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Cheios de emoções 

Custou um bocadinho 

Mas levo todos em recordações. 
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Num caminho sonhador 
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Se não formos excelentes 

Não nos dão voz. 
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Haverá sempre alguém pelo caminho 

Que se recordará de ti, no fim… 
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Resumo 

 

O presente documento resulta do Estágio profissional realizado no âmbito da 

Unidade Curricular inserida no 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário conducente ao grau de mestre da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, que se realizou na escola 2/3 secundária 

de Águas Santas. 

Incorpora as vivências, as dificuldades e os métodos utilizados para as 

ultrapassar, e as aprendizagens de uma estudante estagiária em contexto 

escolar, em forma de reflexão crítica, objetiva e fundamentada. Está 

organizado em 5 capítulos. O primeiro, “Introdução”, refere-se à estrutura do 

documento. O segundo, intitulado de “Enquadramento Biográfico” diz respeito 

ao meu percurso biográfico e ainda referências sobre o estágio profissional. No 

terceiro capítulo, que se refere ao “Enquadramento da Prática Profissional”, 

realço o local onde ocorre o estágio e ainda discorro acerca dos seus 

intervenientes. O quarto, intitulado por “Realização da Prática Profissional” está 

dividido em 3 áreas: Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem; 

Participação na Escola e Relação com a Comunidade; Desenvolvimento 

Profissional, nas quais discorro acerca de considerações realizadas ou 

construídas ao longo do Estágio Profissional e que me fizeram evoluir na 

prática docente. Na última, apresento ainda o estudo de investigação ação 

relativo à intervenção de um programa de treino funcional em aulas de 

educação física e a sua implicação na condição física dos alunos. No último 

capítulo, “considerações finais e perspetivas futuras” realizo uma síntese de 

todo o meu percurso e crescimento ao longo deste ano de estágio, bem como 

um conjunto de perspetivas futuras em relação ao trabalho que espero 

desenvolver.  
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Abstract 

 

The current document is the result from the Professional Internship made in the 

framework of the 2nd Cycle of The Physical Education Teaching program, at a 

Basic and Secondary School levels, inserted in the Masters Degree of the 

Faculty of Sport of the University of Porto, which took place in 2/3 Águas Santas 

Secondary School. 

It englobes the experiences, the difficulties and methods used to overcome 

them and the learning process of a universitarian student in school 

environment, as an objective and supported critical analysis. It is divided into 5 

chapters. The first “introduction”, refers to the document structure. The second, 

entitled “Biographical Background” regards my biographical path e also some 

references about the Professional Internship. The third chapter, is related with 

the “Professional Practice Background”, in which I stress the place where the 

internship took place e also it´s intervenients. The fourth, “Professional Practice 

Accomplishment” is split in 3 different areas: Organization and Management of 

Teaching, Professional Development, in which I make appreciations about the 

course of the Professional Internship that supported me in improving my 

teaching skills. Lastly, I also present the Action/Investigation study associated 

with the intervention of a program of Functional Training in classes of physical 

education and it´s implications in the physical fitness of the students. In the last 

chapter, “Final Considerations and Future Prospects” I make a summary of all 

my pathway and growth along this year of internship, as well as a group of 

future prospects in relation with the work that I intend to develop. 
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1.Introdução 
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O Estágio Profissional (EP), de acordo com as normas orientadoras da 

FADEUP (Matos 2013, p. 3), “tem como objetivo a formação do professor 

profissional, promotor de um ensino de qualidade” e surge como um meio de 

integração na vida profissional, de forma progressiva e orientada por 

professores prestigiados e experientes. A instituição que me acolheu neste ano 

foi a escola 2/3 secundária de Águas Santas, do concelho da Maia. O núcleo 

de estágio (NE) era composto pelos professores responsáveis pela supervisão 

do estágio, o professor cooperante (PC) da referida escola e a professora 

orientadora (PO) da FADEUP e ainda por dois colegas estagiários. 

 O EP é realizado num ano onde deverá haver uma transição bastante 

importante, a de estudantes para professores e onde o estudante estagiário 

deve, tal como diz Alarcão (1996a, p. 10) “assumir uma postura de 

empenhamento auto formativo e autonomizante, tem de descobrir em si as 

potencialidades que detém, tem de conseguir ir buscar ao passado aquilo que 

já sabe e já é e, sobre isso, construir o presente e o seu futuro, tem de ser 

capaz de interpretar o que vê fazer, de imitar sem copiar, de recriar, de 

transformar”. Neste sentido, sinto-me grata por ter tido a oportunidade de 

vivenciar experiências de lecionação em turmas de diferentes ciclos de ensino 

o que, no meu entender, é uma mais-valia, acrescido da possibilidade de 

aplicar todos os conhecimentos que adquiri ao longo de todo o meu percurso 

académico.  

 De um modo geral, o relatório de estágio (RE) não passa de uma 

reflexão de todo o processo pelo qual passei durante este ano, num caminho 

marcado por desafios e dificuldades que tive que superar. Algumas das 

situações foram superadas com sucesso, outras delas nem tanto mas este ano 

é mesmo assim, é um ano de experiências e erros para que nos possamos 

tornar bons professores.  

 O presente documento está organizado de forma simples e objetiva em 

4 capítulos. O primeiro, “Introdução”, refere-se à estrutura do documento e 

ainda a algumas conceções sobre o estágio profissional.  

O segundo, intitulado de “Enquadramento Biográfico” diz respeito ao 

meu percurso biográfico, a algumas referências sobre o estágio profissional e 
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ainda ao contraposto das minhas expetativas iniciais com a realidade que 

encontrei.  

No terceiro capítulo, que se refere ao “Enquadramento da Prática 

Profissional”, realço o local onde ocorre o estágio e ainda discorro acerca do 

professor cooperante, professora orientadora e dos colegas de estágio.  

O quarto capítulo, “Realização da Prática Profissional” está dividido em 3 

grandes áreas. Na primeira área, organização e gestão do ensino-

aprendizagem, retrato aspetos da minha atuação prática como o planeamento, 

a conceção, a realização e avaliação. A segunda área, participação e relação 

com a comunidade, diz respeito a algumas atividades realizadas para promover 

a relação com a comunidade escolar tais como corta-mato, torneios escolares, 

a atividade de núcleo e o espetáculo comemorativo do aniversário da escola. E 

na última área, desenvolvimento profissional, apresento o estudo de 

investigação ação relativo à intervenção de um programa de treino funcional 

em aulas de educação física e a sua implicação na condição física dos alunos. 

No final, reservei algumas páginas para algumas considerações finais e 

perspetivas futuras e ainda para as referências bibliográficas.  

 Concluindo, neste documento procurei ser esclarecedora e objetiva em 

simultâneo. Procurei relatar os momentos importantes que vivi, as minhas 

inquietações e dificuldades e as alternativas para resolução de problemas que 

foram surgindo. 
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2.Enquadramento Biográfico 
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2.1) Descobrir-me! 

 

Creio que não faz qualquer sentido iniciar a minha aventura pedagógica 

sem antes falar um pouco sobre mim e sobre o que me levou a enveredar 

pelas inúmeras vertentes do desporto. 

Chamo-me Rita Cardoso Coutinho, tenho 22 anos e vivo em Ermesinde. 

Apesar de viver em Ermesinde, andei na creche, jardim-de-infância, pré-escolar 

e primeiro ciclo em Penafiel, pois a minha mãe trabalhava lá.  

Desde muito cedo que a minha mãe procurou sempre inscrever-me em 

alguma atividade para que praticasse alguma modalidade. Comecei com a 

natação, passando pela dança e depois pelo futsal. São modalidades 

completamente distintas e tenho pena de não ter praticado nenhuma delas até 

agora pois não me especializei em nenhuma delas, no entanto, também foi 

bom pois assim ganhei gosto por várias modalidades e hoje em dia gosto de 

experimentar tudo o que existe de novo.  

Apesar de a minha mãe sempre me ter incutido hábitos desportivos e 

saudáveis, foi apenas aos 18 anos que chegou a grande decisão da minha 

vida. Qual o curso superior a seguir? Durante o ensino secundário, tinha 

imensas dúvidas e a cada dia mudava de opinião até que, com uma simples 

conversa com a minha professora de sociologia, fez-se o “clique”. Fiz os pré-

requisitos e uns meses depois soube que tinha entrada na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, primeira opção.  

A licenciatura passou a voar e ainda hoje tenho saudades daquelas aulas 

práticas nas quais aprendíamos, mas também criávamos laços tão fortes que 

ainda hoje se mantêm. Tive o privilégio de fazer um estágio na escola de 

Valongo, num projeto com crianças obesas, de seu nome ACORDA. Este 

estágio foi uma grande influência na escolha do mestrado para o qual decidi 

inscrever-me. 

“Porque é que te vais inscrever no Mestrado de Ensino sabendo que os 

professores não têm emprego?”. Era o que me perguntavam constantemente 

quando acabei a licenciatura em Ciências do Desporto. Bem, penso que esta 

decisão foi acima de tudo racional pois, se olharmos para o leque de opções 

dos cursos 2º ciclo em Desporto na FADEUP, este mestrado (Mestrado de 
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Ensino nos Ensinos Básico e Secundário) é o único que nos permite lecionar 

aulas de educação física. Todos os restantes podem ser obtidos realizando 

formações fora do contexto académico. Este facto e a minha paixão por 

crianças e jovens fizeram com que eu esquecesse a “crise” pela qual o nosso 

país atravessa, e me dedicasse áquilo de que gosto pois, tal como nos diz o 

filósofo Confúcio “Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar 

nem um dia na tua vida.” 

 

 

2.2) Estágio Profissional – Um universo de emoções. 

 

“O estágio profissional é uma unidade curricular que pretende dotar e capacitar 

o futuro professor de educação física de ferramentas que o auxiliem a 

desenvolver uma competência baseada na experiencia reflectida e com 

significado”  

(Batista & Queirós, 2013, p. 41). 

 

 

De acordo com as normas orientadoras da FADEUP (Matos 2013, p. 3), “o 

estágio profissional tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade.” Um professor que vise a “integração no 

exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 

real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho critico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão.” 

Este estágio profissional é realizado num ano onde deverá haver uma 

transição bastante importante, a de estudantes para professores. Este é, 

normalmente, um período de tensões e aprendizagens intensivas, em 

contextos geralmente desconhecidos e durante o qual os professores 

principiantes devem adquirir conhecimento profissional, além de conseguir 

manter um certo equilíbrio pessoal.  

Tal como diz Alarcão (1996a, p. 20) o formando “...tem que assumir uma 

postura de empenhamento auto formativo e autonomizante, tem de descobrir 

em si as potencialidades que detém, tem de conseguir ir buscar ao passado 
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aquilo que já sabe e já é e, sobre isso, construir o presente e o seu futuro, tem 

de ser capaz de interpretar o que vê fazer, de imitar sem copiar, de recriar, de 

transformar”. Porém, é muito difícil passar da teoria para a prática devido a 

variadíssimos fatores, tais como: o meio, a escola, a comunidade escolar, a 

diversidade e extensão da turma, o núcleo de estágio, que nos podem colocar 

alguns entraves nas expectativas com as quais vamos para o estágio 

profissional. 

Neste ano que, à partida, nos parece tão assustador e tão intimidante, 

devemos contar com a presença de professores mais experientes que nos 

transmitam informações e saberes práticos e teóricos, que debatam connosco 

assuntos relacionados com a área de ensino e, que estes debates sejam 

sistemáticos e aprofundados para assim conseguirmos um bom desempenho 

profissional. “Só assim a atribuição de renovados significados à estrutura 

central do processo ensino/aprendizagem, o ensinar e o aprender, pode 

acontecer” (Batista & Queirós, 2013, p. 43). 

 

 

 

2.3) Da imaginação à realidade. 

 
Nos últimos dias das minhas férias de verão, já sentia nervosismo e aquelas 

borboletas na barriga, aquela sensação de não saber o que me espera, pois 

este é um período único e significativo na vida pessoal e profissional de 

qualquer professor (Caires, 2006). 

As minhas expectativas inicialmente eram bastante elevadas, na medida em 

que me esperava um ano no qual eu poderia colocar em prática tudo o que 

havia aprendido até então.  

A escolha da escola foi muito fácil e prática, pois eu queria uma escola que 

fosse perto de casa para não perder muito tempo nas deslocações, uma vez 

que sabia que iria ser um ano bastante trabalhoso, mas também não muito 

perto para não encontrar muitas pessoas conhecidas. A minha primeira opção 

foi a escola 2/3 secundária de Águas Santas, pois a minha mãe já tinha 
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trabalhado neste agrupamento e transmitiu-me a ideia de uma escola 

acolhedora e com um ótimo ambiente entre toda a comunidade escolar.  

Após uma imensidão de aulas que lecionei, após uma imensidão de 

convívios nos intervalos com os restantes docentes do grupo de educação 

física, os meus colegas de estágio e o meu professor cooperante, após uma 

imensidão de pedidos e agradecimentos aos auxiliares do pavilhão, ginásio, 

bar, reprografia, secretaria, devo dizer que me levantava todos os dias com 

uma enorme satisfação por trabalhar naquela instituição e que todas as minhas 

expectativas foram completamente superadas. 

O meu núcleo de estágio funcionou na perfeição, com muita entre ajuda e 

aprendizagem em conjunto. 

O meu professor cooperante, que desde o primeiro dia mostrou exigência, 

mas também uma vontade de nos conhecer e de nos transmitir tudo o que um 

professor adquire com a experiência. Um professor flexível e sorridente que 

nos transmitia a sua sincera opinião, mas sempre com aquela sua delicadeza 

própria.  

Os professores do grupo de educação física, que nos receberam de braços 

abertos, dispostos a trocar espaços de aula sempre que era necessário, a 

ensinar-nos o que a experiência e os anos de trabalho na escola lhes 

trouxeram, a fazerem dos intervalos entre as aulas autênticos momentos de 

convívio e gargalhadas.  

Os estudantes estagiários do ISMAI que nos percebiam e ajudavam, pois 

estavam na mesma situação que nós. 

Os auxiliares foram incansáveis e trataram-me sempre com muito carinho e 

educação. Porém, vou guardar alguns deles com muito carinho num cantinho 

da minha memória. A funcionária do pavilhão sempre com a sua simpatia e 

constantes partidas que me pregava. A funcionária do ginásio abria-me todos 

os dias o portão de trás para eu poder entrar e guardar a bicicleta e, com o seu 

jeito resmungão ralhava com toda a gente que entrava no ginásio de 

sapatilhas. A funcionária do bar, sempre sorridente e prestável, tratava-nos 

como se fosse professora daquela escola á anos. A funcionária da reprografia, 

que tinha sempre os meus documentos impressos com uma postite com o meu 
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nome, que estão colados na primeira página da minha agenda. O funcionário 

do ginásio do turno da noite que ficava até depois do seu horário de trabalho 

para me ensinar a fechar tudo depois dos tardios ensaios do desporto escolar 

de dança.  

No final, posso dizer que me surpreendi muito pela positiva. Foi um ano 

que nunca irei esquecer, pois me enriqueceu, não só a nível profissional, como 

também a nível pessoal, um ano com pessoas que me marcaram e das quais 

eu vou ter imenso prazer em visitar sempre que puder.  
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3.Enquadramento da Prática Profissional 
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 3.1) Enquadramento legal e Institucional do Estágio Pedagógico 

 

 O EP da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto é uma 

unidade curricular do 2º ciclo de estudos do mestrado de ensino da educação 

física nos ensinos básico e secundário e incorpora tanto a prática de ensino 

supervisionada, uma escola cooperante que tenha protocolo com a FADEUP, 

como também o relatório de estágio, orientado por um professor da faculdade, 

que é o responsável pela supervisão do estudante estagiário no contexto da 

prática de ensino supervisionada. Ao nível legal, o EP rege-se pelos princípios 

presentes na legislação no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-

lei 43/2007 de 22 de Fevereiro. 

 A operacionalização do Estágio Profissional é realizada a partir da 

escolha de uma escola que tenha protocolo com a FADEUP, na qual se integra 

um professor cooperante, professor de educação física com experiência e 

responsabilidade, que orienta um grupo de 3 ou 4 estudantes estagiários que 

ficam responsáveis por lecionar as aulas numa das turmas desse professor 

durante todo o ano letivo. 

 A organização do EP abrange três grandes áreas de desempenho que 

os estudantes estagiários devem dominar para exercerem a profissão de 

professores de uma forma exemplar, sendo elas área 1 – Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem; área 2 – Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade; área 3 – Desenvolvimento Profissional. 

 

3.2) A minha primeira escola  

Figura1 – Escola 2/3 secundária de Águas Santas 
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A escola onde fui colocada para realizar o meu estágio pedagógico é 

uma sede de Agrupamento, Secundária 2/3 de Águas Santas, que se localiza 

na freguesia de Águas Santas, no concelho da Maia. A freguesia de Águas 

Santas situa-se na periferia urbana do Porto, a 4 km desta cidade e a 8 km da 

cidade da Maia, sede do concelho. Devido à sua privilegiada localização e a 

uma boa rede de transportes públicos, tem conhecido, nas últimas décadas, 

uma contínua expansão urbanística e populacional, tendo-se mesmo tornado 

numa das mais populosas freguesias do concelho da Maia. 

No final da última década foi incluída no programa de modernização e 

requalificação do Parque Escolar e alvo de uma intervenção de fundo, da qual 

resultou a construção de dois novos edifícios, duas salas de ginástica, incluindo 

balneários, vestiários e espaços de apoio, a completa remodelação dos blocos 

de aulas pré- existentes e a reabilitação das zonas de lazer exteriores, 

incluindo as desportivas. Dos dois novos edifícios construídos, o pavilhão 

central alberga as áreas administrativas, um auditório, um anfiteatro, a 

biblioteca, uma sala polivalente (com bufete e cantina), áreas sociais, vários 

gabinetes especializados (Atendimento, Educação Especial, Centro de 

Formação), salas de aula indiferenciadas e específicas (TIC, laboratórios) e 

salas de trabalho e de pausa para docentes e não docentes. O segundo 

edifício construído de raiz está dotado, sobretudo, de salas de aula de tipologia 

variada e aí está instalada a sala da Unidade de Apoio Especializada à 

Multideficiência. As novas instalações cumprem as atuais exigências de 

conforto, segurança e acessibilidade para todos. 

Relativamente aos recursos materiais disponíveis na escola, é de 

sublinhar a quantidade e a qualidade das condições que proporcionamos aos 

nossos alunos. Tendo como horizonte um ensino de qualidade, todas as 

escolas no seu conjunto estão dotadas de ferramentas e materiais pedagógicos 

inovadores que possibilitam o ensino de todas as áreas do saber- científica, 

experimental, artística e as novas tecnologias. Contudo, o material disponível 

para as aulas de educação física não é assim tão abundante como deveria ser 

a fim de proporcionar boas aprendizagens aos alunos. 
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Ao nível dos recursos humanos, a comunidade docente é constituída por 

um total de 266 professores, dos quais apenas cerca de metade pertencem ao 

quadro do agrupamento. Fatores como a aposentação recente de um número 

significativo de docentes, o início da atividade do 2º ciclo (ainda sem quadro de 

professores) e a ampliação da oferta do ensino pré-escolar, contribuíram para 

alterar a estabilidade e o vínculo sério e duradouro que caraterizava o corpo 

docente desta instituição. O número de funcionários do quadro do agrupamento 

é diminuto e a maioria deles vive situações de instabilidade e precariedade 

profissional. Esta realidade coloca, anualmente, estes profissionais em situação 

constante de adaptação a novos contextos e é geradora de instabilidade a nível 

organizacional, a ponto de causar condicionalismos ao normal funcionamento 

das estruturas e serviços escolares. 

Relativamente à população escolar, reconhecendo a diversidade 

sociológica que carateriza os habitantes de Águas Santas, existem famílias 

com baixo nível de escolaridade, situações socio-financeiras débeis resultantes 

de baixos rendimentos e de desemprego, podem condicionar o rendimento 

escolar e/ou o comportamento dos alunos.  

 

 

 3.3) As minhas primeiras turmas 

 

O 12º ano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Turma do 12º ano 
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          Após sorteio entre o núcleo de estágio para saber qual das turmas me ia 

calhar descobri que iria ficar com o 12º ano.  

Esta turma é composta por 22 alunos, dos quais 10 são do sexo 

masculino e 12 são do sexo feminino. A faixa etária em que se encontram é a 

dos 17 aos 19 anos de idade.  

A primeira aula fez-me ficar alerta sobre os comportamentos da turma 

em geral e de alguns alunos em particular. Isso suscitou-me alguma ansiedade 

e receio, pelo facto dos comportamentos indisciplinados dificultarem o processo 

de ensino-aprendizagem, deixando-me apreensiva. “Tenho que admitir que 

estava um bocadinho nervosa e apreensiva pois era a primeira aula com uma 

turma só minha onde eu era a única responsável, numa escola nova e com um 

professor novo a observar-me. Sinto que tenho que ser um pouco mais rígida 

no sentido de impor um respeito exemplar no início, para que as aulas 

decorram com normalidade e eu consiga ter todo e qualquer poder sobre as 

mesmas” (Reflexão aula 1 e 2 – 16 de Setembro de 2014). 

Foi notória a formação de dois grupos na turma desde a primeira aula, 

sendo que um grupo é constituído por 3 alunos e o outro grupo é constituído 

pelos restantes elementos da turma. 

