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RESUMO 

O presente Relatório de Estágio surge no âmbito da Unidade Curricular - Estágio 

Pedagógico, que é parte integrante do plano de estudos com vista à obtenção 

do 2º ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. 

Este documento pretende ser uma reflexão de todas as aprendizagens, 

dificuldades e experiências vividas em contexto real de ensino, resultante da 

lecionação da disciplina de Educação Física, a uma turma do 10º ano de 

escolaridade, numa Escola Secundária situada no concelho de Guimarães, 

durante ano letivo 2014/2015. 

Este documento encontra-se estruturado em seis capítulos. O primeiro, 

“Introdução”, aborda as principais finalidades e objetivos do Estágio Profissional. 

E a estrutura do Relatório de Estágio. O segundo, “Enquadramento Pessoal”, 

aborda o meu percurso pessoal e académico, as razões que me levaram a ser 

professor de Educação Física e as minhas expetativas iniciais em relação ao 

Estágio Profissional. O terceiro, “Enquadramento da Prática Profissional”, aborda 

o contexto Legal, Institucional e Funcional do Estágio Profissional, assim como 

à escola onde foi realizado e à minha turma. No quarto, “Realização da Prática 

Profissional”, efetuo uma descrição cuidadosa e reflexiva de toda a minha prática 

profissional, atendendo às três diferentes áreas de desempenho: Organização e 

Gestão do Ensino e Aprendizagem; Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade; Desenvolvimento Profissional. O quinto diz respeito ao meu estudo 

de investigação-ação, relativo à intervenção de um programa de treino funcional 

em aulas de educação física e a sua implicação na aptidão física dos alunos. No 

sexto e último Capítulo, “Conclusão e Perspetivas para o Futuro” realizo uma 

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

bem como um conjunto de perspetivas futuras em relação ao trabalho que 

espero desenvolver. 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

PROFESSOR, APTIDÃO FÍSICA, TREINO FUNCIONAL, FITSCHOOL. 
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ABSTRACT 

The present internship report arises in the ambit of the curriculum unit - 

Professional internship, which is an integral part of the curriculum in order to 

obtain the 2nd cycle of studies leading to the degree of Master of Teaching 

Physical Education in the Basic and Secondary Education, from the Faculty of 

Sport of the University of Porto. 

This document is a reflection of all learning, difficulties and experiences in a real 

teaching context, resultant of the teaching of the physical education discipline, to 

a 10th grade class, in an Secondary School, in the county of Guimarães, during 

the school year 2014/2015. 

This document is structured in six chapters. The first, "Introduction," addresses 

the main goals and objectives of the Professional Internship. And the structure of 

the internship Report. The second, "Personal Framework" addresses my 

personal and academic journey, the reasons that led me to be a physical 

education teacher and my initial expectations regarding the Professional 

Internship. The third, "Professional Practice Framework", addresses the legal, 

Institutional and Functional context of the Professional Internship., as well as the 

school where he was held and my class. In the fourth, "Realization of professional 

practice," I make a careful and reflective description of my entire professional 

practice, attending to the three different areas of teaching performance: 

Organization and Management of Teaching and Learning; Participation in the 

school and the relationship with the community; Professional development. The 

fifth is in regard to my study of action-investigation, associated with the 

intervention of a program of Functional Training in classes of physical education 

implications in the physical fitness of the students. In the sixth and final Chapter, 

"Conclusion and Perspective for the Future", I make a synthesis of all my course 

and growth along this year of internship, as well as a set of future prospects in 

relation to the work that I hope to develop. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL INTERNSHIP, 

TEACHER, PHYSICAL FITNESS, FUNCTIONAL TRAINING, FITSCHOOL. 
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1. Introdução 

O presente documento foi realizado no âmbito do Relatório de Estágio 

(RE) como parte integrante do ano de Estágio Profissional (EP), inserido no 2º 

ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto (FADEUP). 

Realizei o EP, numa Escola Secundária situada no concelho de 

Guimarães, com um núcleo de estágio (NE) constituído por três professores 

estagiários (PE’s), supervisionado por um professor cooperante (PC) da escola 

e um professor orientador (PO) da faculdade. Aqui, desempenhei funções de 

docente, em conjunto com o PC, fui responsável pela condução do processo de 

ensino-aprendizagem (E/A) da Educação Física (EF) de uma turma do 10º ano 

do Ensino Secundário (ES) e de uma turma do 6º ano do Ensino Básico (EB), 

sendo esta última uma turma partilhada que pertencente a uma escola do 

agrupamento. 

O EP, considerado o culminar de todo um processo contínuo de formação, 

reflete o momento de confrontação com o contexto real de ensino e o momento 

de assunção das responsabilidades unicamente conhecidas numa perspetiva 

teórica pelo estudante-estagiário.  

De acordo com Nóvoa (1995, p. 25), “A formação não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de 

um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir na 

pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência”. Deste modo, o EP, traduz-

se na consumação de todo o processo de E/A, desenvolvido ao longo de todo o 

meu percurso académico. É importante vivenciar esta aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos até então de uma forma mais autónoma, ao mesmo 

tempo que nos tornamos mais reflexivos pelas exigências que nos são impostas. 

