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RESUMO 

 

Este documento ilustra as vivências de um estudante-estagiário em contexto de 

Estágio Profissional, inserido no 2.º ciclo de estudo conducente ao grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O Estágio Profissional foi 

realizado numa escola situada na Zona do Grande Porto, fui inserido num 

grupo de estágio constituído por três estudantes-estagiários, sob a orientação 

de uma professora orientadora da faculdade e de uma professora cooperante 

da escola. A turma por que fiquei responsável era do 10º ano de escolaridade e 

as turmas partilhadas, com os restantes elementos do Núcleo de Estágio, 

foram uma turma de 5º ano de escolaridade, uma de 4º ano e uma de 3º ano. 

Esta experiência permitiu-me vivenciar uma multiplicidade de vivências 

enriquecedoras para a minha formação enquanto docente e pessoa. Em 

termos de estrutura, o documento é constituído por cinco grandes capítulos: 1) 

Percurso Biográfico, onde retrato o meu percurso académico e desportivo, 

assim como as minhas expetativas iniciais para o Estágio Profissional; 2) 

Enquadramento Institucional, que engloba a contextualização do estágio, bem 

como a caraterização do meio em que fiquei inserido no estágio; 3) Realização 

da Prática Profissional, que engloba todo trabalho elaborado ao longo do 

estágio, designadamente o estudo de investigação relacionado com o Treino 

Funcional; 4) Interação com a Comunidade Escolar, que se reporta às 

atividades em que participei; 5) Considerações Finais, onde, de uma forma 

reflexiva, procuro efetuar um balanço acerca do Estágio Profissional, tomando 

como referência as expectativas iniciais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, PROFESSOR, EDUCAÇÃO 

FÍSICA, PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, TREINO FUNCIONAL 
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ABSTRACT 

 

This document illustrates the experiences of an pre-service teacher in practicum 

context, inserted in the 2nd Cycle of studies leading to a Master Degree in 

Physical Education Teaching in Primary and Secondary Education attended at 

Faculty of Sport at Porto University. The practicum was conducted in a school 

located in the Porto area, in a practicum team of three intern students under the 

supervision of a faculty advisor and a cooperating teacher from school. The 

class that I was responsible for was a 10th grade class and a a 5th grade, a 4th 

grade and a 3rd grade classes, shared with the remaining elements of the 

practicum group. This experience allowed me to live a multitude of enriching 

situations for my training as a teacher and as an individual.  In terms of its 

structure, the document consists of five main chapters: 1) Biographical 

Progress, Where I present my academic and sporting journey, as well my initial 

expectations for the practicum; 2) Institutional Framework, which includes the 

internship contextualization and the environment characterization in which I was 

inserted; 3) Professional Practice Application embracing all the produced work 

over the practicum, mainly the research study related to Functional Training; 

 4) Interaction with the School community, which reports the activities in which I 

took part; 5) Final considerations where, in a reflective way, I try to make an 

assessment about the practicum with reference to the initial expectations.  

 

KEYWORDS: PRACTICUM, TEACHER, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING-LEARNING PROCESS, FUNCTIONAL TRAINING 
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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração do presente documento surge no âmbito da unidade 

curricular Estágio Profissional (EP), que decorreu durante o ano letivo 

2014/2015. Neste espaço formativo tive a oportunidade de recorrer ao 

conhecimento adquirido ao longo da formação anterior, especialmente no ano 

anterior - 1º ano no Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). Durante o EP vivenciei diversas experiências relacionadas com o 

processo de ensino-aprendizagem e com a integração e interação junto da 

comunidade escolar. Neste contexto, a elaboração deste relatório visa colocar 

em formato papel o trabalho desenvolvido ao longo do EP, em resultado de 

uma reflexão cuidada acerca de que realizei ao longo do ano.  

Sendo o EP a “última” etapa da formação para a profissão docente, a 

FADEUP estabelece protocolos com várias escolas de forma a criar condições 

para que os professores-estagiários acedam à prática de ensino 

supervisionada. Assim, o meu EP foi realizado num agrupamento de uma 

escola da Zona do Grande Porto, num núcleo de estágio com três elementos. 

Os Núcleos de Estágios (NE), devem trabalhar em cooperação ao longo de 

todo o ano letivo, partilhando conhecimentos, preocupações, sucessos e 

insucessos. Felizmente tive a sorte de estar inserido num NE que funcionou de 

forma coesa, tornando-se num grande alicerce para o sucesso alcançado.  

Em suma, este documento é apenas, e só, a tentativa de relatar as 

vivências, sucessos, dificuldades, conquistas e sentimentos que decorreram 

durante este período no qual realizar o EP, e que em tanto contribuiu para a 

pessoa que sou hoje. 

Em termos de estrutura o presente documento encontra-se dividido em 

cinco grandes capítulos: 1 – Percurso Biográfico; 2 – Enquadramento 

Institucional; 3 – Realização da Prática Profissional; 4 – Interação com a 

Comunidade Escolar; 5 – Considerações Finais. 

           O primeiro capítulo é dirigido ao enquadramento biográfico, onde é 

retratado o percurso pessoal, desportivo, profissional, bem como uma breve 



 

6 
 

referência às minhas expectativas iniciais referentes ao Estágio Profissional. O 

segundo capítulo caracteriza a Escola, o Grupo de Educação Física, o Núcleo  

de Estágio e a turma que acompanhei ao longo do ano letivo. O terceiro 

capítulo é reservado à “Realização da Prática Profissional”. Este capítulo está 

subdividido em três subcapítulos: 1- “Organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem”, onde são abordadas as questões da conceção, planeamento, 

realização e avaliação; 2- “Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade”, que espelha as atividades realizadas ao longo do ano letivo; 3- 

“Desenvolvimento Profissional” onde é desenvolvido o estudo de investigação-

ação. O quarto capítulo é direcionado à conclusão do relatório de estágio, 

tendo por base todo o trabalho desenvolvido e todas as experiências 

vivenciadas ao longo do ano letivo. No quinto e último capítulo é realizada uma 

pequena reflexão final acerca de todo o processo. 

A realização deste relatório de estágio tornou-se num verdadeiro 

desafio, visto que uma das minhas maiores dificuldades, ao longo de todo o 

ano, centrou-se na realização das reflexões individuais, que retratam as 

experiências vividas, designadamente os problemas que enfrentei e os 

sucessos alcançados. 
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2. PERCURSO BIOGRÁFICO 
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2.1 Identificação 

 
Figura 1 – Identificação Pessoal 

 
2.2 Percurso Desportivo 

 

Desde muito cedo que o desporto esteve presente na minha vida. Iniciei 

a prática desportiva por volta dos 5 anos de idade, por influência do meu irmão 

mais velho. A modalidade eleita foi o andebol. Numa fase inicial encarei o 

desporto como um espaço de divertimento e onde podia estar com os meus 

amigos. Nesta fase a vertente competitiva do desporto era-me completamente 

indiferente. 

Um elemento que condicionou a vivência desportiva foi o facto de até 

aos 10 anos ter sido uma criança com excesso de peso, e, naturalmente, com 

algumas dificuldades físicas. Esta condição fez com que algumas vezes me 

sentisse excluído nos momentos de competição. Com efeito, nesses momentos 

nunca senti apoio do meu treinador; que de treinador apenas tinha o nome. 

Este era apenas um humilde carpinteiro, sem qualquer formação na área do 

ensino/treino. 

Face a este enquadramento, considero que ao longo de vários anos 

apenas andei a passar o tempo. No entanto, por volta dos 11 anos um clube 

interessou-se por mim e pelo meu irmão fazendo acender em mim uma chama 
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que me fez querer mudar. O objetivo era sentir-me mais valorizado. Felizmente, 

essa mudança ocorreu e transformou a minha vida para melhor. A partir deste 

momento passei a adorar o treino e a competição. Paralelamente, perdi 

bastante peso. Este foi o fator determinante que me manteve motivado. No 

entanto, penso que o principal motivo desse “sucesso” foi, sem dúvida, o 

empenho e interesse que o treinador tinha em relação à equipa e aos 

jogadores individualmente. Este fazia com que todos se sentissem parte 

integrante da equipa e do seu sucesso, conseguindo, assim, ter a empatia do 

grupo, mantendo-o focado no trabalho. Talvez não fosse indiferente o facto de 

este treinador ter formação académica na área da Educação Física. 

Após cerca de 2 anos a trabalhar com este treinador, fui chamado à 

seleção de Aveiro, para o escalão superior ao meu. A partir desse momento a 

minha caminhada no desporto começava a tornar-se mais séria. Assim, passei 

a ambicionar ser atleta profissional. Sonho este que era comum à maioria dos 

jovens. 

Fruto do trabalho que ia desenvolvendo e devido ao sucesso que a 

equipa ia alcançando, quase fomos campeões nacionais de iniciados. Esta 

prestação deu-me alguma projeção a nível local e nacional, levando a que 

outros clubes demonstrassem interesse por mim. Um dos clubes interessados 

era o S. Bernardo, que na altura era uma potência a nível nacional, 

principalmente ao nível de formação, com presença assídua nas fases finais. 

As coisas corriam lindamente e no ano seguinte, com a subida da 

maioria dos atletas para o escalão seguinte, ganhei muito protagonismo. Este 

destaque levou-me à titularidade na seleção de Aveiro, tendo-me sagrado 

campeão nacional. 

Face a esta progressão considerei estar mais perto de alcançar o meu 

sonho de ir à Seleção Nacional. Ambicionei uma mudança para um clube com 

outros objetivos, de forma a alcançar a desejada convocatória. Deste modo, 

passei a dedicar-me exclusivamente ao treino. Mas a notícia que chegou foi 

que não tinha sido um dos selecionados. No meu lugar foi chamado um jogador 

da minha seleção, que na altura tinha pouca influência na equipa. Nesse 



 

11 
 

momento apoderou-se de mim uma frustração imensa, que me levou a desistir 

de praticar andebol. O meu sonho. O meu grande objetivo, diluiu-se, deixando-

me muito desanimado.  

Felizmente, tive um grande apoio da minha família, que sempre me 

sensibilizou para a importância dos estudos e de sermos persistentes na luta 

por aquilo que queremos. No entanto, naquele momento esses valores não me 

interessavam. Tinha falhado e por isso, para mim, não fazia sentido continuar.  

Passadas algumas semanas tive uma conversa muito séria com o meu 

pai. Este tinha como objetivo fazer reverter o rumo que na altura as coisas 

levavam. Durante a conversa ele conseguiu com que eu percebesse a 

importância de não desistir e de não cair ao primeiro obstáculo. Chorei..chorei 

muito, mas no dia seguinte estava a treinar. 

Ultrapassei o fracasso, mas passei a controlar a minha ambição, de 

forma a proteger-me de um possível novo insucesso. Nesta altura já tinha a 

noção que dificilmente conseguiria atingir o topo. 

Mas eis que chegou ao clube um novo treinador, que me integrou na 

equipa de juniores, embora ainda tivesse idade de juvenil. Esta situação não 

era algo que me entusiasmasse pois a subida ao escalão acima foi algo 

recorrente ao longo da minha formação. No entanto, aquele treinador mexia 

com a equipa, conseguia passar-nos toda a paixão que ele tinha pelo treino e 

pelo jogo. 

Na altura, devido ao desempenho que a equipa teve no ano anterior os 

objetivos eram muito modestos, mas com o decorrer da época as coisas iam 

correndo bem até a equipa atingir a qualificação para a fase final da 

competição. Este sucesso continuava a alimentar a minha chama interior, bem 

lá no fundo continuava a manter o sonho de ser profissional. 

Terminada a época, e já no início da época seguinte, passei a júnior de 

1º ano, e fui informado que iria ser integrado na equipa sénior, que disputava a 

1ª Divisão Nacional de Seniores. Na altura acima apenas existia a Liga 

Profissional. 
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Fiquei em êxtase! Ia passar a ser o jogador mais novo de sempre na 

equipa sénior do clube, com apenas 16 anos, pois apenas faria 17 em Outubro. 

Inicialmente o que seria um sonho tornou-se rapidamente num pesadelo! O 

treinador não apostava em jovens, pelo que eu e outros jogadores mais novos 

durante dois anos quase não tivemos oportunidades de jogar, servimos apenas 

para fazer número nos treinos. Após esta nova adversidade, decidi abandonar 

o clube, pois as perspetivas de jogar no ano seguinte não eram muitas. 

No início de Junho desse ano, tinha tudo acordado para ir para um clube 

da 3ª Divisão, com a promessa de jogar regularmente na equipa sénior, mas do 

meio do nada veio a notícia que o treinador tinha sido despedido. Na altura a 

notícia já não me interessava, pois tinha acabado de tomar a decisão de sair.  

Mas ei que é anunciado um novo treinador, o Luís Santos, ex-treinador 

adjunto do Futebol Clube do Porto, que era o campeão nacional. Este trazia a 

fama de gostar de trabalhar com jovens. Neste contexto, e tendo em conta a 

ação do presidente do clube que me procurou convencer a ficar mais um ano, 

com a promessa que com trabalho teria a minha oportunidade, decidi ficar. Dei 

a mim mesmo uma nova e última oportunidade de mostrar o meu valor, no meu 

clube de coração. 

Foi sem dúvida a melhor decisão que tomei! Nesse mesmo ano 

consegui na 2ª metade da época jogar a titular e assumir um papel importante 

na equipa. Aos 21 anos fui nomeado um dos capitães da equipa, tornando-me 

num dos capitães mais novos de sempre do clube. Após 2 anos de trabalho 

conseguimos no 3º ano alcançar o título de campeões nacionais da 2ª divisão 

de Seniores, subindo assim à primeira 1ª divisão nacional, atingindo o topo do 

andebol nacional (entretanto a liga tinha terminado, havendo uma restruturação 

das divisões). 

Finalmente o sonho de criança tinha sido alcançado: ser atleta 

profissional e atingir o topo em Portugal! Todas as dificuldades por que passei 

levaram-me a refletir sobre a importância de ter alguém competente durante o 

processo formativo.  
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O papel dos treinadores foi determinante para que tivesse alcançado 

sucesso. Sem eles teria sido impossível. Esta ajuda levou-me a querer 

participar e ajudar no crescimento dos mais novos, fazendo com os outros o 

que alguns fizeram por mim. 

Após estas vivências, aos 20 anos, surgiu o interesse por iniciar a 

carreira de treinador na formação. Tinha a convicção que poderia ter um papel 

ativo junto dos mais novos, principalmente por ter estado no topo e logo de 

seguida no fundo.  

As minhas experiências e aprendizagens poderiam contribuir para a 

formação de futuros atletas. A partir desse momento não mais abdiquei de ser 

treinador. 

A alegria e entusiasmo que as crianças trazem para o treino fascina-me. 

Dá-me vontade de ir mais além no papel de professor/treinador. É desta 

vontade que nasce o gosto por ensinar, por contribuir para a evolução do 

atleta/aluno, procurando formar jovens responsáveis, futuros cidadãos da 

nossa sociedade, que cada vez mais está órfã de valores e princípios. 

Atualmente, além de treinador também exerço funções de Diretor 

Técnico e Personal Trainer de um ginásio em Avanca, que serve de suporte ao 

clube Associação Artística de Avanca. 

 

2.3. Percurso Académico 

 

O meu percurso começou no infantário, em Pardilhó, instituição onde 

permaneci até atingir a idade para ingressar no 1º ano de escolaridade. Este 

novo ciclo, até ao 9º ano, foram realizados no Agrupamento de Escolas de 

Pardilho. 

Este trajeto foi marcado pelo facto de não ter interesse em continuar a 

estudar, tendo apenas como objetivo, ano após ano, transitar de ano, não 

dando importância às notas. Posso mesmo dizer, que, por vezes, fui um aluno 

problemático. Assim, no 8º ano não transitei de ano. Além do choque de 

reprovar, o facto de me separar dos meus amigos de sempre mexeu comigo. 
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Para ajudar, tive o azar, ou sorte, de ser inserido numa turma na qual não me 

sentia integrado. Sai da melhor turma da escola, para uma das piores. 

Este choque fez com que tivesse alterado totalmente a maneira como 

encarava os estudos. Passei a procurar ter boas notas, a projetar um futuro, a 

querer ser alguém. Simplesmente não queria continuar naquele contexto de 

pertencer ao grupo dos “piores”. 

Procurando encontrar uma área na qual me enquadrasse rapidamente 

olhei para a área do desporto. O facto de ter sido sempre um aluno de nota 

máxima na disciplina, conjugada com o facto de praticar desporto à bastante 

tempo fez com que decidisse realizar o ensino secundário no curso 

Tecnológico de Desporto, na Escola Secundária Júlio Dinis. 

Durante o percurso no secundário, fui um aluno razoável, cumprindo 

sempre os objetivos propostos. Terminado este ciclo decidi concorrer ao ensino 

superior, concretamente a Ciências do Desporto, na Escola Superior de 

Educação, no Porto. O facto de lá ter amigos pesou na minha decisão. 

Consegui concluir a licenciatura com normalidade, terminando com uma 

média de 14 valores. Nesse momento tive, novamente, de decidir se 

prosseguiria estudos e em quê! À primeira questão foi relativamente fácil 

responder, pois, após consultar alguns professores, percebi que apenas com a 

licenciatura não tinha grandes possibilidades de trabalhar na área. Assim, 

faltava apenas a faltar definir a área em que iria realizar o mestrado. 

O facto de desde cedo estar ligado à área do treino fez com que 

inicialmente optasse pelo Mestrado em Alto Rendimento, pois era efetivamente 

algo que me motivava. No entanto, depois de falar com algumas pessoas da 

área, treinadores e professores, percebi que talvez não fosse uma boa opção 

pois é uma área muito específica. Assim, optei pelo Mestrado 2º Ciclo em 

Ensino de Educação de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários 

na FADEUP, pois dar-me-ia habilitação profissional para a docência e 

simultaneamente competência e conhecimento relacionado com o trabalho que 

pretendia desenvolver nos escalões de formação. 
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Inicialmente foi um choque! A carga de trabalhos era altíssima, não tinha 

mãos a medir. O facto de na altura jogar na 1ª Divisão Nacional complicava 

ainda mais. Apesar deste choque inicial, com o tempo aprendi a coordenar 

melhor o tempo, de forma a conseguir dar resposta a tudo.   

É com imenso orgulho que estou a elaborar este último “trabalho” que 

representa todo os esforços e sacrifícios que fui fazendo ao longo do meu 

percurso académico. Tive a sorte de fazer grandes amizades e aprender 

imenso com todas as pessoas com as quais tive a sorte de me cruzar, durante 

mais ou menor tempo, mas que de alguma forma deixaram a sua marca em 

mim. 

 

2.4. Expectativas Iniciais 

 

O Estágio Profissional (EP) é considerado a última etapa dos últimos 5 

anos de trabalho, que iniciei com o único objetivo de me tornar professor de 

Educação Física. 

Na verdade, tinha a plena noção que seria o ano que mais exigiria de 

mim, não só por ser o culminar de todo o percurso académico, mas também 

porque iria passar a assumir as responsabilidades de um professor, algo que 

apenas tinhas vivenciado no ano anterior nas Didáticas. 

Dar aulas esporadicamente é diferente de ter responsabilidade sobre 

todo o processo de ensino-aprendizagem. Se falhasse seriam os alunos que 

sairiam prejudicados (!), e isso jamais poderia acontecer. 

A integração numa escola era algo que me fascinava. Deixaria de ser 

aluno e passaria a ser o "Professor Pedro Silva". Deixaria de chamar professor 

e passaria a chamar colega, passaria a ser respeitado, não por ser popular, 

mas por ser professor. Numa fase inicial, por não estar habituado, foi estranho. 

Mas este ambiente foi sem dúvida algo que me motivou e fez com que dia após 

dia procurasse dar o melhor de mim, na procura de tomar as melhores opções. 

O que expectava da professora cooperante era que tivesse um papel 

bastante ativo na minha integração e evolução enquanto professor e pessoa. 
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Esperava receber feedbacks que me ajudassem a percorrer o meu caminho de 

aprendizagem. 

No que concerne à lecionação, esperava ser capaz de corresponder às 

necessidades dos alunos. Assim, esperava ser capaz de planear e conduzir as 

aulas de forma adequada. Esperava poder ficar responsável por uma turma do 

secundário, pois considerava o facto de trabalhar frequentemente com 

adolescentes dessa faixa etária pudesse ser útil. Expectava ainda poder utilizar 

nas aulas experiências adquiridas na atividade de treinador. 

Em suma, acima de tudo ambicionava promover um ensino de qualidade 

e passar aos meus alunos a paixão que sentia pelo desporto. O pensamento 

que imperava era que se o conseguisse me sentiria concretizado. 

Por último, esperava ter a sorte de ser inserido num NE que trabalhasse 

em conjunto, em que a cooperação entre todos os elementos marcasse 

presença. Esperava que pudessemos ser o suporte uns dos outros. 

Pessoalmente, considerei que o tipo de núcleo de estágio em que fosse 

integrado seria determinante para o sucesso do meu EP. O facto de manter a 

minha atividade profissional, da qual não podia abdicar, que me ocupava muito 

tempo, fazia-me ter receio de não conseguir conciliar tudo. Por este motivo, a 

dinâmica do NE seria crucial para “levar o barco a bom porto”. Tinha a maior 

convicção que com cooperação, entreajuda e trabalho em equipa, todos os 

elementos do NE beneficiariam na sua aprendizagem e o caminho tornar-se-ia 

mais fácil. 
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INSTITUCIONAL 
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3.1 O Contexto de Estágio 

 

De forma a realizar o EP foi necessário definir as prioridades nas 

escolas em que gostaria de realizar esta unidade curricular. Desde logo defini a 

proximidade com a minha área de residência como fator determinante, para, 

assim, conseguir conciliar a minha atividade profissional com o EP. A escola 

localizada em Espinho foi a minha segunda opção. 

Espinho é uma cidade que pertence ao distrito de Aveiro, com cerca de 

21 500 habitantes. Está incluída na Região Norte e sub-região do Grande 

Porto, pertencendo ainda à Área Metropolitana do Porto. 

Cidade reconhecida nacionalmente, devido ao facto de estar localizado 

junto à beira-mar, assim como pelo casino que projeta o nome da cidade por 

todo o país. Os clubes desportivos também desempenham um papel 

importante na divulgação da cidade, onde se destaca o Sporting Clube de 

Espinho, que é um clube centenário. 

Em termos desportivos a cidade oferece um grande leque de 

modalidades: Atletismo, Andebol, Futebol, Futsal, Hóquei em Patins e de Sala, 

Natação, Voleibol, Ginástica, Badmínton, Ténis, Artes Marciais, Polo Aquático, 

Esgrima e Dança. Com uma oferta desportiva tão alargada os cidadãos 

encontram sempre algo que se enquadre nas suas necessidades e/ou 

características. Esta grande diversidade, à partida, pode facilitar o trabalho dos 

professores na promoção de hábitos de vida saudáveis. O incentivo aos alunos 

da prática de desporto, além das aulas de Educação Física, está assim 

facilitado. 