 Apesar da primeira impressão que tive dos alunos, devido à primeira 

aula e à leitura dos questionários, a verdade é que me foram surpreendendo 

aula após aula. Descobri que tinha bastantes alunos na turma com boas 

capacidades motoras e que, com a planificação de exercícios motivadores e a 

criação de regras e rotinas, ia conseguir fazer com que a turma passasse a 

gostar mais das aulas de educação física, e assim foi. Hoje são uma turma 

que, apesar de esta disciplina não lhes acrescentar nada à média de final de 

ano, não faltaram praticamente nunca durante o ano, mesmo nas modalidades 

em que mostravam algum desagrado, e isso fez-me ter vontade de continuar a 

planear as aulas com a maior das satisfações.  

 Penso que consegui um dos meus maiores objetivos deste ano, criar 

uma boa relação professor/aluno, baseada no respeito e na cooperação. Sinto 

que criei uma relação próxima com a maior parte deles, não ultrapassando os 
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limites do razoável e foi um prazer ter estes alunos como “os meus primeiros 

alunos”. 

 

 

 

O 6º ano! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Esta turma foi uma turma partilhada pelos três estagiários do núcleo 

de estágio, sendo que a sua lecionação foi dividida por períodos e eu fiquei 

responsável pelo 3º período. É composta por 28 alunos, dos quais 16 são do 

sexo masculino e 12 são do sexo feminino. A faixa etária em que se encontram 

é a dos 11 aos 12 anos de idade.  

Devo confessar que durante o ano andava um pouco incomodada com a 

lecionação das aulas nesta turma, pois sempre achei que não tinha tanta 

aptidão para lecionar nesta faixa etária. De facto, as primeiras aulas não 

correram muito bem devido ao facto de, primeiro, eu estar muito ansiosa e, 

segundo, a primeira aula ter calhado no pior espaço para lecionação de aulas 

daquela escola, o ginásio, pela simples razão de ser um espaço reduzido em 

relação ao número de alunos da turma. “Confesso que tinha algum receio da 

primeira aula nesta turma, não sabia mesmo como iria correr, e o certo é que 

me senti um pouco deslocada. No entanto, penso que vai melhorar 

Figura 3 – Turma partilhada com os professores estagiários e a professora responsável 

pela turma. 
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significativamente com o passar do tempo” (Reflexão aula 1 – 8 de Abril de 

2015). 

É notória a formação de dois grupos na turma, sendo que um grupo é 

constituído pelos rapazes e o outro grupo é constituído pelas raparigas, o que é 

perfeitamente normal nesta idade. Contudo, é uma boa turma, tanto ao nível do 

comportamento, como ao nível das capacidades motoras. Tanto eu como o 

estagiário que lecionou as aulas no 2º período, tentamos seguir a mesma 

organização de aula e adotar as mesmas regras que utilizaram no 1º período, 

para que haja uma mudança menos abrupta para os alunos e também por uma 

questão de coesão.  

Apesar da ansiedade e incertezas do início, gostei muito de dar aulas a 

esta turma, são crianças bastante afetuosas e carinhosas com os professores e 

essa parte deixa qualquer um derretido. 

  

 

 

3.4) O meu núcleo de Estágio – companheiros de guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Núcleo de Estágio da FADEUP 
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 3.4.1) Estudantes Estagiários 

 

Quando verifiquei na lista de colocações de escolas os colegas que iriam 

partilhar comigo este ano tão importante fiquei bastante agradada. Primeiro, 

porque já os conhecia por pertencerem à minha turma no primeiro ano de 

mestrado. E segundo, pois sabia que eles eram bons alunos, trabalhadores e 

que se empenham em tudo aquilo que realizam. 

 Devo admitir que esta notícia me tranquilizou e diminuiu um pouco o 

meu nervosismo, pelo facto de saber que, à partida, não existiriam conflitos ao 

nível das relações interpessoais e que haveria uma boa relação de entreajuda 

e companheirismo. Assim como afirma Nóvoa (2009) os novos modos de 

profissionalidade docente implicam um reforço das dimensões coletivas e 

colaborativas, do trabalho em equipa, da intervenção conjunta nos projetos 

educativos de escola. 

 As minhas expectativas foram confirmadas, pois foi um ano harmonioso 

onde cooperamos uns com os outros, trabalhamos como uma equipa e isso 

resultou num ano trabalhoso, mas com um espirito saudável e divertido.  

 

 

 

 3.4.2) Professor Cooperante e professor Orientador 

 

Relativamente ao meu professor cooperante, a minha primeira impressão 

foi bastante positiva. Na primeira reunião foi muito explícito e esclarecedor 

sobre as tarefas que teríamos que realizar durante o ano e sobre o 

funcionamento da escola e ainda realizou uma visita guiada apresentando-nos 

a toda a comunidade escolar. 

Segundo, Rodrigues (2009) o orientador tem como primeira meta facilitar o 

desenvolvimento do professor estagiário, ajudando-o a ensinar e a tornar-se 

um bom profissional. Deve ainda ajudar a contribuir para manter um bom clima 

relacional, ajudar o estagiário a desenvolver competências de reflexão, de 

autoconhecimento, de inovação e, acima de tudo, que o professor em formação 

desenvolva o gosto pelo ensino.  
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O nosso orientador desempenhou o seu dever na totalidade cumprindo 

todas estas funções de forma satisfatória. Observou com atenção todas as 

minhas aulas, criticou quando tinha que criticar, elogiou quando tinha que 

elogiar, mas tinha sempre uma palavra de motivação e um tato especial em 

tudo o que dizia para não me magoar. É um ótimo professor, talvez por isso 

tenha sido escolhido pelos restantes docentes do grupo para ocupar o cargo de 

coordenador de departamento, é uma ótima pessoa e foi um dos meus 

suportes ao longo de todo o ano.  

No que diz respeito ao PO o início do ano foi um pouco atribulado, na 

medida em que houve uma troca de professores e, por isso, só começamos as 

reuniões para delinear tarefas a meio do mês de Novembro. Eu já conhecia a 

nossa PO, pois esta já tinha sido minha professora na licenciatura e também no 

primeiro ano de mestrado. É uma professora bastante meiga e simpática, mas 

ao mesmo tempo deveras exigente, o que é bastante importante para mim, 

pois assim pode preparar-nos melhor para a defesa do nosso relatório de 

estágio. Convoca reuniões regularmente para se manter a par de todas as 

nossas atividades e tarefas a entregar em datas estipuladas pela mesma.  

Na verdade, não há nenhuma receita única e inquestionável para ser um 

bom professor cooperante. Como nos diz Rodrigues (2009, p. 101), “chegar a 

uma conclusão que nos responda qual o modelo de formação de professores 

mais eficaz e qual o modelo de supervisão e orientação de estágio mais 

competente, é tarefa difícil e provavelmente impossível.” Na minha opinião, 

tanto o PC como a PO fizeram o seu melhor e, para mim, foi mais do que 

suficiente.  
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4.Realização da Prática Profissional  
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4.1) Organização e Gestão do Ensino – Aprendizagem 

 

 Segundo as normas orientadoras referentes ao EP (Matos 2013, p. 3), 

esta primeira área engloba quatro grandes pilares que são a conceção, 

planeamento, realização e avaliação do ensino, e tem como objetivo primordial 

“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.” Assim, neste capítulo focar-me-ei, não só nas quatro grandes áreas 

acima referidas, como também em aspetos que considerei importantes durante 

todo o meu percurso ao longo deste ano, que me fizeram questionar várias 

vezes que estratégia adotar consoante a situação que me era colocada 

naquele momento.  

 

 

 

4.1.1) Conceção 

 

A conceção pressupõe um conhecimento inicial sobre todo o meio 

envolvente da instituição à qual pertencemos ao longo deste ano. Assim, duas 

semanas antes de começarem, efetivamente, as aulas, estive presente em 

duas reuniões, a reunião de núcleo de estágio e a reunião de departamento. 

A reunião de núcleo de estágio foi bastante importante para mim, pois foi 

a primeira e foi onde conheci o meu PC. Nessa reunião o PC colocou-nos a par 

de toda a estrutura organizativa da escola e de todo o funcionamento da 

mesma, assim como nos forneceu documentos importantes que nos ajudaram 

naquela fase inicial de “construção”, de novidade. São eles o Regulamento 

Interno (RI), o Projeto Educativo de Escola (PEE), Projeto Curricular de Escola 

(PCE), Programa Nacional de Educação Física (PNEF), Plano Anual de 

Atividades (PAA) e o Projeto Curricular de Turma (PCT). Lembro-me 

perfeitamente de estar nesta reunião a receber as informações e a minha 

cabeça já estar confusa com tanta informação nova, junta. Após a reunião, o 

PC fez questão de realizar uma visita guiada à escola, apresentando-nos a 
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toda a comunidade educativa que estava presente na escola naquele 

momento.  

O RI reconhece todas as regras e normas que cada docente deve seguir 

no respeitante às instalações, ao material e aos valores dos alunos. É 

importante ter sempre presente, todas as regras para que haja um bom 

funcionamento das aulas e uma boa comunicação entre docentes, funcionários 

e alunos. 

O PEE, PCE e o PCT reconhecem a diferença que existe de escola para 

escola, dependendo do contexto e da população onde esta está inserida, e não 

se limitam ao mero cumprimento dos guiões que nos são fornecidos pelo 

ministério da educação, onde as escolas são todas iguais.  

O PAA diz respeito a um documento onde estão planeadas em detalhe 

as atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano, bem como todos os 

recursos, materiais e humanos, que serão necessários para a sua 

concretização. 

Por último, o PNEF serviu apenas de breve consulta para cada 

modalidade a lecionar uma vez que, na maioria das vezes, não se encontrava 

adequado. Na maioria das modalidades, se não em todas, os alunos 

encontravam-se muito mais atrasados, ao nível das competências motoras, do 

que aquilo que o programa propunha lecionar naquele ciclo.  

A reunião de departamento foi muito engraçada e ao mesmo tempo 

muito inesperada. O grupo de EF da escola é constituído por professores 

divertidos, cheios de boa vontade e foi notório, naquele instante, o bom clima 

que existe entre todos os membros do grupo. Apesar de não participarmos na 

reunião, no que concerne a votações, todos os elementos do grupo nos 

receberam de braços abertos e nos fizeram sentir um à vontade do qual não 

estava à espera.  
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4.1.2) Planeamento 

 

Segundo Bento (2003), o planeamento significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direção e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina. 

Para a realização de um planeamento eficaz necessitamos de ter 

especial atenção aos recursos que se encontram disponíveis para a realização 

do nosso trabalho, sejam eles espaciais, temporais, humanos e materiais. 

Assim sendo, tive que recorrer à realização de uma caracterização do meio 

escolar, da escola e da turma, e ainda a um inventário do material disponível 

na escola. 

Existem essencialmente dois aspetos que considero que tenham 

máxima importância nesta fase de planeamento, e que nenhum professor 

consegue controlar: a turma e o roulement. A especificidade de cada aluno que 

compõe a nossa turma é importante uma vez que estamos a trabalhar no 

sentido de melhorar o seu desempenho motor e desenvolver, em cada um 

deles, o gosto pela atividade física. O roulement é importante uma vez que 

temos que nos guiar por ele durante todo o ano e temos que adaptar as 

modalidades que lecionamos ao espaço que temos disponível em cada aula. 

 No cumprimento das normas orientadoras do EP, o plano anual, as 

unidades didáticas (UD) e os planos de aula foram construídos tendo por base 

o Modelo de Estrutura e Conhecimento (Vickers, 1990). 

 

 

4.1.2.1) Planeamento Anual 

 

É a primeira fase de planeamento e, por isso, é bastante generalista. É 

uma espécie de guião pelo qual nós vamos construindo o nosso ano letivo, 

porém deve ser flexível para poder ser reconstruído a qualquer momento 

dependendo das atividades que vão aparecendo ao longo desse mesmo ano. 

Bento (2003), declara que é um plano de perspetiva global que procura situar e 

concretizar o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas. 
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 De acordo com a planificação do ensino secundário, redigida pelo grupo 

de educação física da escola, os alunos do 12º ano devem abordar, no primeiro 

período: andebol, ginástica e atletismo; no segundo período: voleibol, 

basquetebol e badminton; e no terceiro período: acrobática, futebol e atletismo. 

(quadro 1). 

 

 

 

 

Quadro 1. Distribuição das modalidades por períodos. 

 

Contudo, as aulas de educação física da escola de Águas Santas 

funcionam num esquema de rotação de espaços semanal, onde a cada 

semana os docentes rodam pelos 6 espaços disponíveis. Esta situação teve 

que ser estudada com bastante precisão para conseguir conjugar as 

modalidades a lecionar em cada período com o espaço que me corresponde a 

cada semana. Após esse estudo tive que proceder a algumas alterações, tais 

como passar a modalidade de voleibol para o primeiro período e acrescentar a 

modalidade de judo no segundo período (Anexo I). 

 10ºANO 11ºANO 12ºANO 

Em
 t

o
d

o
s 

o
s 

an
o

s 

le
ti

vo
s 

Testes de Condição Física – Facultativo 
Com base na Bateria de testes Fitnessgram 

Atletismo 
Técnica de corrida 

Resistência orgânica (a desenvolver ao longo do ano letivo) 

1
º 

P
ER

ÍO
D

O
  

Voleibol 
Basquetebol 
Badminton 

 

Futebol 
Atletismo 

Acrobática 

Andebol 
Ginástica 
Atletismo 

2
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

Futebol 
Atletismo 
Acrobática 

Andebol 
Ginástica 
Atletismo 

Voleibol 
Basquetebol 
Badminton 

3
º 

P
ER

ÍO
D

O
 Atletismo 

Andebol 
Ginástica 

 

Voleibol 
Badminton 

Basquetebol 
 

Acrobática 
Futebol 

Atletismo 
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4.1.2.2) Unidades Didáticas 

 

 Após o planeamento anual, segue-se o planeamento das unidades 

didáticas (Anexo II). Bento (2003), refere que o conteúdo e a estrutura do plano 

de cada unidade são determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da 

matéria e pelas linhas metodológicas do programa e do plano anual. 

Acrescenta ainda que, o planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, 

a sequência lógico-especifica e metodológica da matéria, e organizar as 

atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da 

ação pedagógica.  

 Para uma realização favorável deste planeamento devemos ter em 

consideração todos os conhecimentos específicos de cada modalidade para 

que a transmissão no processo de ensino-aprendizagem seja eficaz. Nesta 

perspetiva, recorri ao Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) proposto 

por Vickers (1990), como foi referido anteriormente.  

 O MEC está organizado em categorias do conhecimento que derivam da 

análise de fontes especializadas e baseadas em fundamentos 

transdisciplinares. Está dividido em três grandes fases: análise (Módulos 1,2 e 

3), decisão (Módulos 4,5,6 e 7) e aplicação (Módulo 8), permitindo uma 

organização dos conteúdos da modalidade que pretendemos lecionar e, 

facilitando a análise, decisão, aplicação e avaliação dos mesmos. Assim, no 

módulo 1 pressupõem-se a análise da modalidade desportiva em questão 

através das categorias transdisciplinares: habilidades motoras, cultura 

desportiva, condição física e fisiologia e conceitos psicossociais; no módulo 2 

pressupõem-se uma análise do contexto, tendo em conta os recursos 

materiais, humanos, espaciais e temporais da escola para cada modalidade; o 

módulo 3 prende-se com a análise dos alunos tendo em conta a sua 

disponibilidade motora, os seus interesses, os seus receios e as suas 

motivações. Depois de terminada a fase de análise, inicia-se a fase da decisão 

onde o módulo 4, determinação da extensão e sequência da matéria 

corresponde à realização da UD e a sua devida justificação; o módulo 5 diz 

respeito à definição dos objetivos tendo em conta as categorias 
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transdisciplinares; o módulo 6 é a configuração da avaliação de acordo com os 

objetivos propostos no módulo anterior e o módulo 7 é a criação de propostas 

de situações de aprendizagem que permitam aos alunos adquirir as 

competências estipuladas. Finalmente, a fase de aplicação, onde se encontra o 

módulo 8, que corresponde à aplicação de todos os documentos realizados nos 

módulos acima citados, em contexto real.  

 Resumindo, o MEC é um modelo que nos permite organizar e estruturar 

uma matéria de ensino, constituindo-se como uma ferramenta bastante útil 

para a lecionação das modalidades que vamos ensinar. 

 Após a elaboração dos MEC’s de cada modalidade lecionada, as minhas 

principais dificuldades passaram, num primeiro momento, pela escolha dos 

conteúdos a lecionar, uma vez que o conhecimento dos alunos em relação a 

praticamente todas as modalidades era nulo ou praticamente inexistente. Para 

ultrapassar esta dificuldade tive que recorrer a livros do ensino secundário e 

fazer uma pequena síntese dos conteúdos mais importantes de cada 

modalidade para que eles acabassem o ensino secundário com um 

conhecimento tão consistente, quanto possível, de cada uma delas. Outra 

dificuldade que encontrei passou pela escolha de situações de aprendizagem 

que colmatassem todas as lacunas dos alunos na modalidade em questão, 

devido ao escasso número de aulas que tinha disponível e também devido à 

escassez de material em bom estado. Neste sentido, fiz algumas pesquisas e 

tentei, em todas as aulas, escolher situações de aprendizagem completas, mas 

ao mesmo tempo simples para que o tempo de transição entre elas fosse o 

menor possível, aproveitando assim o tempo de exercitação. E por fim, tive 

bastante dificuldade em construir uma forma de avaliação que fosse eficaz e 

funcional, o que parece algo impossível tendo em conta que tinha que avaliar 

22 alunos em 90 minutos e ao mesmo tempo tentar ser o mais justa possível. 

Assim, construí uma grelha de avaliação sumativa para cada modalidade com 

a ajuda do PC.  
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4.1.2.3) Planos de Aula 

 

O plano de aula é o último planeamento a realizar e, por isso, é o mais 

pormenorizado. É onde colocamos em prática todos os planeamentos 

realizados até agora. É onde o pensamento passa para a ação. Como 

corrobora Bento (2003), a particularidade dominante neste nível de 

planeamento consiste, sobretudo na preparação pormenorizada da matéria. 

Sem planos de ciclo claramente pensados até ao pormenor não é possível um 

ensino sistemático. 

Apesar de termos tido excelentes professores na FADEUP que nas 

várias unidades curriculares do primeiro ano de mestrado nos elucidaram 

acerca de toda a construção de um plano de aula, só quando necessitamos 

dele é que verificamos que é um processo trabalhoso e demorado até 

conseguirmos construir um plano de aula que se adapte a nós. Posto isto, devo 

referir que uma das primeiras reuniões de NE foi dedicada ao esclarecimento 

de alguns conceitos e à reconstrução dos planos de aula de cada um dos EE.  

Como eu gosto de tudo simples e objetivo e como penso que um plano 

de aula deve ser de leitura e compreensão fáceis, o meu plano de aula está 

dividido em duas grandes partes. Uma parte inicial onde consta o meu nome, a 

data, hora e espaço da aula, o material, o número de alunos e o objetivo da 

aula. E uma segunda parte que contem a situação de aprendizagem e o 

esquema, os objetivos comportamentais, as componentes críticas e o tempo da 

mesma, divididos em 3 partes: inicial, fundamental e final (Anexo III). 

O PA é uma ferramenta importante para cada docente e, no geral, não 

deve ser alterada. No entanto, se algo não estiver a correr conforme aquilo que 

tínhamos planeado devemos altera-lo na hora. Esta alteração de momento 

torna-se cada vez mais fácil consoante a experiencia do professor e eu, com o 

passar do tempo, senti uma grande evolução neste sentido.  

Concluindo, cada aula é mais do que um pedaço de um grande objetivo, 

unidade ou currículo. Cada aula deve ser, ela própria, integradora e representar 

uma experiência que é mais do que simplesmente a continuação da aula 

anterior (Rink, 2014). 



32 
 

4.1.3) Realização 

 

4.1.3.1) Dos Programas Nacionais à realidade das Escolas 

 

 Os professores, nomeadamente os professores de EF, encontram um 

grande problema no decorrer do processo de ensino-aprendizagem que se 

prende com as metas e objetivos que os alunos devem atingir delineados a 

nível nacional pelo PNEF.  

  Como referi anteriormente, eu não fui exceção e deparei-me com muitas 

limitações apresentadas pelos alunos em praticamente todas as modalidades 

abordadas. Um dos casos mais flagrantes prendeu-se com a modalidade de 

ginástica de solo, onde no PNEF está estabelecido que os alunos do 11º e 12º 

ano devem: elaborar, realizar e apreciar uma sequência de exercícios no solo, 

que combine, com fluidez, destrezas gímnicas, de acordo com as exigências 

técnicas indicadas: rolamento à frente, rolamento à frente saltado, rolamento à 

retaguarda, pino de braços, roda, rodada, rolamento à retaguarda com 

passagem por pino, roda a um braço, salto de mãos à frente, flic-flac à 

retaguarda, mortal engrupado à retaguarda, mortal à frente engrupado e 

posições de equilíbrio. Como já era de prever, após a aula de avaliação 

diagnóstica, eu fiquei sem saber como iria realizar a UD de ginástica, pois, na 

verdade, nenhum aluno da turma conseguia realizar praticamente nenhum 

conteúdo que o programa enuncia. Mais ainda, posso dizer que o único 

conteúdo realizado por todos os alunos da turma era o rolamento à frente. 