No início esperava que o EP me permitisse dar continuidade à 

aprendizagem e ao desenvolvimento das competências como docente da 

disciplina de EF, através do contacto e interação com tudo o que o meio escolar 

poderia proporcionar-me ao longo do ano letivo, assumindo as funções e 
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responsabilidades de docência de uma turma. Assim teria a oportunidade de 

perceber e testar todos os conhecimentos que adquiri ao longo do meu percurso 

escolar, pessoal e profissional até ao início do EP. O EP marca a minha entrada 

no mundo real, no contexto real da escola, daquilo que a profissão me reserva, 

aqui iria dispor da oportunidade de transformar os meus conhecimentos, no 

sentido de os adequar às exigências contextuais e concretas da prática. 

No entanto, o EP acarreta um elevado número de fatores imprevisíveis, 

para os quais é necessária determinação, motivação e vontade própria para 

atingir o máximo de objetivos possível, nas mais diversificadas áreas de 

intervenção. É aqui, que a capacidade de reflexão crítica terá um papel decisivo, 

pois “ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor 

de sentido” (Alarcão, 1996, p. 175). O desenvolvimento da capacidade reflexiva 

não se confina apenas ao saber prático, a teoria também tem um papel 

fundamental sobre a experiência e não podemos descartar uma em prol doutra. 

Deste modo e fazendo alusão às aulas teóricas do 1º ano do Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS), 

entendi que a fundamentação teórica, a análise crítica de casos concretos, a 

partilha e a retenção de informação através das conversas professor-estudante 

e estudante-estudante são decisivas para a nossa formação. É importante que 

adotemos um modelo circular (ação, reflexão e adequação) na reciclagem do 

nosso conhecimento, que se suporte tanto na prática como na fundamentação 

teórica pré-existente. 

Por fim, no sentido de perceber o que é o EP, de acordo com Matos 

(2014b, p.2) este “visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos 

futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão”. 

Portanto, o EP é uma etapa imprescindível na conquista da capacidade 

de lecionar e compreender melhor todos os processos que surgem dessa prática 

em contexto real. 
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O RE tem como principal função concluir o trajeto percorrido ao longo dos 

dois últimos anos. É um documento essencial para a minha formação, pois é 

nele que reflito e descrevo sob uma perspetiva construtiva, a minha prestação 

como professor de EF ao longo do EP, as diversas experiências vividas, os 

problemas, as dificuldades sentidas, as estratégias, as decisões tomadas e as 

metas ultrapassadas. Assumindo-se como um instrumento passível de produzir 

novos entendimentos provenientes da confluência entre o designado 

conhecimento teórico, coadjuvado com a literatura prevalecente e o 

conhecimento tácito adquirido no ano de EP. 

Em termos de estrutura, o presente documento encontra-se organizado 

de forma simples e objetiva em seis capítulos, nomeadamente: Introdução; 

Enquadramento Pessoal; Enquadramento da Prática Profissional; Realização da 

Prática Profissional, subdividido em 3 áreas de desempenho (Organização e 

Gestão do Ensino e Aprendizagem; Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade; Desenvolvimento Profissional); o estudo de investigação-ação; 

Conclusão e Perspetivas para o Futuro. 

Concluindo, este documento procura ser esclarecedor e objetivo em 

simultâneo. Relatando e refletindo sobre os momentos mais importantes que 

vivenciei ao longo do EP. 
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2. Enquadramento Pessoal 

 

2.1. Reflexão autobiográfica 

O meu nome é João Pedro Paupério Cunha, tenho 27 anos, nasci no dia 

16 de Dezembro de 1987, em Guimarães, cidade na qual resido. 

Não posso dizer que tenha tido um bom percurso académico, desportivo 

e de vida desde da minha infância, devido em parte a questões familiares e por 

apresentar dislexia, que foi tardiamente diagnosticada, fatores que tiveram 

grande influência no meu percurso. 

A minha modalidade de eleição é o kickboxing, a qual iniciei aos 12 anos. 

Posteriormente, na minha adolescência, despertei a curiosidade pela 

musculação. Foi nessa fase que as questões sobre o treino, a alimentação e o 

rendimento desportivo se tornaram parte da minha leitura diária.  

No meu 12º ano, tive o prazer de ter o professor Ricardo Lopez como meu 

professor de EF, que me proporcionou aulas de EF excecionais, que me 

inspiraram em seguir a área do desporto e posteriormente o ensino de EF. 

Na minha ida para a universidade, o curso de desporto não foi a primeira 

escolha, devido a questões pessoais e familiares. No entanto, acabei por desistir 

de ciências farmacêuticas e fui para desporto, visto que sempre esteve no meu 

coração. 

Realizei o 1º ano da licenciatura em ciências do desporto na UTAD, 

transferindo-me posteriormente para a FADEUP no 2º ano, onde licenciei em 

Ciências do Desporto, com a opção de Atletismo. Seguidamente iniciei o 

MEEFEBS, na FADEUP. A escolha pelo MEEFEBS não me foi difícil, pois 

sempre gostei de desporto de uma forma geral e tenho um grande gosto por 

ensinar e poder ajudar, o que me proporciona grande gratificação pessoal. 

