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Resumo 

 

O seguinte documento é realizado no âmbito do Estágio Profissional, que por 

sua vez, está inserido no 2º Ano do 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Este 

documento pretende relatar todo trabalho realizado durante a minha Prática de 

Ensino Supervisionada que se realizou numa Escola Básica 2,3 de Matosinhos, 

sendo o produto de uma reflexão crítica individual, concreta e cuidada de todo 

o processo de ensino e aprendizagem. O Relatório de Estágio segue as 

normas orientadoras e regulamento da unidade curricular de Estágio 

Profissional, e abrange as quatro áreas de desempenho: Área 1 – Organização 

e Gestão do Ensino Aprendizagem; Área 2 e 3 – Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade; Área 4 – Desenvolvimento Profissional. O 

presente relato está subdividido em quatro capítulos, procurando documentar 

todo o trabalho e experiências vividas durante o ano letivo 2012/2013 em 

contexto real de ensino numa escola. O primeiro capítulo, intitulado de 

“Enquadramento Biográfico”, apresenta um pequeno registo autobiográfico 

acoplado das minhas expetativas iniciais em confronto com a realidade vivida 

durante o meu estágio. O segundo capítulo, “Enquadramento da Prática 

Profissional”, pretende situar a unidade curricular Estágio Profissional no 

quadro da oferta de estudos da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, o seu propósito e ligação com a escola cooperante e, ainda, caracterizar 

o contexto da prática, a escola cooperante. No terceiro capítulo, “A Realização 

da Prática”, está exposto todo o trabalho reflexivo transversal às funções 

didáticas do professor (planear, ensinar e avaliar). Relata, ainda, as atividades 

extraletivas dinamizadas na comunidade escolar. Por fim, “Conclusão”, onde 

revelo a riqueza e o trabalho árduo durante esta experiência que foi 

fundamental para continuar a desenvolver-me como profissional na área das 

ciências do desporto.  

 

Palavras-Chave: EDUCAÇAO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

PROFESSOR, REFLEXÃO. 
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Abstract 

 

The following document was developed during my Professional Training, which 

coincides with the 2nd year of the 2nd cycle of studies leading to a Masters' 

degree in Teaching Physical Education for Primary and Secondary Schools. 

This document is a product of a careful reflection on the process of learning and 

teaching. It seeks to report about the activities, the planning and the rest of the 

work that was realized during my practicum year at middle school in 

Matosinhos. This Practicum Report follows the standard norms and regulations 

for the Professional Practicum subject, and it is divided into four areas: Area 1- 

Teaching Organization and Management; Area 2 and 3 - Participation at the 

School and Relation with the Community; Area 4- Professional Development. 

These areas were explored through careful and thoughtful work throughout the 

year where I sought to document all the experiences that occurred. The 

following document is divided into four chapters, which seek to disclose all of 

the experiences that I experienced during my Practicum. The first chapter 

entitled as "Biographical Context" presents a small autobiographical register of 

my initial expectations when confronted with the reality of my practicum. The 

second chapter "Professional Practice Context" seeks to contextualize the 

practicum in terms of the university and school settings. The third chapter, 

"Practical Performance", reports the teaching practice (planning, teaching and 

evaluating), as well as the extra-activities organized in the school community by 

the practicum group of physical education student-teachers. Finally, in the 

"Conclusion" I expose the richness and arduous work during this experience 

that was so fundamental in order to continue to develop as a professional in the 

sports science area. 

 

 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICUM TRAINING, TEACHER, 

REFLECTION 
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1. Introdução 

 

Este documento pretende ser o relato de uma longa caminhada, onde 

sintetizo todo o trabalho de prática pedagógica, realizado durante o meu 

Estágio Profissional, decorrido no ano letivo 2012/2013.  

Desta forma, após o meu enquadramento biográfico e o enquadramento da 

prática profissional, apresentarei uma reflexão cuidada sobre a realização da 

prática, perfazendo as quatro áreas de desempenho, estando os seus 

objetivos, tarefas e competências desenvolvidas definidos pelas normas 

orientadoras do Estágio Profissional: Área - 1 Organização e Gestão do Ensino 

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

Comunidade; Área 4 - Desenvolvimento Profissional.  

Na Organização e Gestão do Processo de Ensino e Aprendizagem, 

pretende-se estabelecer linhas orientadoras de trabalho, planeando 

previamente a prática de ensino através de conhecimentos válidos, sendo o 

seu objetivo, “construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação 

do aluno na aula de EF.” (Matos, 2013a p. 3)  

Na Participação na Escola e Relações com a comunidade os principais 

objetivos são: “ contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do 

papel do professor de Educação Física na escola e da disciplina de Educação 

Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora.” (Matos, 2013a p. 6) Neste sentido, o professor não pode restringir-

se as suas aulas, mas sim, procurar novas experiências/intervenções noutros 

contextos de escola para promover o seu desenvolvimento e “compreender e 

integrar as componentes mais significativas da identidade da comunidade onde 

se insere a escola.” (Matos, 2013a p. 7). Nesta área, salienta-se a importância 

de conhecer os vários intervenientes da escola para compreender melhor o seu 

funcionamento e melhorar o seu nível de intervenção.  

No Desenvolvimento Profissional, o objetivo é: “Perceber a necessidade 

do desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e 
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do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos 

de desenvolvimento profissional. Investigar a sua atividade em toda a sua 

abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação).” (Matos, 2013a p. 7). 

Nesta área, pretende-se que o professor tenha um papel principal no seu 

desenvolvimento, no sentido de procurar e refletir sobre todas as suas 

intervenções. 

Assim, pretendo que este documento demonstre o meu processo de 

ensino e aprendizagem no quadro de objetivos, tarefas e competências acima 

descritos. Concretamente, procuro apresentar um estilo de ensino, o meu estilo 

de ensino, com estratégias que fui interiorizando ao longo dos anos da minha 

formação inicial, complementada por novos métodos ou adaptações que tive de 

procurar para tornar o meu ensino mais rentável e produtivo para os alunos no 

que reporta ao desenho de aprendizagens significativas. 
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2. Enquadramento Biográfico 

2.1. Reflexão Autobiográfica 

 

Em relação a minha pessoa, o meu nome é Miguel Martins Pereira, sou 

natural da Suíça de uma cidade chamada Genebra. Desta forma, os doze 

primeiros anos da minha vida foram vividos num contexto diferente daquele em 

que hoje estou inserido, uma cultura diferente com um ensino rico em 

disciplinas, incluindo a disciplina que mais adorava, três horas semanais de 

educação física. Apesar de a cultura ser diferente e sendo os suíços mais 

reservados no relacionamento com as pessoas, consegui passar a minha 

infância na rua com crianças de várias nacionalidades a praticar vários tipos de 

desportos. Neste sentido, facilmente se percebe o meu gosto pelo desporto, as 

várias brincadeiras no jardim em frente ao meu prédio foram essenciais para 

nunca mais querer parar e não me tornar numa pessoa sedentária. Assim, 

tirando todo o tipo de brincadeira de rua, a minha primeira modalidade 

praticada foi o karaté, chegando a obter o cinturão azul. Esta primeira 

modalidade foi escolhida pelos meus pais, que sempre procuraram manter-me 

ativo na sociedade, e fizeram-no, ligando-me a várias modalidades desportivas 

como foi o caso da natação e por fim no futebol.  

De seguida então, e estando já em Portugal, comecei a minha longa 

caminhada futebolística que perdura até aos dias de hoje, passando por vários 

clubes como o S.C.Braga, o Merelinense F.C. e o C.D.Cerveira. Nos dois 

primeiros clubes fui campeão várias vezes, sendo campeão nacional da 

segunda divisão de juniores pelo Merelinense. No C.D.Cerveira o meu maior 

triunfo foi uma subida para a terceira divisão nacional já como jogador sénior, 

mas, foi o facto de treinar durante um curto período de tempo os iniciados do 

Merelinense F.C. que despertou o meu interesse pelo ensino, e pelo facto de 

poder intervir positivamente na evolução das crianças a nível pessoal. Sempre 

tive facilidade em criar empatia com as pessoas, e penso que é algo que me 
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encaminha para o ensino, para utilizar este traço da minha personalidade a 

meu favor no sentido de instruir com maior facilidade os alunos. 

Neste contexto, no sentido de continuar ligado ao desporto e como 

produto inacabado que vou continuar a ser, facilmente se percebe a minha 

entrada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, o meu gosto pelo 

desporto. O prazer da prática, a compreensão dos movimentos, a análise dos 

desportos coletivos, a gestão/elaboração de um evento desportivo e outras 

experiências que obtive nesta faculdade, fazem com que me sinta realizado a 

nível pessoal e que não me arrependa de nada em relação a escolha desta 

Instituição de Ensino Superior. 