 No entanto, como sei que esta modalidade pode não ser o melhor 

exemplo para alguns professores, visto que é uma modalidade terrivelmente 

aceite pela generalidade dos alunos da escola e, penso que das escolas em 

geral, darei o mesmo exemplo com uma modalidade coletiva, o voleibol. O 

PNEF, na modalidade de voleibol, refere que o aluno deve: Em situação de 

jogo formal 6 x 6, colabora com os companheiros na organização coletiva da 

sua equipa para a receção do serviço, em W, (4:0:2), para defesa ao ataque 

adversário (em 3:1:2) e para proteção ao ataque da sua equipa em duas linhas 

(6 avançado), cumprindo as exigências técnicas referidas no programa anterior, 
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e ainda os seguintes objetivos: serve por baixo ou por cima; avisa e posiciona-

se para receber o serviço em manchete ou por cima; quando a bola lhe é 

dirigida em condições favoráveis à finalização, remata, faz amorti ou faz um 

passe colocado; participa no bloco a dois; realiza com correção e oportunidade 

no jogo e em exercícios-critério as técnicas: passe de frente e passe de costas 

alto, passe lateral, passe em suspensão, remate, manchete para defesa alta e 

baixa, bloco, deslocamentos e posição ofensiva básica e posição defensiva 

básica e os padrões globais das ações mergulhos e enrolamentos. Tal como 

aconteceu na modalidade acima referida, também na modalidade de voleibol 

os alunos não tinham sequer competências técnicas adquiridas para manter a 

fluidez do jogo, quanto mais preparação para aprender competências táticas.  

 Porém, após a lecionação destas duas modalidades fiquei satisfeita 

comigo mesma, pois todos os objetivos a que me propus em cada uma delas 

foram alcançados e só tive pena de não ter mais tempo para lecionar cada uma 

delas. “Nesta aula os alunos conseguiram surpreender-me pela positiva por, 

essencialmente, dois aspetos. Um deles foi o facto de, no início desta unidade 

didática nenhum dos alunos gostar desta modalidade e não querer realizar 

nenhuma aula, e hoje todos eles realizaram os exercícios de avaliação com 

sucesso. O outro, foi a entreajuda e a cooperação que os alunos tiveram uns 

com os outros. Estes dois aspetos deixaram-me muito feliz e satisfeita, com a 

sensação de trabalho cumprido e com a alegria de os ver com algum, ainda 

que seja pouco, interesse e gosto pela modalidade de ginástica” (Reflexão aula 

37 e 38 – 18 de Novembro de 2014). 

 Basicamente, o que eu tencionei demonstrar neste pequeno capítulo foi 

o enorme desajuste do PNEF à realidade das escolas nacionais. Os alunos não 

estão situados no nível de exigência que o programa refere em praticamente 

nenhuma modalidade e isso deve-se, essencialmente, a mudanças constantes 

de professores da disciplina e a um grande desajuste entre o número de 

conteúdos a lecionar e o tempo disponível para o realizar.  
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4.1.3.2) Instrução,  Demonstração e Feedback 

 

“A convicção da influência que a comunicação exerce no desenrolar de 

todo o processo e nos resultados alcançados leva a que os especialistas 

considerem que ensinar ou treinar bem é o resultado de comunicações 

eficientes”(Leith, (1992) cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 74). 

 

A comunicação é um fator essencial no processo de ensino 

aprendizagem, uma vez que a transmissão da informação é uma das 

competências fulcrais na competência de um professor. Neste sentido, 

Pacheco & Flores (1999) definem a instrução como a prestação observável do 

professor que envolve várias ações de ensino interativo e respetivas formas de 

observação. Já Siedentop & Tannehill (1991) define o mesmo conceito como 

todos os comportamentos e técnicas de intervenção pedagógica que fazem 

parte do reportório do professor para comunicar a informação substancial. Aqui 

inclui-se todo o tipo de comportamentos, verbais e não-verbais (explicação, 

questionamento, instrução, demonstração, feedback, expressões, sons, gestos, 

sinais), desde que estejam associados aos objetivos de aprendizagem (Rosado 

& Mesquita, 2011). Por outras palavras, fazem parte da instrução, todas as 

ações que o professor realiza ao longo da aula, com o objetivo de ajudar os 

alunos a perceber as situações de aprendizagem propostas, fazendo-os atingir 

os objetivos inicialmente propostos. 

  No meu NE, apesar do planeamento anual e da realização das UD 

serem semelhantes, uma vez que trabalhamos em conjunto e nos ajudávamos 

uns aos outros, a atuação nas aulas era completamente diferente uma vez que 

cada pessoa é única e tem a sua própria forma de comunicar, tanto 

verbalmente como corporalmente. Desde o início do ano que me preocupo com 

a questão da instrução e da explicação das situações de aprendizagens que 

lhes propunha, pelo que foi um assunto alvo das minhas reflexões diárias, 

como se pode verificar no seguinte excerto: “O exercício seguinte não correu 

como eu esperava. Os alunos tiveram muitas dificuldades em realizar o “criss 

cross” e eu não consegui explicar-lhes de forma mais simples. Na próxima 
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aula, para além de utilizar a demonstração com alunos que realizam bem, vou 

utiliza-los como guias para guiar o movimento dos colegas.” (Reflexão aula 7 e 

8 – 25 de Setembro de 2014). A verdade é que nem sempre tudo correu da 

melhor forma e passei por vários momentos de incerteza e dificuldade, mas tive 

sempre a opinião de que o processo de ensino-aprendizagem deve seguir um 

modelo em que o professor assume um papel de guia do processo, embora 

conceda aos alunos uma certa autonomia.  

 Segundo Siedentop & Tannehill (1991), nas situações de instrução, a 

informação é emitida em três momentos: antes da prática, recorrendo-se à 

apresentação da tarefa, explicação e demonstração; durante a prática, através 

da emissão de feedbacks; e após a prática, através de uma análise referente à 

prática desenvolvida.  

Encarar a demonstração como instrumento determinante no processo 

de ensino aprendizagem pode ser depreendido através de Gould & Roberts 

(1982) que afirmam que a aprendizagem de habilidades valores e 

comportamentos ocorre muitas vezes a partir de processos de imitação. Neste 

sentido, e recorrendo ao famoso clichê de “uma imagem vale mais do que mil 

palavras”, podemos reconhecer que a compreensão de muita informação pode 

ocorrer através da observação. A demonstração também foi alvo de reflexão da 

minha parte no excerto seguinte: “Após explicar de forma breve e objetiva o 

exercício que os alunos deveriam realizar, procedi à sua demonstração com 

alguns alunos da turma. A demonstração é sempre importante, mas neste 

exercício foi fundamental devida às transições que o compõem. Se os alunos 

não perceberem para onde se devem deslocar após cada ação, à uma quebra 

de ritmo no exercício que compromete o tempo de exercitação dos alunos.” 

(Reflexão aula 29 e 30 – 4 de Novembro de 2014). Através da data da reflexão 

é possível observar que esta minha opinião foi reflexo de várias aulas 

lecionadas onde pude verificar que através da demonstração os alunos 

percebiam muito mais facilmente os exercícios, potencializando o tempo de 

instrução. Utilizei a demonstração através de dois modelos: o “modelo correto” 

onde se utiliza um sujeito que saiba demonstrar a tarefa corretamente e que 

seja um bom exemplo para os restantes alunos; e o “modelo de aprendizagem” 
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onde se utiliza um sujeito que comete erros com o propósito de corrigir em 

frente a toda a turma para que mais ninguém o repita. Os dois modelos 

comportam vantagens e desvantagens. O “modelo correto” proporciona ao 

aprendiz a recolha de informação necessária para criar uma representação 

cognitiva correta do movimento, mas não evidencia os erros de execução. Por 

sua vez, o “modelo de aprendizagem” demonstra os erros de execução, mas 

não garante a representação cognitiva do movimento correto (Rosado & 

Mesquita, 2011). 

Durante e após a realização de uma tarefa, os alunos devem receber 

alguma informação sobre o seu desempenho. É então que o feedback surge 

como uma ferramenta para potenciar a realização do processo ensino 

aprendizagem. O feedback pedagógico é definido “como um comportamento do 

professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por 

objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma 

habilidade” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 82).  

As questões relativas à frequência e especificidade do feedback devem 

ser levadas em conta com alguma atenção. Relativamente à frequência, o 

feedback deve ser dado em quantidade apreciável para que cada sujeito 

receba alguma informação sobre as suas ações motoras. Todavia, a sua 

emissão após cada repetição pode tornar-se desfavorável no sentido em que 

não promove um sentido auto crítico do praticante sobre as suas ações. No 

que concerne à sua especificidade, o feedback de caráter apreciativo (positivo 

ou negativo) não dá informações ao aprendiz acerca do que fez mal e o que 

pode fazer para melhorar de seguida, pelo que se torna menos importante do 

ponto de vista da aprendizagem. Já o feedback específico contém informações 

mais precisas sobre o que o aprendiz deve corrigir da próxima vez que realizar 

a tarefa ou habilidade, contribuindo para a evolução e aprendizagem do 

mesmo. De facto, não basta dizermos ao aluno sentenças como “muito bem” 

ou “podes fazer melhor”, se não lhe dizemos concretamente o que é que eles 

está a fazer mal e se não lhe concedermos a explicação do movimento correto.  
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  4.1.3.3) Criação de Rotinas. Fundamental!  

 

“An essential ingredient of good management in the gymnasium and one of the 

first steps a teacher must consider when establishing a management system is 

the use of established routines”  

(Rink, 2014, p.131) 

 

 Rink (2014), afirma que as rotinas são uma forma habitual de lidar com 

uma situação e são um ingrediente essencial da boa gestão da aula. O mesmo 

autor entende que os professores devem estabelecer rotinas com os alunos 

nas situações mais frequentes para que possam dedicar mais tempo a partes 

substantivas da aula. Porém, não existe uma receita única e inquestionável 

para a criação de rotinas, uma vez que cada turma tem as suas especificidades 

e o que resulta muito bem numa turma, pode ser um autêntico desastre na 

outra. Assim, cabe ao professor criar as suas rotinas, em função da turma em 

que se encontra. 

 Na minha opinião, a criação de rotinas facilita a nossa lecionação uma 

vez que poupamos tempo e conseguimos um melhor controlo da turma, 

contribuindo para uma melhor gestão do tempo de aula, e ainda permite que 

nos foquemos em aspetos mais importantes como os feedbacks e a instrução.  

Rink (2014), assegura que vários professores de educação física 

estabelecem rotinas, tanto antes como durante e depois da aula. Assim sendo, 

desde a primeira aula comecei a introduzir algumas rotinas gerais, que 

deveriam ser realizadas durante todas as aulas como se fossem mandamentos 

de educação física: (1) 10 minutos após o toque de entrada começo a realizar a 

chamada, quem não estiver tem falta de atraso, sendo que 3 faltas de atraso, 

equivalem a 1 falta de presença; (2) mal chegam ao local da aula, sentam-se 

em semicírculo à frente do professor; (3) ao meu sinal, “apito”, começo a 

contagem decrescente a partir do número 5, quem não chegar até ao 1 realiza 

10 flexões; (4) criação de 4 grupos de trabalho que arrumam rotativamente o 

material no final da aula e (5) quem não realiza aula prática tem que realizar 

um relatório modelo criado pelo professor. Estas foram as primeiras regras que 
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introduzi nas minhas aulas para que os meus alunos começassem a ter 

algumas rotinas e também para ter controlo sobre a turma. No decorrer do 

período e, dependendo das modalidades em questão, fui adotando algumas 

estratégias para rentabilizar o tempo de instrução e de transição entre tarefas e 

aumentar o tempo de exercitação dos alunos, como por exemplo: (1) realizar o 

plano de aula com tarefas que não envolvessem muitas alterações 

organizacionais dos alunos de exercício para exercício; (2) promover exercícios 

com algumas variantes, mantendo a mesma estrutura; (3) utilizar 

demonstração com alunos para a explicação do exercício; (4) realizar algumas 

tarefas quando tinham algum comportamento inadequado; (5) quando a 

modalidade em questão envolvia bolas, no momento de instrução as bolas 

tinham que estar debaixo do braço. Siedentop (2000), afirma que as 

habilidades e estratégias mais importantes para uma boa gestão de aula são, 

entre outras, começar a aula à hora exata, um método eficaz para poupar 

tempo na chamada, um método eficaz para captar a atenção dos alunos, reuni-

los e dispersa-los, promover palavras-chave para determinados 

comportamentos que os alunos devem adotar, colocar a voz num tom alto e 

percetível, utilizar feedbacks específicos e interações positivas e evitar pausas 

e períodos de quebras.  

Porém, nem tudo é um mar de rosas. Nas primeiras e últimas aulas de 

cada período era notória a hiperatividade e inquietude dos alunos e a 

necessidade de quererem quebrar as regras, por isso, nesses dias tentava ser 

um pouco mais flexível em relação ao cumprimento das regras. Rink (2014), 

refere que o comportamento dos alunos pode começar à deriva se não 

relembrarmos as rotinas, se não as discutirmos na aula e as reensinarmos 

ocasionalmente. Isto é particularmente verdadeiro depois das férias e no final 

do ano. 

 A formulação de rotinas transmite segurança ao professor e cria um bom 

ambiente de aprendizagem, tornando a aula num momento de aprendizagem 

positiva e eficaz. Penso que, a criação destas rotinas deve ser introduzida logo 

nas primeiras aulas, pois os professores só conseguem controlar a turma se 

deixarem a sua posição bem marcada logo à partida e, por isso, devem ser 
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intransigentes no cumprimento das rotinas e regras que estabelecem. Depois, 

à medida que o tempo passa os professores podem ir dando um pouco mais de 

si e serem um pouco mais benevolentes em função do comportamento 

demonstrado pelos alunos. Antes do estágio começar, uma das minhas 

grandes preocupações era a relação que queria estabelecer com a minha 

turma. Queria que fosse uma relação de respeito e autoridade, mas também 

que eles soubessem que podiam contar comigo para aquilo que precisassem. 

Agora, no final do ano, estou extremamente feliz por ter conseguido alcançar 

este objetivo. Consegui criar uma boa relação com todos os alunos, na qual 

eles me respeitam como professora e pessoa, mas também me procuram para 

expor as suas dúvidas e preocupações. 

 

 

4.1.3.4) (Im) previstos 

 

 Como foi referido no subcapítulo do planeamento, o professor realiza um 

planeamento a três níveis para que o processo de ensino aprendizagem seja o 

mais eficaz possível. Assim, e tal como nos diz Bento (2003), o professor deve 

empenhar os seus esforços na concretização do planificado; no entanto, deve 

também ter a capacidade de reagir e adaptar-se aos condicionalismos, 

concebendo um plano flexível com a sensibilidade necessária para proceder a 

ajustes e alterações, em conformidade com as imprevisibilidades e as 

dificuldades emergentes das circunstâncias experienciadas. 

 Existem vários imprevistos que aconteceram na lecionação das aulas ao 

longo deste ano. Um deles diz respeito aos alunos que faltam ou pedem 

dispensa. Quando planeamos uma aula, criamos grupos de trabalho 

equilibrados a contar com a totalidade dos alunos da turma e, quando 

verificamos que os alunos faltam ou pedem dispensa e não realizam aula, o 

nosso planeamento tem que ser alterado no momento da aula. Outro refere-se 

à falta de material disponível. No início do ano letivo procuramos realizar um 

inventário do material que temos disponível na escola onde vamos lecionar. 
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Porem, nesta escola os espaços são divididos por mais do que um professor e, 

por vezes, pode coincidir a modalidade que estamos a lecionar com outro 

professor o que resulta na falta de material com o qual estávamos a contar 

aquando da realização do plano de aula. Houve ainda outro imprevisto, não 

muito regular, que ocorreu durante este ano letivo que foi a falta de água 

quente nos balneários do ginásio. Os problemas na caldeira da escola fizeram 

com que algumas das aulas previstas fossem canceladas pelo facto de não 

haver água quente disponível para que os alunos pudessem tomar duche 

depois da aula. E, por último, uma das situações de imprevisibilidade que 

acontece a muitos professores de educação física, é a necessidade de 

alteração/adaptação de exercícios que não estão a correr como era suposto. 

Muitas vezes planeamos um exercício com a esperança de sucesso no 

decorrer da aula e, aquando da realização do mesmo, verificamos que, por 

alguma razão, não funciona e devemos altera-la de imediato.  

 Todas estas situações, num momento inicial do EP, provocaram-me 

algum desconforto, ansiedade e até um certo nervosismo relativamente aos 

aspetos de gestão e qualidade da aula. Contudo, com o desenrolar da 

atividade profissional com a qual nos deparamos ao longo de todo o ano e com 

o aumento da confiança em mim própria na gestão da aula e no controlo da 

turma, consegui realizar as alterações necessárias de forma rápida e eficaz, 

tanto quanto possível.  

 Concluindo, um professor, por mais meticuloso e perfecionista que seja 

na realização do planeamento, não consegue controlar as adversidades e os 

imprevistos que lhe são impostos e deverá ter flexibilidade suficiente para 

alterar a situação com sucesso.  
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4.1.3.5) Refletir. Importante na profissionalidade do docente? 

 

“A reflexão implica uma perscrutação ativa, voluntária, persistente e 

rigorosa daquilo que se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se 

pratica, evidencia os motivos que justificam as nossas ações ou 

convicções e ilumina as consequências a que elas conduzem.”(Alarcão, 

1996b, p. 175) 

 

 A constante evolução da sociedade implica uma constante readaptação 

dos professores para que consigam dar resposta às necessidades que se lhe 

impõem. Assim, a formação não tem fim quando acabamos os nossos estudos 

académicos, configura-se como uma realidade contínua, pois só desta forma é 

que os professores podem melhorar as suas práticas enquanto profissionais 

que procuram saber mais, que se moldam ao tempo e ao espaço, que 

descobrem novos conhecimentos sustentados cientificamente e que procuram 

o seu desenvolvimento integral. Neste sentido, podemos afirmar que a 

docência se carateriza pelo desenvolvimento de uma vertente autodidata, por 

uma investigação autónoma, por uma reflexão sobre as suas ações e ainda 

pelo aperfeiçoamento das vertentes sociais como o interagir, relacionar, saber 

ser e saber estar consigo mesmo e com os outros.  

 Ao longo de todo o meu percurso a vertente reflexiva esteve presente e 

foi uma ferramenta inquestionável no meu amadurecimento e crescimento quer 

profissional quer pessoal, não só por me fazer refletir acerca das minhas 

decisões ao longo da aula, mas também para me fazer pensar em melhores 

soluções para uma eventual situação que corresse menos bem. Rodrigues 

(2009) refere que é fundamental que na formação inicial se crie  hábito de 

recorrer à reflexão como uma ferramenta central no processo de 

desenvolvimento e de melhoria da prática profissional, por forma a dar resposta 

à complexidade dos saberes e à incerteza das situações que caraterizam a 

docencia. 

 No contexto de formação inicial, Schon (1987) distingue três tipos de 

reflexão a ter em conta num docente que inicia o seu percurso como docente: 
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reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. A 

reflexão na ação ocorre quando a reflexão é realizada no decurso da própria 

ação, sem a interrompermos, embora com breves instantes de distanciamento. 

A reflexão sobre a ação ocorre quando reconstruimos mentalmente a ação 

para tentar analisá-la retrospetivamente. Por último, a reflexão sobre a reflexão 

na ação permite a progressão e o desenvolvimento profissional, através da 

determinação das suas ações futuras, da compreensão de futuros problemas, 

bem como da descoberta de novas soluções (Alarcão, 1996a). 

Todas estas situações foram vivenciadas por mim ao longo deste ano de 

estágio pois estive várias vezes numa posição frágil devido a uma série de 

questões encaradas como problemas como foram: o grau de conhecimento 

que o docente deve adquirir ao lecionar uma dada modalidade; o ano de 

escolaridade que leciona e as suas diversas especificidades; as questões da 

disciplina, interação, controlo da turma e gestão da aula; os processos de 

transmissão de conteúdos e os exercícios adequados para trabalhar cada 

conteúdo; a questão dos instrumentos de avaliação a implementar; e ainda 

tudo o que envolve o processo de adaptação e relação com a comunidade 

docente e não docente.  

Cardoso et al. (1996) afirma que a reflexão é a primeira etapa para evitar 

a rotina, pois promove a análise das várias opções para cada problema e o 

fortalecimento da autonomia do professor face às práticas dominantes em cada 

situação. Assim, e apesar da minha experiência na docência ter sido confinada 

a um ano letivo, foi-me possível apreender e aprender através das reflexões 

promovidas pelo NE (diálogo entre formador – formando), bem como pela 

relação entre pares (não só entre núcleo de estágio mas também com o núcleo 

de estágio do ISMAI) e pela convivência com os restantes docentes da escola, 

que os professores não devem nunca fazer das suas as aulas uma rotina. Não 

devem dar aulas sem se preocuparem com o público que têm á sua frente e 

sem se questionarem e reverem aquilo que fazem, dizem e exigem aos alunos, 

mas sim ser capazes de refletir sobre as suas ações, evoluírem e moldarem-se 

ao contexto em que estão inseridos, ao público que lhes é atribuído, bem como 

aos recursos materiais que lhes são fornecidos.  



43 
 

Neste ano de estágio refleti acerca de várias questões como o que 

ensinar (seleção e planificação dos conteúdos a lecionar), como fazê-lo 

(estratégias e situações de aprendizagem adequadas), como lidar com 

situações imprevistas (agir em conformidade com a situação que nos é 

apresentada) que me trouxe benefícios ao meu desempenho enquanto 

docente, bem como ao sucesso dos alunos. Nóvoa (1992) diz-nos que o 

professor, na sua formação, também deve ter oportunidade para experimentar, 

inovar, ensaiar novas estratégias de ensino, refletindo criticamente sobre a sua 

utilização.    