Para minha grande felicidade, encontrei-me a realizar o EP numa escola, 

que se localiza na minha cidade, Guimarães, possibilitando deste modo 

continuar a frequentar sempre que possível os treinos da minha modalidade, o 

kickboxing, onde conquistei várias vezes o título de campeão e fui distinguido 

por duas vezes na gala do desporto de Guimarães.  
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Fig. 1 – Gala do Desporto de Guimarães 

 

O EP foi sem dúvida, o momento mais importante e marcante de todo o 

meu percurso académico, conforme pode ser constatado com a leitura deste RE. 

Como habilitações, para além a licenciatura, sou árbitro de kickboxing, e 

possuo as formações de instrutor de musculação, de personal trainer e de 

quiromassagem realizadas na CEFAD. 

 

2.2. Expetativas e impacto com o contexto de estágio 

Quando terminei o primeiro ano do MEEFEBS, fiquei bastante ansioso por 

iniciar o ano de EP. Até então, só tinha lecionado em conjunto com os meus 

colegas de turma, pelo que estava desejoso de saber como seria lecionar a uma 

turma sozinho. 

Estava consciente que iriam acontecer episódios indesejados ao longo do 

EP, mais ainda quando a experiência era limitada. No entanto, fui ultrapassando 

as dificuldades que foram surgindo no decorrer do estágio.  

O ato de refletir foi fundamental ao longo do estágio. As constantes 

reflexões que realizei ao longo do estágio sobre as dificuldades, o planeamento 

e principalmente sobre as experiências que tive na Escola em que decorreu o 

EP (EEP), permitiram-me compreender melhor as experiências e por sua vez as 

dificuldades e como ultrapassá-las (Shulman, 1989, p. 19). 

Realizando uma introspeção quanto às minhas expetativas iniciais em 

relação ao EP, revejo-me a tentar compreender e conhecer todos os 

intervenientes do estágio, ou seja, os alunos, o departamento de EF, o NE, a 
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comunidade educativa, o PC e o PO, que posteriormente desempenharam um 

papel importantíssimo ao longo do EP, fornecendo todo o seu apoio, de forma a 

retirar o máximo proveito da jornada que foi o EP. 

O ensino se projeta para um trabalho colaborativo no qual, a interação e 

a partilha de saberes é decisiva para a formação profissional de cada um, ou 

seja, a docência é uma profissão que requer uma atualização constante de 

metodologias, práticas e saberes, conseguida através da interação com o outro. 

Esta interação foi visível ao longo do EP, no qual participei em várias formações 

da escola, para atualização de saberes, para além de todas as conversas 

informais que tive possibilidade de ter com os professores da escola, em que 

trocávamos ideias sobre as situações que iam surgindo. 

Relativamente aos alunos, esperava deparar-me com alunos educados, 

responsáveis, e empenhados nas aulas. No entanto, a realidade foi 

completamente diferente. Como atualmente a EF não é contabilizada na média 

para o acesso ao ensino superior, alguns alunos encaram a disciplina de EF 

desprovida de sentido, ou seja, não encontram motivos para se empenharem na 

aula. Por este motivo, uma das minhas preocupações iniciais foi estabelecer uma 

relação positiva com os alunos, transmitindo-lhes valores e proporcionar-  -lhes  

experiências positivas nas aulas de EF, formando-os através do desporto e 

tentando potenciar o gosto pela prática autónoma de exercício físico. 

Inicialmente esperava receber do departamento de EF, disponibilidade, 

compreensão, apoio, partilha de conhecimentos e vivências que me permitissem 

evoluir como profissional, porém com o decorrer do EP, o que recebi do 

departamento de EF excedeu as expetativas iniciais. Dado que, ao longo do ano 

o departamento de EF desenvolveu várias atividades para os alunos e formações 

para os professores, além disso, todo o seu corpo docente acolheu de forma 

excecional todos os estagiários. 

Relativamente à comunidade educativa, esperava que me auxiliassem na 

etapa que foi o EP, respeitando e orientando a minha atividade na escola como 

professor, porém com o decorrer do EP, fui-me familiarizando com ela e 

formando uma relação de amizade e confiança.  
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Quanto ao PC, considerava inicialmente que ele seria a base de apoio 

principal da minha atividade ao longo do EP, com o qual esperava estabelecer 

uma relação de amizade e de compreensão mútua, contudo com o decorrer do 

EP, o PC se demonstrou mais essencial do que esperado, pois quer o 

acompanhamento constante do PC ao longo das aulas, quer as sugestões que 

fornecia, com base na sua experiência profissional, foram uma mais-valia para 

resolução das dificuldades que surgiram durante o processo de E/A, permitindo 

o meu desenvolvimento enquanto PE. 

Inicialmente considerava o PO, como elemento de ligação entre mim, a 

escola e a faculdade, fornecendo uma supervisão e orientação centrada nas 

tarefas mais pertinentes do EP, para que houvesse uma conclusão efetiva 

daquilo que é pretendido, porém para além das funções que inicialmente 

aguardava, o PO foi fundamental para a elaboração do RE.  