A escola foi criada em 1956, pelo Decreto nº40 725 do Ministério da 

Educação Nacional (Direção – Geral do Ensino Técnico Profissional), como 

escola técnica profissional com o nome Escola Industrial e Comercial. Já o 

atual Agrupamento “nasce de um processo de reorganização da rede escolar 
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ocorrido sobretudo no decorrer do ano letivo de 2011/2012, resultando da fusão 

de 3 escolas”1 (p. 9). 

De acordo com os dados disponibilizados no Projeto Educativo da 

Escola existem cerca de 352 profissionais a atuar no agrupamento, dividindo-

se entre Pessoal docente (249) e Pessoal não docente (103). 

Em termos de infraestruturas (Figura 2) a escola é constituída pelos 

seguintes edifícios: bloco AD (serviços administrativos, sala do corpo docente, 

direção, sala dos Diretores de Turma e outros gabinetes de apoio), quatro 

blocos secundários onde se encontram as salas de aula (A1, A2, A3, A4, sendo 

que no último bloco se encontram os laboratórios de Informática e 

Eletrónica/Eletrotecnia, assim como a Reprografia). No bloco A5 localiza-se o 

Bufete, o Refeitório e o Auditório.  

No que concerne às infraestruturas para a prática da Educação Física 

existe no interior: um ginásio, um pavilhão polidesportivo, uma sala de condição 

física, quatro balneários (2 masculinos e 2 femininos), gabinete para os 

professores, bancada e a sala de arrumos. Na parte exterior estão disponíveis 

2 campos, um preparado para abordar o basquetebol, com bancada, e o outro 

permite a prática de futebol, andebol e basquetebol. Por baixo da bancada 

existem quatro balneários (2 masculinos e 2 femininos). Há ainda uma pista 

com caixa de areia, um campo de voleibol e um local para realizar a corrida de 

velocidade de 40 metros. Para além das instalações anteriormente referidas, a 

piscina municipal (Figura 3), disponibilizada pela Câmara, permite lecionar 

natação. 

Esta qualidade nas instalações permite que o professor tenha 

possibilidade de lecionar a maioria dos desportos, podendo ajustar as suas 

escolhas ao requerido no Programa Nacional de Educação Física (PNEF) e 

tendo em conta as características e necessidades dos alunos. O objetivo é 

tornar as aulas mais motivadoras para os alunos, mantendo-os comprometidos 

com a disciplina. No entanto, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio nas 

escolhas, pois nem todos irão ficar satisfeitos com as modalidades 

                                                           
1
 In Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas X, 2013-2016 



 

17 
 

selecionadas, criando algum conflito. Para evitar este tipo de problema, o 

professor deve procurar equilibrar o processo de seleção de forma a atender à 

generalidade dos alunos.  

 

 

Material 

Depois de elaborar uma breve análise do inventário (Anexo 7), pode 

concluir que o material disponível é suficiente e está em bom estado geral para 

planear as aulas durante o ano letivo.  

Com o material existente na escola tive a possibilidade de poder abordar 

as seguintes modalidades: basquetebol, futebol, voleibol, andebol, atletismo, 

ginástica, corfebol, badminton, ténis, patinagem, judo, atividades de ar livre e 

orientação. De salientar que a escola irá adquirir no mês de Janeiro material 

especifico para o treino funcional, aumentando assim o seu leque de opções. 

 

3.2 O Núcleo de Estágio 

 

A curiosidade de perceber o funcionamento do EP levou-me a procurar 

colegas de anos anteriores que já tivessem esta experiência. O objetivo era 

recolher alguma informação acerca das suas vivências, de forma a poder 

preparar-me. Nos vários diálogos que fui tendo foi unânime a importância que 

todos deram à constituição e funcionamento do NE. Ter a possibilidade de ficar 

inserido num NE que funcionasse bem era determinante para o sucesso do EP. 

Figura 2 – Planta da Escola Figura 3 - Piscina 
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Estar inserido num NE que fosse unido, coeso e flexível iria ser 

importante na realização das tarefas que teriam que ser elaboradas em grupo. 

Desta forma, foi com alguma ansiedade que aguardei pela colocação nas 

escolas e consequente formação dos NE. Assim que os resultados foram 

publicados, verifiquei que um dos elementos tinha feito parte da minha turma 

no 1º semestre no primeiro ano. Este facto era importante porque o processo 

de adaptação à escola seria facilitado por ter alguém que já conhecia. Em 

relação ao outro elemento não o conhecia, no entanto ele tinha feito parte da 

turma de uma colega minha, pelo que me apressei a recolher algumas 

informações que pudessem facilitar a minha integração. 

A minha curiosidade foi desfeita no primeiro dia, em que tivemos a 

possibilidade de conhecer a professora cooperante e os colegas do NE. Após a 

apresentação de todos, fiquei com boa opinião. Ambos tinham passado 

desportivo, assim como eu, e passaram a ideia de serem pessoas calmas e 

organizadas. Fiquei logo com sensação que poderíamos funcionar bem. Este 

contacto foi seguido de uma visita à escola, de forma a conhecermos as 

infraestruturas, funcionários e direção da escola.  

Face à necessidade de elaborar os primeiros trabalhos em conjunto 

surgiu o momento de nos reunirmos para em juntos darmos resposta às 

tarefas. A partir deste momento tive a certeza que iriamos funcionar bem, pois 

ao longo de todo o trabalho existiu da parte de todos os elementos uma partilha 

saudável de opiniões, assim como cedências, não havendo ninguém a adotar 

posições de intransigência ou de “sabichão”. O trabalho em equipa começou 

logo a acontecer! Desde logo, ficou claro para todos a importância que todos 

teríamos no sucesso uns dos outros. Assim, teríamos que estar em sintonia 

para podermos atingir os nossos objetivos. 

As relações foram sendo fortalecidas ao longo do tempo, fruto do 

contacto frequente, pelo que nos fomos conhecendo e moldando às 

características de cada um, melhorando assim a eficácia na comunicação e do 

trabalho em equipa. Este contacto foi permanente ao longo de todo o ano. Tão 

frequentes que mesmo quando os trabalhos eram individuais não 
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dispensávamos a opinião dos outros elementos. Desta forma partilhávamos o 

conhecimento entre os três, tornando o processo uma grande fonte de 

aprendizagem.  

Num contexto de partilha e dinâmica social entre os vários elementos do 

NE desponta a conceção de comunidade de prática. Segundo Wenger (1998) 

as comunidades de prática são grupos de pessoas que dividem preocupações 

por algo que fazem e aprendendo como fazê-lo quanto melhor for a forma 

como interagem. Posso assim afirmar que enquanto NE fomos uma verdadeira 

comunidade, um grupo de professores estagiários que tinha como principal 

objetivo realizar o EP da melhor forma possível. Assim, moldámos as 

características individuais de forma a nos adaptarmos e podermos trabalhar em 

equipa, aproveitando o melhor de cada um. Desta forma, e como mencionado 

por Batista et al. (2012), cada elemento do núcleo assumiu um papel definido e 

responsabilidade dentro do grupo. 

As observações das aulas e as reuniões em NE foram essenciais para a 

minha evolução. Através delas, passei a encarar os erros identificados por eles 

(colegas de NE e professora cooperante) como forma de reflexão e 

autoavaliação da minha prestação, levando-me a procurar novas metodologias 

e estratégias. Tal como refere Nóvoa (2009, p.8) é a “reflexão coletiva que dá 

sentido ao desenvolvimento profissional dos professores.”. 

Todo o trabalho foi facilitado pelo ambiente que nos rodeava. De facto, 

sempre existiu um clima harmonioso e positivo que favoreceu a interação entre 

os elementos do NE, assim como entre todo o grupo de Educação Física. Este 

foi um fator que facilitou não só a nossa integração, como ajudou na resolução 

de alguns problemas que foram aparecendo ao longo do EP. 

Em suma, sem a ajuda e cooperação do NE jamais teria conseguido 

concluir o meu EP. O papel dos meus colegas foi determinante na construção 

da minha identidade profissional. Foram o meu suporte ao longo de todo o EP. 

Estes compreenderam os meus condicionalismos, resultantes da minha 

atividade profissional, e procuraram ajudar-me sempre que necessário. Da 

mesma forma procurei ajudá-los, cooperando sempre que eles precisaram. 
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3.3 A Minha Turma 

 

Na primeira reunião de departamento foram atribuídos os horários e 

respetivas turmas a cada professor, designadamente à professora cooperante 

que ficou com três 10º anos, um 5º ano, um 3º ano e um 4º ano. 

Posteriormente, em reunião de núcleo de estágio e de forma aleatória, foi feita 

a distribuição das turmas pelos elementos do núcleo de estágio. Eu fiquei com 

um 10º ano, como turma residente e o 5º ano partilhado com os restantes 

elementos do núcleo. 

Não havendo muitas informações acerca da turma residente, apenas tive 

a informação que era constituída por 25 alunos, em que apenas 19 estavam 

inscritos na disciplina de Educação Física, significando que alguns alunos eram 

repetentes ou que tinham mudado de curso. As idades encontravam-se entre 

os 14 e 17 anos (Gráfico 1), com predomínio de alunos do género feminino 

(62%, que correspondem a 13 alunos). (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tomada de conhecimento destes dados remeteu-me para a inevitável 

comparação com a equipa de andebol, que treinava na altura. Ambos os 

grupos se encontravam dentro da mesma faixa etária, pelo que considerei que 
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Gráfico 1 – Idade Alunos 

 

Gráfico 2 – Género Alunos 
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isso poderia facilitar a minha intervenção junto da turma, visto já estar 

habituado a trabalhar e a relacionar-me com adolescentes da mesma idade. No 

entanto, à medida que o tempo foi avançando fui percebendo as enormes 

diferenças existentes entre a minha turma e a equipa que orientava. Tal 

constatação obrigou-me a adotar posturas diferentes nos dois contextos. Os 

meus atletas já trabalhavam comigo há algum tempo (4 anos) e por isso já 

tinham rotinas incorporadas e um relacionamento comigo de bastante 

proximidade, permitindo-me interagir com eles de uma forma bem mais aberta. 

Na procura de conhecer melhor os alunos recolhi mais informações e 

elaborei, em conjunto com o NE, uma ficha individual do aluno (Anexo 1), a ser 

preenchida na primeira aula. O principal objetivo passava por recolher 

informação caracterizadora dos alunos. A ficha era composta por sete áreas: 

Informações Pessoais, Agregado Familiar, Encarregado de Educação, 

Percurso Escolar, Percurso Desportivo; Hábitos Diários e Histórico Médico. 

Holly (1992) afirma existirem inúmeras variáveis que são preponderantes e 

influenciam a forma como o professor pensa e sente as suas decisões, ao 

longo do processo de ensino, pelo que os dados caraterizacionais são 

elementos importantes à preparação do ensino. Importa assim saber quem 

eram como alunos, qual o contexto social em que cresceram e aprenderam. 

Este conhecimento foi importante para definir a abordagem a ter junto da 

turma. Por exemplo, através desta ficha tive a informação que em termos de 

prática desportiva a maioria da turma não praticava desporto fora do contexto 

escolar, dessa forma eu teria de ter cuidado com os exercícios selecionados, 

para que os alunos conseguissem obter sucesso.  

Na primeira aula, procurei observar o modo como os alunos se 

comportavam, designadamente a postura em sala de aula e modo como 

interagiram entre si e comigo. Na altura procurei identificar os alunos que 

assumiam papéis de liderança dentro da turma e os que denunciavam uma 

postura negativa em relação à disciplina. Considerava que estes dados seriam 

importantes para a planificação das aulas, porquanto poderia recorrer aos 

líderes em benefício da turma, que era uma estratégia que queria adotar. 
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Destes líderes esperava que colaborassem no processo de evolução dos 

colegas.  

Nas aulas seguintes realizei a avaliação diagnóstica da aptidão física 

com a aplicação da bateria de testes do fitnessgram, concretamente nos 

seguintes testes: Abdominais, Vai e Vem, Extensão de Braços, Extensão do 

Tronco e Senta e alcança. Foi também avaliada a Impulsão Horizontal e a 

Velocidade 40 metros, testes que o protocolo do grupo de EF da escola 

contemplava. Através destes testes pude aferir o nível em que a turma se 

encontrava em termos de aptidão física.  

Constatei que no teste Vai e Vem (Gráfico 3) grande parte da turma se 

encontrava na zona não saudável de aptidão física (67%). 

 

 

 

 

 

 

 

No teste da Extensão do Tronco (Gráfico 4) verifiquei que a maioria dos 

alunos (70%) se encontrava dentro da zona saudável de aptidão física. 
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Gráfico 3 – Teste Vai e Vem 

 

Gráfico 4 – Teste Extensão do Tronco 
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Relativamente ao teste onde era avaliado a Extensão de Braços (Gráfico 

5) conclui-se que (60%) dos alunos conseguiu atingir a zona saudável de 

aptidão física. No entanto, (30%) dos alunos encontram-se na zona não 

saudável de aptidão física. 

 

No teste do Senta e Alcança (Gráfico 6 e 7) este foi realizado em ambas 

as pernas. É possível observar que no teste realizado à perna direita a maioria 

dos alunos (55%) conseguiu atingir a zona saudável de aptidão física. No 

entanto, o teste quando aplicado à perna esquerda a taxa de insucesso 

aumenta, havendo (55%) dos alunos a ficarem na zona não saudável de 

aptidão física.   
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Gráfico 5 – Teste Extensão de Braços 

Gráfico 6 – Teste Senta e Alcança – Perna Direita 

 

Gráfico 7 – Teste Senta e Alcança – Perna 
Esquerda 
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O teste de Abdominais (Gráfico 6) mostra que grande parte dos alunos 

(80%) atingiu a zona saudável de aptidão física. Existindo uma minoria (10%) 

que se encontram dentro da zona não saudável de aptidão física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através dos dados recolhidos com a aplicação dos testes referidos 

anteriormente decidi ser necessário melhorar a condição física geral dos 

alunos. Optei dessa forma por introduzir um circuito de treino funcional no final 

de cada aula, seguido de um momento de alongamentos. Estas estratégias 

tinham como principal objetivo desenvolver as diferentes capacidades 

condicionais dos alunos, procurando que a sua evolução fosse acompanhando 

e auxiliando o trabalho técnico e tático em cada aula. 

Após concluir os testes acima referidos, passei para a avaliação das 

modalidades, mais concretamente do Andebol, Voleibol, Basquetebol e 

Ginástica. Os resultados indicaram que em todas as modalidades, excluindo o 

Andebol, existia uma percentagem superior a 50% de alunos no nível 

introdutório. Este dado indicava que a turma, em termos gerais, se encontrava 

praticamente num nível introdutório nas diversas modalidades. Como é 

possível observar (Figura 4) na modalidade de basquetebol a maioria dos 

alunos não consegue executar as habilidades básicas, como receção e 

desmarcação.  
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Gráfico 6 – Teste Abdominais 
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De referir que de entre os elementos da turma, apenas 2 alunos 

praticavam desporto extraescolar, podendo ser um fator que justifique o baixo 

desempenho dos alunos. 

 

 

No que concerne ao comportamento, era uma turma que não 

apresentava casos de indisciplina, contudo tendiam a apresentar uma atitude 

bastante passiva nas aulas, isto é, eles faziam o que lhes pedia, mas apenas o 

necessário. Não eram proactivos na procura de melhorarem. Tendo em 

consideração esta característica da turma coloquei como preocupação no 

processo de planeamento a necessidade de planear aulas dinâmicas, de forma 

a ter sempre os alunos envolvidos nas tarefas, sem tempos mortos, que os 

inibisse de adotar uma atitude passiva nas aulas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Avaliação Diagnóstica Basquetebol 
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4.1. Conceção do Ensino 

 

A conceção do processo de ensino deve ter em conta que ser professor 

vai muito além da transmissão de conteúdos. A preparação da ação educativa 

requer um trabalho intensivo antes da sua aplicação no terreno. Segundo 

Alarcão (1996, p. 176), “Os professores desempenham um importante papel na 

produção e estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem de um 

forma situada na e sobre a interação que se gera entre o conhecimento 

científico (…) e a sua aquisição pelo aluno, refletem na e sobre a interação 

entre a pessoa do professor e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a 

sociedade em geral. Desta forma, têm um papel ativo na educação e não um 

papel meramente técnico que se reduza à execução de normas e receitas ou à 

aplicação de teorias exteriores à sua própria comunidade profissional.” 

Neste processo não podem ser descuradas as questões inerentes à 

própria disciplina, ou seja, quais as competências gerais e específicas a 

atingirem, o que ensinar e como ensinar para atingir determinados propósitos, 

neste caso específico da Educação Física.  

 

4.2 Planeamento 

 

Uma das tarefas centrais do professor passa por organizar e planear o 

processo de ensino-aprendizagem. Esta tarefa de estruturação do ensino 

permite ao professor ter uma intervenção eficiente e adequada às 

características e necessidades dos seus alunos, promovendo o seu sucesso. 

Rink (1993) sustenta que o planeamento é o desenho e a sequência adequada 

para a aprendizagem dos alunos.  

Na perspetiva do ensino, e segundo Bento (1987, p. 9), “todo o processo 

de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e 

conteúdo dos programas ou normas programáticas de ensino, nomeadamente 

na conceção de formação geral, de desenvolvimento multilateral da 

personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-social do ensino”. 

Neste sentido, coube-me utilizar os PNEF como guia orientador, adaptando o 
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programa às condições pessoais, sociais, materiais e locais na escola onde 

estava inserido. Segundo o mesmo autor “o plano é um modelo racional, um 

meio de reconhecimento antecipado e de regulação do comportamento 

atuante, assumindo as funções de: motivação e estimulação, orientação e 

controlo, transmissão de vivências e experiências, racionalização da ação. 

Entre estas, o ponto fulcral reside nas funções de orientação e controlo e na de 

racionalização.” (p.13). Deste modo, o planeamento aumenta as probabilidades 

de os conhecimentos que o professor transmite aos alunos serem mais 

facilmente assimilados. 

O planeamento assume então um papel determinante durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem, sendo um guia que ajuda o professor a 

orientar-se. Desta forma, o professor tem a possibilidade de planificar as aulas 

seguindo uma sequência lógia que facilita o processo de aquisição de 

conhecimentos por parte dos alunos, ao mesmo tempo que auxilia o professor 

a poder prever e, assim, evitar possíveis percalços.  

O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) proposto por Vickers 

(1990) foi o modelo escolhido para a elaboração do Planeamento Anual (PA) e 

das Unidades Didáticas (UD). Segundo a autora, é uma ferramenta que ajuda a 

simplificar a informação já existente. O MEC visa estruturar toda a matéria, 

servindo de guião para o ensino. É constituído por oito módulos que tratam o 

conhecimento declarativo e processual e é estruturado em três fases: Análise 

(1º, 2º, 3º módulos), Decisão (4º, 5º, 6º e 7º módulos) e Aplicação (8º módulo). 

Como refere Vickers (1990), trata-se de um processo contínuo que exige um 

estudo continuado, revisões e avaliação, seja de nós próprios, das 

metodologias escolhidas, dos objetivos propostos ou da configuração da 

avaliação. 

No processo de preparação do ensino, elaborei, em conjunto com os 

colegas do NE, diferentes níveis de planeamento: Planeamento Anual (PA), 

Unidades Didáticas (UD) e Planos de Aula. 
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4.2.1 Planeamento Anual 

 

Segundo Bento (1987), o PA é uma perspetiva global que situa e 

concretiza o programa de ensino no contexto e na turma. É um documento 

orientador, sem pormenores de atuação, que requer uma preparação ao nível 

da análise e da reflexão a longo prazo. Os detalhes são remetidos para UD e 

planos de aulas. Pelos motivos referidos o PA é um documento geral e flexível 

que pode sofrer alterações. Desta forma, foi o primeiro documento a ser 

elaborado. Na sua construção foi tida em consideração a análise do PNEF, o 

Projeto Educativo da Escolar, o Projeto Curricular de Educação Física e o 

Regulamento Interno. Nas palavras de Bento (1987, p. 14) o planeamento 

anual é o “primeiro passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, 

sobretudo, uma compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de 

desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções acerca da 

organização correspondente do ensino no discurso do ano letivo.”. O mesmo 

autor refere que deve ser “um plano exequível, didaticamente exato e rigoroso, 

que oriente para o essencial, com base nas indicações programáticas e em 

análises da situação na turma e na escola” (p.14). 

Numa fase inicial foi importante conhecer a realidade da escola 

relativamente às instalações e material existente, para perceber o que era 

possível lecionar. Após esta análise foram definidas as modalidades a lecionar, 

tendo também em conta as preferências dos alunos. Desta forma foram 

definidas as seguintes modalidades: Ginástica de solo e de aparelhos; 

Basquetebol; Futebol; Natação; Voleibol; Atletismo; Dança; Badminton e 

Andebol. (Quadro 1) 

 

 

Quadro 1 – Planeamento anual - modalidades e número de aulas previstas e lecionadas 

 Modalidades Nº de aulas previstas Nº aulas lecionadas 

1º Período Ginástica de solo e 
aparelhos 

12 11 

Basquetebol 6 6 
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Futebol 5 5 

2º Período Natação 10 10 

Voleibol 5 5 

Atletismo 5 5 

3º Período Dança 6 4 

Badminton 5 4 

Andebol 9 7 

 

Atendendo ao veiculado por Graça e Mesquita (2006, p.15) “Não é 

possível aprender tudo de uma só vez, sob pena de se incorrer no risco de 

nada se aprender”, procurei estabelecer para cada modalidade objetivos de 

aprendizagem, que serviriam de meta para os alunos, isto é, aquilo que 

pretendia que os alunos atingissem no final do ano. Por exemplo, no domínio 

da cultura desportiva pretendia que os alunos conhecessem as regras básicas 

das modalidades, assim como conhecessem a terminologia específica de cada 

modalidade, ao mesmo tempo que pretendia que aplicassem as regras 

básicas. No domínio psicomotor, relativo às habilidades motoras, foram 

contemplados os parâmetros técnicos/táticos relacionados com as diferentes 

modalidades. Já a extensão e sequência dos conteúdos ao nível das 

habilidades motoras, seriam definidas após as AD, procurando ajustá-las ao 

nível dos alunos. No domínio da condição física dar-se-ia prioridade às 

capacidades coordenativas e condicionais relacionadas com cada modalidade. 

Por exemplo, no andebol foi dado enfâse ao trabalho coordenativo óculo-

manual, já no futebol a enfâse foi na coordenação óculo-pedal. O domínio sócio 

afetivo foi tido em conta, sendo a maioria dos conteúdos transversais a todas 

as modalidades, no entanto, alguns conteúdos eram direcionados para cada 

uma das modalidades. Neste âmbito, o fairplay, trabalho em equipa e empenho 

foram alguns dos conceitos considerados.  