A título de conclusão, vejo o processo reflexivo como um processo que 

dará certamente lugar a uma atuação docente fundamentada e sustentada, que 

permitirá ao docente progredir no processo de ensino aprendizagem, através 

do acompanhamento da evolução e da mudança, tanto dos alunos, como 

também dos conhecimentos. Caso os docentes sejam resistentes à mudança e 

não procedam à reflexão das suas ações, correrão o risco de se 

desatualizarem, de causarem a desmotivação nas crianças e jovens que 

lecionam, trazendo implicações no cumprimento da sua função.   

 

 

 

4.1.3.6) A experiência da dança no 11ºano 

 

O 11º ano é a turma que está a cargo do meu professor cooperante. É 

uma turma desmotivada, sem grande interesse pela disciplina de educação 

física e, por isso, é de difícil lecionação pois acaba por desmotivar o próprio 

docente.  

Depois de lecionar a modalidade de dança na minha turma o professor 

cooperante pediu-me para lecioná-la na turma dele. No início fiquei um pouco 

apreensiva com este pedido devido às caraterísticas da turma acima referidas, 

caraterísticas essas que foram evidenciadas aquando das observações 

realizadas às aulas do professor cooperante. No entanto decidi aceitar pois 

achei que era uma mais-valia para o meu crescimento como docente de 
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educação física e era mais uma experiência para a bagagem de 

conhecimentos que levo comigo deste ano de estágio. Assim, lecionei quatro 

aulas de dança no total e optei por lecionar o chachachá e a quizomba, a 

primeira, por ser uma dança com passos bem marcados na música e de 

acessível compreensão; a segunda devido à extrema popularidade que tem 

vindo a ganhar ultimamente no seio da população juvenil.  

O meu objetivo nestas aulas era que todos os alunos realizassem as 

aulas e ainda motiva-los para a prática das aulas de educação física. Tanto um 

como outro foram cumpridos pois, não só quase todos os alunos realizavam as 

aulas de dança, como ainda pediram para lecionar uma aula extra desta 

modalidade.  

No final da UD fiquei contente comigo mesma e também com eles. 

Comigo, devido à facilidade com que interagi com eles e dominei a turma em 

tão poucas aulas, com eles, devido à proximidade que deixaram que existisse e 

também ao respeito e entusiasmo que demonstraram durante todas as aulas. 

Nesta turma, os alnos apesar de serem muito desmotivados e preguiçosos, são 

jovens com carater, respeitadores, educados e divertidos, o docente só tem 

que aprender a lidar com eles e tentar criar aulas, as mais motivadoras 

possíveis, para os cativar e mostrar-lhes o lado bom da prática do desporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Turma do 11º ano 
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4.1.4) Avaliação: a procura da justiça suprema 

 

A avaliação é considerada pelos docentes como uma tarefa com elevado 

grau de importância, pois é através dela que verificamos se as metas e os 

objetivos a que nos propusemos inicialmente foram cumpridos. Para além de 

ser um momento de apreciação do desempenho dos alunos, do qual retiramos 

uma classificação, é também um momento onde avaliamos o processo, ou 

seja, as estratégias adotadas pelo professor. Assim, a avaliação permite 

avaliar, tanto os professores como os alunos, e tem como principal finalidade a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem. Cumpre-se na avaliação uma 

função pedagógica e uma função social; a função pedagógica associada ao 

desenvolvimento dos sujeitos e ao aperfeiçoamento do processo de ensino e a 

social associada ao enquadramento institucional tendo por objetivo controlar a 

quantidade e qualidade do ensino (Rosado & Colaço, 2002). Se, por ventura, 

uma percentagem considerável de alunos não conseguir atingir os objetivos 

propostos primordialmente, então é caso para o docente proceder a uma 

reflexão acerca dos métodos e estratégias que utilizou em todo o processo de 

ensino. 

Ao longo de todo o ano de estágio considerei a avaliação e atribuição de 

classificação aos alunos um momento de extrema importância na qual não 

poderia cometer nenhum erro ou injustiça até porque, ainda há bem pouco 

tempo estive do outro lado e sei que as injustiças nas classificações podem 

causar desmotivação e revolta. Assim sendo, resolvi criar uma grelha na qual 

constam as percentagens dos parâmetros pelos quais a nota deve ser atribuída 

tendo em conta o regulamento da escola: componente prática 70%, 

componente teórica 20% e ainda quotidiano da aula 10%. Através desta grelha 

composta pela realização de uma regra de três simples com as notas dos 

alunos nas várias componentes e a sua percentagem na nota final, consegui 

justificar todas as classificações atribuídas aos alunos (Anexo IV). Apesar de 

ter adotado esta estratégia para prevenir erros ou injustiças sinto que é um 

momento muito difícil para os docentes e que necessita de muita experiência.  
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Em cada UD realizei três momentos de avaliação, num momento inicial 

realizei a avaliação diagnóstica, num momento intermédio a avaliação 

formativa e num momento final a avaliação sumativa. A avaliação diagnóstica 

foi realizada no início de cada UD com o propósito de perceber em que nível de 

aprendizagem os alunos se encontravam para poder saber quais os conteúdos 

a lecionar. Esta avaliação inicial tem como propósito recolher informação para 

estabelecer prioridades e ajustar a atividade dos alunos no sentido do seu 

desenvolvimento (Gonçalves et al., 2010). 

Tal como refere Leite (2002), esta avaliação justifica-se sempre que se 

pretende identificar o ponto de partida, quer ele seja em relação às 

caraterísticas do contexto e da comunidade em que se insere a escola, quer às 

caraterísticas da turma. 

Para a realização desta avaliação utilizei uma grelha elaborada por mim 

que contém os conteúdos mais importantes de cada modalidade e, uma vez 

que é uma avaliação mais qualitativa, optei por classificar os alunos em 3 

categorias: 1 – não executa; 2 – executa com dificuldades; 3 – executa 

corretamente (Anexo V). 

Apesar dos instrumentos que possamos criar para nos auxiliarem neste 

processo, nem sempre é fácil, principalmente em modalidades coletivas, não 

só porque nestas modalidades o desempenho dos alunos depende do dos 

colegas, como também devido ao espaço disponível tendo em conta o número 

de alunos. Neste sentido, nas ações táticas comecei por verificar o nível global 

dos alunos da turma e não a classificação individual de cada um deles.  

No que concerne à avaliação formativa, Gonçalves et al. (2010) referem 

que o objetivo desta avaliação é acompanhar todo o processo de ensino-

aprendizagem, identificando aprendizagens bem-sucedidas e as que levantam 

dificuldades, para que se possam ultrapassar as últimas levando os alunos à 

proficiência e ao sucesso. Os mesmos autores reconhecem que o professor 

deve proceder a uma observação cuidada e sistemática das tarefas que os 

alunos levam a cabo ao longo do ano. 

No meu processo, este tipo de avaliação foi realizado ao longo de toda a 

UD com o propósito de aferir se o desenvolvimento dos alunos ia de encontro 
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aos objetivos traçados por mim inicialmente e se as estratégias utilizadas 

estavam a resultar como esperado. Na prática, esta avaliação, ao contrário da 

anterior, foi realizada de forma informal através de pequenas anotações diárias, 

de feedbacks dados aos alunos durante as aulas e ainda de reflexões 

realizadas após cada aula. Dei bastante importância a esta avaliação, pois 

considero que os alunos devem ser avaliados pelo trabalho que realizam ao 

longo das aulas e não apenas num único momento, já que a ansiedade que se 

instala nos alunos num momento formal de avaliação pode enviesar a 

informação que retiramos do seu desempenho.  

 A avaliação sumativa, realizada no final de cada UD com o intuito de 

verificar a evolução que cada aluno conseguiu alcançar durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem. Gonçalves et al. (2010) apoia esta ideia 

dizendo que esta avaliação é um momento de fazer um juízo global e de 

síntese, permitindo verificar a evolução e retenção do aluno perante toda a 

matéria que lhe foi transmitida. 

Para a realização desta avaliação e, à semelhança do que aconteceu na 

primeira avaliação, utilizei uma grelha elaborada por mim que continha todos os 

conteúdos que foram lecionados em cada modalidade e, uma vez que é uma 

avaliação mais quantitativa, optei por classificar os alunos em 5 categorias: 1 – 

não executa; 2 – executa com dificuldades; 3 – executa razoavelmente; 4 – 

executa bem; 5 – executa muito bem. Após somar o valor de cada aluno, 

realizava uma regra de três simples e obtinha a classificação, de 0 a 20, que o 

aluno teve em cada modalidade (Anexo VI). 

Para além dos tipos de avaliação referidos, tive que utilizar também uma 

avaliação alternativa para uma aluna que, por motivos de saúde, não pode 

realizar nenhuma aula prática. Assim, a avaliação dela consistiu na realização 

de um trabalho em cada período referente às modalidades abordadas ao longo 

do mesmo e ainda um teste escrito, também realizado por todos os alunos da 

turma (Anexo VII).  

Por último, a autoavaliação, realizada na última aula de cada UD e que 

me permitia ter acesso à opinião de cada aluno no que diz respeito à sua 

classificação. Este tipo de avaliação tem uma importância gigantesca no 
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desenvolvimento do aluno, na medida em que o torna parte integrante do 

processo de aprendizagem e o faz refletir e até criticar o seu próprio 

desenvolvimento. Para (Abrecht, 1994 cit. por Rosado & Colaço, 2002) esta 

avaliação permite operacionalizar a implicação do aluno no processo da sua 

aprendizagem, levá-lo ao domínio criativo do seu próprio caminhar. 

Na primeira aula de cada período planeava sempre uns minutos finais para ter 

um diálogo com os alunos sobre as classificações atribuídas no período 

anterior e deixava-os completamente à vontade para expor as suas opiniões. 

 Em suma, por mais instrumentos de auxílio que possamos realizar, este 

é um processo extremamente difícil e exigente, contudo penso que primei 

sempre pela justiça e penso que consegui cumprir a tarefa que me foi atribuída. 

 

 

 

4.2) Área 2 – Participação e Relação com a comunidade 

 

“O exercício profissional organiza-se, cada vez mais, em torno de 

«comunidades de prática», no interior de cada escola, mas também no 

contexto de movimentos pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão para 

além das fronteiras organizacionais” 

(Nóvoa, 2009, p.3). 

 

Este capítulo diz respeito a todas as atividades realizadas na escola, que 

envolveram toda a comunidade escolar e que contaram com a ajuda, na 

organização e realização, do núcleo de estágio da FADEUP. Na verdade, as 

tarefas de um professor não passam somente pela lecionação das suas aulas, 

mas também pela organização e participação das atividades que se realizam 

no contexto escolar durante todo o ano letivo.  

O PAA, referido anteriormente, contava com algumas atividades, muitas 

das quais organizadas pelo grupo de educação física e que envolveu os 

estudantes estagiários da escola.  
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4.2.1) Desporto Escolar 

 

“É indiscutível que o projeto desportivo na escola, tal como o projeto 

desportivo nos clubes, só encontra relevância social num desígnio: 

preparar os mais jovens para a vida, contribuindo para a sua educação e 

formação” (Marques, 2006, p. 143). 

 

 

 O DE, segundo Bento (1986), é o setor da vida escolar em que são 

criadas oportunidades para ação organizada e orientada, para atividades 

autónomas e espontâneas, para competições intra e inter escolas e para o 

fomento e desenvolvimento de talentos. O mesmo autor carateriza o DE, como 

uma atividade extracurricular, complementar das aulas de educação física e 

contribuinte para a realização da incumbência sociopedagógica da escola, 

nomeadamente o plano de desenvolvimento integral dos discentes. 

 O Programa do Desporto Escolar para o intervalo de tempo de 2013-

2017 visa aprofundar as condições para a prática desportiva regular em meio 

escolar, como estratégia de promoção do sucesso educativo e de estilos de 

vida saudáveis. Pretende-se criar condições para o alargamento gradual da 

oferta de atividades físicas e desportivas, de caráter formal e não formal, a 

todos os alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória. 

 Segundo o mesmo documento, o desporto escolar é “o conjunto de 

práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto desportivo, 

desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, 

num regime de liberdade de participação e de escolha, integrada no plano de 

atividades da escola e coordenada no âmbito do sistema educativo”  

("Programa do Desporto Escolar 2013 - 2017", 2013/2017, p. 2). 

No início do ano letivo foi-nos permitida a escolha de a modalidade do 

desporto escolar e eu decidi escolher o Desporto Escolar de Dança por dois 

motivos. Primeiro, porque gosto muito de dança e de tudo o que com ela se 

relaciona. Segundo, porque a professora responsável pela dança nesta escola 

foi minha professora de dança quando eu andava no 5º ano.  
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Este ano o desporto escolar de dança foi dividido em três turmas 

consoante o nível de desempenho e a faixa etária e, por isso, havia muitos 

ensaios durante a semana e, em véspera de competições, também havia ao 

fim-de-semana. Apesar de esta atividade me ocupar a maior parte do tempo 

livre semanal, foi uma experiência que me enriqueceu, tanto a nível pessoal 

como profissional. Acabei por criar uma ligação muito grande com todos os 

elementos dos três grupos devido ao tempo que passávamos juntos. Dava por 

mim a vibrar tanto ou mais do que eles em todas as competições e 

apresentações que tivemos ao longo do ano.  

A professora responsável pelos grupos tornou esta experiência ainda 

mais especial por ser uma pessoa trabalhadora, amável, perfecionista, 

compreensiva e amiga. Acabamos por nos tornar bastante cúmplices e 

companheiras nesta aventura dançante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Turmas de Desporto Escolar de Dança – Nível Básico e Avançado. 
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4.2.2) Espetáculo 40 Anos 

 

 Este ano a escola comemorava 40 anos de existência e, por isso, toda a 

comunidade escolar, ao comando da Professora responsável pelo desporto 

escolar de dança, decidiu participar na organização de um grande espetáculo 

que incluiu tudo o que a escola tinha de melhor.  

 A preparação do espetáculo começou muitos meses antes do mesmo 

acontecer, uma vez que envolveu muitos professores, muitos alunos, a 

associação de pais, todos os funcionários da escola e ainda muitos antigos 

alunos que decidiram partilhar connosco a sua saudade de uma escola que 

outrora foi deles. O núcleo de estágio da FADEUP, assim como o núcleo de 

estágio do ISMAI foi solicitado para reuniões quase semanais para acertar os 

pormenores do alinhamento do espetáculo. O espetáculo era como um 

culminar de todas as áreas e grupos de talentos existentes na escola como 

grupo de música, grupo das guitarras, grupos de dança, grupo de teatro, 

números de magia, proclamação de poesia, números de canto, alunos da 

unidade de apoio especializada à multideficiência e ainda representação de 

antigos alunos da escola. 

 No dia do espetáculo todos estávamos a torcer para que tudo corresse 

pelo melhor, como se fosse uma causa comum. Nos bastidores havia umas 

centenas de alunos para organizar e acalmar enquanto esperavam pela sua 

vez de atuar, o que requeria uma boa organização e entreajuda de todos. 

Penso que o espetáculo correu bem, no entanto havia alguns aspetos a 

melhorar, começando pelo espaço. O espetáculo realizou-se no fórum da Maia, 

espaço muito pequeno para uma comunidade escolar tão grande como a 

nossa, o que limitou a participação de alguns encarregados de educação e de 

muitos professores da escola, pois não havia lugares suficientes para toda a 

gente. Outro aspeto a melhorar para um próximo evento deste género é a 

extensão do espetáculo, pois foi demasiado longo o que acabou por aborrecer 

a plateia.  

 Apesar destes aspetos menos bons, foi uma atividade muito trabalhosa 

mas que, ao mesmo tempo, juntou toda a comunidade escolar a trabalhar para 
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a mesma finalidade, acabando por unir ainda mais todos os elementos 

pertencentes a esta escola. 

  

 

 

 

4.2.3) Torneios Escolares 

 

Os torneios desportivos são uma atividade habitual que conta com a 

presença não só dos docentes do grupo de educação física, como também dos 

funcionários da escola e dos alunos, participantes e não-participantes.  

Os torneios são divididos por ciclos de ensino sendo que para o ensino 

básico existem os torneios de basquetebol e futebol e para o ensino secundário 

existem os torneios de voleibol e andebol. Existem apenas dois torneios 

desportivos por ciclo porque a escola comporta um número bastante elevado 

de alunos e o tempo letivo dedicado às aulas de educação física é escasso. O 

NE, apesar de não ter sido responsável por nenhum dos torneios acima 

referidos, ajudou na organização de todos eles.  

Os torneios do ensino básico, cujas modalidades são basquetebol e o 

futebol, correram bastante bem e é notória a disponibilidade e adesão por parte 

dos alunos desta faixa etária na participação das atividades escolares. A 

competição é visível mas os alunos têm um grande respeito pelos árbitros 

(professores) e acatam todas as regras e indicações que lhes são fornecidas. 

O único contra que verifiquei na realização destes torneios, principalmente no 

de basquetebol, foi que devido ao número excessivo de turmas, os alunos 

jogavam um jogo e, se perdessem, tinham que abandonar a competição. Este 

pode ser um fator de desmotivação por parte dos alunos e poderá levar à falta 

de adesão a este tipo de atividade nos próximos anos. No entanto, não existe 

forma de contornar este problema, a menos que o torneio durasse dois dias, o 

que não é realizável.  

Os torneios do ensino secundário, cujas modalidades são voleibol e 

andebol, correram bem, no entanto é notória a escassez de alunos que se 
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inscrevem neste tipo de atividades. Nos alunos desta faixa etária há uma 

panóplia de emoções ao rubro em detrimento da competição inerente a estas 

atividades o que resulta, por vezes, em agressões verbais entre alunos e entre 

estes e os árbitros (professores). Foi em detrimento de algumas situações de 

desrespeito graves por parte dos alunos desta faixa etária em relação aos 

professores, que o torneio de futebol foi abolido desta escola.  

No final de todos os torneios houve a respetiva cerimónia de entrega de 

prémios. Creio que este é um momento importante e esperado por todos os 

participantes da atividade pois esforçaram-se todos para tentar alcançar o 

objetivo do pódio. Mesmo os que não conseguiam alcançar os três primeiros 

lugares, apoiavam os colegas aplaudindo no final de cada entrega e isso 

mostra a união que existe entre os alunos daquela escola. 

As minhas tarefas e responsabilidades variaram conforme as 

modalidades. No torneio de basquetebol fiquei responsável por recolher os 

boletins de jogo no final de cada jogo e colocar no computador os resultados de 

cada jogo. No torneio de futebol e no de andebol, como havia apenas um ou 

dois jogos a decorrer em simultâneo e havia muitos professores presentes, 

acabei por ficar responsável apenas pela organização e distribuição das 

medalhas na entrega de prémios final. Por fim, no torneio de voleibol, fiquei 

responsável pela arbitragem, uma vez que foi o torneio com mais jogos em 

simultâneo (3) e que necessitava de dois árbitros por jogo.  

As atividades cumpriram o seu propósito que é essencialmente, 

promover um momento de convívio e competição desportiva e fomentar o estilo 

de vida saudável. Mais uma vez, e à semelhança do que aconteceu com o 

corta-mato, experienciei os torneios escolares com funções e 

responsabilidades diferentes dos anos anteriores, percebendo toda a logística 

que é necessária antes do dia do torneio e toda a gente que é requisitada para 

que não haja falhas.  
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4.2.4) Corta – Mato Escolar 

 

 Esta atividade está inserida no PAA aprovado em Conselho Pedagógico, 

tendo como principais objetivos: promover a prática do desporto como atividade 

essencial na promoção de saúde, na inclusão e na integração social, no 

combate do insucesso e abandono escolar; fomentar o gosto pela prática 

desportiva e contribuir para a adoção de um estilo de vida saudável; e, por 

último, promover a confraternização entre os alunos e toda a comunidade 

docente e não docente.  

 O NE, assim como todos os docentes do grupo de educação física foram 

solicitados para participarem na organização desta atividade. Assim, consegui 

finalmente perceber toda a logística, complexa por sinal, que está por trás 

desta atividade que parece tão simples e que nos é tão familiar, já do tempo 

em que nós andávamos no ensino básico e secundário.  

 Como já é uma atividade regular na escola, a organização desta não 

fugiu dos parâmetros dos anos anteriores até porque, se funcionou não há 

necessidade de alterar. Começando pelo início, os dois núcleos de estágio da 

escola, FADEUP e ISMAI, ficaram encarregues de realizar um cartaz de 

divulgação da atividade para afixar na escola, com a data, o local e o método 

de inscrições (Anexo VIII). As inscrições são realizadas junto do professor de 

educação física de cada aluno, método que tem vindo a funcionar bastante 

bem. Após a realização do cartaz, dias antes da atividade, houve uma reunião 

com os professores de educação física para distribuição de tarefas pelas quais 

cada um ficava responsável naquele dia. Uma das grandes preocupações 

desta atividade é o facto da maior parte do percurso ser realizado fora da 

escola e, por isso, necessitamos sempre da colaboração e participação da 

polícia municipal para cortar as estradas utilizadas no percurso, promovendo a 

segurança dos alunos.  

 No dia do corta-mato, 16 de Dezembro de 2014, último dia de aulas do 

1º período, chegamos à escola mais cedo do que o habitual para montarmos o 

material que iria ser necessário e também para delimitarmos o percurso. A 

atividade foi organizada por ciclos, sendo que o 2º ciclo foi o escalão com 
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maior número de inscrições, como é habitual em todas as atividades que se 

realiza na escola. A tarefa pela qual fiquei responsável é uma tarefa bastante 

difícil e delicada pelo que contou com a presença de mais dois professores do 

grupo. Consistia em apontar o número de voltas dos alunos para que não 

houvesse o risco de fraude de alguém e consequentemente injustiças aquando 

da atribuição de prémios. Esta tarefa é muito complexa pois, devido ao número 

de alunos em cada prova, acaba por ser impossível apontar todos os números 

dos alunos. Assim, um professor mais experiente deu-nos uma estratégia para 

resolver o problema, apontar pelo menos os 30 primeiros alunos pois os alunos 

que conquistarão o pódio estão entre esses lugares.  