Em suma, o EP foi um momento especialmente sensível na minha 

formação como professor, pois foi o momento de indução profissional, ou seja, 

os primeiros anos de exercício docente, em que todas as experiências, 

dificuldades e alegrias que vivenciei ao longo do EP, formaram-me como 

professor e irão acompanhar-me sempre ao longo da minha vida de docente 

(Nóvoa, 2009). 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

Este enquadramento reporta-se aos contextos legal, institucional e 

funcional, os quais suportam toda a estrutura do EP no âmbito do 2º Ano do 

MEEFEBS, da FADEUP. 

 

3.1. Contexto legal do Estágio Profissional 

O EP está organizado segundo uma estrutura funcional que segue as 

orientações de várias instâncias, entre as quais se encontra a adoção dos 

princípios do processo de Bolonha no espaço do Ensino Superior Nacional, o 

qual “visa promover a comparabilidade, a transparência e a legibilidade dos 

sistemas europeus de ensino superior”.1 

Para que se fique habilitado profissionalmente para a Docência, há todo 

um conjunto de normas e legislações específicas da instituição universitária, que 

regem a realização deste curso, especificamente o EP. “A estrutura e 

funcionamento do EP consideram os princípios decorrentes das orientações 

legais nomeadamente as constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março 

e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e têm em conta o Regulamento 

Geral dos segundos Ciclos da UP, o Regulamento geral dos segundos ciclos da 

FADEUP e o Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação 

Física” (Matos, 2014b, p. 2). 

 

3.2. Contexto Institucional do Estágio Profissional  

Com a entrada na escola, como PE, torna-se fundamental uma reflexão 

sobre onde se desenvolve o trabalho, compreendendo a escola onde nos 

inserimos. Analisar e perceber as características institucionais será, então, 

fundamental para um bom desenvolvimento profissional. 

Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas elabora a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, na qual se consagra o direito à educação 

(Silva, 2004). Este é um direito universal e legítimo, de todos os cidadãos, sendo 

através da instituição escola, que este direito é garantido, em que a escola tem 

                                                           
1 Em 
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=processo%20de%20bolonha%20n
a%20u.porto%20-%20faq, consultado a 15-07-2015.   

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=processo%20de%20bolonha%20na%20u.porto%20-%20faq
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=processo%20de%20bolonha%20na%20u.porto%20-%20faq
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como função e dever, a formação do indivíduo, dotando-o de conhecimentos e 

valores diversos para que tenha as habilidades necessárias para conviver e 

coabitar em sociedade, visto que “a educação, a busca de conhecimento e de 

instrução é parte primordial e condicional na evolução do ser humano no planeta 

terra” (Gelati, 2009, p. 7). 

“A todos aqueles que nasceram homens é necessária a educação, porque 

é necessário que sejam homens, não animais ferozes, nem animais brutos, nem 

troncos inertes” (Coménio, 2006, p. 125). 

A escola é um espaço de aprendizagem na qual há o educador e o 

educando. Em que a escola, como organização, procura ser uma extensão da 

educação familiar, ou seja, está presente no papel educativo dos alunos, por 

meio de processos organizacionais (Lima, 1992).Como tal, estas organizações 

escolares, embora integradas num contexto mais amplo, produzem uma cultura 

interna, constituída pelo conjunto de normas, ideias, procedimentos e práticas 

que se exprimem em formas de pensar e fazer o quotidiano da escola (Viñao 

Frago, 1995). É essa cultura que lhes é própria e que exprime os valores e 

crenças que os membros dessa mesma organização partilham, sendo esta a 

característica que a distingue de todas as outras instituições educativas.  

Posto isto, a cultura que distingue cada organização é resultante de um 

somatório de conhecimentos e vivências entre todos os intervenientes, 

configurando à EEP características únicas e irreproduzíveis, que são 

manifestadas através do Projeto Educativo de Escola (PEE), do Plano Anual de 

Atividades (PAA), Regulamento Interno (RI) e o Projeto Curricular de Escola 

(PCE) que funcionam como instrumentos do processo de autonomia das 

escolas. Será com esses instrumentos que escola deve ser capaz de se 

identificar e diferenciar das restantes escolas. Essa cultura é importante como 

orientação para os elementos que integram a escola bem como na adaptação 

ao meio que a envolve. “Nesse sentido cada escola é única, fruto de sua história 

particular, de seu projeto e de seus agentes” (Gadotti, 2008, p. 92).  

 “O EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física da FADEUP e decorre no 

terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos” (Matos, 2014b, p. 2). 
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Segundo as normas orientadoras o EP “entende-se como um projeto de 

formação do estudante com a integração do conhecimento proporcional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teórica 

prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de 

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

um ensino de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe 

justificar o que faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente 

e o conjunto das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, 

de organização e gestão, investigativas e de cooperação. Este visa a integração 

no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto 

real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

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

exigências da profissão” (Matos, 2014a, p. 3). 

O EP ocorre numa prática pedagógica supervisionada, o estudante 

desempenha o papel de professor de EF, numa escola e numa turma específica, 

tendo como principais documentos orientadores, o Regulamento da Unidade 

Curricular do EP e as Normas Orientadoras do EP. 