De forma a ser possível a atingir os objetivos propostos foi necessário ir 

adaptando e ajustando os conteúdos de aula para aula, procurando, assim 

atender ao ritmo do processo de ensino aos alunos. Procurei que o processo 

de aprendizagem fosse progressivo e adequado aos diferentes níveis de 

desempenho dos alunos. Outro aspeto que influenciou o ritmo da 
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aprendizagem dos alunos foi a existência de visitas de estudo com as quais 

inicialmente não estava a contar, que diminuíram o número de aulas 

efetivamente lecionadas (QUADRO X), dessa forma fui obrigado a ajustar os 

conteúdos às aulas disponíveis, de forma a não prejudicar os alunos. 

 

4.2.2 Unidades Didáticas 

 

As UD representam a componente do planeamento em que é efetuada a 

especificação de cada matéria de ensino presente no PA. Para Januário 

(1984), a UD reporta-se ao conjunto de características que podem emprestar 

coerência ao planeamento, facilitar o ensino dos professores e a aprendizagem 

dos alunos. 

As UD assumem um papel fundamental na realização do ensino, 

servindo de guia, auxiliando o professor a orientar-se durante o processo de 

ensino-aprendizagem em determinada modalidade. Referem-se à extensão e 

sequência da matéria, assim como à definição dos objetivos para as diferentes 

modalidades. Segundo Bento (1987, p. 60), “a duração de cada unidade 

depende do volume e da dificuldade das tarefas de ensino e aprendizagem, de 

princípios psicopedagógicos e didático-metodológicos, acerca da organização e 

estruturação do processo pedagógico, do estado de desenvolvimento da 

personalidade dos alunos”. 

Durante a elaboração da extensão de conteúdos, módulo 4, fui sentindo 

algumas dificuldades, consoante o conhecimento que tinha de cada 

modalidade. Nas modalidades onde não possuía tanto conhecimento sentia 

mais dificuldades. No entanto, este obstáculo foi ultrapassado pelos processos 

de partilha de conhecimento entre os elementos do NE e a professora 

orientadora. Com efeito, o trabalho em equipa foi determinante:  

 

“O núcleo de estágio decidiu realizar a elaboração da extensão de conteúdos 

em conjunto e o mais rápido possível. Para que em grupo pudesse ser 
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discutido algumas dúvidas, procurando dessa forma utilizar os conhecimentos 

de ambos.”  

(Reflexão 10, 23 de Setembro 2014) 

 

Visto a Avaliação Diagnóstica, da grande parte das modalidades, ter sido 

realizada nas primeiras aulas permitiu caraterizar o nível dos alunos na maioria 

das modalidades. A partir deste momento foi possível elaborar a extensão dos 

conteúdos respeitando o nível de desempenho dos alunos, de forma a 

corresponder às suas dificuldades e necessidades. No entanto, no caso da 

natação não foi possível realizar a AD nas primeiras aulas. Deste modo, a 

primeira aula desta UD foi utilizada para aferir o nível dos alunos. Existiram 

outras modalidades (ex.: dança, badminton) que devido ao número reduzido de 

aulas e às suas características não justificavam a ocupação de uma aula para 

realizar a AD. Nestes casos, procurei realizar uma distribuição progressiva dos 

conteúdos, que permitisse ajustamentos consoante a evolução dos alunos. 

Importante salientar que nas UD mais longas (natação e ginástica de 

solo e de aparelhos) foi onde existiu menos alterações e onde as 

aprendizagens foram mais significativas. Os alunos, atingiram os objetivos 

propostos, assim como demonstraram a aquisição de rotinas de aula, 

rentabilizando ao máximo o tempo de aula. 

No final de cada UD, mais especificamente nas últimas duas aulas, foi 

realizada a Avaliação Sumativa (AS). Esta opção permitiu retirar os dados 

necessários de todos os alunos e evitou que a ausência de algum aluno, numa 

das aulas, fosse um impeditivo à realização da avaliação.  

Assim como o PA o planeamento das UD não é estanque, é flexível de 

forma a adaptar às necessidades e imprevistos que surgem no decorrer de 

qualquer processo.  
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4.2.3 Planos de Aula 

 

Este é o nível do planeamento mais específico, sendo simultaneamente 

aquele onde as alterações e ajustes são mais frequentes. Este nível de 

planeamento materializa-se num documento que serve de suporte para o 

professor lecionar a aula. Nele estão presentes três componentes principais: 

gestão do tempo dos diferentes exercícios; As situações de aprendizagem e 

sua organização e a instrução, através da definição das componentes 

críticas/palavras-chaves. Em termos de categorias didáticas o plano de aula 

adotado continha: função didática, objetivos da aula, objetivos 

comportamentais, situações de aprendizagem, componentes críticas e 

organização Alunos/Professor (Anexo 5). 

A estruturação do plano de aula foi realizada pelo NE. Na sua 

elaboração foi tido em conta uma série de normas definidas no ano anterior 

durante as Didáticas Específicas, nas quais tivemos de elaborar diversos 

planos de aula para as diferentes modalidades. Procurámos assim criar um 

plano de aula que fosse completo, mas ao mesmo tempo que fosse prático. 

Desta forma, estaria presente informação importante para a aula, assim como 

em caso de necessidade era fácil consultar sem despender muito tempo. 

Na parte superior do plano de aula (Figura 4), estavam todas as 

informações da aula (professor responsável; turma; número de alunos para 

aquela aula; data; local da aula; número da aula; número da sessão da UD; 

duração da aula; tempo útil da aula; UD a ser lecionada; função didática e 

objetivos da aula (relativamente às habilidades motoras, condição física, 

conceitos psicossociais e cultura desportiva). 

Figura 5 – Cabeçalho Plano de Aula 
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Segundo Bento (1987, p. 101), “Uma aula é um trabalho duro para o 

professor. (…) Requer emprego das forças volitivas para levar por diante o 

conceito planeado, mas também mobilidade, flexibilidade de reação, adaptação 

rápida e novas situações.” É o “verdadeiro ponto de convergência do 

pensamento e da ação do professor”. O grande propósito é que a aula seja o 

mais rentável, pelo que tem que ser muito bem preparada. 

 Antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma como 

ela deve decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente balizada por 

decisões fundamentais, tais como os objetivos, sequência da matéria, pontos 

principais da aula, principais tarefas didáticas, direção principal das ideias e 

procedimentos metodológicos. Estes devem ser pontos bem definidos no plano 

de aula, para que durante a aula o professor consiga responder às 

necessidades da prática. 

O plano era, então, elaborado tendo em conta a UD. A consulta da UD 

foi recorrente na elaboração dos planos de aula, funcionando como suporte 

para a informação que ia utilizando para a sua construção. 

A aula era sempre dividida em três partes, conforme considera Bento 

(1987, p. 150) “A aula de Educação Física, assim como todas as formas de 

ensino ou de exercitação em desporto e como qualquer outra sessão de ensino 

racionalmente organizada, estrutura-se normalmente em três partes (…). 

Existem numerosas propostas de esquema de aula (…). A apresentação do 

esquema tripartido deve ser entendida como uma das propostas possíveis de 

construção de uma aula”. Assim, o plano de aula, era dividido da seguinte 

forma: parte preparatória, parte fundamental e parte final. 

O início da aula começava com a parte preparatória onde referia os 

objetivos para aquela aula, seguida da ativação geral e especifica para a parte 

fundamental da aula. Segundo Bento (1987, pp. 153-154) a “preocupação de 

criar uma situação pedagógica, psicológica e fisiológica, favorável à realização 

da função principal da aula. Trata-se, pois, de despertar a disponibilidade dos 

alunos para a aprendizagem e exercitação, de os preparar psicologicamente 

para assumirem as tarefas da aula, de adaptar funcionalmente o seu 

organismo às cargas sequentes”. Nesta parte da aula, considero importante 
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referir os objetivos da aula, de forma a focar os alunos nas diferentes situações 

de aprendizagem. Na ativação geral procurava introduzir jogos e exercícios 

mais lúdicos, que fizessem a ligação com a modalidade a ser lecionada. Após 

algumas reuniões com a professora cooperante e algumas reflexões pessoais 

cheguei à conclusão que com um número de aulas reduzido para cada 

modalidade a utilização de uma ativação geral mais formal, isto é, orientada a 

aquecer os membros superiores, membros inferiores e o core, poderia 

rentabilizar melhor o tempo de aula. Por exemplo, corrida à volta do campo, 

com rotação dos membros superiores à frente, seguido de rotação atrás dos 

membros superiores, etc.: 

 

“Aproveitando a estrutura da última aula, de forma a rentabilizar todo o 

processo de ensino-aprendizagem. Aproveitando o facto da maioria da 

estrutura ser parecida à anterior para não perder tanto tempo na 

instrução, bastando apenas relembrar.”  

(Reflexão 18, 9 de Outubro de 2014) 

 

Ao utilizar a mesma estrutura na maioria das aulas, diminuía o tempo de 

instrução, assim como o tempo de adaptação dos alunos aos exercícios novos. 

Decidi então experimentar a aplicação de uma ativação mais formal e na 

segunda aula notei logo imensas diferenças. Os alunos rapidamente iniciavam 

o aquecimento e as pequenas alterações que ia fazendo ao longo das aulas 

eram facilmente assimiladas. Tendo resultados positivos, assumi na maioria 

das aulas esta estrutura, no entanto, consoante a características da 

modalidade abordada ia introduzindo pequenas variantes, por exemplo, no 

andebol os alunos enquanto corriam iam passando a bola entre eles. No 

futebol, como a maioria dos alunos tinha dificuldades de controlo de bola, 

tinham de correr e realizar os exercícios sempre controlando e conduzindo uma 

bola. Desta forma, evitava que a atuação se tornasse monótona e ao mesmo 

tempo aproveitava este espaço da aula para ir introduzindo conteúdos, que 

contribuíssem para os objetivos da aula. 
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Por último, a parte final da aula. Tinha como objetivo realizar o retorno à 

calma. Esta parte segundo Bento (1997, p. 160) tem como objetivo “tanto do 

ponto de vista fisiológico (…) como para a criação de determinadas condições 

favoráveis às aulas seguintes de outras disciplinas. Habitualmente são 

realizados exercícios de respiração, diminuição da tensão muscular, exercícios 

de concentração e atenção, entre outros, com cargas não muito intensas. O 

professor deve ainda proceder a um balanço, avaliação da disciplina, uma 

análise aos resultados e anomalias gerais, destacar aspetos importas e fazer 

uma ligação com a próxima aula”. Assim, durante esta parte procurei criar a 

rotina de ser um aluno a dar os alongamentos, e, simultaneamente, ia 

realizando com os alunos a autoavaliação da aula, em que eles tinham de 

refletir sobre o seu desempenho e empenho na aula. No final, realizava uma 

síntese referindo o que tinha gostado e o que deveriam melhorar na aula 

seguinte. 

Na elaboração dos planos de aula uma das grandes dificuldades que 

senti passou pela definição dos objetivos comportamentais e das situações de 

aprendizagem. Nas situações de aprendizagem colocava excesso de 

informação, ao contrário dos objetivos comportamentais onde não era objetivo 

o suficiente, faltando na maior parte das vezes informação fundamental. No 

primeiro período a maioria das reuniões individuais foram centradas neste 

aspeto, o que se refletiu nos planos de aula do segundo período. Outra 

dificuldade prendeu-se com a utilização de uma linguagem mais cuidada e 

específica, assim como a necessidade de ser mais coerente e objetivo. Esta 

lacuna foi sendo trabalhada ao longo de todo o ano, recorrendo aos manuais 

de apoio, assim como a material que tinha do ano transato. 

 Em suma, penso que a planificação das aulas foi um dos aspetos em 

que melhorei de forma significativa. Agora, sinto-me capaz de elaborar um 

plano de aula com facilidade, respeitando a estrutura e utilizando uma 

linguagem adequada. 
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4.3 Intervenção Pedagógica 

 

 

4.3.1 Dificuldades e Desafios 

 

Assim como na vida o EP não foi repleto de momentos felizes e 

sucessos. Existiram momentos de frustração e de dificuldade..muitas 

dificuldades. No entanto, esses momentos são essenciais para crescermos e 

nos superarmos. 

Quando iniciei esta etapa sabia que iria ter de lecionar algumas 

modalidades nas quais não me sentia totalmente à vontade. No entanto, a 

seleção das Unidades Didáticas a lecionar no ano letivo foi feita em conjunto 

com o NE. Além do Programa Nacional de Educação Física (PNEF) foi tido em 

consideração o roulement das instalações, para que a modalidade selecionada 

estivesse de acordo com o espaço destinado às nossas turmas. Apesar de 

existir alguma flexibilidade nas opções sobre a escolha de algumas 

modalidades existiam algumas consideradas obrigatórias, nomeadamente a 

Dança e a Natação. Este sempre foi o meu maior medo! Ter de lecionar estas 

modalidades que não domino, que não me sentia confortável. Este seria um 

dos meus maiores desafios ao longo do EP. 

Felizmente, no primeiro período foram lecionadas as seguintes 

modalidades: Ginástica, Basquetebol e Futebol. Sendo o primeiro período já 

difícil devido às dificuldades que encontramos na adaptação, o facto de 

lecionar estas UD facilitou a minha adaptação à turma, tendo a oportunidade de 

os conhecer e me assumir perante a turma.  

 

4.3.1.1 Natação 

 

No segundo período foram abordadas as UD de Natação, Voleibol e 

Atletismo. A Natação era uma das modalidades que não dominava o 

conhecimento do conteúdo, pelo que decidi no período de férias entre o 1º e o 
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2º período, recolher informação junto de alguns colegas que tinham mais 

conhecimento. Assim, tentei antecipar possíveis dificuldades relativas à 

abordagem das técnicas de nado. 

A informação que recolhi, juntamente com a experiência que fui 

adquirindo com as aulas de Desporto Escolar (DE), permitiram-me aprofundar 

o meu conhecimento, chegando, assim, à primeira aula com alguma confiança.  

A primeira aula foi dedicada à Avaliação Diagnóstica (AD), de forma a 

poder aferir o nível dos alunos. Após esta avaliação percebi que existiam 3 

grupos distintos, um grupo que estava no nível AMA, outro grupo no nível 

Intermédio (Costas, Crol) e por fim um terceiro grupo no nível avançado (Crol, 

Costas, Bruços e Mariposa). Havendo 3 grupos de trabalho distintos colocou-se 

a seguinte questão: Como podia gerir a aula de forma a dar resposta aos três 

grupos de trabalho? 

O facto de estar a utilizar o trabalho por níveis obrigou-me a utilizar 

estratégias de forma a poder proporcionar aos alunos momentos de 

aprendizagem ajustados às suas necessidades. Uma das estratégias a que 

recorri foi a utilização de folhas com transcrição das tarefas (Anexo 6), 

colocadas nas pistas onde os alunos trabalhavam. Assim, os alunos liam as 

tarefas e caso não tivessem dúvidas iniciavam o trabalho. No caso de existir 

alguma dúvida, chamavam-me se estivesse disponível, caso não tivesse 

disponível a regra era que deveriam iniciar a tarefa e assim que possível eu 

deslocar-me-ia até o grupo para poder esclarecer as dúvidas. Inicialmente os 

alunos ficavam demasiado tempo parados, por não perceberem as tarefas ou 

simplesmente porque não tinham hábitos de trabalho. No entanto, com o tempo 

todos se adaptaram às rotinas da aula, diminuindo desta forma os tempos 

mortos: 

“Assim como já tinha referido na anterior reflexão, cada vez é 

mais fácil identificar a consolidação das rotinas no desenrolar da aula e a 

importância destas no decorrer da aula. A cada aula que passa, o tempo 

que os alunos gastam a equipar-se e iniciar a aula é menor. A autonomia 

dos alunos ao longo da aula é cada vez maior e feita de forma mais 
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responsável. Os alunos têm-se empenhado em realizar as tarefas 

definidas sem necessidade de serem constantemente repreendidos por 

estarem parados, permitindo-me focar mais na correção dos aspetos 

técnicos, dando mais enfâse à correção dos alunos.” 

(Reflexão 55, 27 de Janeiro de 2014) 

 

A comunicação neste contexto de aula foi outro problema com que me 

deparei. O facto de os alunos não conseguirem ouvir o que lhes dizia enquanto 

nadavam foi uma barreira. Procurando suprir esta dificuldade, aproveitei as 

partes iniciais das aulas para ir instruindo os alunos acerca de alguns sinais 

gestuais, como por exemplo a utilização do movimento dos dedos para me 

referir à pernada. Através da linguagem gestual pretendia emitir feedbacks aos 

alunos quando realizassem a respiração durante o nado, ou se encontrassem 

do lado oposto da piscina. Ao início quando os alunos me viam a fazer estes 

gestos paravam quase instintivamente, mas com o tempo perceberam que o 

objetivo era conseguir corrigir sem que eles tivessem de interromper a tarefa. 

Esta alteração resultou em grandes melhorias no desempenho dos alunos, 

aumentando não só o tempo de empenhamento motor, mas também a 

melhoria da execução por a informação da correção dos erros identificados 

chegar mais rapidamente aos alunos: 

Após ultrapassar as dificuldades referidas, constatei que lecionar 

natação foi das modalidades que mais prazer me deu. A evolução dos alunos 

foi bastante significativa. 

 

4.3.1.2 Dança 

 

No terceiro período deparei-me com outra modalidade em que não 

possuía o conhecimento necessário, a Dança. E era sem dúvida a modalidade 

em que me sentia mais vulnerável. 
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Neste caso as minhas dificuldades passavam pelo facto de me 

considerar um verdadeiro pé de chumbo. Procurando combater as minhas 

limitações, em conversa com os restantes elementos do NE, decidimos 

aproveitar o facto de um dos elementos dominar o Chá Chá Chá para durante 

os tempos livres treinarmos em conjunto. O principal objetivo passava por 

aprendermos os passos básicos, de forma a podermos lecionar as minhas 

aulas da melhor forma.  

Os primeiros treinos foram terríveis, definitivamente não tinha jeito para 

a Dança. Apesar de ir constatando as minhas dificuldades não podia desistir, 

pois brevemente estaria em frente aos meus alunos e não podia falhar. Com a 

paciência do meu colega e a minha persistência fui aprendendo os passos até 

conseguir realizá-los corretamente. Estes treinos decorreram durante o 2º 

Período e o início do 3º. 

Chegada a primeira aula decidi optar por basear as minhas em 2 ou 3 

músicas, que tinha a certeza que dominava, não arriscando utilizar músicas em 

que pudesse falhar os tempos de entrada e o ritmo. Durante o aquecimento, 

apercebi-me que tinha uma aluna que tinha uma relação fácil com a música. 

Questionei-a se tinha alguma atividade extracurricular relacionada com a 

Dança, ela confirmou que andava nas Danças de Salão, sendo o Chá Chá Chá 

uma das vertentes que dançava. Não hesitei, aproveitei o facto desta aluna 

dominar os passos e coloquei-a, comigo, em frente à turma a exemplificar os 

passos para a turma:  

O facto de ter uma aluna a cooperar facilitou o meu trabalho. Esta fazia 

comigo as demonstrações e realizava a exercitação à frente da turma, servindo 

de “guia” para todos. Desta forma, pude dedicar-me mais a corrigir os alunos:  

 

“ (…) optei por colocar a aluna a dar a aula comigo. Com esta 

decisão esperava que os alunos se envolvessem mais nas tarefas por se 

sentirem mais à vontade com a colega, com a qual têm uma relação 

pessoal. Esta alteração levou a que a maioria dos alunos se esforçasse 
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mais por acompanhar o que estava a ser feito. Talvez por perceberem 

que podiam acompanhar a colega.” 

(Reflexão 77, 9 de Abril de 2015) 

 

O número de aulas foi bastante reduzido (4 aulas), o que não permitiu 

que conseguisse abordar todos os passos planeados. Por este motivo não 

podia ser muito exigente em relação a alguns aspetos técnicos da modalidade. 

Conseguir que os alunos realizassem a coreografia nos tempos certos e no 

ritmo correto já era uma conquista. Objetivo que foi conseguido. Na avaliação 

todos os pares realizaram os passos abordados, obviamente que uns com mais 

dificuldades que outros. 

Ao contrário de Natação e apesar de sentir que os alunos atingiram os 

objetivos propostos, esta foi uma UD que não gostei de lecionar. No entanto, foi 

sem dúvida o meu maior desafio durante todo o EP. Conseguir ultrapassar os 

complexos que tenho em relação à Dança, assim como consegui ensinar a 

modalidade aos alunos, foram das minhas maiores conquistas.  

 

4.3.2 Instrução 

 

A capacidade de realizar uma instrução de qualidade é um dos pontos 

que considero imprescindível nas qualidades do professor. É através da 

instrução das tarefas e feedbacks que o professor consegue chegar até ao 

aluno. A aprendizagem do aluno é fortemente condicionada pela capacidade de 

comunicação, explicação e síntese do professor. Segundo Rosado e Mesquita 

(2009) a instrução é representada pelo momento em que o professor transmite 

a informação do conteúdo da aula aos alunos. Pessoalmente, durante a 

instrução procurava transmitir apenas a informação necessária para os alunos 

perceberem o que era pretendido, utilizando informações breves e objetivas 

para que estes iniciassem logo as tarefas. As informações, mais específicas, 

transmitia-as durante os feedbacks. 
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O feedback resulta de uma análise da informação recolhida durante uma 

observação, envolvendo não só a análise do comportamento motor do aluno, 

como do contexto onde decorre. Segundo Godinho et al. (2007, p.38), “A 

expressão feedback no âmbito do controlo motor foi adaptada de outras áreas 

científicas, nomeadamente a cibernética, que concebiam como o processo de 

reentrada ou realimentação do sistema. No caso do estudo dos processos 

cognitivos, o feedback foi originalmente introduzido pela corrente informacional, 

que equacionava esta operação como o retorno de informação após entrada no 

sistema, como resultado da avaliação do resultado obtido”. 

Tendo em consideração a experiência enquanto treinador, pensei que 

esta fosse uma área em que seria competente, porém este foi um dos aspetos 

que, desde logo, a professora cooperante percebeu que teria de melhorar. 

Apesar de ser bastante interventivo por vezes não especificava o feedback, 

para que a informação fosse facilmente assimilada pelo aluno. Conforme refere 

Rosado (2013), a maior parte dos feedbacks é individual, de forma a garantir a 

necessária individualização das correções do professor, fazendo com que os 

alunos aprendam e melhorem cada vez mais. Desta forma, cada feedback 

deve ser adequado ao aluno no qual pretendemos realizar uma intervenção.  