 Para culminar esta atividade procedeu-se á cerimónia de entrega de 

prémios. Esta cerimónia foi realizada no exterior, junto do sistema de som, com 

a presença de alguns participantes, os professores e a comunidade escolar 

que estiveram envolvidos na organização da atividade. Esta cerimónia, ainda 

que pequena, é importante para o sentimento de festividade e de dever 

cumprido por parte dos participantes e também para a motivação dos alunos. 

 Em modo de conclusão, considero que o corta-mato 2014/2015 decorreu 

dentro do previsto e cumpriu os objetivos propostos inicialmente. Os alunos 

encararam a atividade com motivação e entusiasmo não havendo 

comportamentos fora do normal e esperado.  

 Este ano voltei a participar no corta-mato mas com funções e 

responsabilidades diferentes. O meu envolvimento na organização desta 

atividade foi uma grande oportunidade de aprendizagem para mim 

relativamente à organização de eventos escolares e possibilitou-me a 

confiança de realizar eventos futuros semelhantes, no exercício da minha 

profissão. 
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4.2.5) Reuniões 

 

 Ao longo do ano de estágio foi-me concedida a possibilidade de assistir 

a diversas reuniões com o propósito de perceber melhor o funcionamento e 

organização da escola. Inicialmente, a minha presença tinha um papel passivo, 

de mera espectadora onde ouvia tudo sem dar a minha opinião mas, mais 

tarde, passei a ter um papel mais ativo, onde a minha opinião já era tida em 

conta em relação a algumas decisões que tinham que ser tomadas pelo grupo 

de educação física. Participei em reuniões de núcleo, reuniões de grupo de 

educação física e reuniões de conselho de turma.  

 As reuniões de núcleo eram realizadas todas as quintas-feiras, pelas 10 

horas da manhã no gabinete de educação física. Estas reuniões tinham como 

propósito geral refletir e discutir acerca das aulas lecionadas pelos estudantes 

estagiários durante essa semana, no entanto, qualquer assunto ou informação 

que o professor cooperante achasse relevante e/ou pertinente era inserido na 

ordem de trabalhos. Estas foram as reuniões mais importantes para mim pois 

faziam-me refletir sobre o trabalho desenvolvido no sentido de o melhorar, 

tanto pelos elogios e pelas críticas construtivas do professor cooperante, como 

também pelas exposições de diferentes pontos de vista por parte dos meus 

colegas de estágio.  

 O grupo de educação física é o grupo mais simpático e dinamizador da 

escola (opinião geral da comunidade escolar). A primeira reunião de grupo de 

educação física realizou-se no início do ano para todos os docentes serem 

apresentados e para ser apresentado o PAA deste ano letivo. As restantes 

realizavam-se sempre que havia algum problema comum para resolver. 

Infelizmente este ano houve um problema com a caldeira que foi tema principal 

de várias reuniões ao longo do ano.  

Em todas as reuniões os problemas eram discutidos e havia uma grande 

diversidade de opiniões, no entanto, no final todos os docentes tentavam 

resolver o problema da melhor maneira. 

Todos os docentes do grupo fizeram questão de nos integrar e isso fez-

me sentir que pertencia ao grupo desde muito cedo. É certo que a nossa 
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opinião não valia o mesmo que a de um professor efetivo da escola, no 

entanto, pediam-na e isso deixava-me satisfeita.  

 O conselho de turma é constituído por todos os professores que 

lecionam numa mesma turma. Era realizada uma reunião de conselho de turma 

no final de cada período escolar com o objetivo de atribuir uma classificação 

final a cada aluno. Porém, também se realizava uma breve observação de cada 

aluno, deixando uma mensagem aos encarregados de educação sobre o 

comportamento, empenho, interesse e participação dos seus educandos e de 

eventuais problemas que os alunos estivessem a passar para que todos os 

professores da turma estivessem a par dos acontecimentos.  

Como esta turma tinha poucas disciplinas, o número de professores que 

constituía o conselho era reduzido, o que tornava estas reuniões mais 

acolhedoras e informais, deixando-me cada vez mais a vontade e mais 

descontraída. Nas três reuniões existentes fiquei encarregue de verificar se as 

notas das fichas de classificação dos alunos estavam corretas e de ler em voz 

alta a observação de cada um deles, realizada pela diretora de turma, 

percebendo se estava em conformidade com a opinião dos restantes docentes. 

Esta tarefa que me foi atribuída fez com que eu me sentisse mais ativa e mais 

integrada. 

Todas as reuniões correram bem e cumpriram o seu objetivo, muito por 

todos os professores trabalharem para o mesmo fim e por haver uma boa 

relação entre colegas. Devo ainda enfatizar que o papel do diretor de turma 

como líder no processo de educação é fundamental na ligação entre a escola e 

encarregados de educação dos alunos. Uma das funções do diretor de turma 

que é habitual nesta escola é levar uma caixa de chocolates para a reunião, 

tornando o ambiente muito mais informal.  

São todos estes momentos que nos fazem perceber que nós, 

professores estagiários, também fazemos parte da escola e temos um papel 

ativo na mesma, ainda que seja apenas por um ano. É importante dar a nossa 

opinião (com respeito e educação), sermos marcantes para as pessoas que lá 

trabalham para que, por mais estagiários que passem por lá, se lembrem 

sempre de nós. O fundamental é que todos trabalhem em conjunto para um 



58 
 

objetivo comum, a melhoria da escola e das condições de ensino em prol dos 

alunos.  

 

 

 

4.2.6) Educação Sexual 

 

A abordagem da educação sexual nas escolas é apoiada, de uma forma 

estruturada e sustentada, pelo PRESSE, programa promovido pela 

Administração Regional de Saúde do Norte em parceria com a Direção 

Regional de Educação do Norte (DREN).  

O caderno PRESSE foi criado por este programa para ser um recurso 

facilitador da implementação da educação sexual no ensino. É constituído por 

três grandes áreas temáticas (conhecimento e valorização do corpo, saúde 

sexual e reprodutiva e expressões da sexualidade e diversidade) apresentando 

objetivos, sugestões pedagógicas, exemplos de atividades a realizar e ainda 

avaliação para cada uma das áreas referidas.  

Este projeto tem como objetivo alertar os alunos para a prevenção em 

relação à educação sexual, um tema que ainda é tabu para alguns.   

Este ano o nosso PC tinha a seu cargo duas turmas de 11º ano (uma 

dele e outra de um dos meus colegas estagiários) pelo que ficou responsável 

pela lecionação deste tema, no âmbito da disciplina de educação física. Neste 

sentido, e a pedido do PC, o núcleo de estágio ficou responsável pela 

lecionação das aulas de educação sexual às duas turmas de 11º ano. O PC 

deu-nos liberdade total para a lecionação destas aulas pelo que decidimos 

realizar um circuito de orientação onde, em cada posto de controlo, tinha uma 

questão relacionada com esta temática à qual os alunos tinham que responder 

“mito” ou “verdade”. Uma vez que a nossa disciplina é maioritariamente prática, 

decidimos realizar um jogo que fosse prático e ao mesmo tempo abordasse a 

temática em questão. Posteriormente, foi dado algum tempo para que os 

alunos pudessem tirar algumas dúvidas que surgiram no decorrer do jogo 

acompanhadas de explicações fundamentadas. Preparamos ainda algumas 

apresentações, em formato digital, com o intuito de familiarizar os alunos de 
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alguns conceitos importantes sobre a sexualidade e ainda de os alertar para os 

perigos graves que estão inerentes a alguns atos imponderados (métodos 

contracetivos e doenças sexualmente transmissíveis).  

O PC ficou bastante agradado com o modo como estas aulas foram 

lecionadas e pela forma como conseguimos chegar aos alunos, fazendo-os 

perceber a importância deste tema e esclarecendo-os em todas as suas 

dúvidas. 

 

 

 

4.2.7) Formação Kin-Ball 

 

 No grupo de educação física há professores bastante dinamizadores, 

que não se deixam acomodar ao que “é normal fazer-se” e procuram estar a 

par das novas tendências e modalidades que vão surgindo. Assim, um dos 

professores do grupo deu-nos uma pequena formação de Kin-Ball.  

 O Kin-Ball é um desporto coletivo criado no Canadá em 1986 pelo 

professor de educação física Mário Demers. É jogado com uma bola de quatro 

1,22 m de diâmetro e que pesa 1 kg e com três equipas de quatro jogadores 

numa superfície de 20 m por 20 m.  

O jogo consiste na realização de um batimento na bola por parte de um 

elemento da equipa atacante, acompanhado das palavras "OMNIKIN" e a cor 

da equipa que se pretende atacar. Todos os membros da equipa devem estar 

em contacto com a bola, quando a bola é batida. O objetivo do jogo é capturar 

e controlar a bola antes que ela toque no chão. A equipa que comete falta não 

pontua, os pontos são atribuídos às restantes 2 equipas (uma forma 

completamente diferente de todas as modalidades coletivas). De acordo com a 

Official KIN-BALL Sport, esta modalidade é praticada por mais de 10 milhões 

de jogadores em mais de 25 países. É utilizado em programas destinados à 

luta contra a obesidade infantil, bem como em atividades que visam a 

integração das pessoas com deficiência. 
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 Esta experiência foi muito enriquecedora, não só pelo aumento da minha 

formação profissional, bem como para enriquecer o currículo escolar. Os 

alunos já estão saturados das modalidades lecionadas em educação física e 

isso leva à desmotivação nas aulas. Creio que seria benéfico para o sucesso 

escolar a integração de novas modalidades nos PNEF. Para além disso, esta 

formação teve um papel importante na união dos docentes do grupo de 

educação física pois, além de ter sido um momento de aprendizagem, foi 

também um momento de convívio e diversão.   

 

  

 

4.2.8) “Jogos sem Fronteiras!” 

 

  O núcleo de estágio decidiu organizar uma atividade na escola em que 

estávamos inseridos. Esta atividade de núcleo foi a atividade com mais 

contratempo de que alguma vez ouvi relato.  

 A nossa ideia inicial era realizar um evento de CrossFit para os alunos 

do 3º ciclo e ensino secundário que frequentam a escola. Porém, o professor 

cooperante não achou que fosse viável devido ao quase nulo conhecimento 

dos alunos acerca dessa modalidade e temia não haver adesão por parte da 

comunidade escolar. Neste sentido, decidimos em reunião de núcleo alterar a 

atividade e surgiu-nos a ideia de realizar um “Jogo da Glória” humano. O 

professor cooperante voltou a dizer que, apesar de a ideia lhe agradar, ia ser 

um pouco monótono e desinteressante para os indivíduos que estivessem a 

observar o jogo. Entretanto o tempo foi passando e nós sem ideias para a 

atividade, que se deveria realizar no final do ano.  

 Finalmente, e após alguns dias, o professor concordou com a nossa 

nova ideia de realizar “Os jogos sem Fronteiras”. Esta sim era uma atividade 

que envolvia competição, fator motivador tanto para os participantes, como 

para os apoiantes. Porém, houve vários contratempos na fase de organização 

da atividade. Um deles foi os patrocínios e o fundo monetário para realizar a 

atividade, uma vez que estamos em tempo de crise e as instalações comerciais 
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perto da escola ressentiram-se bastante, pelo que não nos forneceram 

qualquer tipo de ajuda, material ou monetária. Outro foi a questão do espaço 

da atividade que, inicialmente, era no pavilhão multidesportivo da escola. 

Depois esse espaço foi requisitado pela câmara municipal para a realização de 

jogos de andebol nacionais. Ou seja, teríamos que realizar a atividade no 

espaço exterior e isso implicaria muito calor e um número reduzido de 

inscrições. Dias antes da realização da atividade tivemos a confirmação do 

patrocínio de um restaurante e a notícia de que o espaço interior estava livre, 

pelo que a câmara já não iria necessitar dele.  

 Inicialmente começamos por realizar um cartaz de divulgação da 

atividade (Anexo IX) e logo de seguida realizamos uns boletins de inscrição 

(Anexo X) e colocamos no bar para que os alunos se inscrevessem 

autonomamente. Achamos que este método de inscrições iria resultar bem pois 

permitia aos alunos inscreverem-se a qualquer hora durante os dias previstos 

para inscrições. Contudo, quando fomos verificar os boletins, deparamo-nos 

com uma série deles mal preenchidos e até com alguns termos menos 

apropriados. Numa próxima realização de uma atividade, penso que devemos 

adotar o método que é utilizado na escola para os torneios escolares no qual 

os alunos se inscrevem junto dos seus professores de educação física.  

A atividade consistiu na realização de 7 jogos: um percurso de estafetas 

onde os alunos tinham que passar por cima e por baixo de mesas, andar com 

andas, levar um ovo numa colher e procurar uma peça de um puzzle num 

insuflável; uma estafeta de ski humano; uma corrida de sacos; uma estafeta na 

qual os participantes tinham que procurar rebuçados num recipiente cheio de 

farinha; um jogo de bowling humano, no qual os alunos estavam com pneus no 

corpo imitando os pinos e um aluno de cada equipa teria que fazer de bola e 

derrubar os “pinos” que conseguisse; uma luta na trave com chouriços da 

natação e ainda um jogo onde eles tinham que derrubar o maior número de 

latas, com o arremesso de uma bola e ainda teve uma aula de zumba 

lecionada por uma instrutora de um ginásio perto da escola. Poderia haver 

apenas uma equipa por turma, constituída por 6 elementos. Todos os materiais 

foram comprados e construídos por nós tendo, no final do evento, ficado na 
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escola para o aproveitamento do mesmo e até para o enriquecimento das aulas 

de educação física com exercícios novos e diferentes.  

 No dia da atividade, chegamos à escola cedo para montar as estações e 

colocar todo o material no sítio devido. Devo dizer que alguns professores do 

grupo de educação física, bem como os funcionários do pavilhão foram 

incansáveis ajudando-nos em todas as tarefas para as quais fossem 

solicitados. 

 A atividade correu bastante bem e senti que os alunos se divertiram na 

realização de todas as provas. Porém, houve alguns aspetos de organização 

que poderiam ter sido realizados de forma diferente. A organização que 

tínhamos estipulado era que cada equipa teria um professor a acompanha-la 

em todas as provas e que ia preenchendo o boletim de pontuação ao longo das 

atividades e a explicação dos jogos era realizada pelo speaker no início do 

evento, aquando da concentração de todas as equipas participantes no local do 

evento. No entanto, não havia professores suficientes para ficarem 

responsáveis pelas equipas e as equipas não chegaram todas a tempo do 

início do evento para ouvir a explicação dos jogos, o que resultou numa quebra 

de ritmo nas transições. Estes dois problemas estavam instalados pelo que 

tínhamos que os solucionar no momento. Assim sendo, o primeiro problema 

não conseguimos solucionar pois não havia maneira de explicar os jogos a 

todas as equipas em simultâneo, visto que algumas não estavam presentes. O 

segundo problema foi solucionado recrutando alguns alunos da minha turma de 

12º ano para ficarem responsáveis pelas equipas participantes. Se esta 

atividade fosse repetida teríamos que rever a parte da transição e rotação das 

equipas para que a se desenrolasse sem quebras para explicação dos jogos.  

 Contudo, e em jeito de conclusão, o evento foi um sucesso, a aula de 

zumba foi um momento divertido que reuniu toda a comunidade escolar e os 

alunos mostraram-se divertidos e motivados ao longo da realização dos jogos. 

Apesar de todos os constrangimentos iniciais, a união do núcleo de estágio fez 

com que fosse mais fácil ultrapassá-los.  
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4.2.9) Dar cor às linhas de velocidade 

 

Aquando da lecionação da modalidade de atletismo deparei-me com o 

facto de não podermos abordar praticamente nenhuma disciplina da 

modalidade em questão devido aos recursos físicos que a escola oferece.  

A escola não tem caixa de areia, pelo que os professores não podem 

lecionar salto em comprimento; não tem um espaço jardinado livre para a 

realização de lançamento de peso, dardo, martelo ou disco; não tem pista 

marcada para poder abordar as corridas de resistência e de velocidade pelo 

que a lecionação da modalidade de atletismo ficava, à partida, comprometida. 

Assim, em reunião de NE decidimos criar, num espaço livre, 3 pistas de 

atletismo para que se começasse a abordar uma nova disciplina na modalidade 

de atletismo. As pistas, como estão colocadas entre o campo desportivo e a 

rede que delimita o espaço de aula exterior, não têm a largura oficial de 1.22cm 

mas sim de 1m, apenas. Perante o espaço que tínhamos só poderíamos optar 

por duas situações: ou colocávamos duas pistas com a largura oficial, ou 

colocávamos três pistas de largura reduzida. Tendo em conta que para a 

Figura 7 – Atividade Organizada pelo Núcleo de Estágio 
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Figura 8 – Núcleo de estágio na pintura das linhas da pista de velocidade.  

 

lecionação das aulas no contexto escolar o mais importante é conseguir 

colocar o maior número de alunos em prática, optamos pela segunda situação.  

Todo o processo foi engraçado mas moroso, devido às medições exatas 

e ao comprimento das linhas. Porém, após a medição e a colocação de fita 

isoladora tornou-se fácil e mais rápido do que aquilo que pensávamos 

inicialmente.  

Esta atividade foi importante para o núcleo, não só por constituir mais 

uma atividade em que o núcleo trabalhou em conjunto, mas também por ser 

uma atividade que vai enriquecer a aprendizagem dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10) Um caso Especial 

 

No início do ano, aquando da leitura dos questionários inicialmente 

entregues aos alunos, verifiquei que havia uma aluna na turma que queria 

estudar desporto na melhor faculdade do país, Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Uns meses mais tarde, recolhi as informações mais 

importantes sobre a realização dos pré-requisitos 2014/2015 que viriam a 

realizar-se em Maio deste ano, e disponibilizei-me a ajudá-la no que ela 

precisasse. Tal como todos os jovens da atualidade, esta aluna deixou passar 

o tempo, solicitando a minha ajuda um mês antes da realização das provas.  

Tal como tinha prometido, ajudei-a a treinar para cada uma das provas. 

Para a prova das modalidades coletivas, não havia necessidade de treinar uma 

vez que ela era uma das melhores alunas da turma em todas as modalidades e 
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é também jogadora federada de andebol. Para as provas de atletismo, o salto 

em comprimento foi treinado na FADEUP com as minhas indicações e 

correções para que ela pudesse ter sucesso na prova. Já a corrida, foi treinada 

pela aluna que, pelo menos três vezes por semana, se comprometeu a correr 

30 minutos a uma intensidade moderada a elevada. No que diz respeito à 

prova de natação, prova na qual a aluna apresentava mais dificuldades, fomos 

para a FADEUP algumas vezes para que eu pudesse corrigir a técnica. Porém, 

a aluna comprometeu-se a ir para a piscina municipal de Águas Santas para 

dedicar mais tempo a esta modalidade na qual não se sentia muito à vontade. 

Por último, a prova de ginástica, constituída por uma sequência de solo e pelo 

salto ao eixo. Por mais invulgar que pareça, a aluna não tinha praticamente 

nenhuma dificuldade na realização dos elementos que compunham o esquema 

de solo que criei para ela realizar. Assim sendo, aproveitamos para treinar mais 

afincadamente o salto ao eixo.  

Os resultados saíram duas semanas depois da realização das provas e 

foram satisfatórios, APTA. Quando a aluna me ligou a dar a notícia fiquei 

radiante pois estava mesmo envolvida naquele trabalho que realizamos juntas 

e queria mesmo que ela conseguisse entrar. Na verdade, um professor não 

deve apenas realizar a sua função profissional desvinculando-se da função 

social e afetiva.  

Esta foi uma experiencia pela qual adorei passar e que me fez crescer e 

amadurecer na minha atividade profissional. Os professores mais experientes 

dizem que nos primeiros anos é mesmo assim, queremos abraçar o mundo 

inteiro e corrigir tudo aquilo que achamos que está incorreto, mas que depois 

isso acaba por mudar. Eu concordo que haja algumas alterações do ano de 

estágio em relação aos restantes anos de docência sem supervisão, no entanto 

cada professor tem a sua essência e se dedica á sua profissão de forma 

diferente e isso, creio que não mude independentemente dos anos que 

passem.  
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4.3) Área 3 – Desenvolvimento Profissional - Estudo de Investigação – 

Ação: Aplicação do Treino Funcional na escola com vista à melhoria da 

condição física dos alunos. 

 

 

4.3.1) Resumo 

 

 A elaboração deste estudo partiu da necessidade de desenvolver 

trabalho de condição física nas aulas de EF. Apesar dos alunos realizarem 

testes de condição física, normalmente o FitnessGram, no início e no final do 

ano, e ao longo dos 3 períodos escolares, alguns dos professores de educação 

física dão pouco ênfase a este tipo de trabalho.  

 O estudo teve como propósito verificar o efeito da aplicação de circuitos 

de treino funcional na condição física dos alunos do ensino secundário. A 

amostra do presente estudo foi composta por dois grupos: o de intervenção, 

que foi alvo da aplicação do programa de treino durante as aulas de EF; e o 

grupo de controlo, que frequentou as aulas de EF sem realizar o treino de 

aptidão física específica. Tivemos então como objetivos específicos: comparar 

três momentos de avaliação em cada um dos grupos (controlo e intervenção) e 

comparar os dois grupos da nossa amostra entre si nos diferentes momentos 

de avaliação da aptidão física. 