Segundo Pimenta (2005, p. 70) “a finalidade do Estágio Supervisionado é 

proporcionar que o aluno tenha uma aproximação à realidade na qual irá atuar. 

Portanto, não deve colocar o estágio como polo prático do curso, mas como uma 

aproximação à prática, na medida em que será consequente à teoria estudada 

no curso, que, por sua vez, deverá constituir-se numa reflexão sobre e a partir 

da realidade da escola”. Depreende-se, portanto, que o EP pretende dotar o 

futuro professor de EF de ferramentas que o ajudem a desenvolver 

competências baseadas em experiências refletidas e com significado. 

 

3.3. Contexto Funcional do Estágio Profissional 

Na procura constante em melhorar o desempenho profissional, cada 

estagiário assume o compromisso e a responsabilidade de lecionar aulas de EF 

a uma determinada turma ao longo do ano letivo. Para além da aprendizagem 

didática e da prática pedagógica incutida nos alunos, deve-se também ajudar o 

aluno na construção da sua identidade, promovendo valores, comportamentos 
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corretos, superação e resiliência, para que enfrentem as suas dificuldades e 

tomem as melhores decisões. O estagiário terá, então, um conjunto de 

atribuições, como consta no Artigo 8º do Regulamento do MEEFEBS no sentido 

de concluir o respetivo curso. 

De acordo com Matos (2014b, p. 2). As “competências profissionais, 

associadas a um ensino da Educação Física e Desporto de qualidade, baseiam-

se no Perfil Geral de Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 

240/2001 de 17 de agosto) e organizam-se nas seguintes áreas de desempenho:  

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

II. Participação na Escola e Relações com a Comunidade; 

III. Desenvolvimento Profissional.” 

Perante o vasto número de escolas em que poderia realizar o EP, a eleita 

foi a Escola do concelho de Guimarães, situada no “coração da cidade”. Na qual 

realizei o EP conjuntamente com as minhas colegas estagiárias, do NE da 

FADEUP. 

A orientação da prática pedagógica foi certificada pela supervisão do PO 

da FADEUP e pelo PC da EEP. 

 

3.3.1. Caracterização da Escola  

A EEP, é uma escola com uma vasta história. Foi umas das três primeiras 

Escolas Industriais do País, em 1864, em 1864 (Craveiro, s.d.). 

Atualmente situa-se no centro cidade de Guimarães, cidade berço, capital 

europeia da cultura em 2012 e capital europeia do desporto em 2013. 

A EEP foi recentemente alvo do Programa de Modernização do parque 

escolar do ensino secundário, que foi realizado no sentido de reparar defeitos 

existentes e melhorar as condições gerais do edifício, desde a acústica das 

salas, à segurança e ao desempenho energético. 

No entanto, essas obras poucas melhorias trouxeram para os espaços 

destinados à EF, que se tornaram demasiado reduzidos para a lecionação, 

considerando o número de alunos que a EEP acolhe.  

Relativamente às instalações desportivas, a EEP possui três espaços 

distintos: (i) um pavilhão polidesportivo, que tem de ser dividido em três espaços 
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distintos; (ii) um espaço exterior, limitado a um campo de basquetebol e pista 

para a caixa de areia; (iii) um auditório, que é limitado em espaço e nas atividades 

que aí se possam realizar. Mas, como a EEP se encontra junto ao Estádio D. 

Afonso Henriques, que possui um espaço envolvente com dimensões 

agradáveis para o desenvolvimento de atividades, como atletismo, alguns 

professores resolvem lecionar algumas aulas de EF nesse espaço.  

 

 

  

Fig. 2 – Pavilhão Polidesportivo         Fig. 3 – Auditório 

 

   

Fig. 4 – Campo exterior de 

Basquetebol 

Fig. 5 – Pista para a caixa 

de areia 

Fig. 6 – Estádio D. Afonso 

Henriques 

 

No que respeita à ocupação dos espaços, esta é determinada pelo 

roulement, documento de gestão e designação do espaço de aula para cada 

professor. Como em cada espaço só se podem desenvolver determinadas 

modalidades, cabe a cada professor delinear qual o melhor planeamento das 

suas aulas, tendo em conta o roulement. 

Torna-se então importante a criação de estratégias e o desenvolvimento 

da capacidade de adaptação, pela parte do professor, de forma a ser capaz de 
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lidar com as adversidades do espaço e conseguir adaptar-se aos 

constrangimentos com que se depara.  

O departamento de EF é constituído por 13 professores e 9 professores 

estagiários, distribuídos por 3 núcleos de estágio. Um NE é da FADEUP, 

constituído por três estagiários, no qual me insiro e os restantes dois NE são da 

Universidade do Minho. 

Quanto às ofertas desportivas, a EEP oferecia no âmbito do Desporto 

Escolar (DE), a possibilidade de prática do andebol (juvenis masculinos), 

corfebol (juniores misto), voleibol (iniciados e juniores femininos), futsal (juniores 

femininos), o BTT (misto) e um núcleo experimental de dança (misto). Este último 

era dividido em quatro, dance fusion, street jazz, contemporâneo e hip hop. 

Posteriormente, criei e dirigi o núcleo experimental de treino funcional 

(misto). 

