transmitida, desenvolver a capacidade de reflexão, solicitar apreciação, realizar o 

controlo de aspetos de caráter organizativo, aumentar a frequência de interações 

entre o professor e o aluno, melhorar a motivação e o clima, a instrução, a gestão 
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e a disciplina nos diversos contextos educativos. O questionamento passou a ser 

uma via através da qual poderia captar a atenção dos alunos menos atentos, ao 

mesmo tempo que permitia ter uma noção da cultura desportiva dos mesmos e da 

sua capacidade em captar os aspetos fulcrais abordados na aula, como também 

rever conteúdos abordados em aulas anteriores.  

Considero que nesta caminhada rumo ao controlo da turma e do crescer da 

minha confiança, muito contribuíram todo o meu envolvimento e a minha 

necessidade em procurar dar respostas às situações menos favoráveis que foram 

acontecendo com o desenrolar do estágio. Apesar de ter continuado fiel à minha 

forma de estar e de ser, muito rapidamente me apercebi da necessidade em 

adotar estratégias e colocar-me no devido lugar de professor. Contudo, todos os 

aspetos referidos e o interesse dos alunos pelas aulas e pela disciplina 

contribuíram para que esta primeira responsabilidade fosse atingida, embora não 

na sua totalidade, já que outros aspetos vitais do processo do ensino acabaram 

por centrar a minha atenção. Oliveira (2002, p. 131)  refere que alguns  

professores tendem a subordinar as necessidades da instrução do ensino aos 

problemas de controlo da sala de aula, defendo esta ser vista como um produto  

que apoia a instrução e a aprendizagem. Considero que após o alcançar deste 

objetivo, eis que a minha atenção passou a estar mais direcionada para outros 

aspetos ligados  ao processo de ensino e aprendizagem como sejam a gestão e a 

instrução. 

 

4.1.3.3.	  Segunda	  Responsabilidade	  -‐	  Gestão	  do	  Tempo	  de	  aula	  
 

Os benefícios que os alunos colhem, fruto de uma boa gestão e 

organização da aula e que se reflete com os seus ganhos de aprendizagem estão 

diretamente correlacionados com o tempo de prática, pelo que a gestão do tempo 

de aula deve ser uma prioridade.  Neste sentido, W. Siedentop & D. Tannehill 

(2000) referem algumas linhas orientadoras suscetíveis de melhorarem a gestão 

do tempo de aula tais como: começar a aula no horário definido; anunciar a 
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primeira atividade; reduzir os tempos de transição; utilizar métodos para reunir os 

alunos que permitam economizar tempo; ensinar skills de auto gestão aos 

estudantes; tornar as regras claras; e manter o controlo da turma, já que 

comportamentos de indisciplina reduzem o tempo de prática.  

 Tal como refere Oliveira (2002, p. 81), “a boa organização do espaço da 

aula funciona como um dos principais sustentáculos que levam o professor e 

alunos a obterem o maior empenhamento e rendimento face ao tempo de 

instrução”, referindo também que a organização do material “minimiza a 

desestabilização da aula e das tarefas em curso, permitindo aos professores mais 

tempo para dedicar às necessidades académicas dos seus alunos”, ou seja, 

facilita as transições entre as tarefas e preserva o tempo de instrução, melhorando 

os episódios de gestão e organização da aula. 

 “De qualquer forma, a nível do controlo, a cenário está mais favorável 

quando comparado com outras sessões, o que não quer dizer que amanhã não 

piore. É preciso ser mais exigente com a forma como organizo e faço a gestão das 

minhas aulas, procurando ser mais direto na exposição dos exercícios. A 

preparação prévia das aulas, refletindo sobre todos os aspetos organizacionais e 

de gestão, passa a ser a minha principal missão, com vista a conseguir melhorar 

nesses dois pontos onde sinto maiores dificuldades.” (Reflexão aula nº 38) 

 

 “A minha conduta na aula pautou-se por uma postura de rigor; procurei, 

desde inicio, estabelecer a forma como a aula iria ser e dos procedimentos a 

serem respeitados e cumpridos após a realização dos exercícios.” (Reflexão Aula 

nº 41) 

 

“Uma vez que, por inúmeras vezes, os alunos falam todos ao mesmo tempo 

ou então todos se mantêm em silencio, vou propor como rotina, quando  

questionados sobre um conteúdo abordado, que assinalem através de um sinal de 

intervenção (como por exemplo levantar um braço ou dar um passo em frente) a 

sua vez de falar; ...em vez de me colocar numa das extremidades do campo, 
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optarei por me colocar no meio do mesmo para emitir uma instrução verbal mais 

audível, permitindo assim que todos possam ouvir e perceber algo do que é 

pedido para ser feito.” (Reflexão Aula nº 43) 

 

 A regra de “pára” através do apito, em que as bolas paravam de imediato, 

teve os efeitos desejados o que potenciou o tempo de empenhamento motor dos 

alunos e proporcionou uma aula mais proveitosa em todos os aspetos.”; “Quanto à 

gestão da mesma, é visível uma pequena melhoria. Os exercícios planeados, não 

obrigavam a muitas mexida das equipas, e isso facilitou a minha tarefa.”  

(Reflexão Aula nº 48) 

 

Foram apresentadas em cima, algumas das estratégias que procurei utilizar 

ao longo do ano, tendo sempre como máxima a criação de oportunidades de 

prática significativas para os alunos. De facto, a elevação do tempo de 

empenhamento motor da turma foi sempre uma preocupação e um objetivo. Das 

estratégias referidas por Siedentop & Tannehill (2000) e enunciadas anteriormente,  

procurei marcar a minha conduta com base nesses postulados, pautando sempre 

a minha atuação pelo primado da pontualidade. 

Apesar de ter sido um processo marcado pelo progresso numas aulas e 

pelo retrocesso noutras, procurei minimizar os tempos de transição com a 

realização de poucos exercícios por aula e com uma organização sequencial e 

lógica dos mesmos. Também a criação de rotinas e o estabelecimento de regras, 

como por exemplo a obrigatoriedade de não bater com as bolas nos momentos da 

preleção oral e de se mentarem em silêncio, facilitaram o pretendido e um 

decorrer da aula mais fluido, com o menor número possível de paragens. Metzler 

(2000) refere que se no início a criação de rotinas e regras ocupa algum tempo, 

rapidamente passam a ser executadas de forma breve e correta. 

Como estratégia para reunir a turma de forma expedita, recorreu-se, muitas 

vezes, à utilização da contagem decrescente, ou então à emissão do sinal sonoro 

(apito) no qual os alunos sabiam que disponham de 10 segundos para se 
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organizarem em meia lua à minha frente. Siedentop e Tannehill (2000) referem 

que a criação de rotinas para reunir os alunos diminui os tempos de transição, 

evitando comportamentos disruptivos que podem afetar o normal funcionamento 

da aula. 

Técnicas de autogestão, por exemplo, tornando os alunos capazes de se 

ajudarem mutuamente uns aos outros, permitiram tornar a sua prática mais 

significativa e efetiva. Também o facto de todos os alunos ajudarem na 

organização e arrumação do material, facilitou o processo, para além de os 

responsabilizar em relação ao mesmo. O controlo da turma assumido e a 

utilização de algumas estratégias para o manter, por exemplo, iniciando a 

instrução apenas quando estivessem em silêncio, permitiu que o tempo de prática 

aumentasse e, consequentemente, as oportunidade de aprendizagem também 

crescessem. 

Apesar das minhas melhores intenções em procurar respostas e soluções 

para as diversas situações de gestão e organização da aula, sempre surgia uma 

situação nova e para qual não tinha a resposta mais adequada apesar de não ter 

permanecido na inércia total. Os desafios foram sempre encarados com 

responsabilidade e muita vontade em encontrar soluções fiáveis e eficazes, 

proporcionadores de aprendizagens. Com o desenrolar do EP e aproveitando as 

opiniões e ideias dos colegas do núcleo de estágio e do PC, muitas das minhas 

frustrações e dúvidas foram sendo refletidas e aperfeiçoadas. 

 

4.1.3.4.	  Melhorar	  a	  qualidade	  da	  informação	  –	  Instrução	  
 
 Toda a complexidade até agora mencionada no que à função docente diz 

respeito e perante a tendência evidenciada para a polivalência e 

interdisciplinaridade, exige dos docentes o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 

de uma grande variedade de competências de natureza cultural e pedagógica e de 

caris pessoal e social Oliveira (2002, p. 67). Ensinar é uma tarefa específica e 

intencional, sendo que é esta intencionalidade que define o ambiente de instrução 
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(Rink, 1999). Instrução, segundo Siedentop, citado por Serra (2001), diz respeito 

aos comportamentos de ensino que constituem o reportório de conhecimentos e 

competências do professor para comunicar a informação relacionada com a 

matéria de ensino com qualidade 

O aluno que dedicar mais tempo a uma exercitação de qualidade, e 

obtendo uma taxa de sucesso na tarefa razoavelmente elevada aliado a um 

processamento cognitivo superior, será aquele que mais aprenderá. Neste sentido, 

acredita-se que o professor deve ser capaz de fomentar e de criar um ambiente de 

aprendizagem, ajustando a exercitação aos objetivos de aprendizagem e de cada 

aluno em particular. Deve demonstrar-se como um comunicador nato, que sabe 

comunicar e transmitir apenas a informação que o estudante necessita, 

preocupando-se com a apresentação das tarefas, sua explicação, a demonstração, 

as palavras-chave e o feedback pedagógico (Rosado & Mesquita, 2009). 

Consequentemente Rink (1993) refere que no decorrer da organização do 

processo de instrução, muitas tarefas deverão serem cumpridas: a identificação 

dos objetivos a atingir, a planificação e apresentação eficaz das tarefas, a 

organização e gestão do envolvimento de aprendizagens, a adequação dos 

feedbacks ao desempenho no cumprimento das tarefas, e a avaliação da eficácia 

do processo de instrução. Neste sentido, a instrução está intimamente dependente 

das condições do contexto em que se aplica (Mesquita & Rosado, 2011) daí que 

todo o processo de instrução deverá ter em consideração os alunos, cuja 

mensagem seja enunciada da forma mais percetível e contextualizada para que 

estes consigam interiorizar e reproduzir. 

Segundo Metzler (2000), não existe uma forma excelente e única para 

ensinar Educação Física. Cada vez que um professor ensina um novo conteúdo, e 

projeta objetivos diferentes, para um grupo de alunos diferentes tem de alterar a 

sua forma de instrução, de modo a auxiliar esses alunos a aprender mais 

eficazmente e prazerosamente. Neste sentido, nos episódios de instrução a 

emissão da informação é realizada antes da prática sobre a forma de explicações 

e demonstrações, depois da prática através de uma análise à prática desenvolvida 
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e durante a prática, recorrendo ao feedback pedagógico (Silverman, citado por 

Serra, 2001). 

Antes da prática, o episódio de instrução ocorre pela apresentação das 

tarefas,  onde o canal de comunicação deverá estar limpo para assim permitir uma 

preleção oral clara e concisa para que o aluno consiga compreender o que é 

pretendido. Para tal, é necessário que a informação transmitida seja clara e focada 

nos aspetos essenciais. Neste sentido, durante o EP por inúmeras vezes deparei 

com algumas dificuldades em conseguir esse objetivo. 

 

“...sou da opinião que ainda tenho muito a melhorar principalmente na 

preleção oral. Urge ser mais direto e mais incisivo naquilo que desejo que os 

alunos realizem no campo; mas mais do que isso, conseguir que durante a 

preleção oral, a turma se mantenha em silêncio para assim perceber a minha 

mensagem.” (Reflexão Aula nº 49) 

 

“...ainda continuo a ter alguma dificuldade em ser mais expedito na 

instrução dos exercícios assim como na utilização de termos-chave perceptíveis 

pelos alunos. Falta-me ser mais organizado na minha instrução oral de maneira a 

não confundir os alunos; quando digo organizado, quero dizer, fazer as coisas por 

ordem e não se esquecer dos pontos-chave e críticos na organização do exercício. 

Só adotando uma atitude organizacional e uma linguagem não tão formal, como 

também, apenas falar quando o silencio se instalar, poderei melhorar esses 

aspetos que ainda estão por se resolver.” (Reflexão Aula nº 51) 

 

“...registou-se melhorias na instrução; esta foi mais objetiva, simples e os 

termos-chave, fulcrais para a gestão e organização  da aula, foram empregues 

permitindo assim uma boa compreensão dos exercícios por parte dos alunos. O 

trabalho de casa (preparação oral/preleção oral da aula) proporcionou melhorias 

na minha expressão oral assim como a estratégia de somente falar quando a 

turma está em silêncio.” (Reflexão Aula nº 52) 
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“Nesta aula e como forma de o promover perante os colegas, o aluno “x” foi 

chamado para realizar uma pequena demonstração das exigências técnicas para 

a corrida de velocidade, executando a ação circular alta.”(Reflexão Aula nº 67) 

 

“A estratégia de recorrer à demonstração terá que ser muito criteriosa, sob 

pena de fazer má figura. A modelização, recorrendo a um aluno modelo, poderá 

ser uma estratégia a seguir e está prevista na literatura como sendo uma 

excelente estratégia a ser utilizada em contexto escolar, mas que não poderá 

nunca significar a sobrevalorização deste aluno modelo.” (Reflexão Aula nº 84) 

 

“A colocação de imagens alusivas aos vários tipos de batimentos e das 

suas trajetórias, em locais estratégicos da sala de aula, terá constituído uma 

excelente estratégia no processo de ensino-aprendizagem, já que facilitou a 

execução dos diferentes batimentos solicitados, servindo-se como um lembrete 

para os mais distraídos.” (Reflexão Aula nº 87) 

 

“O ambiente envolvente da aula (barulho dos carros, outros alunos nos 

espaços circundantes praticando outras atividades) acabam por não ajudar o 

professor quando este precisa instruir; por isso optei pela demonstração e penso 

que foi a partir desse momento que tudo mudou pela positiva, pois os alunos viram 

e perceberam o que tinham de fazer.” (Reflexão Aula nº 88) 

 

De acordo com Mesquita & Rosado (2011, p. 80), “a forma como a 

instrução é realizada interfere na interpretação que os alunos fazem das tarefas, o 

que influencia a realização das mesmas”. Posto isto, esta imprecisão e 

dificuldades na apresentação das tarefas foram colmatadas com o recurso à 

demonstração coadjuvada com o emprego de termos-chave e da explicação das 

tarefas. O recurso às demonstrações facilita a compreensão e assimilação dessa 

informação (Mesquita & Rosado, 2011) e a realização destas na globalidade torna-

a mais eficaz, na medida em que a totalidade do movimento é captada de uma só 
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vez (Kwak cit. por Mesquita & Rosado, 2011). A imagem visual é sem dúvidas, um 

excelente auxiliar da comunicação pedagógica no momento da transmissão de 

determinados conteúdos aos alunos, promovendo a sua motivação, captando a 

sua atenção e facilitando a sua memorização e compreensão (Calado, 1994), 

reforçando o seu entendimento, por tornar menos abstrata a mensagem (Knop, 

citado por Serra, 2001). De facto, esta foi uma preocupação da minha parte na 

qual procurei fazer do momento de explicação, um momento breve e sintético, 

recorrendo ao que realmente importa focar e sendo o mais direto possível. Torna-

se também importante que no final da preleção seja disponibilizado um tempo 

para clarificar possíveis dúvidas (Rosado & Mesquita, 2009). 