 A bateria de testes utilizada para a avaliação da aptidão física dos 

alunos foi o “FITSCHOOL”.  

 Para o tratamento estatístico dos dados, utilizou-se o programa 

Statistical Package for the Social Sciences – Versão 20.0 (SPSS Statistics 

20.0). O nível de significância para rejeição da hipótese nula em todos os 

testes estatísticos foi fixado em α=0.05 (intervalo de confiança de 95%).  

A estatística descritiva foi efetuada recorrendo à média como medida de 

tendência central e ao desvio padrão como medida de dispersão, visto serem 

variáveis contínuas.  

Quanto à estatística inferencial utilizamos o Mann Whitney test na 

comparação de medidas independentes (entre dois grupos em análise: controlo 

vs intervenção), o Friedman test na comparação de medidas repetidas (entre 
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os três momentos de avaliação em cada grupo) e o Wilcoxon test para 

comparação de medidas repetidas (cada um dos momentos de avaliação em 

cada grupo em análise).  

Como principal conclusão realçamos que a inclusão, nas aulas de 

educação física, de um programa de treino funcional melhorou, 

significativamente, os níveis de condição física geral dos alunos.  

 

PALAVRAS CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, TREINO FUNCIONAL, 

FITSCHOOL, APTIDÃO FÍSICA. 

 

 

4.3.2) Introdução 

 

 É do conhecimento geral as mudanças abruptas que a sociedade 

portuguesa, e o mundo em geral, têm vindo a sofrer relativamente ao tipo e 

quantidade de atividade física realizada pelas crianças e jovens. Nas escolas, a 

maior parte dos alunos apenas realiza algum tipo de atividade física nas aulas 

de educação física e, cabe-nos a nós, professores desta disciplina e 

promotores de hábitos de vida saudáveis, fazer com que essa atividade seja 

eficaz ao nível quer da aprendizagem das habilidades e técnicas relativas ao 

nosso objeto de trabalho, o desporto quer ainda o combate do excesso de peso 

e da obesidade infantil, realidade cada vez mais constante. Assim, o meu 

objetivo com este estudo foi verificar o efeito da aplicação de circuitos de treino 

funcional na condição física dos alunos do ensino secundário. 

 Importa, antes de mais, distinguir dois conceitos que são distintos e que 

implicam consequências diversas relativamente ao seu papel na vida diária dos 

sujeitos, atividade física (AcF) e aptidão física (AptF). Assim, AcF é definida por 

Maia et al. (2001) como sendo uma atividade física planeada, estruturada, 

repetitiva que resulta na melhoria ou manutenção de uma ou mais facetas da 

aptidão física. É uma atividade física realizada de forma intencional. Por sua 

vez, a AptF define-se, segundo a , "Organização Mundial de Saúde", s/d), 
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como a capacidade para realizar trabalho muscular de forma satisfatória. 

Tendo em consideração esta definição, considera-se apto um sujeito com 

caraterísticas que lhe permitam um bom rendimento numa tarefa motora que 

envolva qualquer uma das suas componentes, força, flexibilidade e resistência 

cardiorrespiratória. A AptF pode ser operacionalizada em duas vertentes, uma 

relacionada com o desporto de alto rendimento e outra vertente relacionada 

com a saúde.  

 O estudo que desenvolvi neste ano de estágio pretendia melhorar a 

condição física dos alunos e motivar para a prática regular de exercício físico, 

recorrendo ao treino funcional tentando mudar a rudimentar mentalidade 

imposta e enraizada nas escolas há anos.  

 O treino funcional tem vindo a ser potenciado pela indústria do fitness e 

tem sido considerado como a melhor alternativa para obter bons resultados ao 

nível da força, resistência, equilíbrio e coordenação. Começou por ter origem 

no âmbito da reabilitação física, depois começou a ser utilizado pelo treino 

desportivo para aproximar o treino físico às exigências impostas pela 

especificidade do desporto e, hoje em dia, tem sido procurado no âmbito do 

exercício físico relacionado com a saúde.  

Segundo a perspetiva de Boyle (2004, p. 3), o treino funcional “é um 

conjunto de movimentos que ensina os atletas a lidar com o seu peso corporal 

em todos os planos de movimento”. Segundo o mesmo autor, este é um tipo de 

treino geral, ou seja, aplicável a qualquer tipo de modalidade, pois recorre a 

exercícios que englobam habilidades motoras simples como saltar, correr, 

rodar e agachar. Boyle (2004, p. 2) foca ainda um aspeto importante, a 

prevenção de lesões, referindo que “o treino funcional utiliza muitos conceitos 

desenvolvidos para melhorar a velocidade e a força, e poder melhorar o 

desempenho desportivo e reduzir a incidência de lesões”. 

 Contudo, apesar da nova nomenclatura, o treino funcional existia com 

uma denominação um pouco diferente, “treino em circuito”, criado por Morgan e 

Adamsom, em 1953, na Universidade de LEEDS, em Inglaterra (Godoy, 1994).  

Segundo Scholich (1994), o treino em circuito é um método de treino 

físico projetado para desenvolver, a aptidão física e cardiovascular geral. É um 
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programa de treino que engloba uma série de exercícios cuidadosamente 

selecionados e projetados para desenvolver, simultaneamente, numa sessão 

os principais grupos musculares: membros inferiores, core e membros 

superiores. 

 Este tipo de treino é um treino intervalado, composto por um conjunto de 

estações que podem envolver trabalho de força, resistência, equilíbrio e 

coordenação, dependendo do objetivo e do público-alvo. 

O treino em circuito tem excelentes vantagens: pode ser adaptado a 

várias realidades, consoante o público-alvo e os recursos materiais e espaciais 

que possuímos; tem facilidade na aplicação de cargas diferentes no mesmo 

circuito para os diversos tipos de sujeitos que o realizam; pode englobar muitos 

sujeitos em simultâneo, dependendo do número de estações existentes no 

circuito; solicita grupos musculares diferentes de estação para estação, 

fazendo com que haja uma recuperação ativa dos diferentes grupos 

musculares durante todo o circuito, e ainda permite obter resultados num curto 

espaço de tempo. Como afirma Ventura (2013, p. 1) “em apenas 45 minutos é 

possível fazer um treino que na academia demoraria uma hora e meia”, 

contudo “tem que ter a colaboração do aluno.” 

Godoy (1994), aponta uma única desvantagem a este tipo de treino, a 

falta de especificidade, ou seja, a falta de resultados específicos, uma vez que 

é um treino que visa a melhoria da condição física geral.  

O treino funcional envolve então mais do que trabalhar em superfícies 

instáveis, conglomera uma gama de métodos e aplicações que auxiliam no 

tranfer de treino para competição. Gambetta (2007) acrescenta ainda que uma 

modalidade em evolução, tem de ser aberta à inovação. 

 Depois de discorrer acerca das vantagens e desvantagens do TF, 

pretendo agora mostrar o porquê da importância do desenvolvimento deste 

trabalho nas escolas.  

 A primeira bateria de testes criada para avaliar a aptidão física foi 

elaborada no século passado pela American Alliance for Health, Physical 

Education and Recreation (AAHPER 1954), com o objetivo de avaliar a aptidão 

física de crianças e jovens; motivar para a prática de atividade física e exercício 



70 
 

físico e ainda motivar para a adoção de um estilo de vida saudáveis. Porém, 

hoje sabemos que nenhum destes objetivos foi cumprido e, o mais grave, é que 

continuamos a insistir nesta estratégia que sabemos que não trouxe os 

resultados esperados. Utilizando a frase de Albert Einstein: “Insanidade é 

continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”. 

Entretanto, o Instituto Cooper transformou estas baterias num negócio rentável 

ao vender a patente do software do FitnessGram, na qual a única mudança em 

relação a anterior foram os objetivos, que passaram do avaliar e motivar para o 

faturar.  

 Tendo em conta o referido, Garganta & Santos (2015) procuraram criar 

uma bateria de testes baseada em programas de TF, adaptados a diferentes 

realidades: FITSCHOOL, para as escolas; FITTRAINING, para os clubes e o 

FITFUNCTIONAL, para ginásios e academias. Os mesmos autores afirmam 

que a escola deve ser o ponto de partida para a alteração dos comportamentos 

dizendo que “o TF tendo em conta que é uma atividade acessível a qualquer 

aluno e fácil de implementar, pode ser uma “luz ao fundo do túnel” (Garganta & 

Santos, 2015, p. 148)  

 

 

4.3.3)Objetivos 

 

 Geral: verificar o efeito da aplicação de circuitos de treino funcional na 

aptidão física dos alunos do ensino secundário. 

Específicos:  

 Comparar os três momentos de avaliação em cada um dos grupos 

(controlo e intervenção); 

 Comparar 2 momentos de avaliação (1º vs 2º; 2º vs 3º e 1º vs 3º) em 

cada um dos grupos (controlo e intervenção); 

 Comparar os dois grupos da nossa amostra entre si nos diferentes 

momentos de avaliação da aptidão física.  
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4.3.4)Metodologia 

 

 A amostra foi constituída por dois grupos de alunos com idades 

compreendidas entre 16 e os 19 anos: um grupo de intervenção e um grupo de 

controlo. O grupo de intervenção, constituído por 20 indivíduos, 10 do sexo 

feminino e 10 do sexo masculino, foi alvo da aplicação do programa de treino; e 

o grupo de controlo, constituído 14 indivíduos, 8 do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino, frequentou as aulas de EF sem realizar o treino de condição física 

em circuito.  

 A aplicação do programa de treino funcional teve duração de 12 

semanas, duas vezes por semana (correspondentes às aulas de EF). Foram 

realizadas 3 avaliações durante o protocolo: uma antes da 1ª sessão, a 

segunda na 6ª semana de intervenção e a terceira avaliação no último dia de 

intervenção (12ª semana) nos dois grupos em análise. Recorremos à bateria 

de testes FITSCHOOL para realizar os 3 momentos de avaliação.  

 

 

 

Programa de treino 

 O programa de treino, aplicado no grupo de intervenção, era realizado 

sempre na parte inicial da aula e foi organizado em dois circuitos de 10 

estações: um circuito de 30’’ (atividade) – 20’’ (troca de estações e 

recuperação) realizado nas primeiras 6 semanas, e outro 20’’ (atividade) – 10’’ 

(troca de estações e recuperação), realizado nas 6 semanas seguintes. 

Inicialmente realizamos um glossário de exercícios de Treino Funcional 

(Anexo XI) realizados sem material, visto que esta escola não possuía nenhum 

kit específico deste tipo de trabalho. Porém, verificamos que os alunos 

demoravam algum tempo a conseguir adaptar-se aos exercícios e realizavam 

um número irrisório de repetições em cada estação. Assim, decidimos construir 

um circuito para cada 6 semanas de treino (Anexo XII) que nos trouxeram duas 

vantagens: a primeira, os alunos conheciam os exercícios, realizando-os com 
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boa técnica e postura e com um maior número de repetições; e a segunda é foi 

que após duas ou três aulas não gastava qualquer tempo de instrução na 

realização do circuito. Ainda no sentido de os ajudar na realização destes 

circuitos, colocamos uma folha plastificada com o nome e imagem alusiva ao 

exercício em cada estação. 

 Após as primeiras 6 semanas de aplicação do programa, deparamo-nos 

com um problema: alguma desmotivação por parte dos alunos. Para solucionar 

este problema criamos uma grelha para cada estação, na qual os alunos 

apontavam o número de repetições que realizavam em cada estação. Assim, 

de aula para aula, tinham como objetivo principal melhorar os seus próprios 

resultados e também, consecutivamente, competir com os colegas (Anexo XIII). 

 

 

Avaliação 

A avaliação da condição física foi realizada em três momentos: 6 de 

janeiro, 12 de fevereiro e 17 de Março, respetivamente, com a utilização da 

bateria de testes FITSCHOOL. Esta bateria de testes é constituída por 6 

exercícios em forma de circuito, baseados no treino funcional: agachamento 

com torção no TRX, passe de peito com bola medicinal no plano sagital, 

equilíbrio em plataforma instável trocando os mecos, agachamento com 

kettlebell, saltar à corda e burpees (Anexo XIV). Os alunos agrupavam-se em 

pares e, enquanto um realizava as estações, o outro realiza a contagem das 

repetições do colega, trocando de funções no final do circuito. Cada estação 

durava 45’’ e tinham 30’’ de transição entre cada uma delas. 

 

 

4.3.5) Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

 Primeiro, serão apresentados os resultados das medidas descritivas e a 

comparação dos 3 momentos de avaliação entre os dois grupos (controlo e 

intervenção) e, seguidamente, será apresentada a comparação de entre os 
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diferentes momentos de avaliação (1º vs 2º; 2º vs 3º e 1º vs 3º) em cada um 

dos grupos (controlo e intervenção) e, por fim, apresentarei a comparação dos 

dois grupos da nossa amostra entre si nos diferentes momentos de avaliação 

da aptidão física. 

No quadro 2 apresentamos as medidas descritivas (média, desvio-

padrão, valor mínimo e valor máximo) dos resultados dos dois grupos (controlo  

e intervenção) nos três momentos de avaliação da bateria de testes 

FITSCHOOL e o valor de p (Mann Whitney test) da comparação dos diferentes 

testes nos dois grupos (intervenção vs controlo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo de Controlo Grupo de Intervenção 
p Testes 

Mom. 1 
N Média 

Desvio-
Padrão 

Min. Máx. N Média 
Desvio-
Padrão 

Min. Máx. 

TRX1 14 25.93 7.80 13 40 20 21.85 8.46 12 40 0.123 

BolaMed1 14 22.43 7.10 12 36 20 18.00 6.60 8 32 0.076 
Equilibrio1 14 12.29 6.63 0 25 20 10.95 5.67 2 20 0.623 

Kettlebell1 14 22.07 5.85 10 30 20 21.20 5.12 10 29 0.516 

Corda1 14 41.79 25.67 5 102 20 40.85 18.48 12 72 0.972 
Burpees1 14 13.50 4.82 6 23 20 13.85 5.37 6 27 0.944 

 Grupo de Controlo Grupo de Intervenção 
p Testes 

Mom. 2 
N Média 

Desvio-
Padrão 

Min. Máx. N Média 
Desvio-
Padrão 

Min. Máx. 

TRX2 14 26.93 8.59 15 43 20 24.45 5.99 12 35 0.516 

BolaMed2 14 23.36 7.17 12 97 20 19.00 7.09 8 35 0.093 

Equilibrio2 14 15.93 4.43 7 23 20 12.00 6.07 3 25 0.051 
Kettlebell2 14 23.71 7.96 0 30 20 21.35 4.38 13 29 0.035* 

Corda2 14 46.57 23.48 6 100 20 48.20 26.08 10 100 0.889 

Burpees2 14 13.50 5.98 5 25 20 14.55 4.20 7 21 0.410 

Quadro 2: Apresentação das medidas descritivas (média, desvio-padrão, valor 

mínimo e máximo) nos 3 momentos de avaliação da bateria de testes FITSCHOOL 

nos grupos controlo e intervenção e estatística inferencial da comparação dos 

diferentes testes entre os dois grupos (intervenção vs controlo).  
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Legenda: *p≤ 0.05 

 

 

Analisando o Quadro 2, podemos constatar que, não há diferenças 

significativas entre o grupo de controlo e o grupo de intervenção em nenhum 

teste, nem em nenhum momento de avaliação, à exceção do teste da kettlebell 

no 2º momento de avaliação (p = 0.035). Porém, é interessante verificarmos 

que, tanto no primeiro momento de avaliação, como no segundo as médias de 

todos os testes são superiores no grupo de controlo do que no grupo de 

intervenção, resultado que não estávamos de todo à espera. Um dos fatores 

que poderá estar na origem destes valores é o valor de N, pois o número de 

sujeitos que realizou os testes em cada grupo foi diferente podendo ter 

influenciado a média. Já no terceiro momento de avaliação, apesar das 

diferenças não serem significativas, as médias da maioria dos testes realizados 

são superiores no grupo de intervenção do que no grupo de controlo. Outro dos 

fatores que pode ter tido influência nos resultados obtidos é o facto de, 

inicialmente os alunos não estarem familiarizados com o padrão de movimento 

inerente aos exercícios que constituíram os circuitos de treino e, por isso, 

realizarem-no em pouca quantidade, havendo uma preocupação com a 

qualidade. Tal como diz (Cook, 2010 cit. por Garganta & Santos, 2015, p. 

151/152) “Primeiro move-te bem, depois move-te muito”. 

Atendendo agora ao desvio-padrão, que diz respeito à variação dos 

valores individuais em torna da média, revela diferenças interindividuais 

marcantes em todos os testes, reforçando a ideia de que a escola é um lugar 

muito heterogéneo e que cada turma é constituída por alunos com muitas 

diferenças ao nível motor, tanto por razões de ordem biológico como social. Tal 

 Grupo de Controlo Grupo de Intervenção 
p Testes 

Mom. 3 
N Média 

Desvio-
Padrão 

Min. Máx. N Média 
Desvio-
Padrão 

Min. Máx. 

TRX3 9 24.00 8.26 15 39 17 29.59 7.31 18 45 0.071 

BolaMed3 9 21.33 10.21 0 34 17 23.88 7.85 10 40 0.646 
Equilibrio3 9 17.44 4.36 10 25 17 19.59 7.85 8 39 0.516 

Kettlebell3 9 25.44 1.94 23 29 17 26.00 3.91 19 34 0.480 

Corda3 9 56.00 20.60 12 86 17 55.53 25.31 15 92 0.829 
Burpees3 9 15.89 6.68 10 32 17 17.53 5.60 11 32 0.243 
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Quadro 3: Friedman test – Significância das diferenças nos grupos de controlo e 

intervenção em todos os testes do FITSCHOOL, entre os três momentos de 

avaliação. 

 

 

como nos diz Maia et al. (2001) é interessante pensar que alguns sujeitos são 

portadores de genes sensíveis que os predispõem, de modo diferenciado, para 

participar em atividades físicas diversas e mostrar, em consequência, valores 

de aptidão física diferentes. 

 

 

 

Legenda: *p≤ 0.05 

 

 

 No quadro 3, estão representadas as diferenças existentes em todos os 

testes da bateria de testes FITSCHOOL, nos três momentos de avaliação no 

grupo de controlo e no grupo de intervenção. 

 Podemos constatar que existiram alterações positivas no grupo de 

intervenção, na maioria dos testes realizados. Podemos então observar que 

essas alterações foram significativas em todos os testes, à exceção dos 

burpees (p= 0.101), confirmando o efeito positivo na aptidão física geral dos 

alunos, resultante da aplicação do programa de treino. Estes resultados podem 

ser explicados pelo facto da realização deste exercício necessitar da 

participação dos extensores dos membros inferiores e superiores, dos eretores 

da coluna, dos glúteos, de inúmeros estabilizadores locais, do ombro e da anca 

e de todos os estabilizadores centrais e, por isso, corresponder a um 

movimento de grande envolvimento muscular e riqueza coordenativa (Garganta 

& Santos, 2015), capacidade que falta à maioria dos jovens.

 Relativamente aos resultados do grupo de controlo, apresentados no 

Testes 
Grupo de Controlo Grupo de Intervenção 

Mom.1 Mom.2 Mom.3 

TRX1 TRX2 TRX3 p=0.100 p=0.002* 

BolaMed1 BolaMed2 BolaMed3 p=0.347 p=0.001* 
Equilibrio1 Equilibrio2 Equilibrio3 p=0.003* p=0.001* 

Kettlebell1 Kettlebell2 Kettlebell3 p=0.572 p=0.010* 

Corda1 Corda2 Corda3 p=0.032* p=0.003* 

Burpees1 Burpees2 Burpees3 p=0.008* p=0.101 
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Quadro 4: Wilcoxon test – Significância das diferenças nos grupos de controlo e 

intervenção em todos os testes do FITSCHOOL, comparando os três momentos de 

avaliação. 

 

 

 

Grupos Testes Mom.1 vs Mom.2 Mom.2 vs Mom.3 Mom.1 vs Mom.3 

C
o

n
tr

o
le

 

TRX 0.195 0.135 0.888 
Bola Medicinal 0.528 0.477 0.799 

Equilíbrio 0.096 0.292 0.011 

Kettlebell 0.209 0.623 0.205 
Corda 0.092 0.312 0.086 

Burpees 0.801 0.079 0.012 

In
te

rv
en

çã
o

 TRX 0.363 0.001 0.003 
Bola Medicinal 0.086 0.020 0.008 

Equilíbrio 0.244 0.001 0.002 

Kettlebell 0.779 0.003 0.022 

Corda 0.012 0.026 0.005 
Burpees 0.442 0.029 0.055 

 Quadro 4: Wilcoxon test – Significância das diferenças entre grupos em todos os 

testes do FitSchool, comparando os três momentos de avaliação entre si. 

 

 

quadro 3, podemos constatar que se verificou diferenças significativas nos 

testes de equilíbrio (p=0003), corda (p=0.032) e burpees (p= 0.008). E portanto 

em menor número relativamente aos apresentados no grupo de intervenção 

reforçando a pertinência do desenvolvimento das duas capacidades/qualidades 

essenciais na realização de qualquer movimento humano, força e 

coordenação, enquanto suporte fundamental para a condição física geral dos 

alunos, através da aplicação de um programa de treino. 

 

 

 

Legenda: *p≤ 0.05 

 

 

No quadro 4 pretendemos verificar onde é que ocorreram as diferenças 

apresentadas no quadro 3, se do primeiro momento de avaliação para o 

segundo, se do segundo para o terceiro ou se do primeiro para o terceiro.  