Para poder ter noção sobre o tipo de feedback que era emitido, por 

sugestão da Professora Orientadora, gravei uma aula. Assim, poderia perceber 

o tipo de feedbacks que utilizo, procurando, assim, melhorar a minha 

intervenção. Na análise dos dados recolhidos apercebi-me que utilizava várias 

vezes as mesmas expressões independentemente dos alunos. Dependendo 

das estações utilizava frequentemente os mesmo termos, recorrendo várias 

vezes ao feedback prescritivo. A utilização dos mesmos termos pode ser 

bastante positivo, pois significa que estou focado nos objetivos do exercício. No 

entanto, é importante ser capaz de utilizar feedbacks diferentes em função dos 

objetivos visados. Pois a informação pode não estar a chegar ao aluno da 

forma pretendida, assim a utilização de outros termos poderá facilitar a 

assimilação de informação. 
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Este era realmente um aspeto importante para a aprendizagem dos 

alunos. Assim como refere Graça (1997) o feedback pedagógico e o empenho 

motor são indicados na investigação centrada na análise do ensino como as 

duas variáveis com maior influência sobre os ganhos de aprendizagem.  

 

4.3.2.1 Ciclo de Feedback 

 

Nas primeiras aulas observadas pela professora cooperante e pelos 

meus colegas de NE, este identificaram que raramente fechava o ciclo de 

feedback:  

 

“Os meus colegas do núcleo de estágio identificaram uma falha 

na minha intervenção após emitir um feedback. Na maioria das 

situações após dar uma informação/correção a um aluno não esperava 

que este realizasse novamente a tarefa. Assim, não dava ao aluno a 

informação se conseguiu corrigir ou melhorar determinado aspeto.” 

(Reflexão 66,24 de Fevereiro de 2015) 

 

O ciclo de feedback assume os seguintes contornos: 1º - observar o 

aluno a executar a tarefa; 2º - fornecer-lhe o feedback acerca da sua execução; 

3º - observar de novo o desempenho do aluno na tarefa, com a intenção de 

transmitir ao aluno se conseguiu aplicar a informação dada, ou se necessita de 

manter o foco nesse aspeto para o melhorar. Este ciclo pode ser reforçado, até 

o professor considerar que houve alterações positivas.  

As minhas dificuldades centravam-se no 3º ponto. Analisava os alunos, 

emitia o feedback que considerava ajustado, mas depois seguia em direção a 

outro aluno, não verificando os efeitos da informação. Desta forma, os alunos 

não recebiam a informação final, determinante para perceberem se 

conseguiram, ou não, corrigir determinado aspeto.  
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Considero que o fator determinante foi o medo de não conseguir 

“chegar” a todos os alunos, isto é, como tinha uma turma com 21 alunos tinha 

receio que algum aluno não tivesse a possibilidade de receber os feedbacks 

necessários à sua aprendizagem. No entanto, ao não fechar o ciclo de 

feedback acabava por não garantir a qualidade do feedback à maioria dos 

alunos. Segundo Wermer e Rink (1987) os professores mais experientes 

distinguem-se dos inexperientes no domínio das estratégias de comunicação, a 

utilização de informação clara e a transmissão de feedback apropriado foram 

descritos como essenciais na eficácia do ensino.  

A partir do momento que tomei consciência deste erro, preocupei-me em 

ultrapassá-lo. Ao longo das aulas tentei encontrar estratégias para tornar os 

feedbacks mais eficazes. Uma das estratégias que utilizei foi emitir feedbacks a 

pequenos grupos, pois acontecia os erros serem extensíveis a vários alunos. 

Como suportam Rosado e Mesquita (2011) os níveis de prática são muito 

idênticos, se os erros de execução forem comuns os feedbacks podem ser 

dirigidos a um grupo ou a toda a turma. Os feedbacks dirigidos ao grupo são 

também uma forma de modelação de comportamentos, isto é, de utilizar o 

comportamento de um indivíduo como um exemplo para outros imitarem. 

Assim conseguia abranger todos os alunos e rentabilizava melhor o meu tempo 

durante a aula. No entanto demorou algumas aulas até se tornar consistente e 

ser feito de forma natural. 

Além de ter notado melhorias na minha intervenção, apercebi-me que os 

alunos passaram a estar mais recetivos aos feedbacks. O fechar do ciclo 

funcionou muitas vezes como incentivo para os alunos, pois perceberam que 

ao realizarem o que lhes estava a pedir iriam ter melhores resultados. 
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4.4 Desafios e conquistas 

 

4.4.1 Modelo de Educação Desportiva 

 

O Modelo de Educação Desportiva (MED), é um modelo que tem vindo a 

ser introduzido pelos professores de educação física. As origens do MED 

remontam aos anos oitenta, quando Siedentop considerou que os programas 

de educação física não eram “suficientemente inspiradores e desafiantes para 

entusiasmar os alunos” (Mesquita, 2014, p. 196). Mesquita e Graça (2009, p. 

59), acrescentam que Siedentop propôs o MED com o intuito de ir ao “encontro 

da necessidade de conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens”. Não 

obstante esta constatação, o Modelo de Instrução Direta (MID) é o modelo de 

ensino mais utilizado durante toda a metade do século passado, tal como 

referem Oberteuffer e Ulrich (citados por Mesquita, 2014). Na verdade, sair fora 

da zona de conforto é sempre um desafio para qualquer professor. 

Pessoalmente, quando foi sugerido a aplicação do MED fiquei receoso, pois 

não sabia se teria sucesso na sua aplicação.  

Siedentop (1994) definiu três pilares para que a aplicação do MED. O 

MED procura criar um aluno desportivamente competente, culto e entusiasta. 

“Competente, significa que domina as habilidades de forma a poder participar 

na competição de um modo satisfatório e que conhece, compreende e adota 

um comportamento adequado ao nível da prática em que se insere. (…) Culto, 

significa que conhece e valoriza as tradições e os rituais associados ao 

desporto e que distingue a boa da má prática desportiva, em qualquer papel 

assumido (praticamente, árbitro, espetador, etc.) (…) Entusiasta, significa que a 

prática do desporto o atrai e que é promotor da qualidade e um defensor da 

sua autenticidade.” (Mesquita, 2014, p. 197-198). As atitudes e valores têm um 

papel determinante neste modelo de ensino, conferindo-lhe maior riqueza 

pedagógica. Face ao facto de pretender desenvolver nos alunos a autonomia e 

a responsabilidade foquei-me bastante nestes aspetos. 

Tendo uma turma que apresentava limitações ao nível das habilidades 

motoras, inicialmente pensei que a aplicação do MED seria difícil. Apesar de os 
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alunos cumprirem o que lhes era pedido, por norma não mostravam muita 

predisposição para assumirem a iniciativa. Esta postura era vincada pela falta 

iniciativa dos alunos, tendo de os motivar frequentemente de forma a dinamizar 

as aulas. Mas o desafio era esse, pelo que parti para a sua aplicação.  

O MED foi aplicado em dois momentos ao longo do ano letivo. Existindo 

duas épocas desportivas2 distintas. Em ambos os momentos, foram entregues 

na primeira aula um Manual de Equipa a cada equipa. Este documento era 

constituído por várias informações importantes, relacionadas com a modalidade 

abordada, tendo também uma ficha para o registo das pontuações. 

A primeira foi aplicada no segundo período, na modalidade de atletismo 

(Anexo 9). Sendo a primeira vez que aplicava o MED em contexto real de aula, 

cometi algumas falhas. Inicialmente foquei-me em demasia na estrutura e 

organização da aula, procurando torná-la mais dinâmica. Apesar destas 

limitações, penso que com o decorrer das aulas os alunos deram uma resposta 

positiva à dinâmica criada pelo modelo. No entanto o medo de ter uma aula 

muito parada com pouco tempo de exercitação foi uma constante.  

Devido aos receios já referidos, foquei-me em demasia na organização 

da aula. Não queria correr o risco da aula ser um fracasso, pelo facto de os 

alunos poderem estar demasiado parados. 

 

“Penso que o me foquei em demasia na estrutura e organização 

da aula. A aplicação deste novo modela fez-me recear que a aula 

pudesse correr mal. Desta forma, foquei a minha atenção na sua 

organização, procurando evitar  que algo saísse fora do meu controlo.”  

(Reflexão 66, 24 de Fevereiro de 2015) 

 

No entanto, a familiarização dos alunos com a estrutura da aula foi 

determinante para torná-la mais ativa e dinâmica, existindo poucos tempos 

mortos. Quando comparava as aulas com as anteriores, onde aplicava o MID, 

verifiquei que os alunos agora durante estavam mais tempo em empenhamento 

                                                           
2
 De acordo com a terminologia MED, a unidade didática é denominada por época desportiva, seguindo 

a trajetória traçada por Siedentop (1994) de busca e aproximação à autenticidade e aos valores e sociais 
do desporto. 
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motor, o que é um aspeto importante quando nos referimos a aulas de 

educação física.  

Outra dificuldade foi a planificação das aulas. Sentia que tinha muita 

informação ou que faltava alguma coisa que facilitasse a interpretação dos 

alunos. Este aspeto foi melhorando com o tempo. Ao longo das aulas passei a 

conseguir identificar as maiores dificuldades que os alunos iam tendo, 

alterando, assim, esses aspetos na aula seguinte, na tentativa de ultrapassar o 

problema.  

O querer dar mais responsabilidade e autonomia aos alunos obrigava-

me a ter ainda mais cuidado na planificação das aulas para não correr o risco 

desta se tornar muito parada, monótona ou confusa. Tal como referem Grant, 

Treddinick, e Hodge (cit. Por Mesquita, 2014, p.199) “A responsabilidade e a 

autonomia conferida aos praticantes, na tomada de decisões e na 

implementação das atividades, tem mostrado ser o fator que mais contribui 

para o incremento do entusiasmo durante a prática e para o desenvolvimento 

de pertença ao grupo.”  

Com o aumento da participação e responsabilidade dos alunos durante 

as tarefas fez com que estes se aplicassem e dedicassem mais. Os resultados 

passaram a ser fruto das estratégias e trabalho dos alunos, sempre sobre a 

minha supervisão e orientação, sendo este o ponto-chave para a mudança da 

postura na aula. 

A aula era por norma dividida em 2 momentos. O momento para as 

equipas treinarem e assim melhorar as suas habilidades e a parte final da aula 

que era dedicada à competição. Com a competição e a conquista de pontos 

notei que a postura dos alunos se alterou. Passaram a “exigir” mais aos 

colegas e procuraram corrigir os colegas com maior frequência. Passaram a 

trabalhar mais em equipa: 

 

“Outro facto que considerei relevante foi o facto de ter introduzido 

a competição pela primeira vez no lançamento do peso. Os alunos 

encaram de forma muito positiva o facto de poderem conquistar mais 

pontos para a classificação final. Este novo elemento fez com que se 
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empenhassem mais durante a exercitação, de forma a poderem atingir 

melhores resultados. Registei também a preocupação da equipa com os 

companheiros que tinham maiores dificuldades, estando 

permanentemente a observar os colegas procurando corrigi-los.” 

(Reflexão 67, 26 de Fevereiro de 2015) 

 

Conforme já referi, o MED foi aplicado novamente, desta vez no terceiro 

período, na modalidade de andebol (Anexo 10).  

Existiu um aspeto que fez toda a diferença em relação à primeira vez. 

Desta vez, o MED foi aplicado em ambas as aulas da semana, ao contrário da 

primeira vez, em que apenas era aplicado numa das aulas da semana. Esta 

nova dinâmica foi importante para a criação e consolidação de rotinas, 

permitindo, desta forma, rentabilizar ao máximo o tempo de aula. Por outro lado 

também permitiu que os alunos “vivessem” de forma mais intensa os diferentes 

momentos da época desportiva.  

Outra decisão foi a de manter a estrutura de trabalho por circuito, 

aplicado na primeira época desportiva. No entanto, apesar da estrutura geral 

da aula ser idêntica à aplicada na época desportiva de atletismo nas primeiras 

aulas os alunos sentiram algumas dificuldades na adaptação às novas rotinas. 

O facto de as tarefas serem agora mais complexas foi certamente uma 

condicionante: 

 

“Estando ainda numa fase inicial da abordagem do andebol foi 

importante os alunos continuarem a melhorar as novas rotinas da aula, 

como por exemplo a rotação entre estações e a autonomia durante os 

exercícios.” 

(Reflexão 91, 19 de Maio de 2015) 

 

A primeira aula da semana era dedicada ao treino dos diferentes 

conteúdos programáticos. Os alunos exercitavam as diferentes habilidades em 

conjunto com as suas equipas, procurando trabalhar em equipa, ajudando-se 

mutuamente.  
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Na segunda aula da semana, a primeira parte da aula era dedicada 

novamente à exercitação de alguns conteúdos. No entanto, a maioria da aula 

era dedicada à competição, ao jogo. Este foi o ponto-chave, a introdução da 

competição na parte final da aula conjugada com o facto de os alunos 

treinarem mais e já terem tido a primeira experiência fez com que as equipas 

encarassem cada aula e cada exercício como uma oportunidade para a “sua 

equipa” se tornar mais forte, assim como um momento para aplicarem o que 

trabalharam anteriormente. Consequentemente, a evolução das equipas foi 

mais visível:  

 

“(…) na fase final iria ser realizado jogo 5x5, sendo que com o 

aproximar desse momento foi funcionando como um fator de motivação 

para os alunos, que assim têm a possibilidade de aplicar o que 

estiveram a trabalhar ao longo da aula, ao mesmo tempo que estão a 

competir com as outras equipas.” 

(Reflexão 91, 19 de Maio de 2015) 

 

A pontuação foi talvez um dos fatores mais importantes para a 

motivação dos alunos. No final de cada aula fui sucessivamente abordado 

sobre qual a classificação e qual a pontuação de cada equipa nessa aula. 

Assim, procurei explorar ao máximo este aspeto, utilizando-o como reforço 

positivo (conquista de pontos) e reforço negativo (perda de pontos). Devido à 

enorme vontade de vencer, ocorreram alguns acontecimentos menos 

agradáveis. Como o excesso de vontade de vencer, alguns alunos, em uma ou 

outra situação, excederam-se. No entanto, é importante referir que como a sua 

equipa acabou penalizada na classificação geral (perda de pontos) os próprios 

colegas de equipa alertavam esses alunos para o facto de prejudicarem a 

equipa. Este facto, foi determinante na extinção destes comportamentos. 

Em suma, acabou por ser uma experiência muito positiva, pois consegui 

cativar os alunos com o trabalho em equipa. Mesmo tendo uma turma com 

características particulares, onde poucos alunos praticam desporto federado, 

acabou por ser bastante enriquecedor, pois a maioria não fazia ideia do que 
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era uma pré-época ou competição. O facto de poderem vivenciar estas fases 

cativou-os, eliminando os meus receios iniciais. Assim, como refere Siedentop 

(1987), a génese do MED surge devido ao facto de muitos programas de EF 

não serem suficientemente motivadores e desafiantes para entusiasmar os 

alunos. Desta forma acabei fã do MED. Através da sua aplicação consegui que 

uma turma que tinha uma postura passiva ao longo das aulas, passasse a ter 

uma postura ativa e entusiasta, mudando radicalmente a forma de encarar 

aulas de EF: 

 

“ Em relação ao início do ano letivo acho que agora me empenho mais nas 

atividades propostas. As aulas são mais motivadoras” 

Reflexão de um Aluno, Final do Ano Letivo 

 

 

 

 

 

4.4.2 O Treino Funcional nas aulas de Educação Física 

 

4.4.2.1 Resumo 

 

O objetivo do presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos do Treino 

Funcional (TF) nas aulas de educação física ao nível da motivação dos alunos 

e na qualidade da execução motora dos exercícios prescritos. Participou no 

estudo uma turma do 10º ano, composta por 21 alunos, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Este estudo teve a duração de 8 

semanas, sendo realizada uma sessão por semana. Para analisar a motivação 

dos alunos para o Treino Funcional foi adaptado o questionário Gonzaga 

(2013) e para avaliar a execução motora foi utilizado o programa audiovisual 

Dartfish Express® - através da recolha de imagens efetuada ao longo das 

sessões. Para a análise comparativa dos dados antropométricos recolhidos no 

início e final da aplicação do programa de treino recorreu-se ao teste Wilcoxon 
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e para a comparação entre sexos ao Man Whitney. A informação oriunda do 

questionário foi analisada por recurso à análise de conteúdo. Os resultados 

revelaram que a maioria dos alunos estava motivada para a realização do 

treino funcional durante as aulas de educação física. As melhorias verificadas 

ao nível da qualidade de execução foram, na sua maioria, momentâneas e não 

permanentes. Na comparação dos dados antropométricos não se verificaram 

diferenças com significado estatístico. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: TREINO FUNCIONAL, EXECUÇÃO MOTORA, 

MOTIVAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

4.4.2.2 Introdução  

 

A aprendizagem e desenvolvimento da aptidão física é um dos objetivos 

presentes nos programas da disciplina de educação física. Os programas 

referem que os alunos deverão ser capazes de “elevar o nível funcional das 

capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente de 

resistência geral de longa e média duração, da força resistente, da força rápida, 

da flexibilidade, da velocidade de reação simples e complexa, de execução, de 

deslocamento e de resistência, e das destrezas geral e específica.”3. 

A aptidão física é um aspeto importante e transversal a todas as 

modalidades, devendo por isso ser trabalhado de forma frequente em todas as 

aulas. Tal como refere Barbanti (1996), as capacidades físicas são elementos 

essenciais para o rendimento motor em diversas modalidades. 

No que concerne ao modo como a área da aptidão física tem sido 

trabalhada no contexto das aulas de Educação Física, pessoalmente considero 

ser um trabalho pouco motivante, sem regularidade e negligenciado por muitos 

professores.  

                                                           
3 Programa de Educação Física 10º, 11º e 12º ano – Cursos Científico-Humanísticos e Cursos 

Tecnológicos, p. 14. 
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O Treino Funcional (TF), surge como alternativa a este modo tradicional 

de trabalhar a aptidão física. Este é caraterizado por um trabalho intervalado, 

composto por um circuito que pode ser constituído por várias 

estações/exercícios. Podem ser trabalhados vários aspetos, desde a força, a 

resistência, o equilíbrio à coordenação. Boyle (2004, p.3) refere que “o treino 

funcional é um conjunto de movimento que ensino os atletas a lidar com o seu 

peso corporal em todos os planos de movimento”. Segundo o mesmo autor, 

este é um trabalho aplicável a qualquer tipo de modalidade, pois recorre a 

exercícios que englobam habilidades motoras simples como saltar, correr, 

rodar e agachar (p. 2). Tomando como referência estes pressupostos, cabe ao 

professor definir qual o objetivo, de acordo com as caraterísticas da turma. 

Neste âmbito, Scholich (1994) refere que o treino em circuito é um método de 

treino físico projetado para desenvolver a aptidão física e cardiovascular geral. 

Os exercícios devem ser cuidadosamente selecionados para desenvolver 

numa sessão os principais grupos musculares: membros inferiores, core e 

membros superiores. 

No entanto, na minha opinião esta componente é por vezes 

“negligenciada” pelos mais diversos motivos. Quer por os alunos não a 

valorizarem e, por isso, não estarem motivados, quer pela falta de tempo. 

Também a redução da carga horária semanal das aulas de educação física fez 

com que os professores negligenciassem mais algumas componentes, 

designadamente esta área.  

Na procura de contrariar esta tendência, e por considerar que a área da 

aptidão física, contemplada nos Programas Nacionais de Educação Física, 

deve ser planeada e efetivada na aula da Educação Física, procurei dar-lhe 

resposta com o TF. Deste modo, o propósito central do estudo foi analisar os 

efeitos de um programa de Treino Funcional (TF) no contexto das aulas de 

educação física. Em termos de objetivos específicos foram definidos os 

seguintes: 

 Analisar os níveis motivacionais dos alunos para a prática do Treino 

Funcional nas aulas de Educação Física. 
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 Analisar a alteração da qualidade da execução motora das tarefas 

inseridas no treino funcional; 

 Comparar as medidas antropométricas anteriores e posteriores à 

aplicação do programa de treino; 

 Analisar as medidas antropométricas (peso e altura) iniciais e finais em 

função do sexo; 

 

4.4.2.3 Metodologia 

 

4.4.2.3.1 Participantes 

 

Participaram no presente estudo 21 alunos, 13 raparigas e 8 rapazes, 

estudantes de uma escola situada no Grande Porto.   

Os estudantes encontram-se a frequentar o 10º ano de escolaridade, 

com idades compreendidas entre os 15 e 17 anos (Gráfico 7). Dos 21 alunos, 

apenas 3 alunos praticaram uma modalidade a nível federado. 

 

Gráfico 7 - Distribuição por idades 

 

4.4.2.3.2 Instrumentos  

  

Circuito de Treino Funcional 

 

 O circuito de treino funcional foi elaborado pelos Estudantes Estagiários 

do Núcleo de Estágio para um total de 8 aulas, sendo aplicado na parte final de 

3 

12 

4 

2 

14 Anos 15 Anos 16 Anos 17 Anos

Idades 
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cada uma delas. Em termos estruturais, o circuito foi composto por 10 

estações, conforme ilustra Quadro 2. 

 

 

Quadro 2- Circuito de treino funcional 

Estação Descrição Imagem 

E
s

ta
ç
ã

o
 1

 

C
a
d

e
ir
a

 i
s
o

m
é

tr
ic

a
 O aluno adota uma posição estática, com a 

coluna e cabeça encostadas a uma parede. 

Os membros inferiores devem estar fletidos 

realizando um ângulo de 90 graus. 

 

 

 

E
s

ta
ç
ã

o
 2

 

S
a

lt
o

 à
 c

o
rd

a
 

 

 

O aluno realiza o maior número possível de 

saltos à corda. O salto poderá ser efetuado 

a dois ou a um pé. 

 

E
s

ta
ç
ã

o
 3

 

A
fu

n
d

o
 e

s
tá

ti
c
o

 

 

Adotando uma posição de afundo, o aluno 

deve realizar uma descida do corpo de 

forma controlada, fletindo os membros 

inferiores. O joelho não deve avançar o 

calcanhar. 

 

E
s

ta
ç
ã

o
 4

 

E
s
c
a

la
d
o

r 

O aluno adota posição de prancha e deve 

realizar de forma alternada a flexão dos 

membros inferiores à frente.  

 

E
s

ta
ç
ã

o
 5

 

B
u

rp
e
e

s
 

O aluno alterna de forma frequente a 

posição de prancha e salto a pés juntos. 
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 E
s

ta
ç
ã

o
 6

 

E
x
te

n
s
ã

o
 d

e
 

b
ra

ç
o

s
 

 

Adotando uma posição de prancha, o aluno 

realiza flexão dos membros superiores (até 

90 graus) mantendo uma postura corporal 

controlada. 

 
 

E
s

ta
ç
ã

o
 7

 

F
le

x
ã

o
 d

o
 t

ro
n

c
o

 

 

O aluno realiza flexão do tronco adotando 

uma posição corporal com os membros 

inferiores fletidos e a coluna no solo. As 

mãos devem ultrapassar a zona da anca no 

momento da contração abdominal. 