Ao processo da instrução é tido como aliado estratégico a emissão de 

feedbacks contextualizados com a situação de aprendizagem/habilidade motora. 

Neste sentido, Siedentop (1991, p. 9) define o feedback como a informação sobre 

uma resposta que é usada para modificar a resposta seguinte.  Na mesma linha 

deste pensamento, Rink (1993) refere que o feedback é a informação que os 

alunos recebem relativamente ao seu desempenho. Para Mesquita (1997) o 

feedback é a reação do professor à prestação do aluno. Em Educação Física, o 

feedback pedagógico pode ser entendido como uma informação proporcionada ao 

aluno para ajudá-lo a repetir os comportamentos motores adequados, eliminar os 

comportamentos incorretos e conseguir os resultados previstos (Piéron, citado por 

Serra, 2001).  Para que o feedback seja efetivado e tenha algum impacto torna-se 

necessário que o professor tenha a capacidade de observar para depois informar, 

isto é, o professor deve conhecer o modelo correto de execução, na sua forma 

global e analítica, saber posicionar-se para facilitar a deteção de erros e treinar 

esta capacidade, no sentido de perceber as causas dessas incorreções para 

assim as conseguir corrigir (Mesquita, 1997).  A mesma autora refere que não 

basta emitir feedbacks, estes devem ser de qualidade, devendo-se ter em conta a 

informação a dar, a forma como deve ser dada e com que frequência. Isto só é 

possível com um professor dotado de conhecimentos que lhe permitam detetar 

erros, decidir corrigir no tempo certo e com a melhor reação. 
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Nesse sentido, durante o meu EP, a emissão de feedbacks foi sempre uma 

prioridade e preocupação, mas devo confessar que nem sempre foi possível ter a 

sensibilidade ou o cuidado para estar atento à execução do gesto técnico da 

habilidade motora já que outras preocupações de ordem organizacional ou do 

controlo da turma acabaram por descentrar a minha atenção no que à emissão de 

feedbacks diz respeito. 

Para Rosado & Mesquita (2009), o professor, depois de emitir o feedback 

inicial, deve verificar se este teve o efeito desejado, para diagnosticar e prescrever 

de novo caso se justifique. Posto isto, torna-se fundamental completar o ciclo isto 

é, após emitir o feedback, deve manter-se interessado na execução do aluno e 

mediante a sua resposta, emitir um novo feedback. Só desta forma é que lhe é 

possível comprovar se a primeira indicação surtiu ou não efeito, dando-o a 

entender ao estudante. 

 

“Os alunos demonstram alguma resistência em executarem, com algum 

rigor técnico, os fundamentos básicos da técnica de corrida. Apenas o aluno “X”, 

se revelou pela positiva; este parece ter percebido as componentes criticas da 

corrida e consegue aplicá-las quando executa os exercícios critérios propostos.” 

(Reflexão Aula nº 67) 

 

“Por se tratar de uma modalidade com muitas vivências, senti-me à vontade 

na emissão de feedbacks corretivos da performance. Consequentemente procurei 

intervir em várias ocasiões, adequando os feedbacks aos erros que os alunos 

apresentavam.” (Reflexão Aula nº 88) 

 

“...muitos alunos apresentaram, como seria de esperar, algumas 

dificuldades na execução e cumprimento do que era pedido para fazer. Por 

exemplo a aluna “X” não conseguia realizar o serviço longo, queixando que o 

volante não chegava à colega; nesta situação concreta, para além de demonstrar 

a execução técnica do batimento, pedi à mesma para se aproximar da rede para 
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assim reduzir a sua distância com a adversária, tendo insistido e corrigido a 

execução correta da pega.” (Reflexão Aula nº 84) 

 

 Segundo Pieron (1999) o feedback pode ser dirigido à turma, a um grupo 

ou a um aluno isolado. Reportando-me à minha prática pedagógica, este ocorria 

consoante as situações e em função da sua pertinência e do contexto em que 

estava a ser emitido. Ou seja, quando verificava que as incorreções na 

performance abrangiam a turma na generalidade, procurava parar tudo e emitir a 

correção para toda a turma, apesar de ter optado grande parte das vezes pelo 

feedback individualizado, dadas as vantagens em ser percebido e interiorizado 

mas facilmente pelo aluno. 

A base de sustentação para uma correta adequação do tipo de feedback ao 

contexto para conseguir que o aluno alcance o esperado, resulta 

fundamentalmente do conhecimento pedagógico que o professor possui do 

conteúdo que ensina. Contudo, o conhecimento que o aluno detém pode interferir  

e influenciar o efeito da informação transmitida pelo feedback (Magill cit. por 

Mesquita & Rosado, 2011), visto que sem algum conhecimento por parte do aluno, 

o entendimento e a compreensão dos feedbacks tornar-se-á mais difícil. 

 

4.1.3.5.	  Modelos	  Instrucionais	  
 
 Em função dos objetivos, dos conteúdos e do contexto em que se 

desenrola o ensino, da personalidade, dos valores e nível de aprendizagem dos 

alunos, e considerando que diferentes estilos de ensino têm implicações diferentes 

no processo de instrução, optei pelo modelo que entendi ser mais adequado, isto 

é, a modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o 

ensino das diversas matérias (Mesquita & Graça, 2011). 

De seguida, irei referir, de forma contextualizada, alguns modelos 

instrucionais de que me servi ao longo do ano letivo de EP.  
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O Modelo de Instrução Direta (MID) coloca o professor numa posição 

central e de comando, tendo um controlo quase total no que ao processo de 

ensino-aprendizagem diz respeito, através da determinação das regras e rotinas 

de gestão e ações dos alunos. Para Mesquita & Graça (2011), este modelo 

contem um conjunto de características importantes para o ensino da disciplina, 

tais como a definição clara dos objetivos e conteúdos de ensino, explicações 

claras acerca da matéria, criação de expetativas positivas nos alunos, tarefas 

orientadas e supervisionadas pelo professor, feedbacks emitidos no imediato e 

orientados. 

Associado ao MID, está o Modelo Desenvolvimental de Rink (MD), em 

que este último procura estabelecer algumas prioridades tais como a organização 

dos conteúdos de aprendizagem, a ordenação dos mesmos consoante uma ordem 

coerente de complexidade, o aperfeiçoamento destes através da exercitação e a 

consolidação (Mesquita & Graça, 2011) 

Reportando à minha prática pedagógica durante todo o meu EP, seu 

planeamento, gestão e atuação, este refletiu a aplicação de determinados 

postulados oriundos dos dois modelos de instrução, com maior predominância do 

MD de Rink, através da adoção de níveis de desempenho, adaptando a 

complexidade das situações de aprendizagem às dificuldades dos alunos como 

também na organização sequencial dos conteúdos partindo do menos ao mais 

complexo (maioritariamente da base para o topo), procurando não queimar etapas.  

Bento (2003) refere que as dificuldades das tarefas devem ser ajustadas ao nível 

de desempenho dos alunos. Neste sentido, procurei pautar a minha atuação, 

desde a fase de planeamento até à instrução, respeitando este conceito de 

progressão e procurando que as situações de aprendizagem integrassem 

variantes de nível de dificuldade distinto e também semelhante, consoante a 

disponibilidade motora evidenciada pelo aluno. (Mesquita & Graça, 2011).  

 

“...apesar do exercício contemplar o passe e auto-passe de frente, foram 

notórias as facilidades sentidas pela aluna “X”; Para colocar algum desafio no 
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exercício, dando assim alguma motivação extra, foi pedida à mesma para finalizar 

o exercício com o passe de costa... (Reflexão Aula nº 40) 

 

“A abordagem da corrida de barreiras é abordada da base para o topo, 

iniciando com exercícios de destreza com a barreira, passando-se para exercícios 

analíticos da passagem do MI de ataque e do MI de passagem, até se chegar à 

corrida de barreiras completa.” (Justificação UD Atletismo, 2º Período) 

 

Relativamente ao MID, este era um dos modelos que me transmitia maior 

confiança e segurança durante as aulas. Essa segurança advém do simples fato 

do professor ter o controlo dos diferentes momentos da aula nos vários domínios e 

de a gerir de acordo com as necessidades criadas pelo processo de ensino e 

aprendizagem. Assim sendo, ao longo do ano letivo,  procurei não variar muito e 

as rotinas foram sendo implementadas em função dos constrangimentos surgidos 

ao longo das aulas. A revisão  e o questionamento dos conteúdos abordados era 

uma prática quase sagrada e permitiu-me ter uma noção do nível de retenção em 

relação ao que foi aprendido. A demonstração subsidiada por termos-chave foi um 

aspeto que também procurei ter sempre presente e do qual, por inúmeras vezes, 

me servi, já que permitia que os alunos percebessem as componentes criticas do 

gesto técnico onde falhavam. 

 

“numa ótica de começar do base, partindo da abordagem da pega correta 

da raquete e posição base, terminando com o serviço curto e longo.” (Reflexão 

Aula nº 81) 

 

“Procurei recapitular perante os alunos, a perna de passagem e de ataque, 

demonstrando sempre que se justificava o gesto na integra. Nesta fase foi 

possível corrigir alguns alunos no que ao gesto técnico diz respeito mas com 

enorme preocupação na corrida de aproximação e da sequência uniformizada e 

ritmada da corrida entre as barreiras. Esta parte da aula cumpriu com os 
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propósitos e foi na minha opinião muito benéfica para a turma. Foram dadas várias 

tentativas aos alunos para refinarem a sua corrida, estando sempre atento àqueles 

que apresentavam situações ou erros que ainda não estavam resolvidas.” 

(Reflexão Aula nº 95 e 96) 

 

“Sou da opinião que, nesta fase inicial, é vital eles aprenderem os 

diferentes momentos da coreografia e das respetivas contagens para só depois 

procurarem refiná-los.” Reflexão Aula nº 55) 

 

O Modelo de educação Desportiva (MED)  define o conteúdo de 

educação física como um desporto e fornece orientação em como esse desporto 

pode ser introduzido a todos os alunos no contexto de Educação Física (D. 

Siedentop & D. Tannehill, 2000). Este modelo procura desenvolver um ambiente 

afetivo e social às aprendizagens, “definindo-se como uma forma de educação 

lúdica” que procura “estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência 

desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto desportivo 

significativo para os alunos” (Mesquita & Graça, 2011, p. 59). Ele é estruturado por 

seis parâmetros que caraterizam a participação no desporto institucionalizado: a 

época desportiva, filiação, competição formal, registos estatísticos, festividade e o 

evento culminante (Siedentop et al., 2004). Estas caraterísticas do desporto 

federado estimulam a aprendizagem nos alunos porque permitem vivenciar a 

modalidade em toda a sua extensão. Para além da prática das habilidades 

técnico-táticas, experimentam diversas funções dentro do desporto e encarregam-

se de diversas responsabilidades. Tudo isso obriga a que os alunos adquiram 

conhecimentos para corresponder com os diferentes papéis e para além disso 

adquirem uma motivação muito maior pois compreendem melhor a modalidade. 

Apesar de todas essas valências, este modelo não se evidenciou no decorrer da 

minha prática pedagógica por falta de experiência da minha parte como também 

pela grande imaturidade e falta de autonomia da turma. De acordo com Mesquita 

& Graça (2009, p. 63) "(...) a elevada autonomia conferida aos alunos na 
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organização e realização das atividades desenvolvidas no decurso das aulas, a 

aplicação do MED exige boas competências de gestão e de organização por parte 

do professor (...)". No entanto, a fase ainda um pouco prematura do ano letivo (2º 

Período), não permitiu que as minhas aptidões de gestão e organização 

estivessem suficientemente desenvolvidas para aplicar este modelo na sua 

totalidade. Contudo, acabei por recorrer e fazer uso de determinados aspetos 

reportados pelo MED em várias UD, tais como, a formação de equipas 

equilibradas para desempenharem vários papéis durante as aulas, o fomento do 

fair-play e a competição (em grande parte das matérias lecionadas), mas 

essencialmente no torneio de voleibol realizado no 2º Período. 

 Partindo desses pressupostos, foi possível proporcionar aos alunos a 

vivência de vários papéis em contexto de aula, tais como o de árbitro, 

treinador/observador no sentido de aprenderem a sentir as responsabilidades 

inerentes a essas funções como o de detetar e corrigir os erros evidenciados pelos 

seus colegas. O fair-play e o respeito foram conceitos que procurei não descuidar 

no decorrer das aulas, tal como nas situações de jogo e competições. Assim 

sendo, considero que estes aspetos tiveram grande importância no decorrer das 

mesmas, tendo contribuído para a literacia desportiva dos alunos. 

 

 “(...) os alunos cujas equipas ficavam de fora, desempenhavam as funções 

de árbitro e procuravam observar o jogo na busca de detetar os erros e 

incumprimentos das regras pedidas tais como a comunicação verbal, o 

deslocamento da segundo toque à rede (...)” (Reflexão Aula nº 51) 

 

 “Um aspeto fantástico desta aula foi sem dúvida, a reação dos alunos ao 

confronto; notou-se outra postura e grande entrega com as equipas preocupadas 

em não falharem(...)” (Reflexão Aula nº 53) 

 

 “No jogo da final, foi notório o envolvimento de todos os intervenientes, 

como se de um evento culminante se trata-se (…) Uns emitiam palavras de 
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coragem às equipas e no final de cada jogada eram emitidas palmas (…) 

(Reflexão Aula nº 63) 

 

Apesar deste modelo não ter sido aproveitado na sua totalidade nas várias 

UD lecionadas durante a minha prática pedagógica, pelas razões acima indicadas 

como também por considerar que o número de aulas dedicado às modalidades 

era demasiado reduzido para permitir aplicar o modelo, atingindo os objetivos 

principais do mesmo, considero que do pouco que se pode colocar em prática, 

permitiu o enriquecimento dos alunos em vários aspetos como sejam a nível do 

respeito pelo próximo e da atitude do fair play.  

Uma perspetiva muito importante adquirida neste modelo foi a questão da 

cultura desportiva. Com base nesse parâmetro, na abordagem das modalidades 

seguintes passei a fomentar a literacia desportiva nos alunos independentemente 

de não estar a utilizar o MED o que promoveu uma evolução positiva na minha 

competência como professor. 

Segundo Graça & Mesquita (2011, p. 136), no ensino dos jogos desportivos 

existem alguns modelos que visam conjugar “o conhecimento do conteúdo com 

uma perspetiva pedagógica de propósitos e processos de ensino e aprendizagem”, 

colocando a compreensão do jogo em destaque e onde são valorizadas a 

perceção, a compreensão e a tomada de decisão. Entre os modelos existentes, 

destaca-se o ensino dos jogos para a compreensão, o modelo de 
competência nos jogos de invasão e o modelo de abordagem progressiva ao 
jogo. 