 

3.3.2. Caracterização da Turma 10º CT4 – Minha Turma 

A escola é, acima de tudo, um meio de transmissão de conhecimentos. 

Para que isto aconteça, torna-se necessário conhecer os alunos e as pessoas 

que os acompanham, assim como, as condições que eles dispõem no seu dia- -

a-dia e na sua atividade curricular. 

O propósito desta caracterização destina-se a analisar concretamente o 

nível familiar, social, cultural e desportivo dos alunos. Através dela descobrimos 

dados importantes, para que a nossa atuação como professores seja 

maximizada, na medida em que, ficamos a conhecer os nossos alunos em 

particular e a turma em geral. Passámos a conhecer os seus hábitos, as suas 

preferências e as suas limitações, permitindo-nos atuar de forma a resolver 

algumas lacunas importantes para o desenvolvimento do aluno. 

Em conformidade com Mesquita e Graça (2011), o conhecimento dos 

alunos nas suas experiências, motivações e dificuldades torna-se fundamental 

para a estruturação do processo de E/A, principalmente na aplicação das 

metodologias e dos conteúdos a serem lecionados. No entanto, numa fase 

inicial, toda a informação foi bastante generalista, mas ao longo da prática foram 
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sendo conhecidas as particularidades de cada um, contribuindo de uma forma 

ainda mais efetiva para o planeamento do processo de E/A. 

Numa das reuniões do PC com o NE, antes do ano letivo iniciar foram 

apresentados os horários das quatro turmas das quais o PC ficou encarregue, 

contudo o PC não possuía informações pertinentes acerca das quatro turmas 

que lhe haviam sido destinadas, à exceção de serem turmas do Curso de 

Ciências e Tecnologias (CT) do 10º ano. Foi, deste modo, que começaram a 

surgir as expectativas, os receios, as dúvidas e o anseio pelo primeiro contacto. 

Ficou à nossa escolha a turma com a qual queríamos ficar. A distribuição 

processou-se em função do horário que mais convinha a cada um. Assim, por 

essa questão a turma com que fiquei foi o 10ºCT4. Esta seria, então, a minha 

matéria-prima. 

Com o intuito de tomar o processo de ensino o mais particular possível, 

foi proposto pelo PC a elaboração de uma ficha de caracterização individual do 

aluno, elaborada pelo NE da FADEUP com a supervisão do PC. Esta ficha 

permitiu que os alunos respondessem a questões dos mais variados campos, 

tais como: dados pessoais, informações acerca do agregado familiar, 

informações relativas aos encarregados de educação, caracterização escolar do 

aluno, hábitos alimentares, estado de saúde, relação do aluno com a EF e sua 

vida desportiva. 

A recolha de dados foi concretizada através do preenchimento da ficha de 

caracterização individual do aluno, aplicada na primeira aula (aula de 

apresentação) de EF do ano letivo, aos alunos do 10ºCT4.  

Esses dados foram posteriormente alvo de um breve estudo estatístico, 

realizado com base nas respostas dos alunos tendo como intuito ajudar a 

promover as medidas adequadas à melhoria do processo de E/A. Como tal, a 

análise e tratamento de dados deverá fazer-nos pensar e refletir sobre situações 

facilitadoras de integração social dos nossos alunos. Sendo assim, é crucial 

procurar conhecer os seus problemas, as suas características, necessidades, 

interesses e expectativas. 
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A grande maioria das questões incluídas no questionário foram de caráter 

fechado, evitando-se deste modo entendimentos divergentes (ambiguidade), 

facilitando concomitantemente o tratamento dos dados e sua catalogação. 

A turma inicialmente era composta por 29 alunos, porém, após algumas 

transferências no 1º período, ficou só com 26 alunos. Entre os quais 11 eram do 

género masculino (41%) e 15 do feminino (56%), com idades compreendidas 

entre os 14 e 16 anos.  

 Em termos de saúde, nenhum aluno referiu possuir uma doença 

impeditiva à prática desportiva. 

O Índice de massa corporal (IMC) dos alunos foi calculado a partir dos 

pesos e alturas dos alunos, o que permitiu verificar que a maioria da turma 

encontrava-se na situação de “saudável”, com 22 alunos (85%) e só 4 alunos 

encontravam-se “abaixo do peso” (15%), porém com pouco peso de diferença 

para a situação de “saudáveis”.  

Ao nível do aproveitamento escolar, 24 alunos da turma (92%) referiram 

nunca terem reprovado e só 2 alunos (8%) é que referiram já ter reprovado uma 

vez, concretamente no 10º ano. 

Quanto as disciplinas que os alunos mais gostavam, foram principalmente 

a matemática, seguido pela física química e a EF. Em contraste, as disciplinas 

que os alunos menos gostavam, foram principalmente o inglês, seguido pelo 

português e a EF. Visto que esta turma era de CT, é compreensível que 

houvesse um maior gosto pelas disciplinas científicas em contraste com as 

disciplinas de humanidades. 

Quando colocada a questão “se os alunos gostam ou não de EF”, de 

forma direta, 18 alunos (69%) referiram gostar da disciplina de EF e 8 alunos 

(31%) referiram não gostar. 