 

E
s

ta
ç
ã

o
 8

 

A
g

a
c
h
a

m
e

n
to

 

 

O aluno adota posição de agachamento 

com os pés paralelos e à largura dos 

ombros. Realizar a descida da bacia 

controlada, não avançando os joelhos além 

da linha do calcanhar. 

 

E
s

ta
ç
ã

o
 9

 

T
rí

c
e

p
s
 c

o
m

 b
o

la
 

m
e

d
ic

in
a

l 

 

O aluno realiza flexão dos membros 

superiores com os cotovelos juntos à 

cabeça. A bola medicinal não deve 

ultrapassar a linha da cabeça na fase 

concêntrica.  

 

 

E
s

ta
ç
ã

o
 1

0
 

E
s
ta

ç
ã
o

 

m
ó

v
e

l 

Estação reservada à visualização de imagens das aulas anteriores. 
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O tempo de exercitação das várias estações situou-se nos 30 segundos, 

bem como o tempo de repouso. Em todas as sessões apenas se realizou uma 

série. 

Os prossupostos que estiveram na base da construção deste circuito foi 

a utilização de exercícios variados, dinâmicos e apelativos para os alunos, bem 

como um trabalho equilibrado no que diz respeito aos membros inferiores, core 

abdominal e membros superiores. 

A estação 10, intitulada por “móvel”, serviu essencialmente para os 

alunos visualizarem a sua prestação na realização dos exercícios das aulas 

anteriores. 

 

 

Avaliação Antropométrica 

 

A avaliação antropométrica foi realizada em dois momentos. O primeiro 

momento na semana antecedente ao início do estudo e o segundo momento 

na semana seguinte ao término do estudo. 

A altura foi medida com uma fita métrica colocada num poste de uma 

baliza do ginásio. Os valores foram registados em metros até ao milímetro mais 

próximo.  

O peso corporal foi registado através de uma balança Tanita digital. Os 

valores foram registados em quilogramas até a decigrama mais próxima. 

 

Questionário de Motivação 

 

O questionário motivacional, versão adaptada de Gonzaga (2013), é 

composto por 10 questões de resposta aberta (Anexo 2). Foi aplicado entre a 

4ª e a 5ª sessão. 

Através do preenchimento do questionário por parte dos alunos, 

aferimos a motivação que estes revelam para a realização do treino funcional 

nas aulas de Educação Física. 
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Artefactos 

Nas várias sessões foi utilizado também um cartão de registo individual 

(Anexo 3) onde os alunos registavam as repetições realizadas em cada 

exercício. O principal objetivo deste cartão era motivar os alunos para 

procurarem a cada aula melhorar as suas marcas, funcionando apenas como 

motivação externa. Por esse motivo, os dados não foram utilizados. 

 

Filmagem da Execução Motora 

 

A filmagem da execução motora dos exercícios propostos foi efetuada 

através de um Tablet, utilizando o programa audiovisual Dartfish express®, que 

permite a gravação de vídeo e registo de imagens. Este permite ainda realizar 

a manipulação das imagens capturadas, facilitando a sua visualização em slow 

motion. Através deste instrumento foi possível registar a qualidade da 

prestação motora dos alunos nos vários exercícios e posteriormente partilhar e 

analisar com os alunos. 

 

4.4.2.3.3 Procedimentos de Análise 

 

Para realizar a análise dos questionários de questões de resposta aberta 

foi feita uma análise de conteúdo, coadjuvada com estatística descritiva, 

especificamente frequência relativas e absolutas. 

Para a análise comparativa dos dados antropométricos recolhidos no 

início e final da aplicação do programa de treino recorreu-se ao teste Wilcoxon 

e para a comparação entre sexos ao Man Whitney. O Programa utilizado foi o 

SPSS. O nível de significância foi mantido a p≤0,05. 

No que concerne à análise de execução motora foi utilizado o programa 

Dartfish express®. A captura de imagens e vídeo foi realizada ao longo de 

todas as sessões e analisadas com os alunos em slow motion nas aulas 

seguintes. 
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4.4.2.4 Apresentação dos resultados 

 

4.4.2.4.1 Motivação dos Alunos para o Treino Funcional 

 

No Gráfico 8, podemos observar as preferências dos alunos nas práticas 

em Educação Física. 21 Alunos da turma (65%) apontam para as modalidades 

coletivas como as preferidas, seguindo-se as modalidades individuais (19%). O 

treino funcional e outras atividades são a preferência de 8% dos alunos. 

 

 

 

 

                                                                                

Como podemos observar no Gráfico 9, as atividades que os alunos 

menos gostam de realizar nas aulas de Educação Física são as modalidades 

individuais (64%), seguidas das modalidades coletivas (27%) e por último o 

treino funcional (4%). 

 

8% 

65% 

19% 

8% 

TF

Modalidades
Coletivas

Modalidades
Individuais

Outros

Gráfico 8 - Atividades com menos preferência 
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No Gráfico 10, verifica-se que 71% dos alunos gosta do treino funcional 

nas aulas de Educação Física. De destacar que 10%) dos alunos não gostam 

do treino funcional. A carga é tida como um aspeto importante para 19% dos 

alunos. 

 

 

Gráfico 10 - Motivação para a prática do treino funcional 

 

No Gráfico 11, verifica-se que os exercícios de abdominal e cadeira 

isométrica são os exercícios preferidos entre os alunos (24%). O agachamento 

ocupa o segundo lugar na hierarquia das preferências (23%). 

71% 

10% 

19% 

Sim

Não

Depende da carga

4% 

32% 

64% 

TF

Modalidad
es Coletivas

Gráfico 9 – Atividades com menos preferência 
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Gráfico 11 – Exercícios com maior preferência 

                                                                                     

No Gráfico 12 está representado os exercícios que menos cativam os 

alunos. Verifica-se que as flexões são o exercício alunos menos gostam de 

realizar (47%), seguindo-se os burpees com 35%. 

 

  

14% 

24% 

24% 

9% 

19% 

10% 
Tricep com Bola
Medicinal

Cadeira
Isométrica

Abdominais

Salto à corda

Agachamentos

Todos

35% 

47% 

12% 

6% 

Burpees

Flexões

Abdominais

Salto à
corda

Gráfico 12 – Exercícios com menor 

preferência 
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No Gráfico 13, podemos observar que apenas 19% dos alunos 

considera muito importante o trabalho de força nas aulas de Educação Física. 

Já a maioria (57%) conclui que é muito importante e 14% pouco importante. De 

registar que 10% dos alunos não tem uma opinião formada sobre a questão. 

 

 

Gráfico 13 - Importância dada à melhoria da condição física 

 

No Gráfico 14, verifica-se que 75% dos alunos considera que a 

modalidade abordada na aula é determinante para a sua motivação. Já 19% 

dos alunos considera que a motivação dada pelo professor ao longo da aula 

influência na sua predisposição para a mesma.  

 

 

Gráfico 14 - Motivação para a aula 

 

Os alunos quando questionados que influência tem o Treino Funcional 

na motivação para a aula, verifica-se que 48% dos alunos considera que a 
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realização do treino funcional os motiva (Gráfico 15). Já 14% afirma que a 

realização do treino funcional não influência na sua motivação para a aula. De 

salientar que 24% dos alunos valoriza a influência do cansaço 

 

Gráfico 15 - Influência do Treino Funcional na motivação para a aula 

 

 

 No que concerne ao cumprimento dos exercícios prescritos pelo 

Professor, como se pode observar no Gráfico 16, 90% dos alunos afirma que 

cumpre sempre com o solicitado na realização do circuito de treino funcional e 

10% afirma que, por vezes, tenta escapar ao solicitado. 

. 

 

 

48% 

14% 

14% 

24% 

Mais Motivado

Menos Motivado

Não Influência

Depende do
Cansaço

90% 

10% 

Cumpro Sempre

Tento escapar por
vezes

Gráfico 16 - - Cumprimento do prescrito 

 



 

65 
 

Relativamente ao desempenho nos circuitos de treino funcional, como 

verificamos no Gráfico 17, 44% dos alunos considera que tem um bom 

desempenho, 38% avalia as suas prestações como boas e 11% classifica o 

seu desempenho com muito bom. 

 

 

 Os alunos quando questionados sobre a importância do TF para a vida 

extraescolar, tal como observamos no Gráfico 18, 54% dos alunos considera 

que a realização de treino funcional é muito importante na melhoria da 

condição física. Já 24% dos alunos considera uma preparação para outras 

modalidades. Apenas 10% lhe atribui pouca importância. 

 

. 
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Gráfico 17 - Avaliação do desempenho 

Gráfico 18 - Importância do Treino Funcional na vida extraescolar 
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Como se verifica no Gráfico 19, a manutenção do TF nas aulas de 

Educação Física foi “defendida” por 88% dos alunos. Apenas 12% dos alunos é 

da opinião de retirar o TF. 

 

 

 

 

4.4.2.4.2 Padrão de Execução Motora 

 

Ao longo das oito semanas do estudo não foi visível uma melhoria na 

consistente na qualidade da execução motora dos exercícios do circuito do TF. 

Após a estação “móvel” existia melhoria de determinados aspetos técnicos. No 

entanto, na aula seguinte, os alunos cometiam novamente os mesmos erros 

técnicos. O facto de ser apenas realizado uma vez por semana, pode ter sido 

um fator determinante na não consolidação da técnica, assim como as férias da 

Páscoa, que ocorreram aproximadamente a meio do estudo, pois, de facto, 

após as férias os alunos evidenciaram um grande retrocesso relativamente ao 

nível da técnica de execução 

 

4.4.2.4.3 Dados Antropométricos 

 

É possível verificar nos Quadros 2 e 4, que a altura e o IMC tiveram 

alterações significativas do primeiro para o segundo momento. Verificou-se 

88% 

12% 

Mantinha

Retirava

Gráfico 19 - Manutenção do Treino Funcional nas aulas de EF 
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assim um aumento ao nível da altura e uma diminuição do IMC. Já o peso não 

teve alteração com significado estatístico (Quadro 3). 

 

 

Quadro 3 - Dados Antropométricos - Altura 

Variável Média Desvio Padrão P 

Altura 1 1,6724 0,07667 0,014* 

Altura 2 1,6752 0,07554 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

 

Quadro 4 - Dados Antropométricos - Peso 

Variável Média Desvio Padrão P 

Peso 1 59,1095 8,44416 0,135 

Peso 2 58,8857 8,52480 

 

Quadro 5 - Dados Antropométricos - IMC 

Variável Média Desvio Padrão P 

IMC 1 21,0857 2,20097 0,026* 

IMC 2 20,9333 2,21998 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

 

A exploração das medidas antropométricas (Quadros 5 e 6) evidencia 

que tanto no primeiro momento, como no segundo os rapazes têm um peso 

significativamente superior às raparigas. Já as variáveis Altura e IMC não 

revelam diferenças significativas entre os rapazes e as raparigas.  

 

Quadro 6 - Dados Antropométricos por sexo – 1º Registo 

Variável Média Desvio Padrão P 

Peso 1 Masculino 64,3875 7,55937 0,025* 
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Feminino 55,8615 7,45023 

Altura 1 Masculino 1,7150 0,08435 0,092 

Feminino 1,5992 0,16070 

IMC 1 Masculino 21,9250 2,37171 0,397 

Feminino 20,5692 2,00848 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

 

Quadro 7 - Dados Antropométricos por sexo – 2º Registo 

Variável Média Desvio Padrão P 

Peso 2 Masculino 64,3000 0,08362 0.012* 

Feminino 55,5538 0,05923 

Altura 2 Masculino 1,7175 7,73692 0.092 

Feminino 1,6492 7,39139 

IMC 2 Masculino 21,8375 2,46399 0,262 

Feminino 20,3846 1,94587 

*Diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05) 

 

 

 

4.4.2.5 Discussão 

 

A maioria dos alunos gosta do trabalho desenvolvido no TF, existindo 

uma pequena minoria (10%) que não gosta. De salientar que a carga a que os 

alunos são sujeitos pode influenciar a sua motivação, aspeto que é referido por 

19% dos alunos. Sustentado por Scholich (1994) ao dar muita importância à 

seleção dos exercícios.  

No que concerne à importância que os alunos atribuem ao trabalho de 

força nas aulas grande parte dos alunos considera importante (57%) e muito 

importante (19%). Estes dados apontam que os alunos têm consciência da 

importância que o trabalho de força tem no seu desempenho nas aulas e 

também fora delas. 
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É possível identificar um foco de alunos (47%) que não gostam de 

realizar flexões. Não será de desvalorizar o facto de ser um exercício 

monótono, que a maioria dos alunos já realizou durante vários anos nas aulas 

de Educação Física. A introdução de materiais “novos” nos exercícios poderá 

aumentar a entrega e motivar os alunos. 

A presença do TF nas aulas é um fator de motivação para a maioria dos 

alunos, embora 24% consideram o cansaço como um fator limitativo. Desta 

forma, terá de ser ponderado a altura ideal da aula para a aplicação do TF. No 

mesmo sentido apontam os dados que ilustram que 90% dos alunos cumpriram 

o trabalho definido. O facto de avaliarem o desempenho na tarefa entre o Muito 

Bom (11%) e Bom (44%) é revelador do compromisso que os alunos tiveram 

com o TF. 

No que concerne à melhoria da qualidade de execução motora não 

foram visíveis alterações consistentes, isto é, os alunos após passarem pela 

estação “móvel” e identificarem os erros da sua execução conseguiam de 

seguida corrigir a sua execução técnica. No entanto, visto que o TF apenas era 

realizado uma vez por semana, na aula seguinte com TF voltavam a cometer 

vários erros. Deste modo, considero que os alunos não tiveram possibilidade 

de consolidar a técnica devido ao grande intervalo que existia entre uma aula e 

a outra. O facto de as Férias de Páscoa terem coincidido a meio do estudo não 

ajudou. Após as férias, a maioria dos alunos retrocedeu visivelmente na 

evolução técnica. 

Relativamente aos dados antropométricos que foram recolhidos no início 

e final do ano letivo é possível identificar que nas variáveis da Altura (0,014) e 

do IMC (0.026) existiram diferenças com significado estatístico (P ≤ 0.05). Esta 

alteração encontra justificação na faixa etária em que os alunos se encontram, 

que é uma fase de frequentes alterações morfológicas. 
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4.4.2.6 Conclusão 

 

A implementação deste programa de TF indicia que os alunos após 

perceberem os benefícios que o TF tinha no seu desempenho, passaram a 

encarar o momento de TF como uma oportunidade para se tornarem mais 

rápidos, fortes, coordenados e melhores.  

A elaboração do circuito a utilizar fica obviamente ao critério do 

professor, no entanto deve ter em conta não só a altura em que o vai aplicar, 

como a complexidade dos exercícios. Claramente existem exercícios que 

motivam mais e menos os alunos, desta forma devemos procurar o equilíbrio 

entre ambos, para que consigamos ter todos os alunos motivados e, assim, 

empenhados ao máximo, rentabilizando todo o trabalho. Esta é uma forma de 

“credibilizar” o trabalho do conteúdo da aptidão física nas aulas de educação 

física, sem que seja despendido demasiado tempo e de forma pouco cativante 

para os alunos. Conforme refere Ventura (2013, p. 1) “em apenas 45 minutos é 

possível fazer um treino que na academia demoraria uma hora e meia”, 

existindo a possibilidade de adaptar a duração deste trabalho ao tempo 

disponível em cada aula. 

Apesar de o TF ter estado presente ao longo de praticamente todo o ano 

letivo, o circuito e o momento da sua aplicação foi sempre alterando em função 

dos objetivos da aula. Assim, o professor pode aproveitar tempos mortos da 

aula para desenvolver a aptidão física, sem que com isso tenha de “gastar” 

tempo de aula. Tentando encontrar uma estratégia que se adeque às 

condições contextuais. 

A execução motora, como constatei no presente estudo, está 

dependente da frequência e sistematização com que o trabalho é realizado. A 

observação e intervenção do professor são determinantes para a identificação 

dos erros. O suporte audiovisual é um bom suporte que permite ao professor 

fazer com que os alunos visualizem os erros, facilitando assim a correção, 

conforme evidenciou este estudo. 
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Em suma, o TF deve ser algo em que os professores devem investir. 

Procurando a constante melhoria dos seus alunos, evitando “descurar” a 

aptidão física. Os alunos, esses, estão motivados para o TF. 

  

4.4.2.7 Propostas para futuros estudos 

 

O facto de o estudo ter sido aplicado apenas durante 8 semanas e 

apenas uma vez por semana foi, na minha opinião, um dos fatores limitativos 

do estudo. A existência de um intervalo tão grande entre sessões não permitiu 

que os alunos pudessem ir consolidando a técnica, existindo dessa forma 

frequentes avanços e recuos no que respeita à melhoria da execução técnica. 

Considero oportuno a aplicação do programa por um período mais 

alargado de tempo. De forma, a permitir um trabalho mais frequente e 

sistemático, dando aos alunos a possibilidade de evoluir de uma forma mais 

consistente. 

Outro fator a ter em conta passou pela restrição que existiu ao nível do 

material. Apesar de solicitado, não nos foi disponibilizado algum material 

importante para a realização de alguns exercícios. Tendo existido a 

necessidade de aplicar alguns exercícios mais “tradicionais” (flexões, 

abdominais, etc.) não sendo tão interessantes para os alunos. A aplicação de 

um circuito composto por exercícios “novos” onde são utilizados materiais que 

os alunos não utilizem com muita frequência (kettlebell, elásticos, etc.) pode ser 

um fator determinante na motivação dos alunos. 
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4.5 O Desafio de Avaliar 

 

Ao longo do EP estamos sempre a avaliar. Não só os alunos, como 

também as nossas opções e estratégias. Em função destas avaliações 

tomamos a nossas decisões. Segundo Carrasco (1989), a avaliação resulta de 

um juízo de valor obtido através de uma medição. De acordo com Mesquita 

(2012), o processo de avaliação diz respeito ao recolher de informação e 

proceder a um juízo de valor, que, em muitos casos, tem o sentido de conduzir 

a uma tomada de decisão. 

Bento (2003, p. 174) refere que “Conjuntamente com a planificação e 

realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas 

centrais de cada professor”. A avaliação é o processo através do qual o 

professor verifica se o processo de ensino-aprendizagem decorreu conforme o 

planeado. Ao longo do EP realizei três tipos de Avaliação: Avaliação 

Diagnóstica (AD), Avaliação Formativa (AF) e Avaliação Sumativa (AS). 

 

4.5.1 Avaliação Diagnóstica 

 

De forma a ser possível estabelecer um padrão de evolução, ou não, é 

necessário realizar a AD, de forma a definir o nível em que os alunos se 

encontram. Só posteriormente à AD são definidos os objetivos, devendo estes 

ser exequíveis e mensuráveis tendo em conta as dificuldades e qualidades dos 

alunos da turma. Segundo Gonçalves et al. (2011)4 a AD, não é formulação de 

um juízo, mas sim, recolher informações essenciais para definir etapas e 

ajustar a atividade dos alunos no sentido do seu desenvolvimento. 

O ato de avaliar implica uma observação cuidada e rigorosa da turma. 

Procurando ser o mais rigorosos possível definimos em NE e conjuntamente 

com a Professora Cooperante realizar a AD nas 2 primeiras aulas do 1º 

Período. Nestas aulas estivemos todos presentes nas aulas das 3 turmas, 

tendo sido realizadas as AD de Ginástica, Voleibol, Andebol, Atletismo, 

                                                           
4
 Gonçalves, F., & Albuquerque, A. (2013). Avaliação em Educação Física. Slides apresentados nas aulas 

de Planeamento e Avaliação em Educação Física.  
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Basquetebol e Futebol. De forma a tornar o processo de avaliação mais 

objetivo o NE elaborou grelhas onde se encontravam todos os conteúdos a 

observar, organizados numa escala de 1 a 5 (Anexo 8). Estando os 3 

elementos presentes era possível dividir a turma em grupos reduzidos, 

facilitando a observação. Deste modo, cada professor foi responsável por 

efetuar a avaliação de um grupo. A opção por esta avaliação concentrada foi 

no sentido de rentabilizar as aulas dedicadas a cada uma das modalidades e 

obter uma visão mais adequada dos níveis em que os alunos se encontravam. 

Não “gastar” uma aula de AD em todas as UD foi importante principalmente, 

nas UD com um número reduzido de aulas. 

Na realização da AD senti algumas dificuldades em conseguir observar e 

registar as componentes críticas (anexo 8), ao mesmo tempo, manter o 

controlo da turma. O facto de os grupos serem reduzidos facilitava o processo, 

mas a inexperiência fez com que inicialmente tivesse demasiado agarrado às 

folhas de registo, criando alguma confusão no registo dos dados recolhidos. No 

entanto, fui aperfeiçoando o registo o que fez com que me tornasse mais 

incisivo, conseguindo identificar e analisar de forma mais objetiva os conteúdos 

a serem avaliados. 

Os dados recolhidos através da AD foram preponderantes para o 

planeamento das UD. Com base nesta informação os conteúdos foram 

ajustados ao nível de desempenho dos alunos. De referir que é de extrema 

importância que a AD seja o mais fiável possível, pois caso contrário pode 

induzir o professor em erro, levando-o a realizar uma planificação desajustada 

do nível dos alunos, comprometendo todo o processo de ensino-aprendizagem.  

 

4.5.2 Avaliação Formativa 

 

A AF de acordo com Gonçalves et al. (2011)5 é a avaliação que deve 

acompanhar todo o processo ensino-aprendizagem, identificando 

                                                           
5
 Gonçalves, F., Albuquerque, A. (2013). Avaliação em Educação Física. Slides apresentados nas aulas de 

Didática Geral. 
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aprendizagens bem-sucedidas e as que provocam dificuldades, para que se 

ultrapassar as últimas guiando os alunos à competência e ao sucesso. 

Conforme Bento (2003, p. 176) sugere ser “(…) necessário estabelecer uma 

metodologia pessoal, consistente, de análise e avaliação sistemática das 

aulas.” Esta foi a avaliação que efetuei ao longo das aulas, à qual adicionada a 

autoavaliação dos alunos realizada em todas as aulas relativas ao empenho na 

aula. 

A autoavaliação realizada no final de cada aula teve um papel 

importante na sensibilização dos alunos para procurarem melhorar em todas as 

aulas. Este tipo de avaliação é também fundamental para manter o aluno e o 

professor atualizados acerca da prestação do aluno, permitindo que se 

reformule (ou não) os objetivos e que sejam supridas lacunas do processo de 

ensino-aprendizagem (Birzea, 1984). A recolha destes dados também permite 

que no final do período o professor possa fundamentar junto dos alunos e seus 

encarregados de educação a nota atribuída. No final de cada período a maior 

parte dos alunos autoavaliou-se corretamente, demonstrando ter noção do que 

tinham desenvolvido ao longo do período.  