As formas básicas de jogo, provindas do modelo de competência nos jogos 

de invasão são “versões modificadas do jogo formal, apropriadas ao nível de jogo 

dos alunos” (Graça & Mesquita, 2011, p. 142). Durante a lecionação das 

modalidades coletivas, mais propriamente do Andebol, o planeamento, gestão e 

instrução baseou-se nestas formas básicas de jogo, visto que cada forma básica 

de jogo fornece o contexto para determinar as necessidades de aprendizagem, 

como também consolidar e aplicar as aprendizagens (Graça & Mesquita, 2011). 
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O modelo de ensino dos jogos para a compreensão procura focar a 

apreciação dos aspetos constituintes do jogo, a tomada de consciência dos 

princípios táticos do jogo,  a tomada de decisão do que fazer e como fazer em 

função dos diferentes momentos e constrangimentos criados pelo jogo, sobre a 

exercitação das habilidades motoras necessárias à melhoria da performance no 

jogo e sobre a integração dos aspetos técnicos e táticos necessários à melhoria 

da performance no jogo (Graça & Mesquita, 2011). Este modelo também 

influenciou a minha forma de planear, gerir e instruir nas minhas aulas em 

modalidades de natureza mais coletiva, visto que a opção pela forma básica de 

jogo em função dos níveis de desempenho dos alunos facilitou  a compreensão  

dos aspetos táticos do jogo  e consoante isso a adequação das habilidades 

técnicas. 

 

4.1.4. Avaliação 
 

"Se a finalidade do ensino é facilitar modificações positivas no comportamento do 

aluno, então, obviamente, a finalidade da avaliação é determinar essas 

modificações e, por sua vez, a eficácia do ensino". (Singer & Dick, 1980, p. 145) 

  

 A Avaliação é um processo extremamente complexo que implica examinar 

e classificar, permitindo ao professor regular todo o processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Damas & Ketele (1985, p. 14) "o educador avaliará, 

talvez, para tomar decisões educativas que se impõem, tendo em conta objetivos 

que fez seus". Nesse sentido, a avaliação vai muito além da simples atribuição da 

nota. Rink (1993, p. 227), também, refere que a “avaliação é o processo de 

recolha de informações para fazer um julgamento sobre produtos e processos 

numa situação de aprendizagem”. O processo de avaliação assume-se assim 

como fundamental para as ações do professor, permitindo-lhe analisar todo o 

processo de ensino e aprendizagem no sentido de verificar o seu nível de eficácia. 

Sem reflexão o professor não pode avaliar os alunos (Bento, 2003). Neste sentido, 
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a avaliação poderá assumir diferentes formas, sendo que o tipo de avaliação 

utilizado depende da finalidade para a qual a informação está a ser recolhida e do 

tipo de informação desejada (Rink, 1993). 

A avaliação prepara, acompanha e encerra o processo de ensino e 

aprendizagem. É através dela que determinamos a extensão com que os objetivos 

educacionais se realizam. No entanto, também é com base nela que definimos 

esses mesmos objetivos e que os ajustamos quando necessário. Arends (1997, p. 

228) refere que "a avaliação é uma função desempenhada pelo professor com o 

objetivo de recolher a informação necessária para tomar decisões corretas". Estas 

decisões são tomadas em função do momento em que a avaliação é feita. Este 

processo é tanto mais rico quanto mais contínuo for.  

Ao longo deste EP a avaliação foi dividida em três momentos, a avaliação 

diagnóstica ou inicial que tal como o nome indica foi realizada no início do 

processo de ensino e aprendizagem, a avaliação formativa realizada, 

maioritariamente, a meio de cada um dos conteúdos didáticos lecionados e a 

avaliação sumativa no final de cada um e do ano lectivo. Não queremos com isto 

dizer que a avaliação foi fragmentada nestes três momentos porque esteve 

sempre presente na nossa ação. Tal como refere Bento (2003, p.175) "sem 

controlo permanente da qualidade do ensino nenhum professor consegue garantir 

a eficácia e a melhoria da sua prática pessoal (...) A análise e avaliação ligam-se, 

em estreita retroação, à planificação e realização. Nenhuma destas três atividades 

é dispensável, se o professor pretende assumir corretamente as suas funções.". 

Como este autor refere, a prática pedagógica executada nunca dispensou 

nenhuma das três atividades, aquando do planeamento, da lecionação tendo 

existido sempre uma preocupação, que se tornou mais assertiva com o decorrer 

do tempo, permitindo analisar e avaliar as ações em busca de uma maior eficácia 

No decurso deste EP, mais propriamente, na parte inicial, várias foram as 

dúvidas que surgiram sobre a questão como avaliar, daí a necessidade em incidir 

sobre esta temática. Para começar, necessitámos conhecer bem o que estamos a 

avaliar, saber o que procurar e saber observar! Segundo Damas e Ketele (1985) o 



 64 

processo de observar exige um ato de atenção. Mas esta atenção deve ser 

preparada e treinada. Durante as aulas de Educação Física foram inúmeros os 

estímulos e fontes de informação com que somos confrontados. Tudo acontecia 

ao mesmo tempo e como tal era difícil fazer uma triagem sobre aquilo que 

realmente interessa. Os autores acima citados, referem que o processo de 

observar implica um ato inteligente uma vez que promove a seleção de um restrito 

leque de informações pertinentes entre todas aquelas que se encontram 

disponíveis. 

Esta foi a primeira grande dificuldade com que nos deparámos dentro 

desse contexto. Saber o que observar. Meinel citado por Sarmento (2004, p. 174) 

refere que "quem não sabe olhar, não pode corrigir e melhorar as execuções do 

movimento". Esta foi uma área muito merecedora da atenção para assim aprender 

a olhar, aumentando a qualidade da instrução e assim melhorar a capacidade 

avaliativa. Esta capacidade foi melhorando com o tempo. Para além da evolução 

favorável da capacidade de corrigir os alunos , outro aspeto positivo a ressalvar foi 

o facto de numa fase inicial ter sentido imensa dificuldade em preencher as 

grelhas de avaliação, mas assim que foi vencido esse obstáculo todo o processo 

de avaliação foi-se tornando mais credível e completo. 

Focando-nos agora na avaliação, mais propriamente nos três momentos 

acima mencionados, abordaremos de que forma foram realizados e quais as suas 

dificuldades. 

No que concerne à avaliação inicial, esta assumia um papel preponderante 

no planeamento porque seria com base na informação recolhida nesse momento, 

que iríamos definir quais os conhecimentos e aptidões que os alunos já possuíam 

relativamente à matéria de ensino em questão. Servia portanto como ponto de 

partida para o planeamento das unidades didáticas. Inicialmente este tipo de 

avaliação representava um enorme duplo desafio, em primeiro lugar na 

necessidade de construir grelhas realistas de avaliação e em segundo saber em 

que aspectos focar a nossa observação de forma a elaborá-las corretamente. As 

grelhas construídas eram sempre demasiado extensas para a nossa capacidade 
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avaliativa, o que gerava grandes problemas no seu preenchimento tal como 

podemos comprovar através do excerto da reflexão de uma das aulas de 

avaliação inicial: 

"Perante este enorme desafio da avaliação inicial, vivenciei muitas 

dificuldades com o preenchimento da grelha de avaliação diagnóstica. Apenas 

consegui descortinar indícios fortes que os alunos se encontram na Forma Básica 

de Jogo 1 (...) Para que estes problemas não voltem a acontecer, terei que ter um 

instrumento de avaliação diagnóstica (grelha) mais simples  e prático possível." 

(Reflexão da Aula nº 3) 

 

Relativamente à avaliação formativa, esta apresentou sempre um cariz 

menos formal. Estava presente ao longo de todas as aulas de forma a recolher 

informações relevantes sobre o processo de ensino. Os procedimentos da 

avaliação formativa são usados para fazer ajustes no processo de aprendizagem, 

(Rink,1993). Procuramos que esta avaliação nunca fosse percetível aos alunos 

eliminando assim qualquer constrangimento que pudesse influenciar a sua 

prestação, livrando-se do sentimento de stress e ansiedades, inimigas naturais de 

qualquer processo avaliativo. 

 

“(...)sinto que os meus alunos, à exceção de muitos poucos, continuam a 

demonstrar muitas dificuldade de performance na técnica básica de corrida. 

Basicamente tenho detetado erros graves a nível postural e da forma como os 

apoios são aplicados no solo. Nas aulas seguintes desta UT procurarei ser mais 

insistente nesses aspetos técnicos, onde eles continuam a não perceber ou 

mostrarem-se menos receptivos”.(Reflexão Aula nº 67) 

 

Por fim temos a avaliação sumativa que se realiza através de uma situação 

formal permitindo um balanço do processo de aprendizagem. Segundo Rink 

(1993) a avaliação sumativa permite aferir o sucesso alcançado pelos alunos. Esta 

avaliação também nos trouxe alguns problemas principalmente na sua fase inicial. 
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Para além dos problemas já referidos na avaliação inicial, outro problema com que 

nos deparamos foi na necessidade de ser objetivos na clareza com que 

apresentávamos os critérios específicos de avaliação: 

 

"Antes do início da avaliação propriamente dita, achei pertinente referir 

como tudo iria se processar, focando a forma como seriam avaliados e dos 

critérios específicos de avaliação. Posto isto, passou-se para o momento avaliativo 

com os alunos distribuídos pelas suas respetivas pistas de dificuldades, sendo que 

dois alunos eram filmados em simultâneo." (Reflexão Aula  nº 95) 

 

De referir que em algumas matérias, a avaliação sumativa foi realizada com 

o recurso a material de filmagens dadas as característica da matéria em causa e 

dos seus benefícios envolvidos. Esta estratégia facilitou, consideravelmente, o 

processo de avaliação em determinadas matérias, principalmente na Dança e na 

corrida de velocidade e de barreiras, porque permitiu a visualização do 

desempenho dos alunos diversas vezes, o que tornou o processo avaliativo mais 

fidedigno e justo a nível das classificações. 

 

Na sequência da avaliação sumativa, a atribuição de classificações aos 

alunos também se apresentou como uma dificuldade. Procurámos que a avaliação 

fosse um resultado equilibrado entre a avaliação com base na norma e no critério. 

Avaliação com base na norma, segundo Rosado & Colaço (2002, p. 28) "acontece 

quando os desempenhos dos alunos são comparados entre si por relação a uma 

norma (...) considerava-se a existência de um aluno médio e de outros que 

aprendiam mais ou menos, em relação ao primeiro". Na normalização existia 

sempre uma comparação do desempenho alcançado pelo aluno em relação à 

restante turma no momento de atribuir notas. A avaliação com base no critério, de 

acordo com Rosado & Colaço (2002, p. 30) é quando o "padrão de referência ou 

de comparação é um critério e não uma norma, ou seja, é avaliado o 

conhecimento do aluno em relação a critérios pré-estabelecidos constituídos pelos 
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objetivos de ensino, sem que seja feita, necessariamente, comparação entre 

alunos.". Esta última foi a que prevaleceu no processo avaliativo tendo sido 

aplicado uma vez que as grelhas de avaliação foram construídas com base nos 

critérios estabelecidos segundo os objetivos propostos no momento de 

planeamento e porque assim conseguíamos perceber melhor qual a evolução nas 

competências dos alunos. 

 

 Em EF, a avaliação para além de focar as competência de ação ela 

procurou também avaliar os conhecimentos da cultura desportiva, como também 

das atitudes. Em relação à cultura desportiva, em cada período, realizou-se um 

teste escrito de avaliação dos conhecimentos ou da literacia desportiva dos alunos. 

Como forma de promover uma maior sustentabilidade na realização dos testes e 

garantir que os alunos estudassem algum conteúdo teórico, foi disponibilizado aos 

alunos sebentas alusivas às matérias a serem avaliadas, embora as questões do 

teste fossem predominantemente alusivas às situações exercitadas e focadas 

durante as aulas. 

 De referir que os alunos preenchiam as fichas de autoavaliação no final de 

cada período. Segundo Cardoso citado por Rosado et al. (2002) este consiste na 

regulação do processo de ensino-aprendizagem realizada pelo sujeito dessa 

aprendizagem e que lhe vai permitir interpretar todo o seu percurso realizado até à 

data, refletindo sobre o que realizou ao longo das aulas e assim assumir as suas 

dificuldades, falhas e potencialidades, atribuindo a si próprio uma classificação. 

Trata-se, portanto, do desenvolvimento da sua capacidade de ajuizar, apreciar e 

tomar decisões acerca da sua própria aprendizagem, permitindo realizar uma 

introspeção sobre o seu percurso (Rosado et al., 2002). Neste sentido, no final de 

cada período,  pude tirar as minhas ilações relativamente aos alunos que estavam 

conscientes, ou não, do seu percurso, das suas carências e dos seus pontos 

fortes. 
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4.2. Participação na Escola e Relações com a Comunidade 
 

O EP é uma experiência de especial importância e extremamente 

enriquecedora para a formação do estudante estagiário na sua jornada final tendo 

como meta a profissão de docente. No entanto, não podemos encarar o EP com 

uma perspetiva redutora do mesmo e cingindo-o exclusivamente à lecionação das 

aulas visto que inclui um número muito variado de situações de aprendizagem e 

de socialização ao longo de toda a sua duração, não se restringindo 

exclusivamente aos momentos formais de lecionação. "A aprendizagem ocorre 

além dos contextos pedagogicamente estruturados, daí a importância de colocar 

os estudantes no espaço real de ensino, como seja a própria comunidade 

educativa, da qual fazem parte não apenas os alunos da sua turma, mas também 

os outros professores, os outros alunos, os auxiliares de ação educativa, os pais, 

etc" (Lave e Wenger, citado por Batista & Queirós, 2013, p. 43). Segundo esses 

autores, "é neste contacto que o estudante estagiário conhece os contornos da 

profissão, tornando-se, pouco a pouco, um membro dessa comunidade educativa". 

Lacey, (1977), citado por Braga (2001) define a socialização profissional dos 

professores como o processo segundo o qual as pessoas adquirem os valores, as 

atitudes, as destrezas, os conhecimentos, em suma a cultura do grupo a que 

pertencem ou a que pretendem pertencer. 

 Neste sentido o EP fomenta e cria a oportunidade para que o estudante 

estagiário desenvolva uma relação simbiótica em que procura dar o seu contributo 

pessoal à comunidade escolar, esperando no sentido inverso absorver aquilo que 

a comunidade escolar tem para lhe transmitir e lhe oferecer. Nesse sentido, 

considero que a passagem pelo EP se carateriza segundo dois agregados. Por um 

lado, uma vertente mais formal na qual se insere a participação em reuniões de 

Departamento e do grupo de Educação Física, a presença nos vários Conselhos 

de Turma. Por outro lado, a vertente mais prática, nomeadamente a colaboração e 

participação nas atividades organizadas pela escola, pelo grupo de Educação 

Física e pelo núcleo de estágio. 
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 Foram várias as atividades planeadas no início do ano para serem 

integradas no Plano Anual de Atividades e muitas outras que foram surgindo com 

o decorrer do ano letivo. Procurei estar presente sempre que possível e colaborar 

ao máximo para que decorressem da melhor forma possível, cumprindo os 

objetivos a que se propunham. 

 Procurei fazer desta participação na escola e das relações estabelecidas 

com a comunidade uma mais-valia para a minha formação, no sentido de procurar 

recolher o máximo de experiências e o maior número de conhecimentos que 

permitissem melhorar a minha prática e tornar-me um profissional mais completo. 

 

4.2.1 Participação nas Reuniões 
 
 A função de um professor não se resume apenas à lecionação das suas 

aulas, sendo assim necessária a sua participação ativa nos órgãos de 

administração, direção e gestão dos agrupamentos de escolas ou de escolas não 

agrupadas: conselho geral, diretor, conselho pedagógico e conselho administrativo 

(Silva, 2011). 