Assim, analisando atentamente o quadro 4 podemos constatar que, no 

grupo de intervenção, não houveram diferenças significativas do primeiro para 

o segundo momento de avaliação, mas houveram diferenças significativas em 

todos os testes da segunda para a terceira avaliação e da primeira para a 

Grupos Testes Mom.1 vs Mom.2 Mom.2 vs Mom.3 Mom.1 vs Mom.3 

C
o

n
tr

o
le

 

TRX 0.195 0.135 0.888 

Bola Medicinal 0.528 0.477 0.799 
Equilíbrio 0.096 0.292 0.011* 

Kettlebell 0.209 0.623 0.205 

Corda 0.092 0.312 0.086 
Burpees 0.801 0.079 0.012* 

In
te

rv
en

çã
o

 TRX 0.363 0.001* 0.003* 

Bola Medicinal 0.086 0.020* 0.008* 
Equilíbrio 0.244 0.001* 0.002* 

Kettlebell 0.779 0.003* 0.022* 

Corda 0.012* 0.026* 0.005* 
Burpees 0.442 0.029* 0.055* 
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terceira avaliação. Estes resultados podem ser explicados pelo facto de os 

alunos necessitarem de algum tempo de exercitação para começarem a 

aparecer resultados significativos na mudança dos níveis de AptF, uma vez que 

6 semanas (tempo compreendido entre o primeiro e o segundo momento de 

avaliação) parece não ter sido suficiente.  

No que concerne ao grupo de controlo, não encontramos diferenças 

significativas em nenhum dos testes, tanto do primeiro momento de avaliação 

para o segundo, como do segundo para o terceiro. Do primeiro para o terceiro 

momento de avaliação, apenas encontramos diferenças significativas em dois 

testes, equilíbrio (p= 0.011) e burpees (p= 0.012). 

Estes dados levam-nos a pensar que a aplicação do programa de treino 

funcional nas aulas de EF tem efeitos significativamente positivos na melhoria 

da AptF dos alunos, apesar da necessidade de ser um programa superior a 6 

semanas. Segundo Maia et al. (2001) a promoção de hábitos de vida saudáveis 

deverá ser uma meta de qualquer sistema educativo, devendo ser reconhecido 

um papel relevante à disciplina de EF. O mesmo autor refere ainda que um dos 

objetivos desta disciplina é preparar as crianças para se tornarem 

habitualmente ativas durante todo o ciclo de vida.  

 

 

4.3.6) Conclusões 

 

 No que diz respeito ao grupo de intervenção, podemos constatar que 

existiram alterações positivas e significativas nos resultados obtidos em quase 

todos os testes da bateria de teste FITSCHOOL com um programa de treino de 

12 semanas.  

Os resultados obtidos reforçaram a pertinência do desenvolvimento das 

duas capacidades/qualidades essenciais na realização de qualquer movimento 

humano, força e coordenação, enquanto suporte fundamental para a condição 

física geral dos alunos, através da aplicação de um programa de treino. 
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Contudo, podemos também observar que este tipo de treino deve ser 

realizado durante um período igual ou superior a 12 semanas. 

 Assim, é possível afirmar que a realização de circuitos de treino 

funcional nas aulas de educação física são importantes para a melhoria efetiva 

da condição física dos alunos. Esta deve ser uma preocupação dos docentes 

desta área para que consigam influenciar o desenvolvimento dos alunos com 

vista à formação de indivíduos mais aptos, quer a nível desportivo, quer a nível 

das atividades do seu quotidiano.  

 Para futuras investigações neste âmbito, sugerimos a constituição de 

uma amostra com um maior número de sujeitos e uma maior duração da 

intervenção. Sugerimos ainda um maior controlo de variáveis que podem 

influenciar os resultados, tais como, a prática de exercício físico fora do 

contexto escolar e o trabalho de condição física realizados nas aulas de 

educação física sem a organização em circuito. 
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5.Considerações Finais e Perspetivas Futuras 
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5.1) O fim: início de tudo 

 

E este é o último capítulo do meu RE. É com emoção e “borboletas na 

barriga” que vejo chegar o término deste tão esperado ano de estágio. Sinto-

me nostálgica quando observo todo o meu percurso até aqui e todos os 

conhecimentos que adquiri durante este ano. Todavia, tenho a plena 

consciência de que terei que estar aberta e ir ao encontro de novas 

aprendizagens que, de certa forma, contribuirão para o meu crescimento 

pessoal e profissional.  

Tenho a certeza absolta que ficou muita coisa por escrever pois é 

praticamente impossível descrever tudo aquilo pelo que passei e tudo aquilo 

que realizei durante este ano ao pormenor. Porém, estou certa de que 

transpareci aquilo que de mais importância tive durante este ano e todas as 

emoções que se apoderaram de mim em cada situação. 

Quando iniciei o meu EP, estava receosa e não sabia o que esperar dele, 

no entanto tinha em mim todo um conjunto de vontades e desejos de 

realização de atividades com os meus alunos. Á medida que o tempo passava 

ia-me apercebendo que o tempo é demasiado curto para conseguirmos 

experimentar e construir tudo aquilo que inicialmente sonhamos. Inicialmente, 

não pude mostrar o meu verdadeiro eu aos meus alunos para que eles 

conseguissem respeitar-me e para conseguir ter o controlo sobre todos eles, no 

entanto, após as primeiras semanas de aulas apercebi-me que não poderia 

deixar de lado o meu lado sensível e emotivo, que tão bem me carateriza, 

contrariamente ao que pensava.  

Hoje, quando viajo no mundo da recordação consigo sentir um 

aconchego tão bom no coração. Um aconchego cheio de experiências, 

algumas dificuldades, algumas frustrações mas, essencialmente, muitas 

aprendizagens que se basearam em duas premissas: receber tudo aquilo que a 

escola e a comunidade escolar me dessem e dar o melhor que podia à escola, 

como se de uma relação de entre ajuda se tratasse.  

Creio que me tornei numa “Boa professora” tendo em conta as 5 

premissas defendidas por Nóvoa (2009): o conhecimento; a cultura profissional; 

o tato pedagógico; o trabalho em equipa e o compromisso social. No que diz 
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respeito ao conhecimento, o professor deve ser detentor de uma vasta e 

diversificada gama de conhecimentos sobre as matérias que leciona para que 

possa ter sucesso no processo de ensino-aprendizagem. A segunda premissa 

apresentada por este autor, intitulada de cultura profissional, diz respeito à 

envolvência do professor em todo o envolvimento do local onde este realiza a 

sua prática, ou seja, “Ser professor é compreender os sentidos da instituição 

escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais 

experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que se 

aprende a profissão” (Nóvoa, 2009, p. 3). Quanto ao tato pedagógico, apesar 

de ser um conceito impossível de definir, é uma premissa sem a qual não 

podemos exercer o ato de educar na perfeita aceção da palavra. Um professor 

necessita de ter a sensibilidade certa para ser respeitado e adorado em 

simultâneo. O trabalho em equipa, sem ele não conseguimos integrar-nos na 

comunidade escolar à qual pertencemos. O trabalho do professor deve, cada 

vez mais, ser coletivo e colaborativo nos projetos educativos de escola, para 

que haja uma troca de conhecimentos e uma aprendizagem conjunta, 

enriquecendo o ensino. Por último, o compromisso social, compromisso que o 

professor deve assumir enquanto transmissor e promissor de princípios, 

valores e integração social, tantas vezes descorada pelas famílias e pela 

sociedade.  

Concluindo, apesar de toda a burocracia que está por trás de todo o 

trabalho de um professor, de todas as regras que o ministério de educação 

lança para serem cumpridas e das quais os professores não concordam, 

apesar de a crise estar a tirar vivacidade e paciência aos nossos docentes e 

apesar de todas as contrariedades que possa encontrar para além destas, 

queria muito que o futuro fosse risonho e me pudesse integrar numa escola 

como professora de educação física.    
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7. Anexos
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Anexo I – Planeamento anual 

Planeamento Anual 2014/2015 – 1º Período 

 

Mês Semana Dia Aula Local Conteúdo 

Se
te

m
b

ro
 

A 

16/09/2014 1 Pavilhão (2) Apresentação 

16/09/2014 2 Pavilhão (2) Apresentação 

18/09/2014 3 Pavilhão (2) Av. Diagnóstica Andebol 

18/09/2014 4 Pavilhão (2) Av. Diagnóstica Andebol 

B 

23/09/2014 5 Pavilhão (3) Andebol 

23/09/2014 6 Pavilhão (3) Andebol 

25/09/2014 7 Pavilhão (3) Andebol 

25/09/2014 8 Pavilhão (3) Andebol 

C 

30/09/2014 9 Ginásio (1) FitnessGram 

30/09/2014 10 Ginásio (1) FitnessGram 

O
u

tu
b

ro
 

2/10/2014 11 Ginásio (1) Av. Diagnóstica Ginástica 

2/10/2014 12 Ginásio (1) Av. Diagnóstica Ginástica 

D 

7/10/2014 13 Ginásio (2) Ginástica 

7/10/2014 14 Ginásio (2) Ginástica 

9/10/2014 15 Pavilhão (1) Andebol 

9/10/2014 16 Pavilhão (1) Andebol 

E 

14/10/2014 17 Exterior Atletismo 

14/10/2014 18 Exterior Atletismo 

16/10/2014 19 Exterior Atletismo 

16/10/2014 20 Exterior Atletismo 

F 

21/10/2014 21 Pavilhão (1) Andebol 

21/10/2014 22 Pavilhão (1) Andebol 

23/10/2014 23 Pavilhão (1) Andebol 

23/10/2014 24 Pavilhão (1) Andebol 

A 
 

28/10/2014 25 Pavilhão (2) Avaliação Sumativa Andebol 

28/10/2014 26 Pavilhão (2) Avaliação Sumativa Andebol 

30/10/2014 27 Pavilhão (2) Avaliação Diagnóstica Voleibol 

30/10/2014 28 Pavilhão (2) Avaliação Diagnóstica Voleibol 
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N
o

ve
m

b
ro

 

B 

4/11/2014 29 Pavilhão (3) Voleibol 

4/11/2014 30 Pavilhão (3) Voleibol 

6/11/2014 31 Pavilhão (3) Voleibol 

6/11/2014 32 Pavilhão (3) Voleibol 

C 

11/11/2014 33 Ginásio (1) Ginástica 

11/11/2014 34 Ginásio (1) Ginástica 

13/11/2014 35 Ginásio (1) Ginástica 

13/11/2014 36 Ginásio (1) Ginástica 

D 

18/11/2014 37 Ginásio (2) Avaliação Sumativa Ginástica 

18/11/2014 38 Ginásio (2) Avaliação Sumativa Ginástica 

20/11/2014 39 Pavilhão (1) Voleibol 

20/11/2014 40 Pavilhão (1) Voleibol 

E 

25/11/2014 41 Exterior Atletismo 

25/11/2014 42 Exterior Atletismo 

27/11/2014 43 Exterior Avaliação Sumativa Atletismo 

27/11/2014 44 Exterior Avaliação Sumativa Atletismo 

D
e

ze
m

b
ro

 

F 

2/12/2014 45 Pavilhão (1) Voleibol 

2/12/2014 46 Pavilhão (1) Voleibol 

4/12/2014 47 Pavilhão (1) Voleibol 

4/12/2014 48 Pavilhão (1) Voleibol 

A 

9/12/2014 49 Pavilhão (2) Avaliação Sumativa Voleibol 

9/12/2014 50 Pavilhão (2) Avaliação Sumativa Voleibol 

11/12/2014 51 Pavilhão (2) Reserva 

11/12/2014 52 Pavilhão (2) Reserva 

B 
16/12/2014 53 Pavilhão (3) Teste teórico 

16/12/2014 54 Pavilhão (3) Último dia de aulas 
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Justificação 

 

No 1º período, após retirar a aula do último dia de aulas e de reservar duas aulas 

para eventuais visitas de estudo ou provas escolares, a turma do 12º E tem 54 aulas de 

45 minutos. 

A distribuição dos conteúdos programáticos por período, realizado pelo grupo de 

Educação Física, determina que o 12º ano, no 1º período, deve abordar o Andebol, a 

Ginástica de solo e Atletismo (Resistência). Contudo, devido ao extenso número de 

aulas destas modalidades e devido à falta de tempo para dar uma modalidade coletiva 

no 2º período, decidi lecionar a modalidade de voleibol, este período. Ao retirar as 

duas aulas que se destinaram à apresentação, as quatro aulas necessárias para realizar 

a Bateria de Testes Fitnessgram, uma para reserva (aconselhado pelo professor 

António Portela), e a última aula, que será destinada á realização do teste teórico, 

restam somente 44 aulas. 

Ora, tendo em conta que nesta escola os docentes da disciplina de educação física 

funcionam num esquema de rotação de espaços semanal, terei de conjugar a 

lecionação das modalidades deste período de acordo com os espaços onde vai ocorrer 

a aula. Assim, aulas no ginásio (G1 e G2) são dedicadas à lecionação de Ginástica, 

totalizando 8 aulas, sendo que as duas primeiras destinar-se-ão à Avaliação 

Diagnóstico e as duas últimas à Avaliação Sumativa. 

Relativamente ao Atletismo, por experiência própria, nas aulas de Didática 

Específica de Atletismo, considero que, apesar de haver muitos jogos para realizar em 

detrimento da resistência e velocidade, penso que 8 aulas de 45 minutos são mais que 

suficientes, tendo em conta que as duas primeiras aulas irão ser destinadas à avaliação 

diagnóstica e as duas últimas à avaliação sumativa.  

A modalidade de Andebol será lecionada em 14 aulas de 45 minutos, sendo que, 

tal como as modalidades anteriores, as duas primeiras aulas consistirão na Avaliação 

Diagnóstico e as duas últimas à Avaliação Sumativa.  

As restantes 14 aulas serão destinadas à modalidade de voleibol.  
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Planeamento Anual 2014/2015 – 2º Período 

 

 

Mês Semana Dia Aula Local Conteúdo 

Ja
n

ei
ro

 

B 

6/01/2015 1 Pavilhão (3) Av. Diagnóstica Basquetebol 

6/01/2015 2 Pavilhão (3) Av. Diagnóstica  Basquetebol 

8/01/2015 3 Pavilhão (3) Basquetebol 

8/01/2015 4 Pavilhão (3) Basquetebol 

C 

13/01/2015 5 Ginásio (1) Judo 

13/01/2015 6 Ginásio (1) Judo 

15/01/2015 7 Ginásio (1) Judo 

15/01/2015 8 Ginásio (1) Judo 

D 

20/01/2015 9 Ginásio (2) Judo 

20/01/2015 10 Ginásio (2) Judo 

22/01/2015 11 Pavilhão (1) Basquetebol 

22/01/2015 12 Pavilhão (1) Basquetebol 

E 

27/01/2015 13 Exterior Basquetebol 

27/01/2015 14 Exterior Basquetebol 

29/01/2015 15 Exterior Basquetebol 

29/01/2015 16 Exterior Basquetebol 

Fe
ve

re
ir

o
 

F 

3/02/2015 17 Pavilhão (1) Basquetebol 

3/02/2015 18 Pavilhão (1) Basquetebol 

5/02/2015 19 Pavilhão (1) 
Avaliação Sumativa 

Basquetebol 

5/02/2015 20 Pavilhão (1) 
Avaliação Sumativa 

Basquetebol 

A 

10/02/2015 21 Pavilhão (2) 
Av. Diagnóstica de 

Badmington 

10/02/2015 22 Pavilhão (2) 
Av. Diagnóstica de 

Badmington 

12/02/2015 23 Pavilhão (2) Badmington 

12/02/2015 24 Pavilhão (2) Badmington 
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Fe
ve

re
ir

o
  

17/02/2015 25  CARNAVAL 

17/02/2015 26  CARNAVAL 

19/02/2015 27  CARNAVAL 

19/02/2015 28  CARNAVAL 

B 

24/02/2015 29 Pavilhão (3) Badmington 

24/02/2015 30 Pavilhão (3) Badmington 

26/02/2015 31 Pavilhão (3) Badmington 

26/02/2015 32 Pavilhão (3) Badmington 

M
ar

ço
 

C 

3/03/2015 33 Ginásio (1) Avaliação Sumativa Judo 

3/03/2015 34 Ginásio (1) Avaliação Sumativa Judo 

5/03/2015 35 Ginásio (1) Dança 

5/03/2015 36 Ginásio (1) Dança 

D 

10/03/2015 37 Ginásio (2) Dança 

10/03/2015 38 Ginásio (2) Dança 

12/03/2015 39 Pavilhão (1) 
Avaliação Sumativa  

Badmington 

12/03/2015 40 Pavilhão (1) Teste Teórico 

E 

17/03/2015 41 Exterior Reserva 

17/03/2015 42 Exterior Reserva 

19/03/2015 43 Exterior Torneio Andebol 

19/03/2015 44 Exterior Torneio Andebol 
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Justificação 

 

No 2º período, a turma do 12º E tem 44 aulas de 45 minutos. Após retirar duas 

aulas de reserva para eventuais aulas que sejam perdidas por fatores externos, quatro 

aulas para o carnaval e a última aula para o teste teórico no primeiro tempo, e o 

último tempo de aulas no qual os alunos já estão em modo férias, restam 36 aulas de 

45 minutos. 

A distribuição dos conteúdos programáticos por período, realizado pelo grupo de 

Educação Física, determina que o 12º ano, no 2º período, deve abordar o Basquetebol, 

o Voleibol e Badminton. No entanto, nenhuma destas modalidades poderá ser 

lecionada no ginásio, espaço no qual tenho previstas, segundo o roulement, 12 aulas. 

Por esta razão, e pelo facto de já ter lecionado o voleibol no período anterior, no 

ginásio decidi lecionar judo, uma modalidade que os alunos se mostraram bastante 

interessados em aprender. Nesta modalidade não farei uma Avaliação Diagnóstico, 

uma vez que os alunos referem que nunca a aprenderam. Assim sendo, as aulas serão 

dedicadas à iniciação de Judo, pelo que as duas últimas destinar-se-ão à Avaliação 

Sumativa, e guardarei duas aulas finais no ginásio para dar dança. 

Restam 20 aulas, entre pavilhão e exterior, pelo que decidi utilizar 10 aulas do 

pavilhão para a lecionação do badmington e as restantes 14 aulas para o basquetebol. 

Tanto uma modalidade como outra, terão duas aulas iniciais dedicadas à avaliação 

diagnóstica e as duas últimas à avaliação sumativa.  
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Planeamento Anual 2014/2015 – 3º Período 

A
b

ri
l 

F 

7/04/2015 1 Pavilhão (1) Av. Diagnóstica Salto Altura 

7/04/2015 2 Pavilhão (1) Av. Diagnóstica Salto Altura 

9/04/2015 3 Pavilhão (1) Salto Altura 

9/04/2015 4 Pavilhão (1) Salto Altura 

A 

14/04/2015 5 Pavilhão (2) Av. Sumativa Salto Altura 

14/04/2015 6 Pavilhão (2) Av. Sumativa Salto Altura 

16/04/2015 7 Pavilhão (2) Visita de Estudo 

16/04/2015 8 Pavilhão (2) Visita de Estudo 

B 

21/04/2015 9 Pavilhão (3) Avaliação Diagnóstica Futebol 

21/04/2015 10 Pavilhão (3) Avaliação Diagnóstica Futebol 

23/04/2015 11 Pavilhão (3) Futebol 

23/04/2015 12 Pavilhão (3) Futebol 

C 

28/04/2015 13 Ginásio (1) Avaliação Acrobática 

28/04/2015 14 Ginásio (1) Avaliação Acrobática 

30/04/2015 15 Ginásio (1) Acrobática 

30/04/2015 16 Ginásio (1) Acrobática 

M
ai

o
 

D 

5/05/2015 17 Ginásio (2) Avaliação Sumativa Acrobática 

5/05/2015 18 Ginásio (2) Avaliação Sumativa Acrobática 

7/05/2015 19 Pavilhão (1) Futebol 

7/05/2015 20 Pavilhão (1) Futebol 

E 

12/05/2015 21 Exterior Futebol 

12/05/2015 22 Exterior Futebol 

14/05/2015 23 Exterior Futebol 

14/05/2015 24 Exterior Futebol 

F 

19/05/2015 25 Pavilhão (1) Futebol 

19/05/2015 26 Pavilhão (1) Futebol 

21/05/2015 27 Pavilhão (1) Avaliação Sumativa Futebol 

21/05/2015 28 Pavilhão (1) Avaliação Sumativa Futebol 

A 

26/05/2015 29 Pavilhão (2) FitnessGram 

 

26/05/2015 30 Pavilhão (2) FitnessGram 

28/05/2015 31 Pavilhão (2) FitnessGram 
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Justificação 

 

No 3º e último período do ano, a turma do 12º E tem 36 aulas de 45 minutos. 

Após retirar duas aulas de reserva para eventuais aulas que sejam perdidas por fatores 

externos, duas aulas, uma para o teste teórico e outra para o último dia de aulas no 

qual os alunos já estão em modo férias, duas aulas para uma visita de estudo e quatro 

aulas para a realização da bateria de testes FitnessGram, restam 26 aulas de 45 

minutos. 

A distribuição dos conteúdos programáticos por período, realizado pelo grupo de 

Educação Física, determina que o 12º ano, no 3º período, deve abordar o Futebol, a 

ginástica acrobática e o Salto em altura da modalidade de atletismo.   