 

4.5.3 Avaliação Sumativa 

 

Segundo Gonçalves et al. (2011) 6 a AS é um juízo globalizante sobre o 

processo de desenvolvimento dos conhecimentos, competências, capacidades 

e atitudes dos alunos, esta pode ser entendida como avaliação final, no entanto 

não se esgota nesta definição. A realização desta avaliação permite analisar se 

os objetivos inicialmente propostos foram, ou não, cumpridos. Em última 

instância tem como finalidade classificar os alunos no final de uma UD.  

A AS realizou-se em duas componentes: Desempenho Motor e 

Conhecimento. A avaliação do Desempenho Motor foi realizada nas últimas 2 

aulas da UD, sendo constituída por exercícios idênticos aos realizados nas 

                                                           
6
 Gonçalves, F., Albuquerque, A. (2013). Avaliação em Educação Física. Slides apresentados nas aulas de 

Didática Geral. 
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aulas, para que os alunos estivessem familiarizados. Desta forma, os alunos 

puderam aplicar o que aprenderam nas aulas. Ao utilizar esta estratégia, pude 

observar aferir a progressão dos alunos, comparando o desempenho da UD 

com o da AS.  

Ainda na componente Prática, senti dificuldades em conseguir conciliar a 

observação, o registo, a organização e gestão da aula. Procurando ser o mais 

justo possível, optei por filmar as aulas de avaliação. O recurso ao vídeo 

permitiu-me esclarecer dúvidas que tive durante o processo avaliativo in loco.   

A elaboração da avaliação de conhecimentos foi realizada em conjunto 

com os restantes elementos do NE. O grande dilema passou por definir qual o 

grau de dificuldade que o teste teria. Sendo uma disciplina com uma grande 

componente prática foi unânime a opinião de que não fazia sentido a 

elaboração de um teste demasiado exigente. O objetivo foi sempre o de 

valorizar a prática. Dessa forma, a maioria das perguntas foram acerca de 

conteúdos abordados nas aulas, pelo que os alunos que participavam de forma 

ativa nas aulas não tiveram dificuldades em responder às questões. Ao 

colocarmos este tipo de perguntas, não só cumpríamos a componente de 

avaliação teórica como, em simultâneo, valorizávamos os alunos que estavam 

atentos nas aulas. 

Transformar todos os dados recolhidos numa classificação final foi sem 

dúvida uma das tarefas mais difíceis que tive ao longo do EP. Mesmo utilizando 

todos os dados, recolhidos nas aulas e nos momentos de avaliação, para 

justificar e suportar a classificação atribuída existe sempre algum receio de 

sermos injustos com os alunos. Tentando evitar estes dilemas, após cada 

elemento do NE atribuir as notas à turma pela qual era responsável, 

combinávamos e todos juntos cruzávamos as classificações finais, e 

discutirmos acerca das mesmas. Estas discussões eram importantes para os 

casos em que existiam dúvidas.  

Termino, com a certeza que procurei ser, em todos os momentos de 

avaliação, o mais justo possível. 
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Não foi só a avaliação dos alunos que esteve presente durante o EP. A 

nossa autoavaliação e avaliação dos colegas do NE foram outros momentos 

que criaram grandes dificuldades. Todas as dificuldades que senti ao avaliar os 

meus alunos foram transversais quando tive de realizar a minha autoavaliação 

e heteroavaliação dos meus colegas. Considero por isso, que o processo 

avaliativo acarreta sempre muitas dificuldades para quem o faz, devendo 

sempre usar como suporte todos os dados recolhidos, podendo dessa forma 

justificar todas as suas decisões: 

 

“Na parte final da reunião falamos sobre a nossa avaliação no 

estágio. Foi incrivelmente difícil realizar a minha autoavaliação. Esta 

dificuldade não se prendeu com o facto de não saber o que fiz, mas a 

verdade é que por estarmos tão envolvidos com as práticas que 

acabamos por perder um pouco a noção sobre o nosso valor. Foi algo 

que me fez pensar em tudo o que tenho feito, e por vezes esta reflexão 

(diferente das habituais) é importante. Permite ver e avaliar as decisões 

que temos tomado ao longo do período, colocando em causa algumas, e 

ficando convicto que outras foram a melhor opção.”  

(Reflexão 51, 20 de Janeiro 2014) 

4.6 Reflexão 

 

Durante todo o EP o processo de reflexão foi constante e regular. Este é 

um processo importante para a nossa evolução enquanto professores. 

Rodrigues (2009) destaca a importância da criação do hábito de recorrer à 

reflexão, desde a formação inicial, como uma ferramenta central para o 

desenvolvimento e melhoria da intervenção profissional, com vista a dar 

resposta à complexidade dos saberes e à incerteza das situações que 

caracterizam a profissão docente. Refletir é assim uma ação essencial para 

quem pretende melhorar a sua intervenção e, por consequência, a das outras 

pessoas que partilham o mesmo espaço formativo. Zeichner (1993), refere que 

o ato reflexivo promove a resolução de problemas, uma vez que impulsiona o 
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docente a assumir uma postura crítica face às questões da sua profissão e da 

sua prática.  

O professor de Educação Física que adota um pensamento reflexivo 

sobre as diversas temáticas da Educação Física estará a contribuir para a 

melhoria e aperfeiçoamento do seu desempenho pedagógico. 

Schön (1987) faz a distinção entre três momentos de reflexão: reflexão 

na ação; reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. 

Relativamente aos dois primeiros, estão associados a uma natureza reativa 

operada, respetivamente, durante e após a prática (no primeiro, pelo confronto 

com as situações imprevistas e/ou por um processo de observação e 

distanciamento rápidos; no segundo, normalmente em condições indiretas e/ou 

retardadas face ao cenário de ação, apoiando-se na consciencialização do 

sucedido através de uma reconstrução mental). Este tipo de reflexão foi bem 

visível no primeiro período. As minhas reflexões eram muito descritivas, 

limitando-me a descrever o que tinha ocorrido, como é possível observar no 

excerto abaixo: 

 

“A aula começou com uma pequena ativação geral, que foi mais curta 

que o planeado devido ao atrasado de todos os alunos, que foram 

repreendidos para a situação. Nesta primeira parte da aula decidi 

acrescentar as bolas a quem estava apanhar, sinalizando o "caçador" e, 

gradualmente, fui aumentando o número de "caçadores" de forma a 

aumentar a intensidade do exercício.” 

(Reflexão 10, 23 de Setembro de 2014) 

 

Nas reuniões com a professora cooperante fui sendo alertado para o 

facto de as minhas reflexões serem muito redutoras. Precisava que dar o passo 

seguinte, realizar a reflexão sobre a reflexão na ação. Esta reflexão incentiva a 

progressão do desenvolvimento profissional, na medida em que, pela 

revisitação ou a retrospetiva operada para a ação (averiguação do que o 
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profissional observou, do significado que atribuiu ao observado e da forma 

como tal atuação o pode auxiliar a identificar novos problemas e a orientar 

ações futuras), conferem um valor prospetivo ao processo reflexivo. Foi curioso 

perceber que em diálogo com a professora cooperante conseguia refletir de 

forma profunda acerca da aula. Identificava com relativa facilidade os aspetos 

positivos e negativos, ao mesmo tempo que indicava as consequências desses 

aspetos no decorrer da aula, e em todo o processo de ensino-aprendizagem, 

encontrando de seguida soluções de forma a corrigir ou otimizar os processos 

utilizados. No entanto, quando estava sozinho a elaborar as reflexões acabava 

sempre por bloquear em algum ponto, tornando-me repetitivo.  

De forma a estimular o meu sentido crítico quando estava sozinho, em 

conjunto com a professora orientadora, estabeleci uma estrutura de perguntas 

que me auxiliavam no momento de refletir: O que aconteceu? Como 

aconteceu? O que provocou? Como evitar/melhorar?. O pano de fundo destas 

questões funcionou como um guião para organizar o meu pensamento de 

forma clara e objetiva. Como é possível observar a seguir: 

 

“Outro dos problemas que identifiquei na minha aula foi que após 

exercitarem quando apitava para rodarem, eles deixavam as bolas em 

qualquer espaço, atirando-as. Isso criou alguma desorganização, 

obrigando a que a equipa seguinte tivesse de andar a apanhar as bolas 

que ficavam espalhadas. Consequentemente perdiam tempo de 

exercitação. De forma a evitar que as bolas fiquem espalhadas irei 

utilizar os cones maiores para criar em cada estação um local próprio 

para as bolas ficarem. Assim, os alunos quando terminarem o exercício 

colocam as bolas nesse local, facilitando o papel à equipa seguinte que 

só tem de ir ao local e utilizar as bolas que precisa.” 

(Reflexão 89, 14 de Maio de 2015) 

 

Com a utilização desta estrutura, as minhas reflexões melhoraram 

significativamente. A partir deste momento percebi que as reflexões passaram 
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a influenciar a planificação das aulas. Através das conclusões e soluções que 

ia obtendo nos momentos de reflexão comecei a procurar alterar pequenas 

variáveis nas situações de aprendizagem e até na estrutura da aula, na procura 

de melhorar todos os aspetos do processo de ensino. 

Face ao experienciado, posso afirmar que considero a reflexão um dos 

aspetos mais importantes durante o EP. Através dela podemos aproveitar a 

identificação dos erros para obter melhores resultados:  

 

“Na aula anterior tinha utilizado grupos de cinco elementos, no entanto 

na altura apercebi-me que com esta turma não funciona. Os alunos 

dispersam facilmente, por isso na próxima aula irei utilizar grupos de 4 e 

3 elementos, de forma a evitar ao máximo a dispersão dos alunos 

durante a exercitação.” 

(Reflexão 33, 18 de Novembro de 2014) 

 

Se nos limitarmos a planear e aplicar jamais iremos sair da mesma linha 

de pensamento, estaremos sempre restringidos, não dando azo a novas e 

melhores abordagens, que melhorem o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, referem Cardoso, Peixoto, Serrano e Moreira (1996) que definem a 

reflexão como o primeiro passo para evitar a rotina, fomentando a ponderação 

das opções mais viáveis para a resolução de cada problema, possibilitando o 

desenvolvimento da autonomia do professor face às suas práticas. 

 

4.7 Observação 

 

No âmbito das normas orientadoras do EP, prevê-se que durante o 

período no qual decorre o EP, os professores-estagiários realizem observações 

aos colegas, professor cooperante e a outros professores de Educação Física 

da escola. Este foi um meio de aprendizagem já utilizado durante o primeiro 

ano de mestrado. O objetivo era aprender através da visualização das práticas 
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dos outros colegas em contexto de prática de ensino real no âmbito das 

didáticas. Reis (2011, p.11) refere que “a observação desempenha um papel 

fundamental na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, 

constituindo uma fonte de inspiração e motivação e um forte catalisador de 

mudança na escola”. Com efeito, pela observação os professores têm a 

possibilidade de refletir sobre os métodos utilizados, podendo, dessa forma, 

introduzir mudanças no seu próprio ensino na procura de o tornar mais eficaz, 

promovendo assim a aprendizagem dos alunos, que é o grande objetivo de 

todos os professores. 

Considerando o facto de os professores-estagiários serem inexperientes, 

a tarefa de observação ganha ainda mais relevo, pois o estudante estagiário 

consegue identificar e aprender novas estratégias que pode e deve utilizar 

durante as suas aulas. 

 De forma a tornar este processo observacional mais objetivo e 

consistente a Professora Cooperante sugeriu a elaboração de um plano de 

observação para cada período. Assim, o processo de observação tornava-se 

mais consistente e focado. 

Inicialmente o processo de observação era muito abrangente, pois 

procurávamos identificar toda a informação que pudesse ser útil, sem que 

houvesse um foco de observação. Posteriormente, passámos a focar-nos em 

aspetos concretos, tais como: tempo de empenhamento motor, número de 

repetições, número de feedbacks, tipo de feedbacks, etc. O facto de tornarmos 

a observação mais objetiva permitiu que a observação fosse mais útil, pois 

sabíamos concretamente o que queríamos analisar, não dispersando a atenção 

noutras variáveis. Aprender a realizar uma boa observação de movimentos é 

um dos aspetos importantes na formação de professores (Rosado, Virtuoso & 

Mesquita, 2004) 

No decorrer do 3º Período por indicação da Professora Orientadora, foi 

efetuada uma observação centrada no perfil instrucional, mais concretamente 

na apresentação das tarefas instrucionais e feedbacks que o estudante 

estagiário emitia durante a aula. Neste sentido, o NE elaborou um instrumento 
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de observação (Anexo 4) de forma a poder realizar os registos. Rapidamente, 

durante a observação, percebi ser extremamente difícil identificar o tipo de 

feedbacks, pois além de em tempo real ser muito rápido, alguns tipos de 

feedbacks que tínhamos definido não eram muito claros, confundindo-se. Mas, 

face ao facto de a Orientadora também ter solicitado a gravação em áudio do 

discurso do professor, tornou-se bem mais fácil, pois permitia-nos voltar a ouvir 

em caso de dúvida.  

Estes momentos, juntamente com as reuniões, realizadas em conjunto 

com o Professora Cooperante, Professora Orientadora e todos os elementos 

do NE, com o objetivo de discutir os resultados, tiveram um papel determinante 

no meu processo de evolução. Neste momentos consegui refletir sobre 

algumas opções, assim como encontrar estratégias alternativas de forma a 

melhorar os pontos que eram assinalados como menos eficazes.  

Por fim, saliento o ambiente positivo entre os elementos do NE que foi 

determinante ao sucesso de mais esta tarefa. As críticas foram encaradas 

segundo uma perspetiva construtiva, nunca destrutiva. Desta forma, aceitamos 

e encaramos as críticas como forma de ajuda, em que a participação no 

progresso dos nossos colegas estava patente. 
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5. INTERAÇÃO COM A 

COMUNIDADE ESCOLAR   
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5.1 Corta-Mato 

 

Como já tive a oportunidade de referir anteriormente, o grupo de 

Educação Física, mais uma vez, demonstrou a sua união e capacidade de 

trabalho ao longo das reuniões de preparação. Todos os professores, sem 

exceção, se disponibilizaram para ajudar e trabalhar em prol da organização do 

corta-mato. Dessa forma, foi estabelecido um plano de trabalhos, para que 

cada professor soubesse, de forma objetiva, quais as suas responsabilidade no 

dia. Desta forma evitou-se possíveis problemas, que poderiam ter ocorrido 

caso as tarefas apenas tivessem sido definidas no dia, ou mesmo em cima da 

data, tais como: confusão na definição do percurso, falta de professores ou 

funcionários para os vários postos, número elevado ou reduzido de 

participantes que pudessem condicionar o funcionamento da prova, entre 

outros.  

Pessoalmente, nas aulas antecedentes à prova procurei sensibilizar os 

meus alunos para a importância de participarem, utilizando como argumento o 

facto de poderem demonstrar à comunidade escolar o que desenvolveram nas 

aulas, assim como haveria uma pequena bonificação na nota para quem 

participasse. De forma a preparar os alunos para a prova, utilizei a parte inicial 

das aulas para realizar trabalho de corrida, para que os alunos pudessem 

aumentar a sua resistência e assim se sentissem mais confiantes para 

participar. Apesar do meu esforço, apenas um número reduzido de alunos (8) 

aceitou o repto para participar.  

Tendo em consideração que a minha turma teria aula comigo, durante o 

período no qual iria decorrer o corta-mato, decidi, juntamente com a professora 

cooperante, que durante o meu tempo de aula os alunos que não 

participassem no corta-mato, iriam colaborar com os professores e funcionários 

na organização do evento. Dessa forma, antes da hora da aula falei com o 

professor responsável para perceber de que forma os alunos poderiam 

contribuir para a organização. Assim, quando reuni os alunos para assinalar as 

faltas e presenças já tinha estabelecido o local e a função que cada aluno iria 
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ter. Formei três grandes grupos, que estiveram colocados em zonas críticas do 

percurso, zonas que pudessem provocar alguma confusão na passagem, ou 

onde poderiam passar pessoas externas à escola que pudessem provocar 

algum acidente (colisão). A função dos alunos passava por controlar estes 

espaços, para que a prova decorresse dentro da normalidade. Importa ainda 

referir que cada grupo se encontrava junto de um professor que era o 

responsável. 

A nível competitivo, nenhum dos meus alunos alcançou um lugar de 

realce, no entanto, fiquei extremamente satisfeito pois todos procuraram dar o 

seu melhor. Estes encararam a prova com a seriedade e respeito, e 

obviamente não alcançaram um lugar melhor porque não conseguiram. Fiz 

questão de na primeira aula a seguir à prova elogiar a prestação de todos os 

elementos, ressalvando a importância de cada um ter dado o seu melhor 

independentemente das capacidades de cada um. Senti que os alunos ficaram 

satisfeitos e orgulhosos por verem o seu esforço reconhecido, isto apesar da 

“fraca” prestação. 

Em suma, penso que a prova correu bastante bem, não havendo nada 

de negativo a assinalar, no entanto, há obviamente pontos que podem ser 

melhorados, tais como a sinalização do percurso. Ao nível da organização, esta 

conseguiu levar a bom rumo toda a prova, sendo o número de participantes 

bastante positivo. Para mim, serviu acima de tudo para confirmar a importância 

de valorizar a participação de todos os alunos, independentemente do lugar 

que cada um consegue alcançar, pois não duvido que devido ao 

reconhecimento que os meus alunos tiveram em frente aos colegas, no 

próximo ano os mesmos voltem a participar, e talvez os que por receio não 

quiseram participar “arrisquem” e também participem. 

 

5.2 Desporto Escolar 

 

O grupo de Desporto Escolar (DE) da modalidade de natação ficou à 

responsabilidade da professora cooperante, dessa forma o NE acompanhou o 

grupo durante os treinos e provas ao longo do ano letivo. 
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Inicialmente foi difícil o processo de adaptação a esta nova experiência, 

o facto de ser uma modalidade na qual não estou muito confortável, como referi 

anteriormente, não ajudou. O facto de existir um número elevado de alunos 

(38) inscritos foi outro fator que complicou a nossa intervenção. Existindo um 

número considerável de alunos decidimos em reunião de NE que além da 

professora cooperante estariam presentes dois professores-estagiários em 

todos os treinos.  

Sendo um grupo do DE que já transitava do ano anterior existia um 

grupo bastante heterogéneo. Os alunos do ano anterior já dominavam algumas 

componentes técnicas o que exigia um trabalho de aperfeiçoamento técnico. Já 

os alunos que estavam inseridos pela primeira vez no grupo, na sua maioria, 

necessitavam de realizar as adaptações ao meio aquático. Para permitir que 

todos os alunos trabalhassem de acordo com as suas necessidades decidimos 

realizar um trabalho por níveis, dividindo o grupo em 3 níveis. O nível 1 iria 

trabalhar na piscina menos profunda, de forma a desenvolverem as 

necessárias adaptações ao meio aquático, ganhando confiança para irem 

progressivamente para a piscina mais profunda. O nível 2 e 3 trabalhavam em 

simultâneo na piscina mais profunda, mas em pistas diferentes. Os alunos do 

nível 2 eram alunos que transitavam do ano anterior, no entanto, ainda tinham 

algumas dificuldades técnicas. Já o grupo 3 era também constituído por alunos 

que transitavam do ano anterior, no entanto, dominavam a maioria das 

técnicas, sendo realizado um trabalho de aperfeiçoamento técnico com este 

grupo. 

A competição é e será sempre o culminar de todo o trabalho realizado 

ao longo de todas as quarta-feira onde os alunos treinavam de forma dedicada 

para poderem melhorar constantemente. É certo que quando me refiro a 

competição não quero dizer que o importante é ganhar, ou que isso é o 

objetivo, na verdade penso ser a parte menos importante! Claro que todos 

querem ganhar, desde professores a alunos, todos pretendem dar o seu 

melhor, e se isso culminar com a conquista dos primeiros lugares, perfeito. No 

entanto, quando me refiro à competição estou apenas a referir-me à prova, ao 

momento em si e não propriamente à competição entre os alunos. 
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Para os alunos a possibilidade de irem a uma prova já é um prémio, isso 

motiva-os e fideliza-os à modalidade, aumentando a assiduidade aos treinos. 

Acima de tudo conseguimos utilizar as convocatórias para manter os alunos 

motivados e focados em ultrapassar as suas dificuldades, procurando uma 

constante evolução em todos os treinos. 

Na prova, na qual tive a oportunidade de acompanhar o grupo, os alunos 

tiveram ao longo de toda a prova uma postura exemplar, com todo o 

entusiasmo inerente à competição, observei várias vezes os alunos a puxarem 

uns pelos outros, e a saudarem os adversários e colegas de outras escolas no 

final de cada prova, independentemente dos lugares em que terminavam. Para 

muitos conseguir terminar já era um prémio, principalmente para os alunos que 

estavam a “competir” pela primeira vez. 

Outro momento marcante foi a participação na organização no encontro 

de DE realizado pela escola. Tive a oportunidade de vivenciar todos os 

procedimentos necessários à organização de um evento desta natureza. Sem a 

participação e cooperação entre todos este evento não teria sido possível, pois 

mobiliza bastantes alunos e professores de outras escolas.  

Deve ser este o verdadeiro espírito do desporto escolar, a promoção e 

integração de novos alunos no meio do desporto. Afirmo com toda a convicção 

que os alunos que têm a oportunidade de estarem inseridos num meio tão 

saudável, tão entusiasmante e positivo irão num futuro próximos procurar estes 

momentos com maior frequência, procurando, na maior parte das vezes, os 

clubes locais. Desta forma, estamos a cumprir um dos papéis enquanto 

professores de educação física - incrementar nos nossos alunos o prazer pela 

prática desportiva, promovendo, em simultâneo, hábitos de vida saudáveis. 

Segundo Mota (2003) o desporto escolar, para além de um sistema desportivo 

é, sobretudo, parte fundamental do sistema educativo do desporto. 

Assistir a estes momentos, apesar de ser extenuante, é bastante 

gratificante, pois também nos motiva a nós professores, que trabalhamos com 

eles semanalmente, na procura de os ajudar a suprir os seus obstáculos e 

dificuldades. 
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5.3 Happy Day 

 

Numa das primeiras reuniões do grupo de educação física, na qual foi 

discutida a definição e planeamento das atividades que o grupo iria organizar 

ao longo do ano letivo, ficou definido que o NE ficaria novamente responsável 

pela atividade do “Happy Day”. Esta atividade já tinha sido organizada no ano 

anterior pelo NE da altura e, dado o sucesso da atividade, o grupo de educação 

física decidiu repetir. Deste modo, uma das tarefas da área 2 – Participação na 

Escola e Relações com a Comunidade, presentes nas normas orientadoras do 

EP, ficava colmatada. 

O principal objetivo passava por promover a abertura da escola sede do 

agrupamento à comunidade e potenciar a interação e integração dos alunos de 

idades mais novos nesta Escola através da realização e dinamização de 

atividades no âmbito desportivo e pedagógico. 

A atividade destinava-se aos alunos do 3º e 4 ano da Escola EB1 e aos 

seus Encarregados de Educação, ou outros acompanhantes (amigos). Com a 

realização deste evento pretendíamos consciencializar as crianças e os seus 

encarregados de educação para a necessidade de adotar um estilo de vida 

ativo e saudável, bem como a prática regular de exercício físico.  