 Como resultado da integração na ESFV, ainda que na condição de 

estagiário, foi a integração inevitável no grupo de Recrutamento e o Departamento, 

Grupo de EF e no Conselho de Turma. Consequentemente, a necessidade em 

estar presente nas reuniões dos referidos órgãos tornou-se mais um compromisso 

a ser plasmado na agenda das tarefas. 

 No tocante à participação nas Reuniões de Departamento com as atividade 

de coordenação e planificação, a participação foi na sua generalidade muito tímida 

já que não sentia confiante o suficiente para poder intervir e expor as minhas 

ideias, resultando numa atitude mais observadora e de absorção de tudo o que 

era exposto e discutido pelos professores mais experientes e compreender a 

dinâmica de um departamento curricular Os principais aspetos abordados nas 

reuniões foram a sugestão de critérios para a atribuição de serviço docente e de 

gestão dos espaços e equipamento. Também se debateu a planificação anual, 
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resultando na elaboração do plano anual de atividades do departamento onde 

pudemos incluir as atividades do grupo de Educação Física. 

 Quanto às reuniões do Conselho de Turma, considero que fomos bem 

recebidos por todos os professores pertencentes ao Conselho de Turma, o que 

acabou por facilitar a nossa integração, ultrapassando assim mais facilmente a 

insegurança e o nervosismo para intervir. Assim, a minha participação pautou-se 

por uma postura  mais preocupada, atenta e interventiva. Ao longo das reuniões 

houve a intenção em extrair o máximo de informação sobre os alunos da minha 

turma, o que permitiu estar atualizado e melhor informado para melhorar assim a 

minha intervenção e prática pedagógica. Desde informações sobre a forma como 

os alunos se relacionavam dentro da própria turma, como trabalhavam em grupo, 

quais os elementos desestabilizadores e que estratégias adotar para atenuar os 

seus efeitos nocivos no ambiente da turma. Todas estas informações foram 

extremamente úteis na prática pedagógica pelo que, para além de aprender todos 

os aspetos burocráticos que o conselho de turma aborda, pude utilizar estas 

reuniões de forma instrutiva. 

 Relativamente às reuniões do grupo de EF, estas já transmitiam uma maior 

confiança e disposição para poder intervir, já que apesar de realizado num espaço 

formal, era dotado de uma valência não tão formal . Referimo-nos a um cariz 

menos formal, não de forma depreciativa, mas sim no sentido de ser uma área de 

ação em que nos sentíamos mais à vontade e principalmente devido à postura dos 

professores mais experientes. Neste sentido, as reuniões do grupo de EF eram 

momentos bastante instrutivos caracterizadas por uma constante troca de ideias e 

vivências educativas. Os professores do grupo de EF demonstraram sempre uma 

atitude cooperativa para com todos os estagiários, tendo sobremaneira contribuído 

para potenciar os nossos índices motivacionais e de confiança, o que ajudou a 

acalmar toda a ansiedade e stress gerados ao longo do ano letivo. De entre as 

suas inúmeras valências, as reuniões acima referidas serviram para realizar o 

plano anual de atividades do grupo onde foram debatidas, programadas e 

calendarizadas todas as tarefas a serem desenvolvidas ao longo do ano bem 



 

 71 

como a delegação de funções na organização e realização de cada uma. Todo 

este processo permitiu-nos adquirir uma enorme competência a nível de 

organização de eventos desportivos na escola bem como a capacidade de 

cooperação e de trabalho em equipa. 

 

4.2.2 Desporto Escolar 
 

 O Desporto Escolar (DE) é uma área transversal da Educação com impacto 

em diversas áreas sociais. É um meio crucial na promoção da saúde, na inclusão 

e integração social, na promoção do desporto e no combate ao insucesso e 

abandono escolar (Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, 2009, p. 3 e 4). 

Este mesmo documento refere que todas as escolas têm de garantir 

obrigatoriamente, a oferta de atividades do DE aos seus alunos, proporcionando-

lhes oportunidades de prática desportiva regular, para além da disciplina de 

Educação Física isto é, impõe a existência de meios, a definição de políticas e o 

delineamento de objetivos (Carvalho, 1987), fornecendo às escolas uma 

obrigatoriedade em oferecer atividades do DE aos alunos, com o intuito de 

proporcionar oportunidades de prática desportiva regular, para além da EF 

(Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, 2009). Assim, o Projeto de DE, deve 

integrar-se no Projeto Educativo de Escola e constituir-se como parte integrante 

do Plano Anual de Atividades. Tanto as atividades internas como as externas do 

DE são de oferta obrigatória em todas as escolas e terão de fazer parte do seu 

projeto pedagógico. 

No que respeita à atividade interna, esta é entendida como o conjunto de 

atividades físico-desportivas enquadradas no Plano Anual de Atividades 

desenvolvidas pelo grupo de EF sob a responsabilidade do Coordenador do DE. 

Poderão ser incluídas as seguintes atividades e projetos: campeonatos/torneios 

internos, formação de juízes, Compal Air 3x3, o Gira-Volei, o Corta-mato escolar 

ou o Mega Sprinter, etc. De entre esses projetos, apenas o Gira-Vólei e o corta-

mato foram desenvolvidos na ESFV durante o meu EP. 
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A atividade externa é entendida como toda a atividade desportiva 

desenvolvida pelos grupos/equipa através da participação em encontros 

interescolar, de caráter competitivo, visando o apuramento para campeonatos 

regionais, nacionais e internacionais, ou não competitivos, ao nível dos encontros 

e convívios. 

Nem todos os alunos têm a possibilidade de integrar uma modalidade 

desportiva fora do âmbito escolar. Dessa forma, a oferta que o DE promove são 

para grande parte dos alunos, um caminho que os poderá conduzir à manutenção 

ou criação de hábitos regulares de atividade desportiva durante o ano letivo e de 

preferência, deverá ser o mais diversificado possível como forma de os aliciar à 

prática de uma modalidade em relação à qual têm mais afinidade ou até para 

aderirem a atividades que têm curiosidade em experimentar ou que não têm a 

possibilidade de frequentar fora do âmbito escolar. Para tal, a oferta desportiva e a 

posição que as escolas têm relativamente ao DE são aspetos fundamentais para o 

sucesso do mesmo 

Posto isto,, procurei apresentar e refletir sobre as atividades desportivas 

pertencentes ao DE nas quais estive envolvido, através da escola, como é o caso 

do Corta-Mato escolar e o Voleibol, esta última oferecida pela ESFV no âmbito do 

DE. 

 

4.2.2.1	  Corta-‐Mato	  Escolar	  
 
 Sendo o corta-mato um desporto com grande tradição em Portugal, já com 

várias medalhas ganhas a nível Europeu e Mundial, não é de estranhar que esta 

modalidade adquira forças também no âmbito da escola, integrando a atividade 

interna do projeto do Desporto escolar. No início do ano letivo, surgiu a hipótese 

de realizar o corta-mato escolar na Quinta do Covelo, visto que a escola 

apresentava algumas limitações espaciais, estruturais e logísticas para a 

realização do mesmo. Ao ser confirmada esta impossibilidade da utilização do 

espaço da Quinta do Covelo, a organização optou por o realizar na ESFV.  
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A preparação do corta-mato escolar foi uma experiência muito instrutiva no 

âmbito da organização de eventos desportivos, já que me ajudou a compreender 

certos aspetos que são necessários ter em conta aquando da organização de um 

evento desportivo Como resultado da distribuição previa de tarefas, fiquei 

responsável, juntamente com o meu colega do núcleo de estágio, pela marcação 

do percurso e o transporte e arrumação de toda a logística necessária.  

Reportando agora ao dia da prova e como forma de justificar a minha 

paixão pela fotografia, voluntariei-me para ser o fotógrafo oficial da prova numa 

busca em imortalizar para a posteridade o evento e os seus protagonistas, para 

além de ter ficado num posto de controlo registando as voltas realizadas pelos 

alunos e de ter passado pela mesa central afim de aí registar a entrega das 

dorsais e o registo das chegadas. Daí a minha enorme satisfação na realização 

deste evento, justificadas pelas oportunidades e valências proporcionadas e pelo 

crescimento operado na minha pessoa, na minha opinião, muito benéficas para o  

futuro. 

O final da prova, apesar do reduzido orçamento, foi marcado pela 

consagração e pelo reconhecimento dos atletas vencedores e de todos os 

participantes, através da entrega de um diploma, como forma de recordar a sua 

participação e classificação.  

 

4.2.2.2	  A	  experiência	  do	  Voleibol	  no	  âmbito	  do	  DE.	  
 

 A ESFV, apesar de contar com instalações desportivas razoáveis que 

poderiam integrar várias modalidades desportivas no âmbito do DE, esta só 

oferecia aos alunos a modalidade Voleibol, contendo duas equipas femininas de 

dois escalões (juvenis e juniores).  De referir que esta modalidade ocupa a 

segunda posição, segundo as estatísticas do DE, no que à sua aceitação e 

adesão diz respeito, apenas superada pelo futsal.  

A opção pelo DE em vez da direção de turma prendeu-se com as valências 

que iria ganhar a nível do treino desportivo, mas muito aliada  à minha paixão pela 
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modalidade e à curiosidade pelo desconhecido, já que seria algo inédito e nunca 

experimentado Apesar de só ter começado no 2º período, a minha atuação 

começou por se restringir ao estar presente e acompanhar os treino no sentido de 

vivenciar e perceber  todo o envolvimento e dinâmica que se pretendia atingir. 

Logo de início, a professora responsável pelos treinos fez as honras da casa 

apresentando a minha pessoa às equipas e focando qual seria a minha função. 

Apesar de consciente do bom trabalho realizado e da progressão registada 

a nível do treino desportivo, tanto a nível pessoal como também ao nível da 

performance desportiva das atletas, sou consciente que poderia ter sido mais 

ambicioso. 

Consequentemente, tornou-se rotina acompanhar as equipas aos jogos em 

casa e fora das portas da escola e assim vivenciar em grupo, experiências muito 

positivas e fomentadoras da união, espírito de equipa, fairplay e respeito, valores 

máximos e legítimos do Desporto. Considero que este acompanhamento da 

equipa foi uma mais-valia para o meu desenvolvimento enquanto professor, 

porque tive a oportunidade de presenciar e participar na organização dos jogos e 

de desempenhar funções jamais exercidas, tais como pertencer à mesa de oficiais 

de jogo, responsabilizando pela marcação dos pontos e o preenchimento do 

boletim de jogo. 

Todo este envolvimento ajudou a perceber a essência e importância do DE, 

para além de ter enriquecido o meu EP. Por conseguinte, sou apologista do 

primado que o DE é um meio que todos os alunos em idade escolar deveriam ter 

acesso, visto que promove o desenvolvimento de hábitos de vida saudável e tem 

influência a vários níveis (desportivo, social, cognitivo, afetivo).  Considero que a 

escola continha condições suficientes para ter mais oferta desportiva a este nível, 

já que a sua valoração, legitimidade e pertinências está em certa medida 

dependente do grau de adesão dos alunos ao DE. Na mesma medida, tudo acaba 

por depender também do interesse das escolas pelo DE, porque se as escolas 

apoiarem e proporcionarem condições para a existência de diversas atividades 

desportivas no âmbito do DE, a credibilidade do mesmo perante a comunidade 
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escolar e não escolar acaba por se tornar evidente e isto consequentemente só 

trará benefícios para os intervenientes do mesmo. 

 

4.2.2.3	  Atividade	  desenvolvida	  pelo	  núcleo	  de	  estágio	  -‐	  Desporto	  Adaptado	  
 

 O Dia do Desporto Adaptado ou “dias D” realizado nos dias 25 e 26 de 

março e que marcou a primeira e única atividade organizada pelo núcleo de 

estágio 2013/14, visou sensibilizar os alunos para os desportos praticados por 

atletas com necessidades especiais, tendo procurado criar algumas vivências de 

três modalidades completamente distintas e com selo de modalidade paralímpica: 

Boccia, Voleibol Sentado e Goalball. 

 Como primeira atividade realizada em conjunto pelo núcleo, as expetativas 

eram altas assim como aquele nervosismo e ansiedade, típico de quem nunca 

realizou uma atividade desta dimensão e com estas características. Tudo, a nosso 

ver, teria de correr bem não havendo lugar a falhas.  

O primeiro contato com os alunos durante o evento, foi de acordo com o 

esperado, apesar de algum receio inicial, principalmente no momento da 

abordagem do desporto adaptado por forma a que eles percebessem as suas 

valências. Isso para referir que este evento serviu também para atualizar os 

conhecimentos adquiridos durante a licenciatura, relativos ao desporto adaptado, 

que se encontravam menos consistentes nas nossas mentes. 

 

“As modalidades específicas do desporto adaptado criam sempre grande 

curiosidade nos alunos. Para além de ser algo fora do normal, os alunos ficam 

sensibilizados com este tipo de atividades, sendo a frase mais comum “como é 

possível jogar assim?” (Reflexão Semana da Saúde) 

 

“Devido à forte adesão dos alunos ao evento, deveríamos ter construído 

mais um campo de Boccia e requisitado mais um kit do mesmo, para que tivessem 
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mais alunos a jogar em simultâneo, evitando as esperas.” (Reflexão Semana da 

Saúde) 

Relativamente ao voleibol sentado, considero que poderia ter corrido 

melhor, pois em certos momentos foi notória a monotonia instalada em certos 

alunos. Uma estratégia poderia passar pela realização de um minitorneio, 

fomentando o fator competitivo; o núcleo ponderou esta situação e achou melhor 

não o realizar pois tal dependeria do fato de termos ou não equipas disponíveis 

inscritas para disputarem o torneio e da sua disponibilidade horária. Contudo, a 

minha estratégia passou por incentivar os mesmo perguntando sempre quem 

estava a ganhar o jogo.  

 

“Apesar dos alunos não estarem habituados a jogar voleibol nesta posição, 

e daí terem sentido algumas dificuldades, esta pequena situação serviu os 

propósitos uma vez que permitiu aos mesmos sentirem na pele o quão difícil a 

modalidade é na verdade.” (Reflexão Semana da Saúde)  

	  

 A modalidade de Goalball teve grande adesão por parte dos alunos, visto 

se tratar de uma modalidade cuja maioria dos alunos não tinha conhecimento e 

nunca tinham experienciado. O facto de só haver a possibilidade de criar um 

campo no espaço, limitou muito a participação de vários alunos em simultâneo. 

Fica contudo um balanço muito positivo na receptividade desta modalidade por 

parte do corpo discente, tendo apenas sido menos expressiva dadas os 

constrangimentos resultantes do espaço disponível para sua realização, o que 

para além de não ter permitido um maior tempo de vivências para cada aluno, não 

favoreceu que fosse experienciada por um número maior de alunos. 

  

Em suma, considero que as atividades promovidas pelo núcleo, no geral, 

decorreram como planeado e foram de encontro com as expetativas criadas. 

Todos os professores do núcleo de estágio estiveram empenhados no 

planeamento e orientação das atividades,  e a sua entrega, espírito de ajuda e de 
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responsabilidades foram pontos-chave que permitiram e favoreceram o bom 

desenrolar do evento. 

 

 “Considero que a criação deste dia para os alunos foi muito gratificante, 

porque de certa forma tivemos a oportunidade de alargar um pouco mais a visão 

dos alunos em relação ao desporto, mais concretamente do desporto adaptado.” 

(Reflexão Semana da Saúde) 

 

4.2.2.4	  O	  projeto	  do	  Flash	  Mob	  na	  ESFV	  
 

 “Creative dance is inherently linked with opportunities for self-expression. 