Posteriormente, curioso e com ambição de conhecer mais, tomei a 

decisão arriscada, devido a atual falta de emprego no nosso país nesta área, 

de entrar no Mestrado de Ensino, isto porque sempre sonhei estar do lado do 

professor, sempre quis transmitir conhecimentos e transformar pessoas, ter um 

papel ativo na transformação desta sociedade, tanto a nível de conhecimentos 

desportivos como para encaminhar melhor os alunos para a sua longa 

caminhada. Neste sentido, como refere Bento, “Os professores poderão não 

dar ao futuro o rosto desejado, mas ajudam a transportar essa esperança e 

alimentar a utopia.” Bento (2008 p.42). 

Por outro lado, quantas mais experiências tivermos ligadas ao Desporto, 

mais conseguimos retirar experiências significativas para o nosso 

desenvolvimento pessoal. Penso que os professores de hoje devem preocupar-

se em tornar o ensino da Educação Física em algo pensado e que provoque 

aprendizagens significativas nos alunos. O facto de podermos influenciar 

pessoas com os nossos conhecimentos deve-nos incutir responsabilidade 

redobrada, pois este conhecimento não pode ser vazio, precisa de ser pensado 

para criar mudanças positivas nos alunos. 

Assim, devido aos divergentes processos de ensino mas todos com o 

mesmo objetivo que é formar pessoas, este mestrado enquadra-se nesta 

premissa e coloca-me num processo de aprendizagem constante.  
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2.2. Expetativas em Relação ao Estágio em Contraste com a Realidade 

 

Este estágio aparece então num momento crucial, no sentido de 

mobilizar todas as aprendizagens anteriores num contexto real – a escola, 

preparando-me para um futuro próximo, cheio de obstáculos. Segundo a 

Unesco (1975) cit. por Bento (1979 p.13), “O professor deve ter o poder e 

vontade de confrontar a sua prática educativa com os resultados da teoria e 

vice-versa, de modificar os métodos e atitudes e de participar nas inovações, 

no interesse da escola e das crianças.”  

Desde início que pensava que iria ser uma experiência única e muito 

importante para definir e dar continuidade a construção da minha identidade, 

da minha formação pessoal e profissional. Sentia-me um pouco ansioso e 

nervoso para as primeiras abordagens e dificuldades que poderiam surgir, mas, 

também me sentia motivado e com grande dinâmica para melhorar os meus 

processos de ensino, esperando vivenciar momentos únicos durante este 

estágio profissional. Acreditava também, que esta experiência da minha vida 

iria permitir-me conhecer outras pessoas, outros processos de trabalho, outras 

formas de ensino que seriam muito benéficas para o meu desenvolvimento 

profissional. Sempre acreditei que aprenderia muito neste ano e que 

conseguiria tornar-me uma pessoa mais autónoma, capaz, e que acredite mais 

no meu valor como professor. 

Neste sentido, era o momento de mobilizar tudo o que anteriormente foi 

assimilado para orientar os alunos da escola no caminho das aprendizagens 

significativas, de moldar pessoas com um ensino planeado e intencional. 

A minha primeira aula foi um momento que vou recordar para sempre e 

que que vai servir para avaliar toda a minha evolução neste estágio 

profissional.  

Após especular como seria o ano letivo, surge o contexto real, o choque 

com a realidade. Deste modo, como refere Schön (1983, 1988, 1990, 1992, p. 

75-76) cit por Cunha (2008), “(…) o professor possui um conjunto de 
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conhecimentos, de convicções científicas, metodológicas e didáticas, que põem 

em prática durante a sua atuação.”  

Este estágio tornou-se deste modo um processo bastante trabalhoso 

onde a motivação nem sempre esteve nos índices mais elevados. Tal 

aconteceu, pois o contexto atual do nosso país não nos permite ter muita 

esperança em relação a nossa saída profissional no final deste mestrado. Por 

outro lado, as dificuldades sentidas que surgem no nosso dia a dia apenas 

eram apaziguadas pelo prazer de dar aulas. Neste sentido, apesar de várias 

situações menos positivas, não me arrependo de ter optado por este mestrado, 

e tenho a consciência que sempre procurei dar aos meus alunos toda a 

informação verbal e visual útil e necessária para evoluírem. Apesar de ser 

imaturo em certos aspetos, a nível da prática de ensino senti-me sempre capaz 

de ultrapassar qualquer dificuldade que surgiu, pois sempre tive facilidades na 

prática de várias modalidades.  

Acredito que após esta experiência, apesar de ter inicialmente 

expetativas elevadas para este estágio, o que mais me motivou foram os meus 

alunos e o prazer de ensinar. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

3.1. Contexto Institucional 

 

O Estágio Profissional, está inserido no 2º ciclo de estudos em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, mais especificamente 

no 3º e 4º semestre e é constituído pela Prática de Ensino Supervisionada 

(estágio anual em contexto real de ensino, numa escola cooperante) e pelo 

Relatório Final de Estágio Profissional, compreendendo um relato individual, 

cuidado e refletido das experiências vividas em contexto real de ensino. Os 

objetivos desta unidade curricular encontram-se superiormente definidos pela 

legislação específica sobre a habilitação profissional para a docência (Decreto-

lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro), e 

localmente enquadrado pelo Regulamento de Estágio Profissional e Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Neste sentido, o Estágio Profissional tem como objetivo 

integrar os futuros professores de educação de física de forma progressiva e 

orientada num contexto real – a escola. (Matos, 2013b p.2). Este 

acompanhamento, Prática de Ensino Supervisionada, é realizado por um 

docente da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, denominado 

orientador, e por um professor da escola onde é realizada a prática de ensino, 

o professor cooperante. (Matos, 2013b p.3).  

O orientador é também designado para cooperar e ajudar na realização 

do Relatório de Estágio.  

Em cada escola serão constituídos núcleos de estágio de três a quatro 

elementos.  

O estudante estagiário é avaliado no final do estágio pela professora 

orientadora e professora cooperante através das quatro áreas de desempenho: 

Área 1 - organização e gestão do ensino e aprendizagem; Área 2 e 3 - 

participação na escola e relação com a comunidade e Área 4 - 

desenvolvimento profissional. Este processo de avaliação é realizado ao longo 
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do ano, através de três observações na escola por parte da orientadora, pela 

presença diária da professora cooperante, pelo número de participações em 

projetos e reuniões na escola, pelo desempenho demonstrado nas aulas, pela 

atualização diária do portfólio digital e normas orientadoras da unidade 

curricular de estágio profissional. 

Desta forma, facilmente percebi que este ciclo de estudos era apropriado 

para desenvolver as minhas capacidades como professor e para começar 

desde cedo a estruturar todo o trabalho que iria ser realizado. Apesar de não 

ter investido tanto em certas áreas, devido a uma vida pessoal atarefada, 

penso que o facto de este mestrado estar bem estruturado facilitou a realização 

de muitas tarefas. Por outro lado, a presença diária da professora cooperante 

desde o início do ano facilitou a nossa integração na escola, para além das 

muitas “dicas” e experiências fornecidas para melhorar a nossa prática de 

ensino. Neste sentido, a colaboração estudante(s) estagiário(s), orientadora da 

faculdade e professora cooperante foi fundamental para estimular vários 

processos na escola como a prática de ensino e a partilha de conhecimentos; 

aspeto que foi crucial para mim, no sentido de melhorar e mobilizar todos os 

conhecimentos, adquiridos numa formação inicial anterior, num contexto real.  

Deste modo, depois de refletir, acredito que este mestrado tornou-me 

uma pessoa mais organizada e cuidadosa em tudo que realizo, para assim 

demonstrar sempre mais qualidade no meu trabalho e interesse naquilo que 

realizo.   

  



19 
 

 

3.2. Contexto Funcional 

 

O meu estágio foi realizado numa escola Básica 2,3, de Matosinhos, na 

qual fui colocado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

juntamente com mais três colegas que acabaram por completar formação do 

núcleo de estágio. A localização da escola foi particularmente vantajosa para 

mim, em tempos em que o nível de vida é elevado, a proximidade desta da 

minha residência permitiu-me facilmente organizar a minha vida para não faltar 

com as minhas responsabilidades. 

Em relação as condições estruturais, a escola encontra-se num ótimo 

estado sendo um local harmonioso para o exercício da profissão, possuindo 

diversas salas, um excelente auditório, salas de educação visual e tecnológico, 

educação tecnológica, educação musical, ciências naturais e tecnologias da 

informação e comunicação, a Biblioteca, a sala de estudo, os laboratório de 

física e química e ciências naturais, instalações sanitárias para alunos, 

professores e funcionários. 