Relativamente à organização do evento, tivemos em conta o facto de as 

idades dos alunos se encontrar entre a faixa etária dos 8 e 10 anos de idade. 

Por conseguinte, aos jogos escolhidos tiveram a variável idade em conta, 

assim como a utilização de materiais que não colocassem em causa a 

segurança dos participantes. Assim, procurámos introduzir jogos que não 

fossem demasiado exigentes em termos físicos, assim como equilibrar o 

número de jogos no exterior (campos de futebol e basquetebol, caixa de areia), 

com os jogos no interior (biblioteca, auditório, laboratório), evitando largos 

períodos de exposição ao sol, que poderiam desidratar as crianças.  

Sendo que um dos objetivos passava por dar a conhecer a escola sede 

do agrupamento foi unânime a importância de introduzir outros grupos 
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disciplinares na atividade, aumentando assim a diversidade das atividades e 

proporcionando uma experiência mais enriquecedora aos participantes. Assim, 

decidimos entrar em contacto com os professores estagiários de Espanhol, 

para desenvolverem uma atividade relacionada com a sua disciplina, 

convidámos também uma nutricionista para desenvolver uma atividade 

relacionada com os hábitos de vida saudável e captámos o núcleo de Ciências 

Físico-químicas para a realização de uma atividade no Laboratório de Química 

e Biologia. O facto de estarmos a trabalhar com tantos grupos, fez com que 

tivéssemos de estar em frequente contacto com ambos, de forma a garantir 

atempadamente a definição das atividades, para assim que estivessem 

definidas passarmos a sua organização pelos espaços. 

A divulgação foi um dos aspetos mais importantes, pois o facto de a 

maioria dos participantes não conhecer a escola poderia ser um entrave, dessa 

forma descolamo-nos à Escola EB1para entregar um convite a todos os alunos 

do 3º e 4º anos, o mesmo teria de ser entregue à professora que depois nos 

fazia chegar. Além de ter como objetivo principal convidar diretamente os 

alunos, o facto de sermos nós a entregar as fichas de inscrição permitia-nos 

explicar de forma sucinta o evento, referindo as diversas atividades que iriam 

existir, assim como os prémios para todos os participantes. Desta forma 

procuramos cativar os alunos. Outra forma de divulgação, foi a utilização dos 

meios sociais locais, para os quais enviamos um texto de divulgação (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6 - Noticia Jornal 
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Um dos critérios que tivemos em consideração na elaboração das 

equipas foi de tentar agrupar alunos da mesma turma, para que se 

conhecessem e assim estivessem mais à vontade durante a prova. No entanto, 

no dia do evento, a ausência de alguns alunos levou-nos a ter de juntar grupos, 

para que as equipas ficassem com número suficiente de alunos para participar. 

Esta alteração levou a que em algumas estações as equipas se tivessem 

encontrado, o que obrigou a agir de forma rápida, na procura de fazer com que 

as equipas seguissem para a estação seguinte de forma a não ficarem tempo 

excessivo em espera, felizmente tudo se compôs. 

Havendo um número considerável de estações considerámos importante 

alguém que fosse realizando o controlo de forma frequente, procurando dessa 

forma solucionar algum problema pontual que fosse aparecendo.  

De forma a puder proporcionar um pequeno lanche no final do evento a 

todos os intervenientes, decidimos deslocar-nos juntos dos estabelecimentos 

locais à procurar de patrocínios de forma a reduzir, ou cobrir, os gastos. 

Felizmente, a recetividade dos comerciantes locais foi bastante positiva, tanto, 

que conseguimos cobrir na íntegra todos os custos para realizar o lanche 

convívio. Desta forma considero importante destacar a abertura que as 

pessoas tiveram para colaborar connosco. Muito obrigada. 

Procurando dar maior visibilidade ao evento decidimos convidar o 

Presidente do Agrupamento e o Presidente da Câmara Municipal a estarem 

presentes no dia do evento para realizarem a abertura da prova com um 

pequeno discurso de boas vindas. Assim, além da interação da escola com os 

alunos, procurámos também criar uma interação entre a escola e a Câmara 

Municipal. Foi uma forma de reforçar o papel determinante que esta instituição 

desempenha junto da comunidade local, na dinamização da educação e no 

incentivo a hábitos de vida saudáveis.  

Após o evento, e para que o resultado deste chegasse a todos quanto 

possível, convidámos os órgãos de comunicação local, para que estes 

elaborarem uma reportagem. No entanto, e apesar da confirmação, estes não 

compareceram, o que, de certa forma, foi um ponto menos positivo. Não 
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conseguimos transmitir à comunidade local, a alegria e a boa disposição que 

reinaram durante toda a manhã, indicando que atividades deste cariz fazem 

falta, não só para aproximar a entidades escolares dos alunos e seus 

respetivos encarregados de educação, como também para demonstrar à 

comunidade escolar o que de bom é feito nas instituições de ensino. 

Pessoalmente foi um enorme prazer ter organizado, em conjunto com o 

restante núcleo de estágio, um evento desta dimensão que reuniu 

aproximadamente 120 participantes, e, onde, além dos objetivos já referidos 

anteriormente, conseguimos proporcionar a todos os participantes uma manhã 

cheia de exercício físico e boa disposição. No entanto, não poderia deixar 

passar em branco o facto de termos tido a colaboração de outros professores 

do Núcleo de Educação Física, dos funcionários, que foram inexcedíveis, para 

conseguimos reunir todas as condições para a realização do evento. Também 

os nossos alunos, que de forma voluntária colaboraram connosco durante toda 

a manhã, foram incansáveis. Sem eles não teria sido possível atingir todos os 

objetivos e o sucesso que o evento conseguiu. Obrigada. 

Foi sem dúvida bastante gratificante ver o nosso trabalho reconhecido 

por toda a comunidade escolar, desde a Direção até os alunos. Com a 

organização deste evento saí com a maior convicção acerca do papel que 

todos os professores devem desempenhar junto da comunidade escolar, 

contribuindo para que a escola seja mais do que aulas. É assim da 

responsabilidade dos professores procurar dinamizar e potenciar todas as 

capacidades que a escola apresenta. 

 

5.4 Sarau Gímnico 

 

Sensibilizados desde o início do ano para a importância que o Sarau tem 

junto da comunidade escolar, desde cedo percebemos que iriamos ter um 

papel ativo na organização e dinamização do mesmo. 

Procurando ao longo do ano ir incentivando os alunos a participarem, 

pessoalmente com maior enfoque enquanto lecionei Dança, tentando assim 
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que os alunos demonstrassem tudo o que aprenderam nas aulas. No entanto, 

apesar de todo o incentivo não senti da parte da minha turma uma grande 

recetividade para participarem no Sarau, havendo apenas 2 alunos que 

acabaram por participar, mas nos grupos de Dança do Desporto Escolar. Neste 

caso, penso que é claro a falta de motivação que os alunos têm para a Dança 

em concreto, não demonstrando iniciativa, nem interesse para com a 

modalidade. No entanto, considero que ao longo do ano poderia ter pensado 

noutro tipo de número que fosse mais ao encontro às características dos 

alunos de forma a cativá-los, fazendo com que a participação da turma fosse 

maior.  

Relativamente à organização estive presente na reunião do Grupo de 

Educação Física onde foram definidas quais as atuações que seriam 

apresentados, assim como a ordem pela qual ficariam organizados. Como foi 

sendo hábito nas várias organizações que foram sido executadas ao longo de 

todo o ano letivo, a maioria dos professores mostrou-se disponível para 

colaborar, facilitando dessa forma todo o processo. No dia evento, logo durante 

o primeiro tempo os professores de educação física e os funcionários iniciaram 

a montagem do cenário; sendo a tarefa que exigia maior tempo todos se 

empenharam em concluir com a maior brevidade possível, assim ao início da 

tarde já estava praticamente tudo no lugar. Em simultâneo o espaço ia sendo 

aproveitado para serem efetuados os últimos ensaios, de forma a ajustar os 

últimos pormenores.  

De maneira a que não existisse nenhuma falha, os professores 

concentraram-se todos antes da hora marcada para o início do Sarau, 

procurando aferir se estava tudo preparado, e ultimando os últimos 

preparativos. Assim, foi possível afinar a forma como as entradas e saídas dos 

grupos era feita, evitando que os grupos se cruzassem. 

Durante todo o evento eu e os meus colegas fomos colaborando na 

montagem dos materiais (colchões, plintos, etc.) que foram sendo utilizados ao 

longo de todo o Sarau. 
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De referir a forma efusiva e entusiasmante como os pais e alunos foram 

aplaudindo todas as atuações, até aqueles que por um motivo ou outro não 

foram tão conseguidos. Estes factos demonstram o excelente ambiente e 

espírito presente durante o Sarau, sendo de saudar todos estes incentivos, 

principalmente aos mais novos, pois é o reconhecimento por todo o trabalho 

desenvolvido ao longo das aulas. 

 

5.5 MEXE-TE 

 

A atividade MEXE-TE já faz parte do plano de atividades da escola há 

vários anos, pelo que foram utilizadas as estruturas utilizadas no ano anterior, 

que resultaram bem. Assim, na reunião do Grupo de Educação Física para 

tratar da organização da atividade, foram apenas definidas as linhas 

orientadoras e distribuídas as atividades pelos vários professores, com 

definição do responsável por cada espaço, onde iriam decorrer as diversas 

atividades. O núcleo de estágio ficou responsável pelo torneio de Basquetebol, 

juntamente com outro professor.  

Existindo um número limitados de inscrições, definido na reunião, 

procurámos realizar previamente os grupos, para dessa forma definir com 

alguma antecedência o quadro competitivo. Cada estagiário ficou responsável 

por um campo, o que permitia que fossem realizados vários jogos em 

simultâneo. Procurámos sempre iniciar ao mesmo tempo, para que entre os 

vários grupos não houvesse muita diferença entre os jogos realizados e os que 

faltavam realizar, dessa forma terminaríamos as fases quase ao mesmo tempo, 

dando bastante fluidez, não havendo muito tempo de espera entre fases. 

Em suma, penso que o torneio correu bastante bem. Os alunos 

envolveram-se bastante durante todos os jogos, havendo, algumas vezes, 

alguns excessos, provocados pela grande competitividade. Nestas situações 

houve necessidade de os professores intervirem para sanar os conflitos. 
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5.6 Outras experiências de ensino no 1º Ciclo e no 2º Ciclo  

 

A lecionação no 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico (CEB) foi feita em 

regime de partilha com os restantes elementos do NE, isto é, a 

responsabilidade das aulas foi alternando pelos três elementos. 

No 1º CEB o NE ficou responsável por uma turma do 3º ano e outra do 

4º ano, inseridas na Escola EB1. Em cada aula estavam apenas dois 

elementos do NE presentes, existindo então uma rotatividade semana a 

semana, para que todos tivessem igual número de aulas. As aulas eram de 

apenas 45 minutos, o que desde logo condicionava toda a abordagem, pois 

nas turmas que nos foram atribuídas apenas contemplavam aulas com a 

duração de 90 minutos. Desta forma, percebemos que não poderíamos dedicar 

muito tempo à instrução e organização dos exercícios, pelo que a solução 

passou por utilizarmos uma estrutura que pudesse ser aplicada 

transversalmente ao longo do ano. Desta forma os alunos adaptavam-se à 

rotina, havendo uma maior rentabilização do tempo, em contrapartida, com o 

passar do tempo, existia o risco de os alunos sentirem alguma monotonia por 

aula após aula executarem os meus exercícios, dessa forma consoante a 

evolução dos alunos íamos criando algumas variáveis criando novos estímulos 

aos alunos. 

Em conjunto decidimos que numa fase fazia mais sentido introduzir 

apenas jogos pré-desportivos, isto porque não necessitavam de muita instrução 

inicial, permitindo que os alunos iniciassem rapidamente a prática sem haver 

muitos tempos mortos. Visto estarmos dois professores estagiários presentes, 

mais a professora da respetiva turma decidimos, para aumentar ainda mais o 

tempo de empenhamento motor dos alunos, contemplar circuitos de 3 

estações, para que em cada estivesse um professor a coordenar. Esta 

alteração funcionou bastante bem, pois era fácil para nós, professores, 

controlar os alunos pois eram divididos em três grupos mais pequenos, 

facilitando todo o processo de ensino aprendizagem. 
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Umas das diferenças que identifiquei logo no início foi o facto de os 

alunos chegarem sempre cheios de energia à aula, isto apesar de esta ser ao 

primeiro tempo da manhã. Dessa forma a nossa função passava mais por 

controlar o entusiasmo e a excitação deles, e não por os incentivar, pois a 

iniciativa partia sempre deles. 

No 2º CEB, 5º ano, também tivemos a felicidade de termos ficado com 

uma turma com grandes capacidades e muita vontade. O excesso de energia 

fez com que tivéssemos que adotar estratégias para conseguir controlar tanta 

euforia. O entusiasmo da turma era tão grande que os alunos (todos) 

chegavam 10 minutos antes da aula para poderem ter mais tempo para jogar.  

Sendo uma turma partilhada, o responsável por lecionar as aulas ia 

alterando, pois no início do ano letivo fizemos uma distribuição das unidades 

didáticas pelos professores estagiários, para que todos dessem igual número 

de aulas. Sendo uma turma relativamente grande (29 alunos) e havendo uma 

aula de 45 minutos e uma de 90 minutos, foi necessário criar algumas 

estratégias de forma a poder ter sempre todos os alunos controlados e em 

atividade. Pessoalmente, procurei sempre trabalhar com 4 grupos. Assim, 

conseguia ter os grupos sempre em atividade e na mudança de exercício 

optava por fazê-la de forma progressiva pelos grupos, isto é, nunca parava os 4 

grupos ao mesmo tempo, primeiro dirigia-me a um e alterava o que pretendia, 

depois ia para outro grupo e fazia o mesmo. Esta estratégia permitia ter sempre 

os grupos a trabalhar, exceto o grupo que estava a instruir. Também  a minha 

instrução era mais rápida e eficaz, pois o facto de o grupo ser reduzido 

facilitava a captação da informação por parte dos alunos, pois não havia tantos 

fatores de distração. 

Em síntese, foram duas experiências muito enriquecedoras, que me 

fizeram perceber as grandes diferenças entre ser professor no ensino básico – 

1º e 2º Ciclo e ser professor no ensino secundário. A nossa postura e modo 

como exercemos a função são distintos pois os alunos têm características 

muito diferentes. Desta forma, é reforçada a ideia que o professor deve sempre 
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ser aquele que os alunos permitem, devendo adaptar-se de acordo com o 

contexto onde está inserido. 

 

5.7 Diretor de Turma 

 

Nas várias reuniões de direção de turma, foram discutidos diversos 

assuntos sobre a turma, entre os quais as avaliações dos alunos e 

observações registadas acerca de cada aluno e da turma. Sendo estes dois 

pontos muito abrangentes e que de alguma forma podem ter impacto no futuro 

dos alunos, penso que merecem uma reflexão da minha parte, na perspetiva 

de no futuro os poder “utilizar” como estratégia para incentivar e motivar os 

alunos para o estudo.  

Durante as avaliações procurei utilizar algumas estratégias de acordo 

com as características dos alunos. Existe no ensino alunos que sentem estar 

desenquadrados do ensino, fazendo com que tenham comportamentos 

inapropriados e indesejáveis. Com estes alunos procurei realçar mais o que de 

bom fizeram, ao contrário de os repreender. Desta forma pretendia conseguir 

da parte dos alunos um alteração na atitude, pois normalmente eles estão 

habituados a serem criticados, a serem chamado à atenção, então como neste 

caso tinha feito referência aos pontos mais favoráveis de cada um tinha 

esperança que estes “elogios” funcionassem como motivação para que eles 

passassem a encarar a minha disciplina de outra forma, procurando obter 

melhores resultados. Acredito que o sucesso cativa os alunos, dessa forma se 

os alunos perceberem que estão a ultrapassar as suas dificuldades e a 

conquistar pequenos triunfos passarão a encarar a minha disciplina de uma 

forma mais positiva. Em simultâneo procurei utilizar mais feedbacks que 

incentivassem, tais como “Muito bem”, procurando reforçar, mais uma vez, o 

que de bom tinham feito, tentando evitar ao máximo emitir algum feedback que 

eles associassem ao insucesso.  

Após aplicar esta estratégia registei várias melhorias, principalmente na 

postura dos alunos. No entanto, durante a reunião de direção de turma fui-me 
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apercebendo que a maioria dos professores utilizava com maior incidência a 

repreensão/chamada de atenção sobre determinados comportamentos. No 

entanto, a diretora de turma sempre procurou funcionar como um ponto de 

equilíbrio entre a repreensão e a referências a aspetos mais positivos, 

evitando, desta forma, que os comentários entregues aos encarregados de 

educação registassem apenas aspetos negativos. 

Pessoalmente, considero ser este o papel do diretor de turma, pois além 

dos deveres legais enquanto diretor de turma, deve também ser a ligação entre 

os professores e os alunos. Havendo numa turma tantas personalidades 

diferentes, deve existir a sensibilidade de procurar perceber os alunos. A 

capacidade de estabelecer relações complexas com os alunos e encarregados 

de educação é uma das valências que o diretor deve possuir. Procurando uma 

boa articulação entre os alunos e encarregados de educação com os 

professores da turma. Certamente quanto melhor for esta unificação, melhor irá 

decorrer o processo ensino-aprendizagem. 
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6. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 

 

 

 

  

 



 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

6. Considerações Finais 

 

Terminada esta longa caminhada é o sentimento de satisfação que mais 

me preenche neste momento. Não só por estar a terminar mais uma etapa da 

minha vida, mas também por este documento representar um marco muito 

importante na minha formação académica e profissional. Dada a importância 

deste momento considero ser essencial uma reflexão final. 

Olhar para trás e recapitular o percurso percorrido enche-me de orgulho. 

Foi a experiência mais importante na minha vida. Todas as dificuldades, 

conquistas e experiências vivenciadas ao longo do EP tornaram-me uma 

pessoa diferente, para melhor. Neste momento, sinto-me mais preparado e 

confiante para a minha vida profissional, procurando a cada dia superar os 

meus limites para alcançar os meus objetivos. 

Durante esta etapa enquanto professor estagiário aprendi que todos os 

dias existe algo de novo a aprender, a melhorar. Não devemos ficar satisfeitos 

ou acomodados com o que fazemos. A análise sobre a minha atuação foi 

determinante para o meu desenvolvimento, nomeadamente no modo de atuar e 

pensar. O confronto entre o conhecimento teórico e as situações práticas fez 

com que sentisse necessidade de adquirir novos conhecimentos e 

competências, de forma a corresponder aos desafios do dia-a-dia. 

Os meus alunos foram uma parte muito importante de todo o processo. 

Desde o início que a minha prioridade foi ajudá-los na aquisição de novos 

conhecimentos e a ultrapassarem as suas barreiras. O estabelecer de uma 

relação de confiança foi determinante nos momentos de maior dificuldade. 

Mas ser professor é muito mais que lecionar uma disciplina! É 

necessário ter uma participação ativa junto da comunidade escolar, 

participando ativamente nas atividades que a escola dinamiza, assim como 

procurar organizar atividades que sejam momentos de enriquecimento pessoal 

dos alunos, professores e funcionários.  

Em suma, penso que não só atingi as minhas expetativas iniciais como 

as superei. Cada conquista foi conseguida com muito sacrifício e perseverança. 

No entanto, haveria certamente pontos a melhorar, mas essa foi uma das 
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lições que levo deste EP…Nunca ficar satisfeito com os sucessos alcançados, 

procurar sempre mais e melhor. 

Faltando pouco tempo para ser oficialmente considerado professor de 

Educação Física estou convicto que tenho a confiança e perseverança 

suficiente para ir atrás do meu grande objetivo de abraçar esta profissão e 

assim poder retribuir tudo o que os meus professores fizeram por mim. 

  

“Vamos fazer com que o aluno aprenda e não ensinar!” 

(Teresa Leandro, Reflexão 74, 17 de Março de 2015) 
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Anexo 1 - Ficha Individual do Aluno 

FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 
 

Informações Pessoais 

Nome Completo: 

Data de Nascimento: Nacionalidade: Naturalidade: 

Morada: Localidade: 

E-mail: Telemóvel: 
 

Agregado Familiar 

Nome do Pai: Idade: Telemóvel: 

Nome da Mãe: Idade: Telemóvel: 

Habilitações Literárias (Pai): Profissão: 

Habilitações Literárias (Mãe): Profissão: 

Número de Irmãos: Idades: Com quem Vives? 

Tipologia da habitação: 

 

☐  Própria      ☐  Arrendada        ☐  Moradia      ☐  Vivenda      

___________________________     ☐  Apartamento (☐ T0   ☐ T1   ☐ T2   ☐ T3  ☐ T4) 
 

Encarregado de Educação 

Nome:  Idade: Parentesco: 
 

 

Percurso Escolar 

Escola que frequentaste no ano letivo anterior: 

Já reprovaste em algum ano?     Sim ☐  Não ☐     Se sim, em qual?   

Pretendes seguir para o Ensino Superior?    Sim ☐  Não ☐     Que profissão pretendes exercer no futuro? 

Disciplinas com mais dificuldades: Disciplinas que mais gosta: 

Qual é a tua motivação para as aulas de Educação Física? 

☐  Nenhuma        ☐  Pouca          ☐ Suficiente        ☐  Bastante       ☐  Total 

Que nota tiveste a Educação Física no ano Letivo 
anterior? 

Quais as modalidades que mais gostas? 

Quais as modalidades que menos gostas? 

Quais as modalidades que nunca praticaste, mas gostarias?  
 

 

Percurso Desportivo  

Praticas alguma modalidade?      Sim ☐    Não ☐     Se sim, qual/quais? 

És Federado?     Sim ☐   Não ☐     Se sim, há quantos anos? 

Quantas vezes treinas por semana? Duração de cada treino? 
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Em que dias da semana são os teus treinos? 

Quais as modalidades que já praticaste?  

Já participaste no Desporto Escolar?   Sim ☐  Não ☐     Se sim, qual? 

Tencionas participar no Desporto Escolar neste ano letivo?      Sim ☐  Não ☐ 

Se sim, em que modalidade? 
 

Hábitos Diários 

Que refeições fazes por dia?        

Pequeno-almoço ☐    Meio da manhã ☐    Almoço☐           Lanche ☐   Jantar ☐    Ceia ☐   Outras ☐ Quais? 

Onde costumas almoçar?         ☐ Cantina    ☐ Café    ☐ Casa    ☐ Restaurante 

Média do nº de horas de sono diárias: Hora de deitar: Hora de levantar: 

Média do nº de horas de estudo diárias:  Local de estudo:  Com quem estudas? 