Expression of thoughts, ideas, and emotions through dance has become a major 

medium of educational and therapeutic experiences as well as an artistic 

function.”(Lee & Kang, 2006, citado por Jounghwa et al., 2013) 

  
Inserida nas atividades das festividades do “Dia da Filipa”, eis que o grupo 

de EF sugeriram a minha contribuição com a apresentação de uma atividade 

relacionada com a dança e apresentá-la à comunidade escolar. Tudo dependeria 

da capacidade persuasiva para com os alunos da turma e da sua aceitação ou 

não.  

Um aspeto muito relevante a ressalvar foi a forma como a turma abraçou o 

projeto e se entregou à sua preparação. De referir que, dado o fato em se tratar de 

uma atividade extraescolar, ninguém fora obrigado a participar, sob pena de ser 

penalizado. Nesse sentido, foram aproveitadas as aulas da modalidade dança 

para não só cumprir com o planeado a nível do currículo, como também para 

ensaiar a Flash Mob.  

A sua apresentação decorreu dentro do esperado e teve um impacto 

surpreendentemente positivo na comunidade escolar. Os participantes 

vivenciaram um momento de pura autoexpressão através do seu corpo e com 
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menores ou maiores receios e dificuldades, deixaram a sua marca, contribuindo 

para a construção da sua identidade dentro da escola. 

4.3. Desenvolvimento profissional 
 

 A área do Desenvolvimento Profissional pretende centrar-se nos postulados  

considerados vitais no processo de crescimento da minha identidade profissional e 

que serão referidos adiante. De acordo com Matos (2012a) "engloba atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa perspetiva 

do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação.". O EP 

tem como objetivo a integração dos estudantes estagiários na profissão de 

docente e é nele que somos confrontados com todo o tipo de situações e 

vivências que ajudam a desenvolver a identidade profissional e nesse sentido, 

fomentar a aquisição e o desenvolvimento de competências tanto a nível 

profissional como a nível pessoal. Nessa perspetiva, um professor que não 

acompanha o progresso, que não procura conhecer os meios didáticos disponíveis, 

que não desenvolve as suas competências profissionais, organizacionais e 

pessoais, dificilmente pode realizar um ensino eficaz ou contribuir positivamente 

na comunidade educativa em que se encontra inserido (Ponte et al., 2000). 

 Desta forma, para além da formação académica, obviamente necessária ao 

desenvolvimento de capacidades científicas, pedagógicas e didáticas, é também 

de extrema importância que a formação de professores atue no sentido da 

construção de uma identidade profissional no sentido de colmatar as principais 

carências registadas. De acordo com Marcelo Garcia (1999, p. 113) "no primeiro 

ano os professores são principiantes mas em muitos casos, no segundo e terceiro 

anos ainda se encontram a tentar estabelecer da sua identidade pessoal e 

profissional". 

 A verdade seja dita, este EP permitiu um aflorar de sentimentos e 

experiências necessárias para o meu crescimento e conscientização da identidade 
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profissional. Esta encontrava-se numa fase embrionária porque, apesar de ter 

adquirido o quadro teórico dessa profissionalidade, foi através da integração na 

profissão é que foi possível maturar e decantar esta mesma identidade. Alonso 

(1995) analisa quatro critérios que parecem importantes para caraterizar o 

profissionalismo na profissão docente. São eles a competência docente, 

autonomia profissional, sentido de pertença e a abertura à inovação e que na 

minha opinião, consubstanciam a essência da identidade profissional do professor 

na medida que foram metas que procurei alcançar durante o EP. 

 A Competência Docente, refere que "a essência duma profissão é possuir 

um corpo coerente e estruturado de conhecimento constituído por conhecimentos, 

técnicas, linguagens, valores e destrezas que formam o que podemos chamar a 

cultura profissional." (Alonso, 1995, p.4).  Nesse sentido, houve necessidade de 

procurar crescer dentro da minha profissão, através da procura do conhecimento e 

formação nas áreas onde apresentava muitas limitações, procurando uma atuação 

mais assertiva, resiliente e direcionada para os objetivos. Sem dúvida que a casa 

da minha formação inicial,  a nobre Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, dotou-me de conhecimentos e ferramentas prévios que facilitaram a 

demanda pela melhoria da minha competência docente e aliadas às exigências do 

EP, foi possível adquirir e desenvolver a capacidade de adequar todo esse 

conhecimento e o aplicar em diferentes contextos. Conseguiu-se, graças a essa 

atitude de busca, promover respostas adequadas às diversidades e adversidades 

que foram encontradas e assim tornar o processo de ensino mais eficaz.  

 

 “Este estágio tem servido muitos propósitos na modelação e construção da 

minha identidade profissional, transportando-me por momentos bons e maus onde 

fica uma ideia tão clara quanto cristalina é a água - não há um remédio/estratégia 

para todas as situações pedagógicas; a solução reside na nossa capacidade de 

irmos em busca das respostas, tal e qual hoje faço, primeiramente, através desta 

reflexão (diário de bordo) e posteriormente, através dos meus planos de aulas e 

das soluções criadas para os problemas surgidos.” (Reflexão Aula nº 46) 
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 Relativamente à Autonomia Profissional, Alonso (1995, p.6) define-a como 

"a capacidade para tomar e pôr em pratica decisões responsáveis, o que implica a 

liberdade para escolher de forma criteriosa e fundamentada entre as alternativas 

possíveis numa determinada situação". Nesta vertente apresentei algumas 

dificuldades iniciais, no entanto consegui obter algumas melhorias. Inicialmente 

havia uma enorme incerteza e falta de confiança nas minhas capacidades o que 

levava a uma grande dependência de validação das decisões e ações tomadas 

junto dos restantes colegas do núcleo de estágio bem como do professor 

cooperante. Contudo, a superação progressiva de obstáculos como o controlo da 

turma, gestão, organização da aula e aplicação da instrução, permitiu ganhar 

confiança face aos conhecimentos dominados e constrangimentos impostos pelas 

situações de ensino e aprendizagem, pelo que deixou-se de ser necessário ter de 

recorrer à validação por parte do professor cooperante. Para isso foi fundamental 

a segurança que ele transmitiu. Nesse sentido, adquiri uma autonomia profissional 

passando a saber o que fazer nas situações com que me deparava sem 

necessitar de grande ajuda externa. 

 No respeitante ao Sentido de Pertença, este remete-nos para o facto de o 

professor ser "membro ativo da comunidade escolar fazendo para além disso 

parte da comunidade dos profissionais de educação" (Alonso, 1995, p.7).  Esta 

temática pautou-se por um crescimento gradativo, lento numa fase inicial e algo 

tímida ao longo do EP. Inicialmente não sentia parte integrante do corpo docente. 

Ainda não havia vestido a pele de professor pelo que era estranho perceber qual o 

meu estatuto. Das primeiras vezes que nos encontramos na escola estávamos 

pouco confortáveis até mesmo para entrar na sala dos professores. Esta sensação 

de desconforto foi desaparecendo com o tempo através da gradual integração na 

comunidade docente. A participação nas reuniões de conselho de turma, do grupo 

de educação física e do departamento foram pontos-chave que permitiram uma 

aproximação dos restantes professores e assim desenvolver uma maior confiança 

e inclusão.. Foi fundamental para o florescimento deste espírito e sentimento de 
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pertença o facto de deixarmos de nos achar "inferiores" aos outros devido à nossa 

pequena inexperiência e condição de estagiários. 

 Finalmente, a Abertura à Inovação revelou-se uma referência fundamental 

porque permitiu estar constantemente a aprender e a tirar partido do mesmo. 

Dadas as sociedades atuais estarem em constante mudança e graças às 

constantes inovações operadas a nível da ciências em variadas áreas do 

conhecimento, permitindo a emergência de novas correntes de pensamento, 

torna-se necessário desenvolver um pensamento crítico e reflexivo para sabermos 

separar apenas as informações mais pertinentes e capazes de provocar impacto. 

A formação fornece-nos uma base de sustentação inicial, no entanto na profissão 

de docente é fundamental a formação contínua. Ao longo do EP as ideias 

sofreram alterações. Inicialmente possuía uma forma de agir e de atuar, no 

entanto com a experiência adquirida ao longo do estágio e com a abertura para 

aprender com os professores mais experientes essas ideias sofreram alterações 

profundas. Nesta mudança contribuíram fundamentalmente e para além do que 

até aqui se falou, a minha atitude reflexiva ou (ser reflexivo) e o conhecimento 

pedagógico do conteúdo. 

 Alarcão & Tavares (2003, p. 56) afirmam que o professor estagiário "já não 

necessita de construir novas estruturas para resolver os problemas que lhes são 

postos no desempenho das suas funções, mas sim de desenvolver tanto quanto 

possível as estruturas físicas, biológicas, psíquicas e sociais já adquiridas num 

processo de informação-reflexão-ação-reflexão..." o que por outras palavras 

significa dizer que as estruturas de aquisição de novos conhecimentos foram 

alcançadas e necessitam de ser constantemente estimuladas para o seu 

desenvolvimento e esse só se efetiva através da reflexão, condição fundamental 

para que a nossa incidência no processo de ensino e aprendizagem seja sempre 

fundamentada. 

A reflexão desempenha assim um papel fundamental no processo de 

ensino. É através dela que nós podemos tirar ilações sobre a nossa prática, 

verificar o que está certo, o que está errado e mais importante de tudo, porque é 
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que está errado. Todas as estratégias que promovam a reflexão têm como 

objetivo desenvolver no professor competências que lhe permitam conhecer, 

analisar, avaliar e questionar a sua própria prática docente (Marcelo Garcia, 1999). 

 Ao longo deste EP a reflexão foi ganhando cada vez mais maior relevância 

enquanto ferramenta indispensável, pois foi através dela que consegui identificar 

quais os problemas da minha prática de ensino, procurar estratégias para os 

solucionar, tornando assim mais competente e eficaz. No inicio senti muitas 

dificuldades para elevar o meu nível de reflexão para um estado adequado de 

raciocínio tendo resultado em dificuldades de identificar o que realmente estava 

mal. Como consequência disso, a incidência nos problemas da aula eram 

meramente a nível de controlo da turma quando, na verdade, eram consequência 

de pequenos pormenores, tanto a nível organizacional dos exercícios, como 

também a nível da interação entre determinados alunos considerados 

desestabilizadores quando a trabalhar/exercitar juntos. 

 Alarcão (1996b) destaca três tipos de reflexão. A reflexão na ação, a 

reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. A reflexão na ação 

consiste no surgimento de uma situação problema, o professor no momento em 

que a dificuldade ocorre reflete sobre a mesma e de seguida age de forma a 

reformular esse problema (Schön, 1992). Com base nesta reflexão foi possível, 

em diversas situações de aula, compreender o que estava a ser prejudicial para a 

dinâmica do exercício e assim ajustá-lo. 

 “Pude perceber, durante a aula, que é urgente insistir no trabalho de base 

das principais habilidades técnicas inerentes à modalidade e que permitam a 

criação de um jogo simples e objetivo. As situações da comunicação verbal, 

diferenciação de papéis e deslocamentos serão trabalhadas sempre em exercícios 

critério e durante o jogo, em situações reduzidas, permitindo a sua interiorização 

no seu esquema mental e  no  seu repertório motor.” (Reflexão Aula nº 42) 
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 “A execução da ação griffé, conjuntamente com a ação circular média e alta 

dos MI coordenada com a ação dos MS, precisa ser trabalhada na próxima aula 

que ainda me resta dar, subordinada a este tema.” Reflexão Aula nº 47) 

“...dificuldades sentidas pela turma em executar de forma correta as tarefas 

propostas relativamente à corrida de estafetas onde senti a necessidade de insistir 

nas determinantes técnicas da transmissão do testemunho uma vez que, os 

alunos apresentavam lacunas graves nesse âmbito como por exemplo, transmitir 

do braço direito para o direito de receptor quando já tinha feito referência à forma 

correta de transmissão em voz alta e muito clara; esta devera ser sempre da 

esquerda para a direita  com ajustamento do testemunho pelo receptor para a mão 

direita ou vice-versa.” (reflexão Aula nº 88) 

 

 A reflexão sobre a ação implica "reconstruir mentalmente a ação para tentar 

analisá-la retrospetivamente" (Alarcão, 1996b, p.17). Este modelo reflexivo foi uma 

das armas mais utilizadas ao longo de todo o ano letivo tendo promovido o meu 

crescimento e a melhoria da minha prática pedagógica. O nosso PC procedia a 

uma reunião de núcleo de estágio todas as quartas-feiras onde se promovia a 

reflexão sobre a ação. Estas reuniões eram de extrema utilidade uma vez que 

através delas promovíamos uma reflexão individual e de grupo sobre as aulas, 

seguida de uma troca de ideias. Estes debates eram momentos enriquecedores 

pois com o confronto de ideias conseguíamos que todos pudessem contribuir para 

a aprendizagem dos restantes. 

 Por fim temos a reflexão sobre a reflexão na ação, em que o professor pode 

refletir sobre o que aconteceu, atribuir-lhe um significado e meditar sobre esse 

significado e daí retirar conclusões que poderão promover novos caminhos a 

seguir (Schön, 1992). Esta reflexão contribui em larga escala para determinar as 

ações futuras e a compreender futuros problemas. Este tipo de reflexões também 

foram promovidas ao longo de todo o EP através da realização do Relatório de 

Aula onde eram examinadas com algum cuidado a forma como decorreu a aula e 

sobre as decisões que tomávamos permitindo obter conclusões construtivas sobre 
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a nossa prática de ensino no sentido de a tornar mais eficaz. Como exemplo 

temos o excerto seguinte: 

 

 “Hoje , por exemplo, apesar de ter optado por exemplificar com uma equipa 

modelo, em que depois seria só replicar nos outros campos, denotei que os alunos 

demoravam muito tempo em se organizarem. Agora pergunto: porque correu mal? 

Na minha opinião, devo ser mais assertivo e direto na instrução dos exercícios, 

focando o essencial, para não deixar de referir que mais de metade daquilo que 

falamos, não é percebido, ou então mal percebido pelos nossos alunos - preciso 

melhorar nesse aspeto para assim prosperar noutros no futuro.” (Reflexão Aula nº 

48) 

 

 Este Relatório de estágio constitui também uma forma de reflexão sobre a 

reflexão na ação. Ao longo deste documento foi-se refletindo acerca do processo 

ensino e aprendizagem e todas as decisões tomadas. Algumas conclui-se que 

foram acertadas, outras não. Mas acima de tudo, permitiu realizar uma varredura 

de tudo ou quase tudo que se passou, focando as situações ou vivências mais 

relevantes e marcantes e das estratégias a serem empreendidas no futuro, pelo 

que nos sentimos mais bem preparados para desempenhar a profissão. 

Concluímos então que o ser professor reflexivo é uma condição, ou melhor, 

uma exigência sem a qual podemos lecionar, pois só através da reflexão é que 

conseguimos ser mais incisivos, assertivos e eficazes já que permite-nos 

identificar os problemas e encontrar soluções para eles. 
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5. ATIVIDADE FÍSICA E A APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA 
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Relação entre os níveis de atividade física e a aptidão 
cardiorrespiratória em jovens portugueses 
 

Resumo 
 
Os estudos focados na relação entre a 

atividade física (AF) e aptidão 

cardiorrespiratória (AC) têm adquirido 

grande relevância, fornecendo dados 

úteis que ajudam a compreender se 

um jovem ativo apresenta melhor AC 

quando comparado com um jovem 

pouco/não ativo. Centrado nesta 

temática, o presente estudo pretendeu 

averiguar a relação entre os níveis de 

AF e a AC de jovens estudantes 

Portugueses de ambos os géneros. 