Entre os 8 alunos que referem não gostarem da disciplina de EF, 5 alunos 

(63%) referiram que não gostam de EF porque “não gosta de ginástica” e 3 

alunos (37%) porque “cansa” ou porque “não gosta de se mexer”. Este género 

de resposta demonstra que os alunos estavam muito desmotivados para a 

prática de EF. 
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Relativamente as expectativas iniciais dos alunos em relação a disciplina 

de EF, os alunos aguardavam “aprender novas modalidades”, obter “bem-estar” 

e “saúde”, demonstrando assim que a turma, no geral, relacionava a disciplina 

de EF com o ensino e prática de modalidades e com a saúde em geral. 

Quanto às modalidades favoritas, os alunos referiram gostar do voleibol, 

do basquetebol, do futebol e do badminton, ou seja, demonstraram gostar 

preferencialmente de modalidades coletivas.  

Quanto à prática desportiva, foi possível concluir que 14 alunos (54%) não 

praticam qualquer tipo de modalidade desportiva e exercício físico, para além do 

realizado na escola e que 12 alunos (46%) praticam uma modalidade desportiva. 

Este dado tornou-se relevante, uma vez que me deu a indicação de que estaria 

perante uma turma heterogênea, em que tinha metade da turma composta por 

pessoas sedentárias. 
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4. Realização da Prática Profissional 

Como já foi referido, o EP constituiu-se como uma etapa fundamental no 

meu processo de formação enquanto futuro professor de EF, pois é nele que se 

faz “o primeiro balanço sistemático do que se aprendeu e simultaneamente o 1º 

projeto de intervenção na realidade; no Estágio Pedagógico sente-se a 

necessidade de que tudo funcione bem e constata-se que há muita coisa que 

não é como imaginado; no Estágio Pedagógico fica-se órfão de algumas 

seguranças já construídas, enquanto se geram novos problemas que obrigam a 

novos espaços de reflexão, se elaboram novas ideias, atitudes e compreensões” 

(Matos et al., 1993, p. 494). 

O presente Capítulo visa, transmitir a minha participação e intervenção no 

exercício da profissão docente ao longo do ano de EP, onde o ato reflexivo foi o 

elemento condutor do meu desenvolvimento enquanto professor. Nesse sentido, 

durante o percurso do EP, investiguei, refleti e atuei, de forma a aprender e 

compreender melhor o processo de E/A. Como acreditam Batista e Queirós 

(2013, p. 41), o EP “é uma unidade curricular que pretende dotar e capacitar o 

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

uma competência baseada na experiência refletida e com significado”. 

“A natureza complexa, unitária e integral do processo de ensino e 

aprendizagem, bem como as características gerais da atividade do professor que 

decorre num contexto balizado pelas condições gerais do sistema educativo, 

pelas condições locais das situações de educação e pelas condições mais 

próximas da relação educativa, obrigam a uma tentativa de integração e de 

interligação das várias áreas e domínios a percorrer no processo de formação e, 

em particular, no EP, de forma a retirar o formalismo das realizações e a 

promover as vivências que conduzem ao desenvolvimento da competência 

profissional” (Matos, 2014a, p. 2). 

A realização da prática profissional representa todo o trabalho 

desenvolvido ao longo do ano letivo. Desta forma abordarei três áreas 

desempenho:  

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

 Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade;  
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 Área 3 – Desenvolvimento Profissional.  

De forma seccionada e pormenorizada mas consciente da importância da 

interligação das mesmas no sucesso de um docente de EF.  

Durante todo este ano letivo, não me tornei expert, não encontrei soluções 

mágicas, não respondi a todas as dúvidas, não sei tudo sobre a arte de ensinar. 

Consegui tornar-me uma pessoa mais pensante, mais reflexiva, mais 

apaixonada pelo ensino e com cada vez mais enigmas por deslindar. 

 

4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

Esta foi, sem dúvida, a área mais trabalhosa e exigente na elaboração do 

RE, assim como da respetiva prática profissional. Ela visa a construção de 

estratégias de intervenção por parte do professor com o objetivo de conduzir o 

processo de E/A, com o maior nível de eficiência e proporcionar aos alunos a 

melhor formação e ensino na aula de EF. 

“Os professores são os mais afortunados, entre todos aqueles que 

trabalham. É-lhes dado o privilégio de fazer renascer a vida em cada dia, 

semeando novas perguntas e respostas, novas metas e horizontes” (Bento, 

2004, p.77). 

Esta fase processual para melhor entendimento está subdividida em 

quatro etapas, que apesar de serem distintas entre si, apresentam-se 

sequenciadas numa estrutura lógica, pois são convergentes na organização e 

gestão de todo o processo de E/A: “a conceção, o planeamento, a realização e 

a avaliação do ensino” (Matos, 2014a, p. 3). 

Com o intuito de “construir uma estratégia de intervenção, orientada por 

objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da 

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

formação do aluno na aula de Educação Física” (Matos, 2014a, p. 3). 