No que toca a espaços desportivos, a escola possui um edifício 

gimnodesportivo, que apresenta boas condições, possuindo excelente material 

e recursos para a prática de várias modalidades. É constituído por dois 

ginásios (um ginásio para desportos coletivos e outro para ginástica), 

balneários, arrecadações, gabinete e balneário para os professores de 

educação física. No exterior, existe um campo de jogos, uma caixa de areia e 

quatro pistas destinadas ao atletismo. 

Estas condições, para um estudante estagiário que está pela primeira 

vez a exercer a sua profissão, são facilitadoras à prática de um ensino que 

promova aprendizagens significativas tanto nos alunos, como nos estudantes 

estagiários em formação. Deste modo, todas as modalidades exigidas para os 

três semestres foram realizadas em ótimas condições e com excelente material 

para a prática. Neste sentido, estavam reunidas as condições de base para 

promover um ensino que englobasse várias modalidades e para conseguir 
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cumprir com todos os conteúdos propostos pelo Ministério da Educação e, 

localmente, pela escola e grupo de educação física.  

Em relação às primeiras vivências, penso que me adaptei de forma 

muito rápida ao ambiente da escola, isto, porque o envolvimento é muito 

saudável e acolhedor. Ademais, fiquei muito satisfeito com o meu núcleo de 

estágio e professora cooperante, pois conseguimos colaborar entre nós e 

partilhar conhecimentos, o que melhora muito o nosso planeamento e processo 

de ensino nas áreas onde demonstramos mais dificuldades ao nível do seu 

conteúdo e método. Reforço, que o facto de ter usufruído de um suporte de 

conhecimento extra por parte dos meus colegas, permitiu-me promover um 

ensino com mais qualidade e centrado nos alunos. Em relação ao grupo de 

educação física e aos professores com os quais mais contactei na 

sala/departamento de educação física, demonstraram ser muito disponíveis e 

prestáveis para qualquer tipo de esclarecimento, o que facilitou muito a nossa 

adaptação ao nosso contexto de escola.   

A “minha turma” era sem sombra de dúvida o que mais queria conhecer, 

e acabei por ser surpreendido por um grupo muito dinâmico que me colocou 

grandes desafios, no sentido de conseguir retirar o máximo proveito de cada 

um. Esta, do 6° ano estava inserida no 2°ciclo, e foi uma turma pouco evoluída 

em quase todas as modalidades e menos disciplinada no início do ano. Por 

outro lado, tive outra experiência, muito benéfica para o meu desenvolvimento 

profissional, que foi, partilhar uma turma do 7°ano, 3°ciclo, em conjunto com 

um colega do núcleo de estágio. A experiência de partilha revelou-se muito 

enriquecedora para o meu desenvolvimento, e demonstrou ser facilitadora da 

gestão, controlo e organização da aula. Esta distribuição das turmas ficou ao 

encargo dos estudantes estagiários, para conseguir conciliar os horários da 

escola com a nossa vida pessoal. 

Neste sentido, a caraterização das turmas foi fundamental para prevenir 

ou antecipar comportamentos durante as aulas de Educação Física, e uma 

ferramenta muito válida para o professor, de forma a “adaptar” o processo 

educativo e as respetivas metodologias. É fundamental que o professor 

conheça os seus alunos, bem como os seus problemas, causas, 
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comportamentos e rendimento escolar. Tudo o que acontece durante a aula 

deve ser planeado e ter sentido, nada pode ser feito ao acaso. Tenho a certeza 

que, ao conhecer um pouco mais deles, todo o processo ensino-aprendizagem 

teve uma direção e eficácia condizente com o pretendido. Este processo de 

caraterização foi realizado através de um inquérito distribuído aos alunos na 

primeira aula do ano (Anexo 1). 

Deste modo, apesar de ter realizado a minha prática de ensino com 

duas turmas bastantes distintas, vou apenas relatar e descrever a turma do 6° 

ano, que, foi aquela onde estive envolvido sozinho.  

A “minha turma” era, então, constituída por vinte e três alunos, sendo 

dez do sexo masculino e treze do sexo feminino e com idades compreendidas 

entre os dez e os treze anos. Apesar de ser um grupo pequeno, facilitando o 

processo de organização da aula, esta turma era constituída por alguns alunos 

repetentes, aspeto que me colocou logo de alerta para as primeiras 

abordagens durante as aulas. Em relação ao gosto pela disciplina, apenas 

encontrei uma aluna que não gostava da educação física e de nenhuma 

modalidade desportiva em específico. Este caso, como já esperava, foi o mais 

complicado, o qual será documentado mais à frente neste relatório de estágio. 

Em relação aos desportos preferidos, fiquei contente por encontrar uma 

diversidade de respostas. Por outro lado, apesar dos alunos terem identificado 

algumas modalidades que menos gostam (ginástica, basquetebol, voleibol…) 

não iriam criar problemas no decorrer das aulas; isto porque, as aulas foram 

planeadas de forma a serem apelativas e não repetitivas. A não repetição das 

aulas aconteceu porque durante a semana os alunos passaram sempre por 

três modalidades. A criação do roulement permitiu a todos os professores do 

grupo de educação física passar por três espaços distintos durante a semana, 

o que permitiu abordagem de três modalidades por semana.  

A realização deste questionário foi fundamental para conhecer os alunos 

individualmente, apesar de esta caraterização ser muito superficial, permitiu-me 

conhecer as caras e associar eventuais características.  

Assim, esta análise inicial da turma foi fundamental ao planeamento e 

realização do ensino, para estar preparado para a ocorrência de eventuais 
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problemas na aula. Por outras palavras, é crucial antecipar o ensino e conhecer 

as pessoas com quem vamos atuar, só assim o ensino pode ser direcionado e 

tratado com sentido.  
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4. Realização da Prática Profissional 

4.1. Organização e Gestão do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

4.1.1. O despertar de uma nova realidade 

 

Em tudo na vida, o facto de planear e depois refletir sobre o processo 

realizado faz com que o ser humano consiga tornar-se melhor, completar-se e 

obter melhores resultados no futuro. Como refere Shön (1983, 1988, 1990, 

1992, p. 75-76) cit por Cunha (2008), “o professor analisa as formas 

anteriormente utilizadas e procura reformular a ação.”. Todos podemos errar, e 

sabemos que na nossa profissão isso pode acontecer, mas, não podemos 

deixar cair o nosso ensino em erros consecutivos da mesma origem, nem muito 

menos prejudicar aprendizagem dos alunos. Por outro lado, é seguro que 

sempre que pensamos no que vamos realizar, conseguimos aumentar a 

eficiência e eficácia do nosso processo de ensino. Desta forma, posso 

assegurar que após um ano de estágio, esta experiência demonstrou-me a 

importância do planeamento e da gestão de todas as variáveis envolvidas 

(espaços, horários, alunos,…) durante um ano de estágio. 

Em relação ao primeiro ano de mestrado, em que o nosso ensino era 

realizado com pequenos grupos, num contexto de prática pedagógica 

simulada, e onde o planeamento não era tão completo, este ano foi de certa 

forma um choque em termos do volume de trabalho para preparar as primeiras 

aulas. Uma nova realidade surgiu, essencial mas de difícil adaptação, onde o 

trabalho prévio era fundamental para conseguir uma boa realização da prática 

e futura avaliação do meu processo de ensino. 

Esta realidade apareceu logo na primeira aula, onde o planeamento foi 

distinto de todas as outras aulas. 

A aula de apresentação foi planeada para o auditório, contexto diferente 

daquilo que estava habituado, elevando os receios do meu primeiro encontro 

com os alunos. O facto de estar acompanhado da professora cooperante e ser 
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apresentado pela mesma à turma facilitou um pouco o processo de diálogo 

com os alunos e permitiu que o receio inicial fosse diminuindo à medida que ia 

falando com eles, informando das regras da disciplina e explicando como seria 

realizado o ano letivo. Esta aula foi essencial para perceber o quão importante 

é estar preparado, pronto para a realidade e para conseguir facilmente adaptar-

me a qualquer tipo de imprevisibilidade que possa surgir.  

Esta capacidade de adaptação teve de ser posta em prática logo no 

primeiro dia, tentando, por exemplo, perceber como ligava o meu computador 

ao sistema da escola. Sem receios, vergonha e sem a presença da minha 

professora cooperante, fui em busca de respostas na sala dos professores, 

onde encontrei um professor que facilmente resolveu as minhas dúvidas de 

ordem tecnológica.  

O que retiro deste primeiro confronto com o meu primeiro dia de trabalho 

é que todos nós podemos estar preparados para uma certa circunstância, mas, 

ao primeiro obstáculo, é a nossa capacidade de adaptação, unida ao nosso 

conhecimento, que nos permite resolver qualquer situação surpresa. Devemos 

sim, planear de acordo com conhecimentos válidos, executar o planeado de 

forma a promover aprendizagens significativas e avaliar todo o processo de 

forma a melhorar no futuro. É, todavia, crucial na nossa profissão saber 

adaptar-se, e isso descobri logo no meu primeiro confronto com a realidade. 
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4.1.2. O processo de ensino no decurso do ano letivo 

 

O meu trabalho de planeamento durante este estágio profissional 

revelou-se crucial para conseguir desenvolver um ensino que promovesse 

aprendizagens significativas nos meus alunos.  