A amostra foi composta por 58 

sujeitos de ambos os géneros (22 

raparigas e 36 rapazes), com idades 

compreendidas entre os 15 e os 16,5 

anos, que foram avaliados segundo 

duas variáveis, a AF e a AC, 

recorrendo, respetivamente, ao 

questionário de Baecke e ao teste de 

Léger (20m shuttle run). 

A relação entre os dois testes foi 

avaliada através da correlação (r) e da 

regressão linear (r2). Foi 

especificamente correlacionada a 

distância percorrida pelos sujeitos no 

teste de Léger, com o índice de AF 

total e também com o índice de AF no 

desporto. O nível de significância foi 

mantido nos 5%. 

A correlação entre os dois testes em 

termos do índice de AF total (IAF) foi 

fraca apesar de ser uma relação com 

significado estatístico; os valores de r 

e r2 são baixos  (r=0,357; 

r2=0,128;p=0,006) quer no total da 

amostra, quer em ambos os géneros 

(raparigas: r=0,199; r2=0,040; 

p=0,375; rapazes: r=0,361; r2=0,130; 

p=0,031). Foi igualmente estimada a 

regressão linear entre o teste de 

Léger (20m Shuttle run) e o IAF no 

desporto, tendo sido igualmente 

encontrada uma relação fraca entre 

ambos os testes, para a totalidade da 

amostra (r=0,510; r2=0,260; p=0,000). 

Para o género masculino a correlação 

entre as variáveis foi moderada 

(r=0,556; r2=0,309; p=0,000) 

enquanto que para o género feminino 

esta foi fraca (r=0,400; r2=0,160; 
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p=0,065). 

Com esses resultados conclui-se que 

os testes selecionados foram 

adequados, mas devido a 

idiossincrasias relacionadas com a 

amostra, o IAF total não explicou o 

desempenho que os sujeitos 

obtiveram no teste de Léger, o que 

também se verificou quando 

comparado com o IAF no desporto. 

Nesse sentido, a amostra utilizada 

neste estudo, em que os sujeitos 

apresentaram um IAF total e 

desportivo abaixo do esperado, não 

nos permitiu chegar a conclusões 

definitivas, daí a necessidade de 

serem realizados estudos adicionais 

sobre essa temática realizados em 

jovens Portugueses. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE 

FÍSICA; APTIDÃO 

CARDIORRESPIRATÓRIA, 

QUESTIONÁRIO DE BAECKE; 

TESTE DE LÉGER; JOVENS. 

 

Abstratct 
 
The studies focused on the 

relationship between physical activity 

and cardiorespiratory fitness have 

acquired great relevance, providing 

useful data to help understand if a 

young active has better 

cardiorespiratory fitness when 

compared to a young little/not active. 

Focused on this issue, the present 

study aimed to investigate the 

relationship between levels of physical 

activity and cardiorespiratory fitness of 

young Portuguese students of both 

genders. 

The sample consisted of 58 subjects 

of both genders (22 girls and 36 boys), 

aged between 15 and 16.5 years, 

which is assessed by two variables, 

physical activity and cardiorespiratory 

fitness, through Baecke’s 

questionnaire and the Léger test, 

accordingly. 

The relationship between the two tests 

was evaluated by the correlation 

coefficient (r) and linear regression 

(R2). It was specifically correlated the 

distance traveled by the subjects in 

the Léger test with the overall rate of 

physical activity and also the rate of 

physical activity in sport. The 

significance level was maintained at 

5%. 
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The correlation between the two tests 

in terms of the overall rate of physical 

activity was weak despite being a 

relation of statistical significance; (r) 

and (r2) values are low (r=0.357, 

r2=0.128, p=0.006) either in the total of 

the sample, and for both genders 

(girls: r=0.199, r2 =0.040, p=0.375; 

boys: r=0.361, r2=0.130, p=0.031). It 

was also estimated linear regression 

between the Léger test (20m shuttle 

run) and the physical activity in sport, 

which has also found a weak 

relationship between both tests for the 

entire sample (r=0.510, r2=0.260, 

p=0.000). For males, the correlation 

between variables was moderate (r 

=0.556, r2=0.309, p=0.000) while for 

females it was weak (r=0.400, 

r2=0.160, p=0.065). 

With these results it is concluded that 

the selected tests were adequate but 

because of idiosyncrasies related to 

the sample, the total the index of total 

physical activity did not explain the 

performance that subjects obtained in 

Léger test, which was also observed 

when compared with the index of total 

physical activity in sport. 

In this sense, the sample used in this 

study, in which subjects had a full and 

sporty index of total physical activity 

below expectations, did not allow us to 

reach definitive conclusions, hence the 

need for additional studies on this 

topic conducted in Portuguese youth 

are needed. 

 

Key Words: PHYSICAL ACTIVITY; 

CARDIORESPIRATORY FITNESS, 

BAECKE; TEST LÉGER; YOUNG. 
 

Introdução 
 

Diversos estudos têm vindo 

apontar uma relação positiva entre as 

variáveis atividade física (AF) e a 

aptidão cardiorrespiratória (AC) 

(Aadland et al., 2013; Chase & Conn, 

2013; Hsieh et al., 2014; Singhal & 

Siddhu, 2014). Segundo (Minder et al., 

2014) “A AF e AC estão associadas à 

melhoria da saúde e à redução da 

mortalidade”. Esta analogia positiva  

apresenta-se como fulcral 

principalmente, nas faixas etárias 

mais baixas como por exemplo em 

crianças e jovens, visto que a 

preferência por atividades sedentárias 



 

 91 

e o fraco envolvimento em atividades 

desportivas tem contribuído para a 

diminuição dos níveis de AF e a 

performance em testes que 

determinam a AC (Mustelin et al., 

2011; Teixeira e Seabra et al., 2008). 

O declínio secular na AC é atribuído, 

em parte, a uma redução da atividade 

física habitual e pelo aumento da 

prevalência de sobrepeso e obesidade 

entre os jovens (Malina e Katzmarzyk 

2006; Pate et al 2006 citado por 

Machado-Rodrigues et al., 2011). 

A AF é a capacidade de 

realizar atividade física, e faz 

referência a uma ampla gama de 

qualidades fisiológicas e psicológicas. 

Ela é qualquer movimento corporal 

produzido pela ação muscular que 

aumenta o gasto energético (Ortega et 

al., 2008). Segundo Philippaerts et al. 

(1999) inclui o trabalho ocupacional, 

as atividades ativas de lazer, o 

desporto e outros fatores 

modificadores do gasto energético 

total diário. Consequentemente, o 

desporto num âmbito geral e as 

diferentes formas de AF tais como a 

aeróbica, a corrida ou ginásio têm sido 

o centro do esforço para incrementar 

os níveis de AF da população 

(Allender et al., 2006). 

Segundo Minder et al. (2014),  

a AF e AC estão associados à 

melhoria da saúde cardiovascular e 

redução da mortalidade. Como a 

inatividade física é um dos principais 

desafios da saúde pública no mundo 

contemporâneo, esta é reconhecida 

como uma epidemia global (Allender 

et al., 2006). É nesse sentido que a 

WHO (2003) recomenda para as 

crianças e jovens, 60 minutos de AF 

moderada a vigorosa por dia, porque 

proporciona benefícios adicionais para 

a saúde. As políticas de promoção da 

saúde e programas de atividade física 

devem ser projetadas para melhorar a 

aptidão cardiorrespiratória. As escolas 

podem desempenhar um papel fulcral 

através da identificação de crianças 

com baixa aptidão física no sentido de 

promover comportamentos e hábitos 

de vida saudável através do exercício 

físico (Ortega et al., 2008).  

A AC, também chamada de 

condicionamento cardiovascular ou 

potência aeróbica máxima, é a 

capacidade global do sistema 

cardiovascular e respiratório em 
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realizar exercícios prolongados e 

extenuantes (Ortega et al., 2008; Ruiz 

et al., 2008). O consumo máximo de 

oxigênio (VO2max) atingido durante 

um exercício progressivo máximo até 

a exaustão voluntária, desde há muito, 

tem sido considerada pela 

Organização Mundial de Saúde como 

o melhor indicador da aptidão 

cardiorrespiratória (Ortega et al., 

2008). A AC pode ser classificada 

segundo três parâmetros: intensidade, 

frequência e duração (Landry & 

Driscoll, 2012). 

A relação entre a intensidade 

da AF e a AC tem sido evidenciada 

em alguns estudos, mostrando que os 

jovens envolvidos em atividades 

físicas vigorosas e atividades 

desportivas tendem a ter uma melhor 

AC, do que os que não se envolvem 

nas mesmas (Aires et al., 2012; 

Landry & Driscoll, 2012; Philippaerts 

et al., 1999). 

Níveis mais elevados de AC e 

AF são considerados os principais 

componentes necessários para 

proteger os jovens de ganho de peso 

excessivo, bem como outras doenças 

metabólicas (Aires et al., 2011). 

A atividade física é um 

importante meio para melhorar a 

aptidão cardiorrespiratória (Hsieh et 

al., 2014). Vários estudos têm 

demonstrado que as crianças mais 

ativas têm melhor AC do que quando 

comparadas com as inativas ou 

sedentárias, confirmando esta 

correlação positiva entre essas 

variáveis (Aires et al., 2012; Martín-

Matillas et al., 2012; Minder et al., 

2014). Segundo (Aadland et al., 2013) 

é possível que a AC tenha influência 

direta nos níveis da AF, na medida em 

que níveis elevados de AC poderão 

estar na origem de um elevado nível 

de AF.  

Com o intuito de fortalecer a 

relação entre essas duas variáveis, 

alguns estudos associam um dos 

índices de AF, denominado de índice 

de atividade física no desporto (IAF no 

desporto) com o desempenho numa 

prova para assim determinar o nível 

de AC, exercendo assim uma forte 

influência  na afirmação desta relação 

positiva entre IAF no desporto e a AC 

(Mustelin et al., 2011; Philippaerts et 

al., 1999; Ramsbottom et al., 2010). 
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As dissemelhanças entre os 

géneros também estão tratados em 

alguns estudos, onde têm sido 

observadas diferenças entre rapazes 

e raparigas ao nível da AC e da AF 

(Basterfield et al., 2011; Ruiz et al., 

2008; Teixeira e Seabra et al., 2008). 

Nesta medida, o declínio dos níveis de 

AF é especialmente evidente nas 

raparigas enquanto os rapazes 

apresentam melhores resultados nos 

testes de AC (Ruiz et al., 2008) assim 

como são considerados mais ativos 

(Teixeira e Seabra et al., 2008). É 

referido também que só há evolução 

na AC nos jovens que apresentam 

níveis de intensidade elevados de AF, 

o que demonstra que os jovens 

fisicamente mais ativos alcançam 

melhores resultados em testes de AC 

(Aires et al., 2012).  

Um melhor entendimento da 

associação entre a aptidão 

cardiorrespiratória, a atividade física e 

obesidade na infância é fundamental 

para a avaliação dos benefícios das 

intervenções para prevenção (Hsieh et 

al., 2014). De acordo com esta 

mesma autora, estudos mostram que 

os profissionais de saúde e a 

sociedade em geral, deve encorajar a 

prática de vida saudável e resolver 

problemas relacionados com a 

obesidade em crianças para garantir a 

saúde durante a sua infância e na 

idade adulta. Segundo a mesma 

autora, foi detetado um nível 

significativamente mais elevado de AC 

em crianças que exercem uma AF 

regular do que em crianças que se 

dedicam à AF  de forma intermitente. 

Os resultados atuais nos vários 

estudos procuram incentivar a 

avaliação da AF nas escolas como 

uma componente fundamental para 

controlar a saúde dos jovens, onde 

estas poderão oferecer oportunidades 

para melhorar os comportamentos 

saudáveis e consequentemente os 

seus níveis de AF (Silva et al., 2012). 

Nesse sentido,  vem este 

estudo servir a nobre missão, 

consoante os resultados obtidos, de 

puder ou não alertar a comunidade da 

importância que tem a promoção de 

hábitos de AF nas crianças e nos 

jovens, podendo esta ter influência no 

seu desempenho nas aulas de 

Educação Física e mais 

especificamente na melhoria da AC. 
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Adicionalmente, poderá representar 

um complemento aos estudos já 

realizados em jovens da população 

portuguesa, subordinados ao mesmo 

tema ou que relacionam as duas 

variáveis e procuram demonstrar que 

níveis baixos de AC refletem em 

fracos desempenhos ao nível da AF. 

O presente estudo consiste em 

a) compreender se há correlação 

significativa entre o nível de AF total 

dos sujeitos e o desempenho destes 

no teste de Léger, b) compreender se 

há correlação significativa entre o IAF 

no desporto e o desempenho no teste 

de Léger; c) perceber se há diferenças 

entre os géneros. 

Metodologia 
 

Caraterização	  da	  amostra	  
 

A amostra do presente estudo 

foi composta por cerca de 58 sujeitos 

de uma escola no centro do Porto, 

com idades compreendidas entre os 

15 e os 16 (15,5 ± 0,55) anos, dos 

quais 22 eram do género feminino 

(15,3 ± 0,48 anos) e 36 do género 

masculino (15,5 ± 0,61 anos). Os 

participantes encontravam-se a 

frequentar o ensino secundário. 

O peso médio da amostra 

situou-se nos 60,1 ± 10,8 Kg e a  

altura média foi de 1,66 ± 0,1 m. 

Relativamente ao IMC da amostra, 

dois alunos (3%) apresentavam 

respetivamente obesidade grau I e 

grau II, quatro (7%) tinham sobrepeso, 

catorze (24%) subpeso e os restantes 

trinta e seis (62%) apresentavam um 

IMC normal para jovens portugueses. 

 

 

  

Tabela 1 – Caracterização da amostra por 
sexos e total de participantes 
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Questionário	  de	  Baecke	  
 

O questionário de Baecke 

(Baecke et al., 1982) é composto por 

16 itens ou questões, com respostas 

organizadas numa escala de 5 pontos 

(tipo Lickert). Os itens visam estimar 

os índices de atividade física (IAF): no 

tempo escolar, no tempo dedicado ao 

desporto e nos tempos de recreação e 

lazer. Através destes três índices é 

calculado o IAF total, que determina o 

IAF da amostra. O referido 

questionário está validado para a 

população portuguesa sendo 

frequentemente utilizado em estudos 

epidemiológicos para calcular 

diferentes valores da AF. De referir 

que durante o preenchimento do 

questionário os alunos foram 

instigados a pautarem pela verdade, 

sendo o mais sincero possível. 

Teste	  de	  Léger	  
 

O teste de Léger ou 20 m 

Shuttle Run consiste numa corrida de 

ida e volta entre duas linhas 

distanciadas a 20 m, com o ritmo de 

corrida determinado por um sinal 

áudio (Leger et al., 1988). A corrida 

inicialmente possui um ritmo baixo, 

que vai aumentando gradualmente ao 

longo de cada nível (por cada minuto). 