Fumas?  ☐ Nunca  ☐ Raramente  ☐ Frequentemente   

                ☐ Sempre   

Consomes bebidas alcoólicas?  ☐ Nunca  ☐ Raramente   

                              ☐ Frequentemente  ☐ Sempre   

Áreas de Interesse:  ☐  Desporto    ☐  Artes     ☐  Música    ☐  Política    ☐  Ciência     ☐  Cultura    ☐  Outras. Quais?  

Classifica os teus hábitos de leitura?        ☐ Nunca        ☐ Poucas vezes         ☐ Muitas vezes          ☐ Sempre   

Com que frequência ouves música?        ☐ Nunca        ☐ Poucas vezes         ☐ Muitas vezes          ☐ Sempre   

Com que frequência vês televisão?         ☐ Nunca        ☐ Poucas vezes         ☐ Muitas vezes          ☐ Sempre   

Quantas horas passas na internet por dia?     ☐ menos de 1h   ☐ 1h a 2h   ☐ 2h a 3h     ☐ 3h a 4h     ☐ 4h a 5h    ☐ mais de 5h 

Qual o meio de transporte que usas para te deslocares até a escola? 

☐ A pé    ☐ Carro          ☐ Autocarro      ☐ Comboio      ☐ Taxi          ☐ Bicicleta 

Quantos minutos demoras a chegar à escola? (aproximadamente)     ☐ 10     ☐ 20      ☐ 30      ☐ 40      ☐ 50     ☐ 60 (ou +) 
 

Histórico Médico 

Tens alergias?                                     Sim ☐     Não ☐ Se sim, a quê? 

Já foste operado(a)?                               Sim ☐          Não   ☐ Se sim, a quê? 

Tens alguma doença crónica?           Sim ☐    Não ☐ Se sim, qual? 

Tens algum problema de saúde?   Sim ☐  Não ☐ Se sim, qual? 

Tens algum fator que condicione a prática de Educação 

Física?              Sim ☐  Não ☐ 

Se sim, qual? 
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Questionário - Treino Funcional 

 

Responde atentamente e de forma sincera às seguintes perguntas: 

1- O que mais gostas de fazer nas aulas de Educação Física? E menos? 

 

 

2- Gostas da aplicação do treino funcional nas aulas? 

 

 

 

3- De entre os exercícios que fazes quais é que mais gostas de fazer? E menos? 

 

 

 

4- Relativamente ao trabalho da força (superior, média e inferior) é uma capacidade física muito 
importante que deve ser trabalhada nas aulas de Educação Física. Que importância lhe 
atribuis? 

 

 

 

5- O que te faz gostar mais de umas aulas comparativamente a outras? 

 

 

 

6- O facto de realizares o circuito de treino funcional influência a tua motivação para a aula? 
Habitualmente fica mais ou menos motivado? Justifica. 

 

 

 

7- Cumpres aquilo que o Professor prescreve (tempo, repetições,…)? Ou pelo contrário tens 
dificuldade em fazer o prescrito? Ou tentas “escapar” fazendo o menos possível? 

 

Anexo 2 – Questionário: Treino Funcional 
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8- Como defines o teu desempenho nos circuitos de treino funcional? 

 

 

 

9- Que importância acha que poderá ter o treino funcional na tua vida extraescolar? 

 

 

 

 

10- Caso te fosse dada a opção, mantinhas ou retiravas o treino funcional das aulas de Educação 
Física? 

 

 

 



 

vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartão de Registo Individual 
Treino Funcional 

Nome:  Nº: Turma: 

Exercícios/Data / / / / / / / / / 

Cadeira isométrica          

Salto à corda          

Afundo estático          

Escalador          

Burpees          

Flexões          

Abdominais          

Agachamento          

Triceps com bola medicinal          

 

Anexo 3 - Cartão de Registo Individual 
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FICHA DE REGISTO – OBSERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO 

 

Professor:  _________________________________________________________ 

UNIDADES DE TEMPO Tipo de Instrução 

M
IN

U
TO

S 

 0’’-
5’’ 

5’’-
10’’ 

10’’-
15’’ 

15’’-
20’’ 

20’’-
25’’ 

25’’-
30’’ 

30’’-
35’’ 

35’’-
40’’ 

40’’-
45’’ 

45’’-
50’’ 

50’’-
55’’ 

55’’-
60’’ 

AT Apresentação da tarefa 

9’             FC Feedback corretivo 

10’             FP Feedback prescritivo 

11’             FD Feedback descritivo 

21’             FI Feedback interrogativo 

22’             AP Afetividade positiva 

23’             AN Afetividade negativa 

33’              
 
 

34’             

35’             

47’             

48’             

49’             

61’             

62’             

63’              

 

Anexo 4 - Ficha de Registo do Feedback 
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Plano de Aula Nº 63 

Professor Cooperante: Teresa 
Leandro 

Professor-Estagiário: Pedro Silva Ano/Turma: 10º5 AV Nº alunos previstos: 21 
Local: Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 
Almeida 

Aula nº 7 de 9 Data: 04/05/2015 Hora: 10h15 – 11h45 Duração: 70’ Espaço: Campo Futebol 

Material: 12 Bolas, Sinalizadores, 8 Cones Pequenos, 12 Cones grandes. Unidade Didática: Andebol Função Didática: Consolidação e Avaliação 

Objetivos 

Habilidades Motoras: Realizar em situação de cooperação remate em suspensão. Realizar em situação de 1x1 passe e vai. Realizar em situação de 3x2 penetrações sucessivas. 
Realizar em situação de 1x1 o enquadramento defensivo. 
Cultura Desportiva: Identificar o campo de jogo. Reconhecer e aplicar a terminologia específica do andebol.  
Condição Física e Fisiologia: Trabalhar a resistência muscular e a coordenação oculo manual. 
Conceitos Psicossociais: Desenvolver o respeito pelos sentimentos e direitos dos outros e a participação e esforço. 

 

 
Objetivo Comportamental Situações de Aprendizagem Componentes Críticas Organização Alunos/Professor 

PARTE INICIAL 
 

20’ 
- O aluno responde às perguntas de forma clara e 
objetiva, aplica os conhecimentos adquiridos ao longo das 
aulas. 

Teste   
 

PARTE FUNDAMENTAL 

Anexo 5 - Exemplo Plano de Aula 
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20’ 

 

- O aluno com função de defesa coloca-se sempre entre ao atacante e a 

baliza, utiliza as mãos e braços de forma a impedir a penetração do 

colega.  

- O atacante através de drible, finta o defesa, de seguida remata em 

suspensão, faz a chamada com o pé contrário à mão da bola, armando o 

braço com a bola acima da cabeça, de seguida faz a rotação do tronco e 

finaliza a ação de remate, procura acertar nos cones. 

1 – Estação 1: Enquadramento defensivo – 

1x1 

Impedir a entrada do atacante no espaço 

limitado. 

5 Minutos por Estação 

 

- Impedir a penetração 

do atacante; 

- Colocar o corpo entre 

o atacante e a baliza.  

          

- O aluno com bola faz passe de ombro ao apoio, de seguida desmarca-

se, mudando de velocidade, no sentido oposto ao passe, sinalizando a 

desmarcação com o braço levantado, a pedir bola. O apoio temporiza, 

até o haver linha de passe, e devolve a bola ao colega. 

 

- O aluno que defende, terá uma bola a condicionar a sua ação, coloca-se 

em frente ao atacante, de forma a dificultar a sua desmarcação. (Não 

pode entrar dentro dos 9metros). 

2 – Estação 2: Passe e Vai – 1x1+1 

 

Rotação: Atacante faz a Apoio. Apoio passa 

a defesa. Defesa vai buscar a bola e ataca. 

Nota: O apoio vai alternando o lado 

5 Minutos por Estação. 

 

- Mudar de velocidade, 

no momento da 

desmarcação; 

 

- Sinalizar a 

desmarcação com o 

braço; 

 

- Finalizar. 

          

- O aluno com bola coloca-se lateralmente ao apoio, faz passe de ombro 

ao apoio (A) e corre de seguida na direção do A que coloca a bola em 

bandeja, dessa forma o atacante agarra a bola e realiza remate em 

suspensão, fazendo a chamada com o pé contrário ao braço com bola, 

chuta de forma energética o joelho da perna livre, quando atingir o 

ponto mais alto “aponta” o braço na direção do alvo, e com a bola acima 

da cabeça lança-a na direção do alvo. 

3 – Estação 3: Remate em suspensão 

 

Rotação – O Apoio (A) vai buscar a bola 

rematada. Quem remata fica a Apoio. 

5 Minutos por Estação 

- Chutar o joelho da 

perna livre. 

- Bola acima da cabeça; 

- Apontar com o braço 

sem bola para o alvo; 

“Máxima velocidade.            
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- O aluno com bola ataca o espaço entre defensores, fixando assim um 

defesa, de seguida passa a bola ao colega ao lado que recebe a bola em 

movimento no espaço entre defensores, se estiver sozinho remata em 

suspensão, fazendo a chamada com o pé contrário ao lado da bola e 

com esta acima da cabeça, se o outro defesa o conseguir defender, 

passa a bola ao outro colega que está sozinho, e este finaliza. 

- Defesa procura recuperar a posse de bola, intercetando um passe, não 

pode fazer falta. 

4 – Estação 4: Penetrações Sucessivas – 3x2 

Nota: O ataque deve alternar quem inicia o 

ataque, uma vez inicia o central, na seguinte 

o lateral e depois o extremo. 

Rotação de funções: Defesas rotativos de 2 

em 2 ataques. 

5 Minutos por Estação 

- Atacar o espaço entre 

defensores; 

- Procurar situações de 

finalização. 

“Receber a bola em 

corrida” 

           

 

25’ 

- Aplicar em contexto de jogo as situações trabalhadas na aula, 

respeitando os critérios definidos em cima. 

5 – Jogo 5x5  

Nota: 

Jogo de 5 minutos (2m30s a atacar/2m30s a 
defender), a equipa vencedora vai para o 
campo de cima, quem perde joga no campo 
de baixo. 

 

 

 

PARTE FINAL 

5’ 
- O aluno reflete acerca da sua participação e empenho durante toda a 
aula, avalia-se dessa forma entre uma escala de 0 a 5. 

Autoavaliação 
- Honestidade; 
- Espirito autocritico. 

- Alunos sentados no banco; 
- Professor de frente para os alunos. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Aluno A 
Aluno B  
Aluno X 
Aluno Y 

Aluno Z 
Aluno Q 
Aluno F 
Aluno T 

Aluno U 
Aluno I 
Aluno O 
Aluno V 

Aluno K 
Aluno L 
Aluno Ç 
Aluno W 
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NÍVEL 3 

Após 50m realizar SEMPRE 10 respirações (imersões da face) 

 Exercício D. Indicações 

 Ativação Geral – Nadar 100 Metros de forma 
livre. 

 - Manter uma velocidade confortável. 

1º TÉCNICA CROL COMPLETA. 3x50 

-Mão descreve uma trajetória curvilínea, 

de baixo para fora; 

- Na respiração rodar a cabeça para o 

lado do ombro. 

2º 

PARAFUSO – CROL e COSTAS 

Executar 6 batimentos para cada estilo, e 

rodar para o estilo seguinte. 

2x25 
- Corpo Alinhado 

- M.S e M.I Estendidos. 

3º TÉCNICA COMPLETA COSTAS 3X50 
- Mão sai da água pelo dedo polegar. 

- Mão entra na água pelo dedo mindinho. 

4º 

Técnica Bruços: 

Com os braços estendidos à frente e acima 

da cabeça agarrar a placa em posição 

transversal, realizar pernada de bruços. 

4x25 

- Empurrar os Pés para fora e para trás; 

- Desenhar um círculo com os pés. 

 

5º 

Técnica Bruços: 

Com os braços estendidos à frente e acima 

da cabeça agarrar a placa em posição 

transversal, realizar braçada unilateral. 

4x25 

- Mão para fora e para baixo. 

-Braços não ultrapassam a linha dos 

ombros. 

6º TÉCNICA COMPLETA DE BRUÇOS 3X50 - Movimento fluido. 

7º 

TÉCNICA MARIPOSA: 

Com apoio da placa, 

realizar braçada a cada 2 

batimentos. 

 

- Braços e pernas estendidas; 

- Utilizar todo o corpo.  

- Braços a entrar no prolongamento dos 

ombros. 

 TÉCNICA COMPLETA MARIPOSA  

- Movimento Fluido; 

- Braços a entrar no prolongamento dos 
ombros. 

 

Anexo 6 - Folha de Tarefa 
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Material Estado de conservação Data aquisição 

  Bom Mau Inutilizado   

Basquetebol 

Bolas (cores diversas)  8   

Bolas Trenbley + CSL em 
borracha celular 

30 10 1  

Bola CSL T5 "ultra-grip", 
borracha celular 

10   abril de 2013 

Bola "Molten" GR5 b/n 
(amarela/vermelha) 

10   01/12/2013 

Bola "Mikasa" 
(branca/azul/vermelha) 

3  1 oferecido 

Bola "Compal Air" 
(laranja/preta) 

3 2 2 oferecido 

Tabela fixa (exterior) 2    

Tabela de mini-
basquetebol fixa 
(exterior)  

4    

Tabela de mini-
basquetebol fixa 
(interior)  

4    

Tabela amovível (interior) 2    

Futebol 

Baliza de interior 2    

Baliza exterior 2    

Bola de futebol 
Rutra+Mikasa sem 
camara 

  8 oferecido 

Bola "mikasa" / "Rutra"    oferecido 

Bola Hattrick   1 01/11/2012 

Bola "Macron" 6 5  01/04/2013 

Bola de futsal "London" 10 6 3 dez 
2011/set2012/10abril2013 

Rede de baliza 4    

Voleibol 

Bandeirola de juíz de 
linha 

 2   

Bola "Mikasa" MVA em 
couro          

27   6dez2010 / 6 abril 2013/8 
oferecido DE abril14 

Bola couro sintético "CSL"   2  

Bola borracha rosa 
"Megaform" 

 2 5  

Bola couro/borracha  1   

Bola "Molten"  
(branca/verde/vermelha) 

    

Bola "Mikasa" desporto 
escolar 

    

Bola "megaform" 
verde/branca 

13   abril de 2013 

Poste amovível (exterior) 4    

Rede 4 2  1 oferecido DE Abril 2014 

Regua de medição altura 
da rede (em madeira) 

1   oferecido DE Abril 2014 

Varetas 2   oferecido DE Abril 2014 

Andebol 

Bola "Mikasa" vermelha 
em couro 

7 3  oferecido 

Anexo 7 – Inventário 
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Bola borracha verdes  15 2  

Bola borracha verde T2 
"CSL" 

12   01/09/2012 

Bola borracha amarelas 
T1 

28 2 1 12 em Abril 2013 

Bolas borracha 
"megaform" amarelas T0 

 6  abril de 2013 

Bola borracha vermelhas 6 2   

Bola borracha vermelhas 
T0 

3 3  12 em abril 2013 

Bola borracha brancas  1   

Rede  de baliza (par)  1   

Atletismo 

Barreira  30   

Bloco de partida  9   

Colchão de queda azul 1    

Cronómetro 3 1  4 em dez10/2abril2013 

Dardo de 600gr 1    

Disco de 1000gr 1    

Fasquia em metal  2   

Fita métrica de 15m 1 1  1 set 2012/1 abril2013 

Martelo  1   

Pesos 19    

Pesos improvisados   7   

Pesos para salto em 
altura, sem elástico 

 2   

Poste de salto em altura 
de madeira 

 1   

Poste de salto em altura 
de metal 

2    

Testemunho de madeira  3   

Testemunho de plástico 12   6 em abril 2013 

Vara para iniciação ao 
dardo 

3 1   

Ginástica 

Argolas (desmontadas) 2    

Arcos de rítmica 20    

Banco Sueco 6 3   

Barra fixa (desmontada) 1 1   

Bock  1   

Bock pequeno  1   

Bolas de rítmica  15   

Colchão de 1,9m x 1,4m x 
0,06m (castanho) 

 1 1 forro  

Colchão de 1,9m x 1,4m x 
0,06m (azul) 

1   1 em set 2012 

Colchão de 2,0m x 1,2m x 
0,05m (azul) 

1   01/12/2011 

Colchão de 2,0m x 1,2m x 
0,06m (azul) 

7   1 nov 2012/ 1 dez 2013 

Colchão de 2,3m X 1,25m 
x 0,06 (verde) 

 1   

Colchões finos (verde)  2 2  

Corda rítmica colorida 10    

Corda rítmica castanha  1   

Cortina de cordas para 
suspensão (desmontado) 

 1   
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Estafas  3   

Espaldar 12    

Fita de rítmica  14 2  

Maças de rítmica (par) 12    

Mini-trampolim 2    

Paralelas simétricas com 
carro 

1    

Plinto de 8 caixas 1 1   

Plinto de 6 caixas  1   

Postes para barra fixa  2   

Trave de apoio com 
cabeça 

 1   

Trampolim sueco  2   

Trampolim Reuter 2 2   

Corfebol 

Poste em metal sem 
cesto 

 2 2  

Badminton 

Poste  2   

Rede 4 3  2 em Jan11 

Raqueta em grafite 
vermelhas 

22 2  01/12/2010 

Raqueta em grafite azul 16 3 11  

Raqueta "Victor" AL6500 
iniciação 

10   01/04/2013 

Raqueta  15 20  

Volante 71 1  set/nov2012/abril2013 

Penas  31   

Judo 

Tapete de queda   25 7  

Atividades Ar livre 

Boudrier refª Petzl 8 1   

Corda estática (50m), 
0,012 de diâmetro 

 1   

Corda estática (50m), 
0,0115 de diâmetro - 
branca 

1   01/12/2013 

Corda estática (30m), 
0,012 de diâmetro - preta 

1   dez de 2011 

Corda estática (25m), 
0,012 de diâmetro 

 1 1  

Corda dinâmica (50m), 
0,012 de diâmetro 

3 1   

Cordoletas (1 a 3 m de 
comprimento) 

16 1   

Descensor em 8 8 1   

"Grigri" 1   01/12/2013 

Mosquetão 10 13  4dez2011/6abril2013 

Presas de escalada 58    

Roldana  7   

Roldana Tandem 2   1 nov2012/1 abril2013 

Ténis 

Bolas de ténis iniciação 46   01/04/2013 

Esticador para parede 
com travão 

1    

Raquetes 20    

Raquete"Spordas" 10   01/04/2013 
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Rede (sem postes para 
montagem) 

1    

Equipamentos 

Braçadeira de capitão em 
pano 

 2   

Calção de guarda-redes     

Camisola de árbitro cinza 
"compal" 

1    

Camisola de guarda-redes 1    

Colete  azul 17    

Colete "Katz (azul) 20   01/12/2013 

Colete "Penalty" branco 9    

Colete amarelo em pano  1   

Colete  vermelho 4    

Colete verde 9  1  

Colete laranja em pano  1   

Colete amarelo 
fluorescente 

 2   

Colete beje "sumol"   8    

Coquilha         

Eqº azul "Multisport" 
(calção/camisola) 

10   16/04/2013 

Eqº  volei feminino 
(branco/preto) 

12   01/12/2013 

Eqº masc. (    01/12/2013 

Eqº preto "Atlântico 
Norte" calção 

0    

Eqº preto "Atlântico 
Norte" camisola 

1    

Fita de identificação 
vermelha 

9   10 em Dez10 

Fita de identificação 
amarela 

8 1  10Dez de 2010 

Fita de identificação 
branca 

    

Fita de identificação 
verde 

 5   

Fita de identificação 
laranja 

10   Dez de 2010 

Fita de identificação azul 9 2  10Dez de 2010 

Par de peúgas pretas     

Protecção para pés em 
pano (castanho) pares 

 4   

Patinagem 

Bola de Hóquei 1     

Chave para patins 
(grande) 

 1    

Chave para patins 
(pequena) 

 1    

Fita para patins  nº 
indeterminado 

  

Patim com base em 
plástico 

 9 1   

Orientação 

Alicates 9     

Bússolas 15     

Balizas de orientação 4     
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(peqª) 

Balizas de orientação 
(grande) 

6     

Mapa do Gerês 
plastificado 

 10    

Diversos 

Apito de plástico 3 5 2 12 em 01-09-2012 

Armário em rede para 
bolas 

1    

Bolas de esponja  3  Dez de 2010 

Bola fitness 65cm 
"Classic" azul 

2   01/11/2012 

Bola medicinal de 1kg 1    

Bola medicinal de 3Kg  2   

Carro para transporte de 
bolas 

1 1   

Chave inglesa     

Colunas de som para 
computador "Creative" 

2   02/02/2011 

Cone de sinalização 32    

Conjunto de peças de 
jogo de xadrez 

5 1   

Compressor para bolas  1   

Corda em plástico branca 1    

Elástico para voleibol ou 
badminton 15m 

2   21/12/2010 

Manivelas de ajustar a 
tabela 

1  0  

Marcador manual de 
voleibol 

1 1   

Marcos de sinalização 
(verde e laranja) 

108   40 dez10/ 40 dez 13 

Megafone 1   01/04/2013 

Monitor composição 
corporal "Tanita" 

1   16/04/2013 

Poste de 2m com base em 
cimento 

 2   

Poste de 1m em metal 
com base em mármore 

 7   

Rádio leitor de CD  1   

Saco para transporte de 
bolas "Mikasa" 

 1   

Saco para transporte de 
bolas "Penalty" 

1    

Saco em rede para 
transporte de bolas 

6 2   

Saco para transporte de 
bolas "Katz" azul 

 1   

Simulador de prancha à 
vela em madeira 

  1  

Conjunto bolas "bocia" 
(improvisadas) 

2    

Pesos de 1 KG 18    

Pesos de 2 KG 18    

Barras (alteres) 9    

Rampas de madeiras para 
abdominais 

3    
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Anexo 8 – Grelha de Avaliação Diagnóstica 

Andebol 

LEGENDA: 
 
1 – Não faz; 
2 – Faz com dificuldade; 
3 – Faz razoavelmente; 
4 – Faz bem; 
5 – Faz sem erros A

LU
N

O
S 

 

A
lu

n
o

 A
 

A
lu

n
o

 B
 

A
lu

n
o

 C
 

A
lu

n
o

 D
 

                 

  

B
O

LA
 A

O
 C

A
P

IT
Ã

O
 Passe 

(direção e altura adequadas) 
                       

Receção 
(apanhar a bola a duas mãos sem deixar cair) 

                       

Desmarcação 
(criar linha de passe segura) 

                       

B
O

LA
 N

A
 L

IN
H

A
 F

IN
A

L 

Drible 
(progredir no campo com bola controlada) 

                       

Finalização 
(finaliza quando tem oportunidade) 

                       

Ocupação espaço (Ofe.) 
(“abre”, jogando em amplitude) 

                       

Ocupação espaço (Def.) 
(“fecha”, protegendo a sua linha final) 
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Anexo 9 – Modulo 8 Atletismo 
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Anexo 10 – Modulo 8 Andebol 