Desta forma, antes de tudo, tive de definir o meu planeamento anual, 

no sentido de perceber quantas aulas iria dispor para cada disciplina em 

conformidade com os espaços que iria ter segundo o roulement. Este 

planeamento dos três períodos tornou-se bastante fácil, pois, o roulement 

criado pelo grupo de educação física facilitou muito a minha distribuição das 

modalidades.  

Deste modo, nos três períodos letivos, consegui dar sensivelmente o 

mesmo tempo de prática, 50 minutos por semana, proporcionando assim aos 

alunos três modalidades por semana em que não precisaria de partilhar espaço 

com colegas, professores de educação física. Esta decisão foi tomada em sede 

de núcleo de estágio, e penso que foi benéfica para não tornar a semana 

monótona para os alunos. 

Não obstante, o planeamento anual foi um documento sujeito a 

alterações durante o ano, por diversos motivos: realização de eventos na 

escola  que não estavam registados no plano anual de atividades ou o 

cancelamento de certas aulas por motivos justificados. Mas ainda, durante o 

inverno, certas aulas planeadas para o exterior foram canceladas e tiveram de 

ser lecionadas no interior em espaço partilhado, tendo sido necessário adaptar 

os conteúdos da aula ou lecionar outra modalidade. Com o tempo, o 

planeamento de certas aulas no exterior era acompanhado de um plano de 

aula “B”, caso as condições climatéricas não permitissem a realização do 

previamente definido no planeamento anual.   

As primeiras aulas serviram para avaliar a condição física dos meus 

alunos, ao identificar os seus níveis de aptidão motora iniciais. Esta primeira 

avaliação permitiu o ajustar da intensidade das aulas.   
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  Estes testes também serviram para, no início do terceiro período, na 

segunda aplicação dos testes, perceber a evolução dos alunos em relação à 

sua condição física.  

Desta forma, os alunos realizaram os seguintes testes: Teste de Cooper; 

Sit up’s; teste de velocidade e o teste de agilidade. Os testes escolhidos foram 

selecionados pelo grupo de educação física e pelo núcleo de estágio, sendo 

efetuado um protocolo para o segundo ciclo e outro para o terceiro (Anexo 2). 

Em relação aos resultados obtidos, os alunos apresentaram, de uma 

forma geral melhorias em relação ao primeiro período. Apenas no teste de 

agilidade a maioria dos alunos piorou a sua performance. O motivo poderá 

residir no facto do teste ter sido realizado no exterior, com muito calor, que 

acabou por prejudicar a performance dos alunos. Mas ainda, notou-se que os 

alunos estavam pouco motivados, quase como se estivessem a aguardar o 

final do ano. 

No momento de planear o ensino, é fundamental perceber em que nível 

estão os alunos, no sentido de balizar objetivos de aprendizagem.  

A primeira aula de cada modalidade foi utlizada para realizar uma 

avaliação inicial (Bento, 2003), no sentido de perceber o que os alunos 

sabiam, quais as suas aptidões para determinada modalidade e que 

ferramentas traziam.  

As grelhas de avaliação foram sempre definidas por mim, sendo uma 

avaliação criterial, comparava então a informação da avaliação com os critérios 

que definia, por exemplo, no futebol, realizar o passe com o interior do pé 

(Anexo 3).  

Em relação às modalidades coletivas, as avaliações iniciais eram 

realizadas em forma de jogo ou jogo reduzido, com menos complexidade, ou 

seja, jogando com menos jogadores do que o habitual. Nos jogos coletivos a 

avaliação realizada era do tipo qualitativo, tal como na ginástica, ou seja, 

observando a qualidade do movimento, e se este estava a ser realizado de 

acordo com os critérios previamente definidos. Em certas disciplinas do 

atletismo, uma modalidade individual, tal como o salto em altura e o salto em 

comprimento, a avaliação inicial era feita de forma qualitativa e quantitativa, no 
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sentido de registar um valor inicial, para que no momento da avaliação 

sumativa se percebesse se existiu evolução, ou seja, para além de avaliar o 

movimento realizado e registar na grelha de avaliação, era também registado 

um valor numérico em relação a distância conseguida. Todas as avaliações 

iniciais foram sujeitas a uma apreciação com uma devida analise e reflexão 

sobre os dados obtidos, no sentido de aprofundar ao máximo as principais 

necessidades dos alunos. 

Desta forma, encontrei uma turma que no geral, todos os alunos 

estavam num nível inicial em todas as modalidades, o que se pode perceber 

porque era uma turma do 6°ano com poucas vivências em termos desportivos. 

Após perceber em que nível estavam os meus alunos (inicial, intermédio 

ou avançado, saber quais as condições espaciais e materiais que tinha, 

comecei a decidir o que iria ensinar, que conteúdos, que objetivos, o que iria 

avaliar e que progressões seriam as mais adequadas.  

Neste sentido, antes de começar a planear, foi necessário perceber 

quais as condições que a escola me oferecia (materiais/espaços), caraterizar a 

minha turma percebendo os seus níveis de desempenho, quais as modalidades 

desportiva a abordar em cada período letivo e que espaço ia ter consoante o 

roulement de espaços organizado pelo grupo de educação física. Só depois do 

estudo aprofundado destas variáveis, e a sua devida documentação de forma 

organizada, é que surgiu o planeamento das aulas. 

Desta forma, para além de obrigatório, foi necessário criar um modelo 

de estrutura do conhecimento, proposto por Vickers (1990). 

Este modelo de Estrutura do Conhecimento é composto por três fases e 

oito módulos, tendo sido realizado e utilizado para todas as modalidades 

desportivas abordadas durante o ano letivo, servindo de apoio para todas 

aulas, ajudando-me a definir e planear todas as aulas durante o ano.   

Assim, após a realização de vários modelos de estrutura do 

conhecimento, posso salientar a sua importância para estruturar vários 

conhecimentos e para de seguida aplicá-los da melhor forma.   

O planeamento das unidades didáticas começou sempre a ser 

definido depois de cada avaliação inicial, selecionando os conteúdos 
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adequados ao nível da turma e as respetivas funções didáticas consoante o 

número de aulas disponíveis. A elaboração das unidades didáticas foi sempre 

feita de uma forma cuidada, colocando os conteúdos de forma ordenada 

consoante a sua aplicabilidade no momento, a sua facilidade de aprendizagem 

e tempo necessário para interiorizá-los. Para todas as modalidades foi 

construída uma unidade didática, sendo justificada com argumentos válidos 

consoante a disponibilidade espacial e temporal dos espaços, e material dos 

alunos. Em relação aos conteúdos, estes foram selecionados em relação ao 

nível da turma, sendo os mais adequados no momento para serem 

interiorizados. Os conteúdos escolhidos para cada modalidade eram 

acompanhados sempre por outros objetivos de natureza transversal  referentes 

a cultura desportiva, à Fisiologia do Treino e Condição Física, e conceitos 

psicossociais subjacentes à modalidade em questão (Vickers, 1990).  

Os planos de aula foram os documentos que mais tive de realizar ao 

longo do meu ano de estágio profissional, tendo sido realizados oitenta e nove 

planos. 

  A estrutura do plano de aula foi elaborada pelo núcleo de estágio e pela 

professora cooperante. Em relação aos conteúdos, situações e progressões de 

aprendizagem, foram escolhidos por mim em todos os planos de aula. Estes 

foram sempre bem identificados, incluindo o nome da modalidade abordada, 

com número da sessão em relação a unidade didática, respetiva função 

didática, local de prática, tempo dos exercícios e respetivos esquemas. Cada 

plano de aula foi dividido em três partes: inicial; fundamental e final.  

A parte inicial serviu sempre para realizar a chamada, esclarecer os 

alunos sobre o que iriam realizar e para mobilizar os alunos para a prática. 