Quando o aluno não atingir a linha 

(limitadora do percurso de 20 m) é 

contabilizada uma falta, da qual é 

informado. O teste termina quando 

forem cometidas duas faltas ou 

quando o aluno demonstrar 

incapacidade de continuar o teste por 

fadiga (Leger et al., 1988). Durante a 

realização do Teste de Léger, os 

alunos foram encorajados pelos 

professores e colegas a darem o seu 

melhor. 

Procedimentos	  da	  Recolha	  de	  Dados	  
 

O teste de Léger foi realizado 

com o recurso a 

cardiofrequencímetros (Team System 

da Polar) para monitorizar a 

frequência cardíaca (FC) de cada 

aluno ao longo do teste, assim como o 

valor máximo atingido, tendo também 

sido registados o número de 

percursos realizados. A monitorização 

da FC máxima tinha como objetivo 

verificar se a estimulação 

cardiovascular durante o teste tinha 

sido efetivamente máxima. O 

questionário de Baecke foi realizado 
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individualmente on-line, na sala das 

aulas teóricas de educação Física da 

ESFV sob vigilância e apoio dos PE. 

Antes da realização dos testes 

cumpriu-se o dever de informar aos 

alunos todo o processo e propósitos 

da  sua realização por forma a não 

subsistirem dúvidas. 

Procedimentos	  estatísticos	  	  
 

A análise estatística foi 

realizada através do software 

estatístico IBM SPSS Statistics (Social 

Package for Social Sciences) versão 

21,0. Inicialmente, para o Questionário 

de Baecke foi realizada uma análise 

exploratória, descritiva e inferencial 

dos dados, bem como outros 

procedimentos estatísticos 

multivariados (regressão logística e 

multinomial) necessários para calcular 

os níveis de AF. Seguidamente foi 

realizada uma análise descritiva da 

amostra, com base na média (𝑥 ̅) e 

desvio padrão (dp) da idade, peso, 

altura e IMC na generalidade e por 

género. Para verificar a relação entre 

as variáveis (IAF total, IAF no 

desporto e distância percorrida no 

teste de Léger) foi calculada a 

correlação (r) e r2. O nível de 

significância foi mantido em 5%. 

Resultados 
 
Foi estimada a regressão linear entre 

a AC e a AF tendo sido observada 

uma relação fraca entre ambas as 

variáveis apesar do seu significado 

estatístico (r=0,357; r2=0,128; 

p=0,006). No gráfico 1 é possível ver 

que os valores se encontram muito 

dispersos em torno da média. Com 

este valor de r2, podemos concluir que 

apenas 12% da distância obtida no 

teste de Léger é explicada pelo IAF 

total. 

 

Foi estimada a regressão linear entre 

ambas as variáveis no género 

feminino, tendo sido observada uma 
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relação fraca (r=0,199; r2=0,040; 

p=0,375). No gráfico 2 é possível ver 

que os valores se encontram algo 

dispersos em torno da média. Com 

este valor de r2, podemos concluir que 

apenas 4% da distância obtida no 

teste de Léger é explicada pelo IAF 

total. 

 

Foi estimada a regressão entre 

ambas as variáveis no género 

masculino. Apesar de ser uma relação 

com significado estatístico os valores 

de r e r2 são baixos. (r=0,361; 

r2=0,130; p=0,031). No gráfico 3 é 

possível ver que os valores se 

encontram muito dispersos em torno 

da média. Com este valor de r2, 

podemos concluir que apenas 13% da 

distância obtida no teste de Léger é 

explicada pelo IAF total. 

 

 

 

Foi Igualmente estimada a 

regressão linear entre o teste de 

Léger (20m Shuttle run) relativamente 

ao IAF no desporto, tendo sido 

encontrada uma relação moderada e 

significativa entre ambos os testes, 

para a totalidade da amostra (r=0,510; 

r2=0,260; p=0,000). Neste caso, os 

alunos que correm mais são os que 

têm um IAF no desporto mais elevado. 

Com este valor de r2, podemos 

concluir que apenas 26% da distância 

obtida no teste de Léger é explicada 

pelo IAF no desporto. 



 98 

 

 

 

 

 

No género feminino, a 

regressão linear entre o teste de 

Léger (20m shuttle run) e o IAF no 

desporto demonstrou uma relação 

fraca (r=0,400; r2=0,160; p=0,065). No 

gráfico 5 é possível ver que os valores 

se encontram dispersos em torno da 

média. Com este valor de r2, conclui-

se que 16% da distância obtida no 

teste de Léger é explicada pelo IAF no 

desporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No género masculino, a 

regressão linear entre as referidas 

variáveis evidenciou uma relação 

também moderada e significativa, e 

mais elevada (r=0,556; r2=0,309; 

p=0,000). No gráfico 6 é possível 

verificar que os valores se encontram-

se um pouco mais concentrados em 

torno da média. Com este valor de r2, 

podemos concluir que 30% da 

distância obtida no teste de Léger é 

explicada pelo IAF no desporto. 

 

 

 

 

 

  



 

 99 

 

Discussão dos Resultados 
 

Este estudo de cariz 

correlacional, envidou esforços no 

sentido de perceber a relação entre a 

AF e a AC de jovens portugueses com 

idades compreendidas entre os 15 e 

16 anos, oriundos de uma escola do 

centro da cidade do Porto. Com a 

realização deste estudo foi possível os 

seguintes resultados:  a distância 

percorrida no teste de Léger (20m 

shuttle run) apresenta uma relação 

fraca quando correlacionado com os 

resultados obtidos no questionário de 

Baecke, ao nível do IAF total (apesar 

de ser uma relação com significado 

estatístico os valores de r e r2 são 

baixos); relativamente ao IAF no 

desporto, existe uma relação 

moderada e significativa entre as duas 

variáveis, isto é, os alunos que correm 

mais são aquele que têm um IAF no 

desporto mais elevado. 

 

Curiosamente, dos vários 

estudos pesquisados, a relação 

significativa entre essas duas 

variáveis é uma constante ou seja,  

esses estudos, contrariamente a este, 

demonstraram que existe uma relação 

significativa entre estas duas variáveis 

visto que nos seus resultados 

apresentam correlações fortes entre 

os níveis de AF e o desempenho no 

teste de Léger (Aadland et al., 2013; 

Chase & Conn, 2013; Hsieh et al., 

2014; Irēna et al., 2012; Singhal & 

Siddhu, 2014). Singhal & Siddhu 

(2014) por exemplo, são da opinião 

que a AF é um importante 

determinante da AC e acredita-se que 

níveis elevados de AF  são 

potenciadores da AC. Similarmente, 

Aadland et al. (2013) afirmam que as 

mudanças nos níveis de AC 

conduzem a alterações nos níveis de 

AF.  Chase & Conn (2013) no seu 

estudo referem que intervenções 

motivacionais destinadas a aumentar 

a AF podem melhorar a AC. Hsieh et 
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al. (2014, pp. 15-17) partilham a 

mesma opinião em relação aos outros 

autores no tocante aos benefícios que 

a AF pode operar a nível da AC 

quando afirmam categoricamente 

que ”Physical activity is an important 

for improving cardiorespiratory fitness. 

Several studies have demonstrated 

that more active children have better 

cardiorespiratory fitness than inactive 

ones”. Tendo por base esses estudos 

referidos, nos deparamos com uma 

situação tendencialmente contrária 

aos seus resultados obtidos e que 

provavelmente poderá estar 

relacionado com o fato da amostra 

deste estudo não ter apresentado 

níveis significativos de AF, através da 

aplicação do questionário de Baecke. 

Segundo Ortega et al. (2008), a AF 

pode ter efeitos diferentes sobre a AC, 

dependendo da sua intensidade. Tal 

poderá ser a razão da fraca relação 

entre a AC e o IAF total. 

Consequentemente, outros 

estudos recorrem ao IAF no desporto 

para comparar com a AC, por ser 

considerado um indicador que está 

positivamente e fortemente 

relacionado com o desempenho dos 

sujeitos nos testes de AC (Mustelin et 

al., 2011; Philippaerts et al., 1999; 

Ramsbottom et al., 2010). Nesse 

sentido, Hsieh et al. (2014)  são da 

opinião que a AC expressa através do 

Vo2 max. tem sido considerada um 

robusto indicador do nível da AF.  

Os baixos níveis de atividade 

física moderada a vigorosa aliados a 

níveis de comportamento sedentário 

apresentam-se segundo Basterfield et 

al. (2011) como uma grande 

preocupação à saúde pública  e 

sugere a necessidade de serem 

tomadas medidas no sentido de 

prevenir a diminuição do IAF em 

crianças e jovens.  

A fraca relação entre a AC e  o 

IAF total e no desporto das meninas 

registadas nesse estudo justifica-se 

segundo Teixeira e Seabra et al. 

(2008) pelo fato de na adolescência 

as meninas geralmente optarem por 

atividades de baixa demanda 

energética. Na opinião de Taber et al. 

(2014) apenas os programas que 

promovem a atividade vigorosa estão 

associados a maiores níveis de 

aptidão física em adolescentes. 
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A constatação destes 

resultados poderá ser um alerta para 

a comunidade escolar, para 

compreender que os jovens em idade 

escolar apresentam uma tendência 

para se envolverem cada vez menos 

em práticas desportivas moderadas a 

vigorosas capazes de incrementar a 

AC. 

As relações entre géneros nos 

estudos consultados permitem 

compreender em certa medida as 

diferenças registadas no estudo. 

Deste modo, (Aires et al., 2012; Irēna 

et al., 2012) obtiveram resultados da 

conjugação dessas duas variáveis 

onde os rapazes em comparação com 

as raparigas, apresentaram melhores 

resultados nos testes de AC e tiveram 

níveis de AF mais elevados. Esta 

discrepância ocorre porque os 

rapazes envolvem-se mais facilmente 

numa atividade desportiva e isso 

poderá ter influenciado diretamente os 

índices de AF (Teixeira e Seabra et al., 

2008). Neste estudo esta evidência 

também foi ligeiramente confirmada, 

embora sem resultados significativos 

e sem generalizar. Em contrapartida 

Dos Santos et al. (2013) veio obter 

alguns resultados que contrariam essa 

tendência. 

Todavia, o único resultado 

expectável evidenciado pelo presente 

estudo, foi referente ao nível do IAF 

no desporto nos rapazes, visto que 

apresentou uma correlação moderada 

com os resultados no teste de Léger. 

Esta constatação foi de encontro ao 

apresentado em diversos estudos 

relativamente ao desempenho dos 

rapazes (Machado-Rodrigues et al., 

2011; Shaibi et al., 2008; Teixeira e 

Seabra et al., 2008). 

Todo o processo em torno da 

realização deste estudo e a sua 

metodologia, obedeceram a critérios 

que não foram adotados pela maioria 

dos outros estudos subordinados a 

esse temática e daí as diferenças 

registadas. Provavelmente esta 

situação ocorreu devido ao facto da 

amostra não ter apresentado níveis 

significativos de prática desportiva nas 

duas categorias, avaliadas pelo 

questionário de Baecke. Deste modo, 

consideramos que é possível que 

alguma discrepância nos resultados 

relativamente à literatura poderá, 

eventualmente, resultar de 
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idiossincrasias inerentes à amostra 

pesquisada como sejam, ser uma 

amostra pequena e muito homogénea. 

Para finalizar, este estudo 

poderá ser um complemento para 

futuros estudos subordinados à 

mesma temática e que optem pela 

mesma metodologia de investigação e 

tratamento dos dados e a mesma 

população alvo. De referir a 

pertinência do estudo em contexto 

escolar para assim compreender os 

hábitos desportivos dos alunos e 

consequentemente se esses hábitos 

desportivos têm implicações na AC 

dos alunos. 

 

Conclusões 
 

Embora mais pesquisas sejam 

necessárias para elucidar e clarificar 

as inter-relações complexas entre 

essas duas variáveis, os resultados 

sugerem que no género feminino a 

relação entre a AC e o IAF total e no 

desporto é baixa e no género 

masculino a relação é moderada. 

Nesse sentido, os valores dos totais 

apresentam significado estatístico em 

função do género masculino. No 

entanto, é de salientar que a utilização 

do questionário de Baecke e do teste 

de Léger foram uma mais-valia para 

este estudo, visto serem testes 

representativos das variáveis em 

questão. 
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6. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 
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E assim chegou ao fim esta viagem, que marca o fim de um ciclo e a 

plataforma de lançamento para um novo ciclo, onde as vontades em dar 

continuidade à carreira docente são abundantes quanto comparadas com as 

oportunidades. Mas nem por isso deixo cair em “saco roto” todos os momentos 

vivenciados e experiências adquiridas enquanto professor estagiário na ESFV. 

 

“Por tudo isto fui, sou e quero continuar a ser professor.” Bento (2008, p. 

49). 

 

Alcançado este último capítulo do RE,  fica a perceção que este acúmulo de 

pensamentos, experiências e momentos vivenciados e materializados sob a forma 

deste documento nunca poderão espelhar com rigor, toda a sensação e 

experiência que este EP me proporcionou. Foi sem sombras para dúvidas, um ano 

de excelência onde foi possível experienciar na realidade a profissão docente. O 

percurso trilhado ao longo desses 10 meses de EP exigiram uma grande 

densidade e volume de  trabalho, dedicação e entrega, mas a recompensa foi 

imensa já que os conhecimentos adquiridos, fruto das experiências vividas e dos 

desafios ultrapassados, permitiram moldar o meu “eu” enquanto professor e 

estabelecer as bases para um novo ciclo na profissão docente. 

Tal como já foi referido acima, o término do EP é apenas o final de mais 

uma etapa uma vez que não nos podemos contentar em ficar por aqui e manter 

resignados ao cenário e conjuntura atual desfavoráveis. Ainda há muito para 

aprender, muitos obstáculos a ultrapassar e acima de tudo, procurar manter-se na 

senda de uma formação contínua e cada vez mais completa. Só assim estaremos 

aptos para agir quando formos chamados para exercer a profissão e assim 

dignificar e legitimar, mais que nunca, as valências da Educação Física nas 

escolas.  

O processo de ensino e aprendizagem trouxe diversas problemáticas, 

nomeadamente a nível da gestão da turma e da instrução. No entanto o balanço é 

extremamente positivo graças às melhorias operadas ao nível da minha atuação 
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docente e da minha identidade profissional. Conseguiu-se reunir um conjunto 

alargado de competências indispensáveis para um novo começo enquanto 

professor de Educação Física, seja em contexto escolar ou não.  

O desporto sempre me fascinou e eternamente fará parte da minha 

essência. O ensino do desporto, por meio das aulas de Educação Física, foi um 

completar desta paixão e vontade, foi a união de duas áreas que adoro, foi o 

“casamento” ideal e onde me senti verdadeiro, completo e realizado. 

De tudo, o que mais nos gratifica, a relação com os alunos. É sempre 

reconfortante ouvir vários alunos a perguntar se iria ficar na escola para o ano 

seguinte, ou então revê-los em momentos casuais e sentir o seu carinho e as 

saudades das nossas aulas. Isto revela que conseguimos desenvolver uma 

relação de respeito e amizade para com eles e que tivemos impacto, que 

assumimos o papel de professor e desenvolvemos o nosso estatuto. 