 As aulas no ginásio (G1 e G2) são dedicadas à lecionação de Ginástica 

acrobática, totalizando 6 aulas, sendo que as duas primeiras destinar-se-ão à Avaliação 

Diagnóstico e as duas últimas à Avaliação Sumativa. 

Relativamente ao futebol, serão destinadas 12 aulas de 45 minutos, tendo em 

conta que as duas primeiras aulas irão ser destinadas à avaliação diagnóstica e as duas 

últimas à avaliação sumativa.  

O salto em altura, disciplina integrada na modalidade de atletismo, será lecionada 

em 8 aulas de 45 minutos, sendo que, tal como as modalidades anteriores, as duas 

primeiras aulas consistirão na Avaliação Diagnóstico e as duas últimas à Avaliação 

Sumativa.  

28/05/2015 32 Pavilhão (2) FitnessGram 

Ju
n

h
o

 

B 

2/06/2015 33 Pavilhão (3) Reserva 

2/06/2015 34 Pavilhão (3) Reserva 

4/06/2015 35 Pavilhão (3) Teste teórico 

4/06/2015 36 Pavilhão (3) Última aula 
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Anexo II – Grelha de UD de Andebol 

 

 

LEGENDA: 

AD – Avaliação Diagnóstica    I – Introdução     E – Exercitação     C – Consolidação    

AS – Avaliação Sumativa 
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Esta Unidade Temática (UT) foi realizada tendo em conta as 

características da turma na qual vai ser aplicada e as condições de lecionação 

tais como o espaço, o tempo e o material disponível.  

A turma do 12ºE da Escola Secundária de Águas Santas é composta por 

22 alunos, dos quais 12 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. A Unidade 

Temática de Andebol comporta um total de 7 blocos de 90 minutos. 

De salientar que a turma tem uma razoável disponibilidade motora, sendo 

que os alunos são empenhados e interessados, com uma motivação para a 

prática.  

Optei por ensinar todos os alunos no mesmo nível/fase de ensino, já que o 

contacto com a modalidade é, regra geral, escasso e quase todos os alunos 

partem de experiências de aprendizagens similares. Após a realização de uma 

avaliação diagnóstica, os alunos demonstraram uma organização de jogo 

rudimentar, que nos reverteu para o 2º nível de ensino “da organização 

rudimentar à diferenciação do espaço”. Nesta etapa pretende-se dar 

continuidade e consolidar as noções táticas básicas e desenvolver os recursos 

técnicos fundamentais.  

Por isso, os meios táticos de grupo primordiais a serem ensinados estão 

confinados ao “passe e vai”, “ penetrações sucessivas”, “ajuda”, “bloco”, 

“transição defesa-ataque” e “transição ataque-defesa”. Todos estes meios 

táticos de grupo serão introduzidos de forma paralela, ou seja, será introduzido 

um MTG defensivo para um MTG ofensivo para que os alunos os assimilem 

mais facilmente e percebam para que é que serve e onde é aplicado cada um 

deles.  

Relativamente às ações de relação com bola, decidi ensinar apenas o 

remate em apoio, o remate em suspensão e as desmarcações, pelo facto de 

eles já dominarem as ações mais básicas como a posição fundamental, os 

vários tipos de passe e o drible. 

Assim a primeira aula destinou-se à avaliação diagnóstica de todos os 

conteúdos. Optei por, numa segunda aula, introduzir e exercitar o MTG (Meio 

Tático de Grupo) ofensivo “passe e vai” e o MTG defensivo “ajuda”, 

precisamente por serem antagonistas.  
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Na aula seguinte introduzirei as desmarcações e as transições ataque-

defesa e defesa-ataque, e a minha ideia é adotar a mesma lógica da aula 

anterior.  

 A aula 7 e 8 será introduzido o MTG ofensivo “penetrações sucessivas” e o 

MTG defensivo “bloco”. Ainda nesta aula a forma de jogo adotada será o 6x6.  

A aula seguinte será destinada á exercitação e consolidação de todos os 

conteúdos até aqui introduzidos. A última aula será destinada á avaliação 

sumativa de todos os conteúdos lecionados durante o período.  

As restantes categorias transdisciplinares, cultura desportiva, conceitos 

fisiológicos e conceitos psicossociais, estão presentes em quase todas as 

aulas da unidade didática, estando a sua abordagem dependente da sua maior 

ou menor justificação. 

  Quanto à cultura desportiva e aos conceitos psicossociais, segundo o 

Programa Nacional de Educação Física do Ensino Secundário, 12º ano de 

escolaridade, “o aluno coopera com os companheiros, quer nos exercícios, 

quer no jogo, escolhendo as ações favoráveis ao êxito pessoal e do grupo, 

admitindo as indicações que lhe dirigem e aceitando as opções e falhas dos 

colegas”. Este aspeto será tido em atenção durante a avaliação contínua.  

 Relativamente à condição fisiológica, pelo facto do exercício físico gerar 

adaptações no organismo, é necessário que em todas as aulas se promova o 

desenvolvimento das capacidades coordenativas e condicionais, 

nomeadamente a força, a velocidade de reação e a resistência aeróbia que 

serão automaticamente trabalhadas durante a aula, nas diferentes situações de 

aprendizagem propostas. 

 Espero que apesar do número reduzido de aulas os alunos consiga 

potenciar ao máximo as suas capacidades. 
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Anexo III – Exemplo de um Plano de Aula de Voleibol 

          Plano de Aula 

 

Professor: Rita Coutinho Ano/Turma: 12º E 
Data: 2/12/2014 
Aula nº: 45 e 46 
Sessão nº 9 e 10 de 14 

Nº de Alunos: 22 

Unidade Didática: Voleibol 
Função Didática: Introdução e 
Exercitação 

Local: Escola Secundária de Águas Santas 
Espaço: P1 

Hora: 11:50 – 13:20 
Duração: 90’ 
Duração efectiva: 70’ 

Material: Bolas de voleibol, elástico e 
cones. 

Objetivo da Aula: Exercitar o passe de frente em apoio, passe em suspensão, a manchete, o serviço por baixo, serviço por cima, remate, os deslocamentos, a comunicação 
verbal e o jogo 4x4 e do bloco. 
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Anexo IV – Grelha de Avaliação Final do 1º Período  

Avaliação Final do 1º Período - 12º E 

 Componente Prática (70%) 
TOTAL 

Componente 
Teórica (20%) 

TOTAL 
Quotidiano na sala de aula 

(10%) 
Nota 
Final 

Nº Alunos Andebol  Ginástica Atletismo Voleibol 

1 Ana Catarina Cravo Garcia 13 14 16 13.7 9.94 14.6 2.9  + 1 valor 14 

2 Ana Catarina Oliveira Pacheco 13 17.6 14 12.6 10.1 15 3 + 1 valor 14 

3 Ana Isabel Fernandes Correia 13 17.6 18 12.2 10.6 15.8 3.2 + 1 valor 15 

4 André Filipe Monteiro Teixeira 19 19.6 20 19.1 13.6 17.6 3.5 + 1 valor 18 

5 André Gil Fernandes Silva 19 19.2 20 17.4 13.2 17.6 3.5 + 1 valor 18 

6 Andreia Filipa Marques Oliveira      11.9 2.4 + 1 valor  

7 António Jorge Silva Osório 12 14 10 10 8.05 0 0 + 1 valor 10 

8 Bruno Alexandre Serra 17 14 20 13.7 11.3 17.6 3.5 + 1 valor 16 

9 Cláudia Eduarda Serra Vieira 18 14 20 18.3 12.3 17.6 3.5 + 1 valor 17 

10 Cláudia Raquel Silva Moreira 12 13 14 11.4 8.8 14.2 2.8 + 1 valor 12 

11 Daniel Filipe Leite Garcia 18 16.8 14 16.9 11.5 16.4 3.3 + 1 valor 16 

12 Daniel Filipe Moreira Martins 9 12.8 10 6.8 6.8 13 2.6 + 1 valor 10 

13 Francisco Oliveira Santos Silva 16 19.6 16 15 11.7 0 0 + 1 valor 13 

14 Inês Cruz Pereira 16 20 16 17.4 12.2 17 3.4 + 1 valor 17 

15 Joana Inês Pires Freitas 12 17.2 14 12.6 9.8 11.7 2.3 + 1 valor 13 

16 Patrícia Cristina Ascensão 15 18.8 20 15.3 12.1 16.8 3.4 + 1 valor 15 

17 Paula Sofia Rodrigues Pereira 9 12.8 14 8.5 7.8 11.7 2.3 + 1 valor 11 

18 Pedro Daniel Dias Ventura 17 17.6 20 13.7 12 15.4 3.1 + 1 valor 16 

19 Pedro Miguel Fonseca Sequeira 12 17.2 14 16.6 10.5 14.2 2.8 + 1 valor 14 

20 Susana Silva Reis 19 20 20 18 13.5 18.5 3.7 + 1 valor 18 

21 Teresa Isabel Silva Magina 13 18.8 16 12.6 10.6 15.9 3.2 + 1 valor 15 

22 Tiago André Monteiro Fernandes 19 17.6 20 18.3 13.1 17.4 3.5 + 1 valor 18 
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Anexo V - Grelha de Avaliação diagnóstica de Voleibol 

 

Nível 1 – Não Executa     Nível 2 – Executa com dificuldade      Nível 3 –Executa corretamente 

 Alunos 
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Conteúdos Números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

H
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Passe de frente 
em apoio 

                      

Serviço por baixo                       

Manchete                       

Deslocamentos                       

Serviço por cima                       

Bloco                       

Remate                       

Tá
ti

ca
 

Recebedor/Não 
recebedor 

                      

Comunicação 
verbal 

                      

Ajustamento                       

Abrir Espaço                       

Jogo 2x2                       
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Anexo VI - Grelha de Avaliação Sumativa de Voleibol 

 

Nível 1 – Não Executa     Nível 2 – Executa com dificuldade      Nível 3 – Executa razoavelmente     Nível 4 – Executa bem        Nível 5 – Executa Muito bem 

 Alunos 

A
n
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G
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 P
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C
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Conteúdos Números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

H
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d
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o
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Té
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Passe de frente em apoio 4 5 3 5 5 

D
is

p
en

sa
 

Fa
lt

o
u

 

4 5 4 5 3 

D
is

p
en

sa
 

4 

D
is

p
en

sa
 

4 3 3 4 5 3 5 

Passe em suspensão 3 4 3 5 4 3 5 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 5 

Serviço por baixo 3 4 5 5 4 4 5 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 

Manchete 4 4 4 5 4 3 4 2 4 2 5 4 2 4 5 4 3 5 

Deslocamentos 3 4 3 5 4 3 4 2 5 2 4 4 2 3 4 4 3 4 

Serviço por cima 3 4 3 4 3 3 4 3 4 1 4 3 2 4 5 4 2 5 

Bloco 2 3 3 4 4 3 4 2 4 1 5 4 1 3 3 4 4 5 

Remate 2 1 2 4 3 3 4 2 4 1 4 2 1 3 4 4 3 4 

Tá
ti

ca
 

Recebedor/Não recebedor 5 3 3 5 4 4 5 4 4 2 5 4 3 4 5 4 3 5 

Comunicação verbal 5 4 5 5 5 5 5 3 4 2 5 4 3 4 4 5 3 5 

Ajustamento 4 2 2 5 4 3 4 3 4 1 4 3 1 4 4 4 3 4 

Retorno 3 1 2 5 4 4 5 3 4 1 4 3 2 3 4 4 3 4 

Abrir Espaço 3 1 2 5 1 1 5 3 4 1 4 4 1 3 4 4 3 4 

Jogo 4x4 4 4 3 5 4 4- 5 3 4 2 5 4- 3 3+ 4 4+ 4 4+ 
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Anexo VII – Teste Teórico do 1º Período 

 

Agrupamento de Escolas de Águas Santas 

Escola 2/3 Secundária de Águas Santas 

Teste teórico de Educação Física 

11 de Dezembro 2014 

Nome:__________________________________________________ 

Turma:_____________ 
Apreciação: _______________________________     

Professora: _______________________ 

 

 

GRUPO I - Andebol 

1) Assinala as seguintes afirmações como sendo verdadeira (V) ou falsa (F). Cada 

alínea vale 0.5 valores. 

 

1.1) Um jogo de andebol é constituído por 14 jogadores, 7 ofensivos e 7 

defensivos.  

1.2) Cada jogador pode dar, no máximo, três passos com a bola na mão.  

1.3) A bola está fora quando cai em cima das linhas laterias ou de baliza.  

1.4) Quando a bola é reposta pelo guarda-redes de uma das equipas, esta 

pode ser lançada de qualquer lugar do campo.  

1.5) É permitido tocar a bola com as pernas ou com os joelhos.  

 

2) Seleciona a única alternativa que permite obter uma afirmação correta. Cada 

alínea vale 0.5 valores. 

 

2.1) As penetrações sucessivas são uma ação tática de grupo com o objetivo 

de: 

A- Criar inferioridade na equipa adversária. 

B- Criar superioridade numérica após ataques sucessivos ao espaço, e com 

passe rápido para o colega que está na posição a seguir á sua. 

C- Criar superioridade numérica através de ataques sucessivos ao defensor. 
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2.2) O bloco é uma ação técnica que tem como objetivo: 

A- Enviar a bola para o campo adversário. 

B- Intersetar um passe entre dois jogadores adversários. 

C- Intersetar a trajetória da bola após remate da equipa adversária.  

 

 

2.3) O “passe e vai” é uma ação tática de grupo ofensiva que consiste:  

A- Numa ação entre dois jogadores, criando situação de superioridade 

numérica com o objetivo de finalizar. 

B- É um passe simples entre dois jogadores. 

C- É uma ação técnica muito complexa.  

 

3) Identifica as linhas e áreas do campo de andebol: (2 valores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Legenda: 

             1 - _____________________                                   4 - _______________________ 

             2 - _____________________                                   5 - _______________________ 

             3 - _____________________                                   6 - _______________________ 

 

 

 

1 

2 
3 4 5 

6 
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GRUPO II – Voleibol 

 

1) Assinala as seguintes afirmações como sendo verdadeira (V) ou falsa (F). 

Cada alínea vale 0.5 valores. 

 

1.1) Um jogo de andebol é constituído por 12 jogadores, 6 ofensivos e 6 

defensivos.  

1.2) A rotação dos jogadores é realizada no sentido dos ponteiros do 

relógio.  

1.3) A bola está fora quando cai fora das linhas laterais ou em cima das 

mesmas.  

1.4) Efetua-se a rotação das posições sempre que é serviço em qualquer 

uma das equipas.  

1.5) Na manchete, a bola deve tocar nos antebraços. 

 

2) Seleciona a única alternativa que permite obter uma afirmação correta. 

Cada alínea vale 0.5 valores. 

 

2.1) Na execução do passe de frente em apoio o aluno deve: (assinala a 

errada) 

A - Contactar a bola com os dedos bem afastados e à altura da testa, definindo 

um triângulo entre os indicadores e os polegares;  

B - Antebraços fletidos no momento de contacto com a bola;  

C - Flexão/Extensão simultânea dos membros inferiores; 

D – Os pés devem estar juntos. 

 

2.2) A noção de recebedor/não recebedor é uma ação que consiste: 

A – numa ação entre dois jogadores, na qual um deles assume que vai receber 

a bola e o outro deve colocar-se perto da rede. 

B – numa ação individual. 

C – Não é uma ação do voleibol. 

D – Nenhuma das anteriores. 
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3) Desenha nos campos de voleibol, abaixo apresentados, a disposição dos 

jogadores em cada forma de jogo. (2.5 valores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          GRUPO III – Ginástica de Solo 

1) Assinala as seguintes afirmações como sendo 

verdadeira (V) ou falsa (F). Cada alínea vale 0.5 

valores. 

 

1.1) Nas aulas de ginástica abordamos o rolamento á frente, a roda, o apoio 

facial invertido, rolamento á retaguarda e o salto de mãos. 

1.2) A sequência gímnica utilizada na avaliação da modalidade na última aula 

foi a seguinte: avião – roda – apoio facial invertido com saída em 

rolamento á frente – meia volta - rolamento á retaguarda. 

1.3) No salto encarpado no minitrampolim, os membros inferiores e 

superiores devem estar esticados no momento mais alto do salto. 

1.4) No salto engrupado o corpo deve estar em extensão no momento mais 

alto do salto. 

 

Jogo 2x2 Jogo 3x3 Jogo 4x4 
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1) Seleciona a única alternativa que permite obter uma afirmação correta. Cada 

alínea vale 0.5 valores. 

 

2.1) Nas aulas de ginástica abordamos o aparelho minitrampolim. Os 

saltos executados foram: 

A – Salto em extensão, salto engrupado e salto entre mãos.  

B - Salto em extensão, salto encarpado e salto entre mãos. 

C - Salto em extensão, salto engrupado e salto encarpado. 

D – Nenhuma das anteriores. 

 

2.2) A ajuda na roda é realizada: 

A – com as mão nos membros inferiores do executante. 

B – com as mãos nos pés do executante. 

C – com as mãos na anca do executante. 

D – nenhuma das anteriores. 

 

2.3) O rolamento á frente deve ser executado: 

A – na posição de cócoras, com o queixo no peito e as mãos apoiam o solo 

afastadas á largura dos ombros, afastadas do corpo. 

B – na posição de cócoras, com o olhar dirigido para a frente. 

C - na posição de cócoras, com o olhar dirigido para a frente e as mãos no solo 

afastadas á largura dos ombros. 

D - na posição de pé, com o olhar dirigido para a frente e as mãos no solo 

afastadas á largura dos ombros, afastadas do corpo. 

 

 

2) Identifica os aparelhos utilizados nas aulas de Educação Física: (2 valores)  
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GRUPO IV - Atletismo 

 

1) Assinala as seguintes afirmações como sendo verdadeira (V) ou falsa (F). 

Cada alínea vale 0.5 valores. 

 

1.1) Nas provas de estafetas existem dois tipos de pegas do testemunho, 

a ascendente e a descendente. 

1.2) Nas provas de velocidade, os três tipos de partidas abordados nas 

aulas foras a partida baixa, a partida alta e a partida de blocos.  

1.3) Em qualquer tipo de partida existem 3 fases: “aos seus lugares”, 

“pronto” e “vai”. 

1.4) Na passagem do testemunho existe a zona de balanço e a zona de 

transmissão. 

1.5) Aquando da passagem do testemunho, o aluno que o vai receber 

deve estar parado á espera do colega. 

 

 

 

      

          Boa Sorte!!! 
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Anexo VIII – Cartaz de divulgação do Corta- Mato 
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Anexo IX – Cartaz de divulgação da Atividade de Núcleo 
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Anexo X – Boletins de Inscrição da Atividade de Núcleo 
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Anexo XI – Glossário de Treino Funcional 

 

 

TREINO 

FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

BURPEES 
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CLIMBERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUMMY KICKS 
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POLICHINELOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANCHA 

ALTERNADA 
 

 

 

 

 

 

 



L 
 

SKIPPING ALTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKIPPING LATERAL 3 

PASSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LI 
 

AGACHAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARANHA SUBIDA 
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AFUNDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGACHAMENTO COM 

UM APOIO 
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AGACHAMENTO - 

SALTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTO JOELHOS 

ELEVADOS 
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CRUNCH COM 

FITBALL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABDOMINAIS COM 

FITBALL 
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SALTOS LATERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROG JUMPS 
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ABDOMINAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANCE JACKS 
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POGO HIGHT ND LEFT 
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Anexo XII - Os dois circuitos de treino utilizados nas aulas com imagens. 

 

CIRCUITO 1: 

 

 

  

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polichinelos 

 

Mummy Kicks 
Abdominais 

 

Skipping Alto 

 

Climbers 

 

Agachamento 

- Salto 

 

Prancha 

Alternada 

 

Saltos Joelhos 

Elevados 

 

Burpees 

 

Saltos Laterais 
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Stance Jacks 

 

Pogo Higt 
Right and left 

 

Prancha 

Alternada 

 

Burpees 

 

CIRCUITO 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frog Jumps Polichinelos 

 

Abdominais 

 

Skipping Alto 

 

Agachamentos 

 

Mummy Kicks 
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Anexo XIII – Ficha de Objetivos Pessoais no Treino Funcional (Exemplo) 

 

MUMMY KICKS 

 

Nome 5 -2 10 -2 12 -2 24 -2 26 - 2 3-3 5-3 10 - 3 12 - 3 17 - 3 19 - 3 24 - 3 26 - 3 

Ana Garcia              
Ana Pacheco              

Ana Isabel              

André Teixeira              
André Gil              

António              

Bruno              
Cláudia Vieira              

Cláudia Moreira              

Daniel Garcia              

Daniel Martins              
Francisco              

Inês              

Joana              
Patrícia              

Paula              

Pedro Ventura              
Pedro Sequeira              

Susana              

Teresa              
Tiago              
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Anexo XIV – Bateria de Testes FITSCHOOL 

   

 A bateria de testes FITSCHOOL é composta por 6 testes: 

1- Agachamento com torção (TRX) 

 

     

  

 

 

 

 

2- Passe de Peito com bola medicinal no plano sagital 

Ensino Básico: Feminino (3Kg) e Masculino (3Kg) 

Ensino Secundário: Feminino (3Kg) e Masculino (4Kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Equilíbrio em Prancha trocando os mecos de sítio 

Mecos 20 a 25cm.  
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4- Desenvolvimento com Kettlebell 

Ensino Básico: Feminino (6Kg) e Masculino (6Kg) 

Ensino Secundário: Feminino (8Kg) e Masculino (12Kg) 

 

 

  

 

 

 

 

 

5- Saltar á Corda 

  

 

 

 

 

 

 

 

6- Burpees 

 

  