Deste modo, a parte inicial da aula foi utilizada como ativaçao geral para os 

alunos, preparando o seu corpo para a prática, no sentido de colocar os alunos 

prontos para a parte fundamental da aula. Neste âmbito, procurei sempre que 

os exercícios de ativação geral, vulgo “aquecimento”, fossem lúdicos e 

motivadores para os alunos. O aquecimento servia, assim, de motivação para o 

resto da aula, colocando-os disponíveis mental e fisicamente.  
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Para além dos variados jogos lúdicos, muitos dos aquecimentos eram 

utilizados para introduzir alguns conteúdos da parte fundamental da aula. A 

introdução de certas habilidades técnicas durante o aquecimento permitiram 

aos alunos promover a sua concentração para exercícios centrais durante a 

aula, apesar de serem por vezes introduzidos de forma lúdica ou 

analiticamente, um aquecimento que promova por exemplo o contacto com 

uma bola de voleibol permite ao aluno sensibilizar-se de imediato com a 

modalidade antes de lhe ser proposta a realização de situações de 

aprendizagem mais complexos e de níveis de dificuldade mais elevados. Por 

outro lado, em modalidades onde a condição física é fundamental, tais como a 

ginástica ou variadas disciplinas do atletismo, o aquecimento podia ser utilizado 

para desenvolver a condição física específica à modalidade, dos alunos. Após 

um ano letivo e vários aquecimentos elaborados, acredito que todos os 

professores de educação física não podem negligenciar o planeamento de um 

bom aquecimento dos alunos para a prática, pois, acredito vivamente que a 

parte inicial de aula pode ser crucial para colocar os alunos prontos e 

motivados para o restante tempo de aula.  

Em relação a elaboração da parte fundamental da aula, esta foi a que 

melhor tinha de trabalhar no início do ano, sendo as escolhas dos exercícios e 

progressões cruciais para os alunos. Foi muitas vezes sobre as minhas 

escolhas que tive de refletir aula após aula no sentido de perceber o sucesso 

de uma ou outra situação de aprendizagem, perceber os ganhos conseguidos 

nos alunos, se a estrutura/organização do exercício foi bem conseguida, se os 

alunos conseguiram estar a maior parte do tempo em empenhamento motor e 

perceber a continuidade que poderia dar nas aulas seguintes.  

Foi neste quadro, que surgiram muitos dos “erros” que me permitiram 

crescer como professor, e também foi aqui que cresci com a experiência da 

minha professora cooperante, com as dicas dos meus colegas do meu núcleo 

de estágio durante as suas observações e com as ideias que se tornaram 

muito enriquecedoras da professora orientadora da faculdade. Deste modo, 

após cada erro ou sucesso, após cada exercício bem ou mal conseguido, 
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foram sempre os momentos de reflexão que me permitiram melhorar o meu 

processo de ensino e aprendizagem.  

Nas minhas aulas de educação de física, ao nível da dimensão de 

intervenção pedagógica, instrução (Rink, 1993), optei sempre pela 

demonstração das habilidades aquando da instrução inicial da tarefa, visto que 

tinha alguma facilidade na execução das habilidades e considerei crucial ser 

uma referência para os meus alunos. Por outro lado, durante as aulas e em 

momentos cruciais, como por exemplo aulas antes das avaliações, optava por 

questionar os alunos sobre as componentes críticas das habilidades, no 

sentido de despertar conhecimentos já abordados.  

Outro aspeto fundamental com os alunos, quando queremos transmitir a 

matéria de ensino, é criar empatia com eles e que confiem em nós e na nossa 

mensagem. Acredito que os bons resultados dos meus alunos foram 

conseguidos por um bom aproveitamento deste momento da aula, interagindo 

ao máximo com eles, e explorando ao máximo a sua atenção nos momentos 

de instrução durante a tarefa, aos feedback(s) quer positivos ou negativos 

(Sarmento, 1993), ao questionamento e as pequenas brincadeiras que unem 

um professor aos seus alunos. Em relação aos feedback(s), tentei variar tanto 

ao nível do objetivo como da direção, dependendo do momento da aula. Em 

jogos coletivos, os feedback(s) eram dados a meio e no final do jogo, isto 

porque os alunos durante o jogo não estão, para mim, concentrados na 

informação que transmitimos para dentro do campo, e, eram mais de natureza 

tática. Durante as situações de aprendizagem de determinado conteúdo, 

exercícios mais analíticos, os feedback(s) eram mais individualizados, ou, se o 

erro fosse comum a turma passava a ser transmitido para todos (Sarmento 

2004).    

O desafio foi muitas vezes utilizado no sentido de motivar os alunos, ou 

seja, a elaboração de exercícios que visam atingir certos objetivos motivou 

muito os alunos para a prática, sendo fundamental utilizar a competição para 

melhorar os índices de desempenho dos alunos. Os momentos de reflexão 

foram cruciais para melhorar na elaboração deste momento de aula, e a busca 

de conhecimentos necessária para melhorar certos exercícios no sentido de 
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promover assimilação de determinado conteúdo. A troca de ideias entre núcleo 

de estágio, professora cooperante, professora orientadora e grupo de 

educação física revelou-se uma experiência única na melhoria do meu 

processo de ensino e aprendizagem nesta parte da aula, enriquecendo-me ao 

nível de certos conteúdos, tal como a melhor forma de ensiná-los, promovendo 

momentos de prática extremamente benéficos para os alunos.  

Outro fator que se revelou importante para a boa elaboração deste 

momento de aula, foi o estudo das melhores progressões para os alunos em 

conjunto com o núcleo de estágio. Deste modo, aprendi que a troca de 

experiencias revelou-se fundamental no planeamento de certas aulas, pois, 

não basta saber demonstrar um conteúdo, é preciso saber como praticá-lo, 

como organizar uma turma num espaço para proporcionar a todos os mesmos 

momentos de empenhamento motor e feedback(s) necessários para evoluírem. 

A elaboração da parte final da aula não foi descuidada durante o meu 

estágio profissional, tal como a parte inicial, este momento da aula não pode 

ser esquecido ou banalizado. O trabalho que realizei durante esta parte de aula 

foi proporcionar aos alunos um momento de recuperação com alongamentos e 

um diálogo aberto no sentido de retratar os melhores e menos bons momentos 

da aula. Em relação aos alongamentos, estes foram fundamentais para 

aumentar ou manter a flexibilidade dos músculos e eliminar a tensão depois 

dos exercícios. Deste modo, os alunos, após cada aula, realizaram 

alongamentos específicos aos músculos mais utilizados, de forma a reduzir a 

tensão muscular acumulada durante a parte fundamental da aula. Durante os 

alongamentos, eu professor, tive sempre a necessidade de dialogar com os 

alunos sobre todo o trabalho realizado durante a aula, sobre erros e futuras 

melhorias. Este diálogo, por vezes através de questionamento, serviu para 

relembrar os alunos dos conteúdos abordados, dos próximos e das suas 

componentes críticas. Este momento da aula foi utilizado para criar empatia 

com os alunos, ganhar a sua confiança, saindo um pouco da seriedade exigida 

durante toda a aula.  

Assim, no planeamento de uma aula de educação física foi importante 

estar preparado para todo o tipo de situação, saber o que queria lecionar, como 
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o iria fazer e conseguir ao mesmo tempo não descuidar nenhuma parte da 

aula. A organização deve ser sempre cuidada e os aspetos menos felizes de 

uma aula não podem passar para a seguinte, devemos sempre refletir sobre 

todas as aulas para melhorar o nosso processo de ensino e aprendizagem.  

Depois da realização, as avaliações sumativas surgiram para avaliar 

todo o meu processo de ensino e as aprendizagens conseguidas pelos meus 

alunos. Neste momento, para além de atribuir uma classificação numérica ao 

aluno, iria perceber através desses resultados se o meu processo de ensino 

tinha sido bem executado. As avaliações sumativas eram realizadas de forma 

distinta consoante as modalidades avaliadas, no caso dos desportos coletivos, 

as avaliações eram realizadas em jogo. O jogo era mais ou menos complexo 

consoante o nível da turma, enquanto no voleibol os alunos foram avaliados em 

um contra um, no futebol os alunos realizaram três contra três. Em relação aos 

conteúdos avaliados, estes eram selecionados segundo o nível dos alunos e os 

critérios de avaliação escolhidos por mim consoante as componentes criticas 

definidas durante as aulas. Nos desportos coletivos, algumas componentes 

táticas abordadas consoante o nível dos alunos também eram avaliadas. Nos 

desportos individuais, os alunos foram avaliados um de cada vez, apenas 

avaliando as habilidades de forma qualitativa segundo os critérios definidos 

durante as aulas. Este processo de avaliação foi realizado de forma mais 

cuidadosa, pois, existiam muitos alunos em espera que podem perturbar com 

ruído de fundo avaliação do colega. A estratégia utilizada foi conseguir ter 

sempre os alunos no meu campo de visão e após cada avaliação o aluno tinha 

de se sentar ao meu lado. Neste sentido, a preparação da avaliação foi foi 

também ela elaborada de forma durante o ano letivo. Sendo assim, na última 

aula antes de cada avaliação, os alunos eram questionados sobre os 

conteúdos trabalhados e as suas componentes críticas, relembrando assim 

todo o processo. Em relação ao realizado pelos alunos, é fundamental que o 

professor não esqueça o desempenho dos alunos durante todo o semestre 

caso o aluno esteja mais nervoso, pois, é fundamental perceber que o 

professor deve retirar durante as aulas informações de desempenho de cada 

aluno, logo, avaliação sumativa serviu em quase todas as modalidades para 
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esclarecer uma outra dúvida em relação às classificações que seriam 

atribuídas aos alunos.  