Para finalizar, não sendo os prognósticos na área do ensino em Portugal 

propriamente favoráveis,  e apesar de cada vez menos animadores, sei que este 

ano de EP e esta formação direcionada para esta vertente foram uma mais-valia 

para o meu desenvolvimento, que certamente será canalizada e amplificada para 

outros âmbitos desportivos, mas o sonho em ser professor de Educação Física 

continuará a fazer parte mim. 
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 XIX 

ANEXO I – Planeamento Anual de Educação Física 

ESCOLA SECUNDÁRIA FILIPA DE VILHENA - 401766 
GRUPO DE DOCÊNCIA DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 620  

ANO LECTIVO DE 2013/14 
PLANEAMENTO ANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ANO Ginásio Grande (G1) Ginásio Pequeno (G2)  Polidesportivo coberto 
(G3) 

Polidesportivo exterior 
(G4) 

7º A - Voleibol  
F - Badminton E - Dança C - Atletismo (Corridas) 

G - Bitoque Rugby A – Basquetebol 

8º 
F - Badminton 
B - Ginástica 
(Aparelhos) 

B - Ginástica (Solo) 
E - Dança 

C - Atletismo  (Corridas  e 
Lançamento do Peso) 
A - Futebol  

A - Basquetebol  

9º 
A - Voleibol 
C - Atletismo  (Salto 
em Altura) 

B - Ginástica 
(Acrobática) 
G – Outra Atividade * 

A - Andebol   
D - Patinagem C - Atletismo (Corridas) 

10º Voleibol 
Badminton 

B - Ginástica (Solo) 
E - Dança 

C - Atletismo (Corridas) 
A – Andebol  G - Bitoque Rugby  

11º 
JDC - Voleibol 
Ginástica (Aparelhos e 
Acrobática) 

Dança 
1 Matéria da categoria G 
– OUTRAS* 
 

JDC - Futebol 

12º 
Atletismo (Salto em 
Altura) 
Badminton 

Dança 
Atletismo (Corridas e 
Lançamento do Peso) 
JDC - Futebol 

JDC - Basquetebol 

A Aptidão Física e Conhecimentos devem ser abordados em todos os anos de escolaridade e 
podem ser desenvolvidos nos espaços / instalações desportivas existentes (G1, G2 , G3 , G4 e 
sala de Educação Física). 

• A distribuição das atividades indicadas neste quadro, por ano de escolaridade, pretende 
respeitar as indicações dos programas de Educação Física, quanto ao número MÍNIMO 
de atividades e respetivas categorias; 

• Fica ao critério do professor vir a considerar a abordagem de outras atividades que 
possam enriquecer o currículo dos alunos, de acordo com os programas de Educação 
Física. No entanto, deve salvaguardar-se que a abordagem das atividades aqui indicadas 
é PRIORITÁRIA e que estas devem ser avaliadas.  

• No caso de se virem a incluir outras atividades, deve-se contemplar, na avaliação dos 
alunos, as regras indicadas nos programas, quanto à sua distribuição pelas diferentes 
categorias: 

  



 XX 

Ciclo Agrupamento das matérias nucleares: Regras de seleção das matérias para avaliação: 
 

 
 
 

3º 
CEB 

 
 

categoria A – FUT, VOL, BASQ, AND 
categoria B – GIN SOL, GIN AP, 
ACRO 
categoria C – ATLETISMO 
categoria D – PATINAGEM 
categoria E – DANÇA 
categoria F - RAQUETAS 
categoria G – OUTRAS (Orientação, 
Judo, Luta, Natação, Gin Rítmica, 
Jogos Tradicionais, Bitoque-Rugby, 
etc.) 

- São selecionadas as 7 “melhores matérias” de cada aluno 
(onde o aluno revelou melhores níveis de interpretação). 
- São selecionadas matérias de 6 ou 5 categorias. 
Obrigatoriamente são consideradas 2 matérias da Categoria 
A. No caso de se considerarem apenas 5 categorias, para além 
das 2 matérias da categoria A, devem escolher-se 2 matérias 
da categoria B.  

10º 
ano 

Idem ao 3º ciclo ==» consolidar formação do 3º CEB 

 
 
11º e 
12º 
anos 

 

2 Jogos Desportivos Coletivos,  
1 Ginástica ou Atletismo,  
1 Dança,  
2 OUTRAS (Matérias Alternativas)* 

São consideradas Matérias Alternativas*: raquetas (Badminton, 
ténis, ténis de mesa …), ginástica aeróbica, campismo / 
pioneirismo, canoagem, ciclocrosse / cicloturismo, corfebol, 
corridas em patins, danças sociais, danças tradicionais 
portuguesas, golfe, hóquei em patins, hóquei em campo, jogo 
do pau, judo, montanhismo / escalada, natação, orientação, 
prancha à vela, râguebi, softebol / basebol, etc. 

• Quem está no G4 (polidesportivo exterior), em caso de condições atmosféricas adversas, 
tem prioridade sobre a SEF (sala de educação física) e SE (sala de expressões), se esta 
estiver desocupada. 
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ANEXO II – Planeamento Anual de Turma 
1.º Período - 10º F 

Mês Semana Dia Aula Hora Unidade Didática Espaço 

Se
te

m
br

o 

3ª Semana 
(16-20) 

18 1 e 2 de 2 11h30 /13H00 Apresentação; Inquérito; Normas; Critérios de 
Avaliação/Medições antropométricas G2 

20 1 de 16 12h25 / 13h05 Ginástica – Avaliação Diagnóstica G2 

4ª Semana 
(23-27) 

25 1 e 2 de 16 11h30/13h00 Andebol- Avaliação Diagnóstica G3 

27 1 de 1 12h25 / 13h05 AD apt. Fis  nº1- força superior, média, inferior G2 

O
ut

ub
ro

 

1ª Semana 
(1-4) 

2 
1 de 16 11h30/12h20 Atletismo- Resistência (teste de Cooper) G4 

1 de 15 12h25/13h00 Voleibol - AD G1 

4 1 de 11 11h30/13h00 Badmington - AD G1 

2ª Semana 
(7-11) 

9 
 
\ 
\ 
\ 
\ 
º 

2 e 3 de 16 11h30 /13H00 Ginástica G2 

11 4 de16 12h25/13h00 Ginástica G2 

3ª Semana 
(14-18) 

16 5 e 6 de 16 11h30 /13H00 Ginástica G2 

18 7 de 16 12h25/13h00 Ginástica G2 

4ª Semana 
(21-25) 

23 8 e 9 de 16 11h30 /13H00 Ginástica G2 

25 10 de16 12h25/13h00 Ginástica G2 

5ª Semana 
(28-31) 30 11e12 de 16 11h30 /13H00 Ginástica G2 

N
ov

em
br

o 

1ª Semana 
(1-8) 

1 13 de 16 12h25/13h00 Ginástica G2 

6 14e15 de 16 11h30 /13H00 Ginástica – teste Escrito/Avaliação Sumativa G2 

8 16 de 16 12h25/13h00 Ginástica – Avaliação sumativa (cont) G2 

2ª Semana 
(11-15) 

13 3 e 4 de 16 11h30 /13H00 Andebol G3 

15 5 de 16 12h25/13h00 Andebol G3 

3ª Semana 
(18-22) 

20 6 e 7 de 16 11h30 /13H00 Andebol G3 

22 8 de16 12h25/13h00 Andebol G3 

4ª Semana 
(25-29) 

27 9 e 10 de 16 11h30 /13H00 Andebol G3 

29 11 de 16 12h25/13h00 Andebol G3 

D
ez

em
br

o 1ª Semana 
(2-6) 

4 12 e 13 de 
16 

11h30 /13H00 Andebol G3 

6 14 de 16 12h25/13h00 Andebol-Avaliação sumativa G3 

2ª Semana 
(9-13) 

11 15 de 16 11h30 /13H00 Corta Mato Q.Covel
o 
 13 16 de 16 12h25/13h00 Andebol-AS (cont.) + auto-avaliação G3 
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3ª Semana 
(16-20) Férias Natal 

  Aulas Previstas:   38         Aulas lecionadas: 36 

Planeamento - 2º Período – 10º F 
Mês Semana Dia Aula Hora Unidade Didática Espaço 

Ja
ne

iro
 

2ª Semana 
(6-10) 

8 
2 de 16 11h30/12h20 Atletismo G4 

2 de 15 12h25/13h00 Voleibol G1 

10 3 de 15 12h25/1305 Voleibol G1 

3ª Semana 
(13-17) 

15 
 

3 de 16 11h30/12h20 Atletismo:  Av. Apt física nº 2 (força) G4 

4 de 15 12h25/13h00 Voleibol G1 

17 5 de 15 12h25/13h05 Voleibol G1 

4ª Semana 
(20-24) 

22 
4 de 16 11h30/12h20 Atletismo AD Técnica Corrida G4 

6 de 15 12h25/13h00 Voleibol G1 

24 7 de 15 12h25/13h05 Voleibol G1 

5ª Semana 
(27-31) 

29 
 

5 de 16 11h30/12h20 Atletismo G4 
8 de 15 12h25/13h00 Voleibol G1 

31 9 de 15 12h25/13h05 Voleibol G1 

Fe
ve

re
iro

 

1ª Semana 
(3-07) 

5 
 

6 de 16 11h30/12h20 Atletismo G4 

10 de 15 12h25/13h00 Voleibol G1 

7 11 de 15 12h25/13h05 Voleibol G1 

2ª Semana 
(10-14) 

12 
12 de 15 11h30/12h20 Voleibol (Torneio) G1 

1 de 14 12h25/13h00 Dança G2 

14 2 de 14 12h25/13h05 Dança G2 

3ª Semana 
(17-21) 

19 
13 de 15 11h30/12h20 Voleibol-  Av. Sumativa G1 

3 de 14 12h25/13h00 Dança G2 

21 4 de 14 12h25/13h05 Dança G2 

4ª Semana 
(24-28) 

26 
14 de 15 11h30/12h20 Voleibol-  Av. Sumativa (cont) G1 

5 de 14 12h25/13h00 Dança G2 

28 6 de 14 12h25/13h05 Dança G2 

M
ar

ço
 

1ª Semana 
(3-7) 

5 
 11h30/12h20 Feriado 

Carnaval 
G1 

 12h25/13h00 G2 

7 7 de 14 12h25/13h05 Dança G2 

2ª Semana 
(10-14) 12 

15 de 15 11h30/12h20 Voleibol - Torneio G1 

8 de 14 12h25/13h00 Dança G2 



 

 XXIII 

 
 

14 9 de 14 12h25/13h05 Dança G2 

3ª Semana 
(17-21) 

19 

10 de 14 
 11h30/12h20 Dança 

 
G2 

 
 
 7 de 16 12h25/13h00 Atletismo G3 

21 8 de 16 
 12h25/13h05 Atletismo G3 

4ª Semana 
(24-28) 

26 
 

11 de 14 11h30/12h20 Dança G2 

9 de 16 12h25/13h00 Atletismo G3 

28 10 de 16 12h25/13h05 Atletismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G3 

Aulas Previstas :    34          Aulas lecionadas:34 
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Planeamento - 3º Período – 10º F 

Mês Semana Dia Sessão Hora Unidade Didáctica 
Espaço 

 
Espaço 

A
br

il    

1ª Semana 
(1-4) 

2 
 

12 de 14 11h30/12h20 Dança G2 
11 de 16 12h25/13h00 Atletismo G3 

4 12 de 16 12h25/13h05 Atletismo G3 

2ª Semana 
(7-11) 

9 

Férias Páscoa 11 
3ª Semana 

(14-18 ) 
16 
18 

4ª Semana 
(21-25) 

 

23 
13 de 14 11h30/12h20 Dança G2 
13 de 16 12h25/13h00 Atletismo- AS resistência G3 

25 14 de 16 12h25/13h05 Atletismo (feriado) G3 

5ª Semana 
(28- 30) 30 

14 de 14 11h30/12h20 Dança- Av. Sumativa G2 
15 de 16 12h25/13h00 Atletismo - Av. Sumativa G3 

M
ai

o 

1ª Semana 
(1-4) 2 16 de 16 12h25/13h05 Atletismo- Av. Sumativa (cont) G3 

2ª Semana 
(5-9) 

7 
 

1 de 6 11h30/12h20 Bitoque/Rugby G3 
1 de 12 12h25/13h00 Badminton G1 

9 2 de 12 12h25/13h05 Badminton G3 

3ª Semana 
(12-16) 

14 
 

2 de 6 11h30/12h20 Bitoque/Rugby  Av. Apt física nº 3 (força) G3 
3 de 12 12h25/13h00 Badminton  G1 

16 4 de 12 12h25/13h05 Badminton  Av. Apt física nº 3 (força cont.) G1 

4ª Semana 
(19-23) 

 
 

21 
3 de 6 11h30/12h20 Bitoque/Rugby G3 

5 de 12 12h25/13h00 Badminton G1 

23 6 de 12 12h25/13h05 Badminton/atletismo (estafetas) G1 

5ª Semana 
(26-30) 

 

28 
4 de 6 11h30/12h20 Bitoque/Rugby (AV. Sumativa) G3 

7 de 12 12h25/13h00 Badminton (Av. Sumativa) G1 

30 8 de 12 12h25/13h05 Badminton (teste escrito) G1 

Ju
nh

o 

1ª Semana 
(2-6) 

 
 

4 
5 de 6 11h30/12h20 Bitoque /Rugby- atletismo (barreiras) G3 

9 de 12 12h25/13h00 Badminton- atletismo (Av. S estafetas) G1 

6 10 de 12 12h25/13h05 Badminton – atletismo (Av. Sumativa barreiras) G1 

1ª Semana 
(9-13) 

 

11 
6 de 6 11h30/12h20 Bitoque Rugby/atletismo- Av. Sumativa 

(conclusão) G3 

11 de 12 12h25/13h00 Badminton - Auto e Hetero avaliação  G1 

13 12 de 12 12h25/13h05 Badminton – Atividade taekwondo G1 

Aulas Previstas: 27    Aulas lecionadas:26 
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ANEXO III – Questionário 
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Anexo IV 

 

 
 
 

Vole
y	  

Fute
bol	  

And
ebol	  

Basq
uete
bol	  

Bad
mint
on	  

Nata
ção	  

Dan
ça	  

Atle
8sm
o	  

Giná
s8ca	  

Pa8
nage
m/
hoq
uei	  

Téni
s	  

Equi
taçã
o	  

Modalidades	  Favoritas	  %	   15	   38	   27	   35	   27	   15	   12	   8	   8	   12	   4	   4	  

Modalidades	  Favoritas	  Freq	   4	   10	   7	   9	   7	   4	   3	   2	   2	   3	   1	   1	  

0	  
5	  
10	  
15	  
20	  
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30	  
35	  
40	  
45	  

%
	  e
	  F
re
q.
	  

Modalidades	  Favoritas	  

Voley	   Futsall	   Andebol	  
Basque
tebol	   Dança	   Atletis

mo	  
Ginásti
ca	  

Modalidades	  DiEiculdades	  %	   31	   31	   4	   15	   27	   19	   42	  
Modalidades	  DiEiculdades	  Freq	   8	   8	   1	   4	   7	   5	   11	  
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Anexo V  

IMC	  
Categoria	   %	   Freq	  

Abaixo	  do	  peso	  ideal	   12	   3	  
Está	  em	  peso	  normal	   69	   18	  

Acima	  do	  peso	  (sobrepeso)	   19	   5	  
 

 

Abaixo	  do	  peso	  
ideal	  
12%	  

Está	  em	  peso	  
normal	  
69%	  

Acima	  do	  peso	  
(sobrepeso)	  

19%	  

IMC	  

Abaixo	  do	  peso	  ideal	   Está	  em	  peso	  normal	   Acima	  do	  peso(sobrepeso)	  