A minha capacidade de avaliação teve de ser trabalhada durante todo o 

ano letivo, e foi melhorando no meu entender à medida que ia definindo melhor 

os critérios que queria ver durante o desempenho dos alunos. Por outro lado, 

penso que a minha capacidade de observação foi melhorando ao longo do ano 

letivo, acredito que após vários momentos de avaliação, o meu processo de 

observação foi melhorando. Em relação às classificações dos alunos, estas 

foram todas muito boas e conseguidas com muito trabalho, com a dedicação 

dos alunos e com muito esforço no meu planeamento.   

Deste modo, durante o meu estágio profissional, aprendi bastante 

enquanto colocava em prática o meu processo de ensino, mas, também cresci 

muito durante as observações realizadas aos meus colegas do núcleo de 

estágio. Em tudo na vida é fundamental visualizar outras formas de trabalho, 

outros métodos de ensino podermos melhorar o nosso próprio estilo de ensino. 

Durante as observações realizadas aos meus colegas descobri algumas 

dificuldades que me eram familiares mas que não me tinha apercebido durante 

as minhas aulas, logo, foi fundamental passar por esta experiência para 

perceber certas dificuldades comuns aos meus colegas e outras formas de 

atuar que foram benéficas para o meu processo de ensino. Em relação ao 

observado, foram utilizados cinco métodos de observação: 

- Julgamento intuitivo – registo das situações pontuais da aula que 

mereçam ser mencionadas; 

- Incidentes críticos – registo apenas momentos marcantes da aula, 

tanto negativos como positivos; 

- Gestão e organização da aula – registo numa grelha previamente 

definida pelo núcleo de estágio o melhor e o pior em relação as dinâmicas 

desenvolvidas na aula e fluidez da mesma; 

- Controlo da turma – mais uma vez, numa grelha previamente definida, 

procurar identificar comportamentos que revelem ou não um bom 

comportamento da turma com rotinas já definida; 
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- Instrução – observar estratégias de instrução e perceber se estas são 

as mais adequadas na transmissão de conhecimentos aos alunos. 

Por fim, a reflexão, que foi determinante durante o meu estágio 

profissional, apesar de ser um processo complexo, foi com ela que cresci e 

melhorei muito o meu processo de ensino. Ao refletir sobre um acontecimento 

diariamente, conseguimos facilmente detetar dificuldades e corrigi-las 

prontamente para as aulas seguintes. A reflexão foi utlizada em quase todos os 

documentos realizados durante o meu estágio profissional. Esta capacidade de 

refletir teve de ser trabalhada ao longo do ano. Pois, ao início, era demasiado 

descritivo e não focado no que era importante salientar e rever para melhorar o 

meu processo de ensino. 

Em momentos cruciais do ano, tal como no final do primeiro e segundo 

período, foi me pedido para refletir sobre o meu processo de ensino e sobre os 

resultados obtidos com os meus alunos, e nestes momentos, o balanço foi 

sempre positivo.  

Neste sentido, se tivesse de refletir sobre o mais importante que me 

aconteceu durante este estagio profissional é que nunca me esqueci do mais 

importante para um professor – os alunos. 
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5. Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

5.1. Reuniões 

 

Nesta área, pretendo documentar todas as minhas participações em 

atividades organizadas pela escola, tanto pelo grupo de educação física como 

por outros agentes colaboradores e por iniciativas do núcleo de estágio.  

As minhas primeiras participações, inicialmente caracterizadas por 

alguma passividade e timidez, foram realizadas durante as minhas presenças 

nas reuniões da escola, sendo a primeira do Departamento de Expressões. 

Participei, ainda, em inúmeras reuniões do Grupo de Educação Física e do 

Mega Agrupamento. Nestas reuniões foram debatidos inúmeros temas, tais 

como: plano anual de atividades, a carga horária semanal da disciplina de 

educação física, o planeamento de várias atividades a realizar durante o ano, 

os resultados de algumas atividades, entre outros assuntos.  

A minha participação nestas reuniões foi muito reduzida, pois, eramos 

liderados pela nossa coordenadora que dava voz às nossas ideias. As reuniões 

onde participei mais ativamente foram nas reuniões de Conselho de Turma no 

final de cada período, onde eram revistas as classificações e tratados assuntos 

fundamentais sobre os alunos e especialmente sobre os alunos com 

necessidades educativas especiais. Ao discutir estes assuntos, a nossa opinião 

como professor era fundamental, a nossa ideia sobre um aluno e possíveis 

respostas eram relevantes para conduzir melhor o processo do aluno. Estas 

reuniões, foram muito benéficas para conhecer melhor certos alunos, as suas 

dificuldades e o contexto de vida que muitos enfrentam fora da escola. 

 

5.2 Atividade Interna 

 

Durante o meu estágio profissional, deveria estar ligado a uma das 

seguintes tarefas: Direção de Turma ou Desporto Escolar. No meu caso, 

durante o meu estágio fui destinado a participar numa atividade designada de 
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“Atividade Interna da Escola”, que era realizada todas as semanas, à terça-feira 

de manhã às 11h30, em horário livre para os alunos.  

Esta atividade visava a participação de todas as turmas do 2° e 3° ciclo, 

e consistia na realização de um torneio por período de uma modalidade 

previamente escolhida. 

No 1° período, esta atividade na escola não teve muito sucesso, talvez 

pela modalidade escolhida não ser tão apelativa para os alunos – o voleibol. 

Neste sentido, os poucos alunos inscritos utilizaram essa hora para participar 

em diversas atividades organizadas por nós professores estagiários. No 2° 

período, a modalidade já teve mais adesão pelos alunos, o torneio de 

basquetebol conseguiu ser realizado entre as várias turmas inscritas, 

separadas por escalões segundo as idades. No 3° período, a atividade interna 

teve imenso sucesso, a modalidade escolhida foi o futebol, e claro a adesão foi 

enorme. O nosso papel durante esta atividade era coordenar os alunos, 

preencher as fichas de jogo, arbitrar os jogos e no final juntar toda a informação 

para planear as jornadas da semana seguinte. Esta experiência foi nova para a 

escola e nova para mim, mas, foi bastante positiva a minha participação, tanto 

para perceber certas dinâmicas de organização de torneios, bem como para 

reavivar certas atitudes e sinaléticas fundamentais como árbitro de 

determinada modalidade.  
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5.3 Eventos do Grupo de Educação Física 

 

Em relação aos eventos organizados pelo grupo de educação física, 

participei no Torneio “Mega” fase de escola/distrital e na parte prática das 

Olimpíadas da Saúde.  

O torneio “Mega”, fase escola, foi realizado dia 15 de fevereiro de 2013, 

na escola cooperante para apuramento dos alunos com melhor performance e 

representação da mesma escola no Torneio “Mega” distrital. Este torneio foi 

constituído por três vertentes da modalidade de Atletismo:  

• salto em comprimento – “mega-salto” -  consistiu em realizar o salto em 

comprimento completo fazendo a medição do mesmo – foram selecionados de 

cada turma dois alunos por sexo e escalão;  

• corrida de velocidade – “mega-sprinter” – envolveu a realização de um 

percurso de 40 metros em aceleração no menor tempo possível – foram 

selecionados de cada turma dois alunos por sexo e escalão;  

• corrida de resistência – “mega-km” – consistiu em realizar um percurso 

de um quilómetro no menor tempo possível – foram selecionados de cada 

turma um aluno por sexo e escalão. 

O nosso núcleo de Estágio ficou responsável pelo registo e contagem 

dos tempos do “mega-sprinter”, gerindo esta prova em conjunto com duas 

professoras do grupo de educação física. Nesta prova, foi verificado que alguns 

alunos não cumpriam com uma das regras definidas para a prova de 

velocidade: ocupar apenas e só a sua pista. Para esta regra, apesar de alguma 

tolerância inicial, foi necessário desclassificar os alunos que não a cumpriram.  

Em relação às outras duas provas, “mega-km” e “mega-salto”, houve 

pouco acompanhamento da nossa parte, tendo apenas algum feedback dos 

professores responsáveis e dos alunos, sendo que o mesmo foi positivo. 

De um modo geral, o torneio correu bem, cumpriu com a duração 

definida e os alunos estavam motivados e interessados para a prática, o que 

tornou a prática do desporto simultaneamente importante e saudável. É de 
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assinalar que nós, professores estagiários, conseguimos com que pelo menos 

um dos nossos alunos fosse apurado para a fase distrital do Torneio “Mega”. 

Nenhum de nós, enquanto alunos, teve a possibilidade de participar num 

torneio como este. Apesar de todas as adversidades que temos em relação à 

nossa área, desporto e educação física, é importante e gratificante vê-la 

crescer e continuaremos a lutar por isso (Reflexão do núcleo de estágio sobre 

o Torneio “Mega”, 2013).  

A fase Distrital do torneio “Mega” realizou-se dia 23 de fevereiro de 

2013, a partir das 9.30 horas, no Estádio Municipal da Povoa de Varzim, com 

vista ao apuramento dos alunos com melhor performance para representarem 

o Distrito do Porto no Torneio “Mega” nacional.  

Nesta fase somente os alunos melhores classificados na Fase de Escola 

puderam participar. Apesar de ser fim de semana e a hora de saída ser muito 

cedo, a maioria dos alunos compareceram, demonstrando um ar bem-disposto. 

Um dos aspetos a salientar foi a presença de inúmeros pais e familiares que 

disponibilizaram algum do seu tempo para acompanhar os seus educandos, 

demonstrando estarem comprometidos em termos desportivos com os seus 

filhos e com estes eventos organizados a nível escolar. 

Tendo a viagem corrido sem incidentes, à chegada ao local das provas, 

constatamos o frio e vento que se fazia sentir, situação que notoriamente 

prejudicou a prestação dos alunos nas suas provas. Devido também a alguma 

desorganização por parte dos responsáveis da organização do evento, o 

mesmo iniciou com muito tempo de atraso, daí a opção por colocar os alunos 

em aquecimento na pista até ao início das provas. 

A nossa função traduziu-se no acompanhamento e apoio aos alunos, 

levando-os ao local das chamadas para as provas e também fornecendo-lhes 

alguns concelhos sobre a forma como deveriam abordar as mesmas. 

A nossa escola esteve representada desde os escalões infantis até 

juvenis nas diferentes categorias: Mega Velocidade (40m), Mega Salto em 

Comprimento e Mega Quilómetro (1000m). 

Foi na prova do quilómetro, nos escalões de infantis A femininos e 

masculinos, onde a nossa escola conseguiu atingir os resultados mais 
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significativos, tendo os alunos em causa obtido o 1º lugar nas respetivas 

provas, apesar de na velocidade e no escalão de juvenis termos ficado também 

bastante próximos do 1º lugar (Reflexão do núcleo de estágio sobre o Torneio 

“Mega” Distrital, 2013). 

As Olimpíadas da Saúde tiveram a nossa participação em relação há 

parte prática do evento, e envolveram várias equipas com seis elementos 

pertencentes as escolas do conselho de Matosinhos. Para além dos muitos 

testes que cada equipa devia realizar durante o dia, estes também deviam 

passar por uma prova desportiva, que acabou por ser realizada pelo nosso 

núcleo de estágio. Esta prova consistiu em passar por vários obstáculos, com 

momentos de perícia e outros de equilíbrio e revelou-se bastante lúdica, 

apelativa e dinâmica para os alunos. O percurso foi efetuado por mim antes de 

cada prova, para os alunos perceberem o que deveriam fazer, e só um aluno 

realizava a prova de cada vez. Para a montagem de material, contagem de 

erros durante a prova das equipas e colocação das pontuações, tivemos ajuda 

dos alunos do 9º ano, que se mostraram bastante disponíveis e práticos 

durante a realização do evento. Este evento foi muito aplaudido e agradável de 

se realizar, apesar de ser apenas gerido pelo núcleo de estágio durante a parte 

prática, este teve muito sucesso e as pontuações entregues no seu devido 

tempo.  

Por último, eu e o meu núcleo de estágio participamos no grande evento 

que foi o cicloturismo, orientado e dirigido por um professor da escola 

cooperante.  

Nesta atividade participaram os alunos da escola, vários professores, 

funcionários, encarregados de educação, policia, entre outros. Este evento 

tinha como objetivo a realização de um percurso urbano em bicicleta com cerca 

de 40km, com paragem para almoço no centro da cidade. A nossa colaboração 

foi dedicada a receção dos participantes antes do início da prova, e durante a 

prova ao controlo dos alunos na estrada com ajuda dos polícias que se 

encontravam de mota controlando o trânsito. Este evento foi sem dúvida um 

dos que mais prazer me deu, primeiro devido a enorme adesão dos alunos e 
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pais, segundo devido ao espirito desportivo que envolvia este evento e por fim 

devido aos vários momentos únicos de alegria passados com os alunos. 

Deste modo, acredito que durante o meu estágio profissional, consegui 

criar alguns laços de amizade com muitos intervenientes na escola, tanto 

professores como simpáticos funcionários. Por outro lado, acredito que a minha 

participação neste evento foi fundamental para crescer a um nível social como 

ao nível da minha profissão, no sentido de conhecer outro tipo de eventos que 

me podem ser úteis no futuro. 
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6. Conclusão  

 

A realização deste relatório estágio marca um ponto de viragem na 

minha vida, apesar de não conseguir documentar tudo ao pormenor, consigo, 

mesmo assim, deixar uma marca do meu processo de ensino e aprendizagem. 

Deste modo, muitos dos momentos ou experiências documentadas 

neste relatório de estágio foram vividos com imensa intensidade e com alguns 

receios que foram desaparecendo à medida que o ano ia decorrendo. O meu 

estágio profissional permitiu-me crescer em muitos aspetos, tanto a nível 

pessoal como a nível profissional, e foi com a enorme comunidade educativa 

que cresci, com os quais passei por momentos únicos e benéficos para o meu 

desenvolvimento. 

Por outro lado, as dificuldades sentidas durante a realização deste 

estágio servem agora para perceber a minha evolução, o quanto melhorei o 

meu processo de ensino e saber que sou muito mais do que era antes do 

estágio. Deste modo, penso ter alcançado um próprio estilo de ensino, com 

métodos que fui aperfeiçoando ao longo ano e pensando sempre nos meus 

alunos e na obtenção de aprendizagens significativas. No meu entender, 

acredito ser um professor com uma abordagem bastante ativa na aula com os 

meus alunos, que procura estar próximo dos alunos com feedback(s). Por outro 

lado, considero-me um professor que procura o controlo da turma através da 

empatia para tirar o máximo proveito dos alunos. Este estilo de ensino, pode 

ser alterado à medida que vou amadurecendo como pessoa e através da 

assimilação de outras formas de ensino. 

Assim, a concretização deste relatório permite-me continuar a realizar o 

que mais gosto, Ser Professor. A responsabilidade deste cargo não pode cair 

em esquecimento, o trabalho futuro deve ser ainda mais árduo e com menos 

erros do que ocorreram durante a realização deste estágio, para provar o 

nosso desenvolvimento aos outros e principalmente a nós próprios. 
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Anexo 1 

 

 

Questionário 

 

 

1) Dados Pessoais 

 

 Nome Completo:_____________________________________________________ 

 Alcunha(se tiveres):__________________________ 

 Morada:____________________________________________________________   

 Idade:___                   Altura _,__ m                             

 

2) Filiação 

 

 Nome do Pai ________________________________________________________ 

 Profissão _______________________Idade _______  Hab. Lit. _______________ 

 

 Nome da Mãe _______________________________________________________ 

 Profissão _______________________Idade_______Hab. Lit. _________________ 

 

3) Transporte 

 

 Quanto tempo demoras normalmente, a chegar à escola? (circunda a resposta) 
  

 10min     15min    20min              25min        ≥ 30min  
 
 Que transporte utilizas para te deslocares para a escola? 
 
 Carro              A pé              Autocarro              Bicicleta       Outro  

 

 

4) Alimentação/Saúde 

 

 Quantas refeições fazes por dia? (circunda a resposta) 

 

1       2        3           4             5              6 ou mais 

 

 Com que frequência tomas o pequeno-almoço? (circunda a resposta) 

 

Sempre        Quase Sempre       Às Vezes       Raramente      Nunca 

 

 

 Tens algum problema de saúde? (circunda a resposta)               Sim     Não    
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 Se sim, qual? _______________________________________________________ 

 

 Vês bem?_______________________ Ouves bem?_____________ 

 

 

 

 

 

5) Tu e a Educação Física 

 

 Gostas da disciplina de Educação Física ?       Sim      Não 

 

 Que nota tiveste no ano letivo 2011/2012 ? ________ valores 

 

 Qual/quais o(s) teu(s) desporto(s) preferido(s)? 

___________________________________________________________________ 

 

 Qual a modalidade que menos gostas? 

___________________________________________________________________ 

 

 

6) Prática Desportiva 

 

 Praticas alguma modalidade fora da escola?         Sim___          Não___ 

 Qual (ou quais)? ______________________________________________ 

 Há quanto tempo? _________________________ 

 

 Se já abandonaste a prática de uma determinada modalidade desportiva, refere o 

porquê. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela atenção e boa sorte para o novo ano letivo! 

Miguel Pereira 
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Anexo 2 

 

 

Protocolo dos testes de condição física 

FITNESSGRAM adaptado 

 

 Teste de Cooper 

 

Descrição: Os alunos realizam, em corrida, um percurso delimitado à 

escolha sem obstáculos e num terreno plano, com conhecimento da distância 

de uma volta desse mesmo percurso, em 10 minutos. No caso de não ser 

possível correr durante todo o percurso, os alunos não devem parar, 

intercalando ou realizando o restante percurso com marcha. 

Objetivo: Avaliar a capacidade de resistência do sistema 

cardiopulmonar, bem como a sua capacidade de recuperação do esforço 

desenvolvido. 

Material: Espaço com perímetro conhecido (Pista), apito, cronómetro, 

ficha de registo. 

Capacidade avaliada: Resistência aeróbia de longa duração. 

Critérios de avaliação: Será registado o tempo realizado em voltas e 

distância percorrida. 

Cuidados especiais: Na realização deste teste deverão ser tidos em 

conta os seguintes aspetos: 

 O teste não necessita de um aquecimento; 

 Não suster a respiração; 

 O ritmo da prova deverá manter-se a uma intensidade moderada - alta. 

Instruções aos alunos: Antes ou mesmo durante a realização do teste 

deverão ser dadas as seguintes instruções aos alunos: 

 Não podem parar durante a realização do teste; 

 Em doze minutos, devem percorrer o maior número de voltas possível; 

 Podem deslocar-se em corrida ou a passo; 
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 A respiração deve ser regular e pausada; 

 Devem correr com um ritmo acelerado. 
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Teste de força média (abdominal) 

 

Descrição: O aluno encontra-se em decúbito dorsal com membros 

inferiores fletidos (aproximadamente a 90°) e os membros superiores 

estendidos ao longo do tronco com as palmas das mãos viradas para o solo, de 

forma a que os dedos toquem no chão junto à anca (manter o tronco totalmente 

apoiado no solo). Os alunos terão que elevar parcialmente o tronco até que os 

dedos toquem perto dos joelhos. Devem fazer o maior número de repetições 

em 30 segundos. Este teste deve ser realizado com um ajudante que segura os 

pés do colega que executa o exercício.  

Objetivo: Avaliar a Força resistente abdominalMaterial: Cronómetro, 

ficha de registo. 

Capacidade avaliada: Força resistente abdominal. 

Critérios de avaliação: Será registado o número máximo de repetições 

executadas pelo aluno no tempo disponível. 

Cuidados especiais: Na realização deste teste deverão ser tidos em 

conta os seguintes aspetos: 

 O teste não necessita de um aquecimento intenso, sendo que deverá ser 

privilegiada a mobilização da coluna vertebral; 

 Não suster a respiração; 

 O ajudante deverá permanecer atento à execução do colega e às 

repetições do mesmo. 

Instruções aos alunos: Antes da realização do teste deverão ser dadas 

as seguintes instruções aos alunos: 

 Em cada repetição têm que tocar com as mãos nos joelhos; 

 Devem inspirar no movimento ascendente (fase concêntrica) e expirar 

no movimento descendente do tronco (fase excêntrica); 

 Devem manter os pés em contacto com o solo durante todo o exercício. 
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Teste de agilidade 

 

Descrição: O teste é realizado em meio-campo de Voleibol (9 metro de 

lado), tendo dois mecos de madeira no centro da linha de meio-campo. O aluno 

parte do centro da linha final de voleibol, corre para apanhar um meco e pousa-

o, sem cair, numa extremidade da linha final do campo e depois corre para 

apanhar o outro meco e pousá-lo, sem cair, na outra extremidade da linha final 

do campo de voleibol. 

Objetivo: Avaliar a agilidade e destreza motora. 

Material: Mecos de madeira, campo de voleibol (espaço). 

Capacidade avaliada: Destreza e capacidade anaeróbia. 

Critérios de avaliação: Será registado o tempo utilizado para fazer o 

percurso, sem deixar os mecos caírem. 

Cuidados especiais: Na realização deste teste deverão ser tidos em 

conta os seguintes aspetos: 

 O teste necessita de um aquecimento ligeiro das articulações, que pode 

ser sob forma de jogo; 

 Não suster a respiração; 

 Deixar os mecos pousados sem cair, senão o aluno repete. Se se repetir 

a situação o aluno é desclassificado. 

Instruções aos alunos: Antes da realização do teste deverão ser dadas 

as seguintes instruções aos alunos: 

 Os mecos não podem cair; 

 Partem atrás da linha final do campo de voleibol, após o soar do apito; 

 O percurso só acaba depois de pousar os dois mecos. 
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Teste de velocidade (40 metros) 

 

Descrição: Partindo da posição de partida alta (tronco ligeiramente 

fletido para a frente), os alunos, ao apito do professor, realizam, em corrida, um 

percurso plano de 40 metros em linha reta definido pelo professor, no menor 

tempo possível. O exercício é realizado individualmente, sendo que cada aluno 

dispõe de duas tentativas, se necessário. 

Material: Espaço plano com uma distância de 40 metros, apito, 

cronómetro e ficha de registo. 

Objetivo: Avaliar a velocidade de reação/deslocamento de curta 

duração. 

Capacidade avaliada: Velocidade de reação/deslocamento. 

Critérios de avaliação: Será registado apenas o melhor tempo utilizado 

por cada aluno na realização do percurso de 40 metros. 

Cuidados especiais: Na realização deste teste deverão ser tidos em 

conta os seguintes aspetos: 

 O teste necessita de um aquecimento intenso, logo devemos iniciar a atividade 

com exercícios de corrida e de mobilidade articular; 

 Não suster a respiração; 

 O ritmo da prova deverá ser acelerado e com uma intensidade máxima. 

Instruções aos alunos: Antes da realização do teste deverão ser dadas 

as seguintes instruções aos alunos: 

 Não devem abrandar antes de ultrapassar a linha de chegada; 

 Devem percorrer a distância á máxima velocidade possível; 

 A respiração deve ser regular e pausada 

 Devem correr com um ritmo acelerado e máximo. 
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Tabelas de referência do protocolo Fitnessgram adaptado 

 

Teste de Cooper (10’ – 150m/volta) 

Nível 
 

Número de voltas 
 

1 Inferior a 7 (1050m) 

2 Entre 7 e 9 (1050 e 1350m) 

3 Entre 10 e 11 (1500 e 1650m) 

4 Entre 12 e 13 (1800 e 1950m) 

5 Superior a 13 (1950m) 

 

 

Teste de Agilidade 

Nível 
 

Tempos 
 

1 Superior a 13’’15’’’ 

2 Entre 12’’31’’’ a 13’’15’’’  

3 Entre 11’’46’’’ a 12’’30’’’ 

4 Entre 11’’ a 11’45’’’ 

5 Inferior a 11’’ 

 

 

Teste de Abdominais Sit-Ups 

Nível 
 

Número de abdominais 
 

1 Inferior a 20 

2 Entre 20 e 21 

3 Entre 22 e 24  

4 Entre 25 e 27 

5 Superior a 27 
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Teste de Velocidade (40m) 

Nível 
 

Tempo 
 

1 Superior a 8’’30 

2 Entre 8’’01 8’’30 

3 Entre 7’’30 e 8’’ 

4 Entre 7’’01 e 7’’30 

5 Inferior a 7’’ 
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Anexo 3 

 

Nível do aluno: 1 – Nível Elementar  2- Nível Intermédio  3 – Nível 

Avançado 

 

                                NºALUNO 
 

CONTEÚDO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

PASSE 1 – Não 
executa                        

2 – Executa 
com 
dificuldade 

X X X X X  X X X X X   X  X X X X X X X X 

3 – Executa 
bem      X      X X  X         

RECEÇÃO 1 – Não 
executa                        

2 – Executa 
com 
dificuldade 

X X X X X  X X X X X   X  X X X X X X X X 

3 – Executa 
bem      X      X X  X         

REMATE 1 – Não 
executa X  X                     

2 – Executa 
com 
dificuldade 

 X  X X  X X   X   X  X X X X X X X X 

3 – Executa 
bem      X   X X  X X  X         

CONDUÇÂO 
DE BOLA 

 

 

1 – Não 
executa                        

2 – Executa 
com 
dificuldade 

X X X X X  X X   X   X  X X X X X X X X 

3 – Executa 
bem      X   X X  X X  X         

DESARME 1 – Não 
executa                        

2 – Executa 
com 
dificuldade 

X X X X X  X X   X   X  X X X X X X X X 

2 – Executa 
com 
dificuldade 

     X   X X  X X  X         