 

4.1.1. Conceção 

A conceção foi o primeiro passo que necessitei de dar, no início do ano 

escolar. É a etapa na qual se projeta a atividade de ensino tendo como 

referências as condições gerais e locais da educação, as condições imediatas 
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da relação educativa, a especificidade da EF no currículo do aluno e as suas 

características. Na opinião de Bento (2003), todo o ensino necessita de ser 

preparado e organizado e a conceção é o ponto de partida para a orientação do 

processo de E/A.  

A fase de conceção fez-me conhecer melhor o meio onde iria desenvolver 

o meu EP e perceber o modo como atuar em diferentes situações. 

Embora tenha residência perto da EEP, foi muito importante conhecer a 

cultura e o meio que a envolve, de modo a me adaptar e ajustar ao pensamento 

da organização escolar que me iria inserir. 

Em suma, é na conjugação destes aspetos que confluo com aquilo que 

está explícito nas normas orientadoras do EP, no qual diz que se deve “ter em 

conta os dados da investigação em educação e ensino e o contexto cultural e 

social da escola e dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o 

desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis” (Matos, 2014a, p. 4). Deste 

modo, “as conceções que os professores possuem acerca dos conteúdos de 

ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no modo como 

pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino” (Bento et al., 1999, p. 204). 

A conceção revela-se fundamental para a consecução das etapas 

seguintes. 

 

4.1.1.1. O primeiro impacto com o contexto real de ensino 

Um professor é mais do que transmitir a matéria, ele tem que ter em conta 

a conceção do processo de ensino. Todo o trabalho, antes de aplicar no terreno 

é de extrema importância. Deve passar por um conhecimento ecológico dos 

contextos: escola, estudante, administração, departamento de EF e recursos 

educacionais. 

O início do EP, ficou marcado com o primeiro encontro do NE com o PC. 

Foi uma reunião que acabou por se focar numa conversa informal, que serviu 

para nos conhecer melhor, conhecer as nossas vivências e o que pretendemos 

deste ano de estágio. Além disso ficamos a conhecer as infraestruturas escola, 

desde os espaços disponíveis para a prática da disciplina, a sala dos 

professores, salas de trabalho, biblioteca, secretaria, entre outras. Assim como, 
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o corpo docente e não-docente da EEP, os funcionários, que numa primeira 

impressão, pareceram ser bastante simpáticos e sensibilizados para o facto de 

a EEP receber bastantes PE’s, proporcionando desde logo um ambiente 

bastante acolhedor. 

Relativamente aos espaços para EF, uma advertência feita desde logo 

pelo PC, foi que teríamos de ter em consideração que provavelmente, estariam 

a trabalhar três turmas ao mesmo tempo no pavilhão polidesportivo e este teria 

de ser dividido em três espaços distintos. 

O PC teve também a preocupação, desde a primeira reunião e nas 

reuniões subsequentes, de ceder alguns documentos importantes para 

analisarmos, para estarmos conscientes da nossa atuação educativa, 

nomeadamente o Programa Nacional de EF (PNEF), o PEE, PCE, o RI da 

Escola, Regulamento das Instalações de EF, o roulement das instalações, o 

inventário do material desportivo, o Regulamento e as Normas Orientadoras do 

EP. 

A primeira reunião do departamento de EF serviu para os professores e 

os PE’s se apresentarem e ficarem a conhecer-se. Foi dado a conhecer a oferta 

do DE tendo sido fornecidos e debatidos, vários documentos importantes, tais 

como o Planeamento Anual de EF, o PAA, o Guião de Apresentação do 

Professor na Disciplina de EF e os critérios de avaliação da disciplina de EF (a 

percentagem a atribuir aos diferentes domínios sujeitos a avaliação). Com o 

intuito de melhorar o PAA, foi pedido ao NE que provêssemos ideias para a 

realização de atividades durante o ano letivo. 

Foi aqui que começou a minha primeira tarefa do EP. Realizei uma leitura 

e análise pormenorizada dos documentos que me foram entregues, de modo a 

conhecer toda a dinâmica funcional da escola, assim como o contexto 

sociocultural em que se insere. No entanto, o facto de nunca ter assumido o 

cargo de docente na escola, dificultou a interpretação dos documentos de modo 

a enquadrar com todos os elementos e processos que envolvem a escola. O 

acompanhamento próximo do PC, nas reuniões de NE, revelou ser a forma mais 

eficiente e eficaz para cumprir os objetivos iniciais. O facto de procurar aproveitar 
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a imensa experiência do PC permitiu-me lançar um olhar crítico e 

contextualizado à realidade do ensino, recorrendo a olhos mais experientes. 

No entanto resolvi pesquisar e saber mais sobre o PEE. Este segundo o 

Artigo 9º do Decreto-lei nº75/2008 é, “o documento que consagra a orientação 

educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, elaborado e 

aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de 

três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou escola não agrupada 

se propõe cumprir a sua função educativa”. É um documento onde se expõem 

os principais problemas da escola em questão, bem como as sugestões para a 

resolução desses mesmos problemas. 

Em reuniões posteriores ficou definido que o Diário de Bordo seria uma 

ferramenta de trabalho bastante prática permitindo um registo mais fiel e 

pormenorizado das ocorrências relevantes do EP, promovendo nesse sentido 

um hábito de reflexão crítica agregando a este fator o maior alcance organizativo 

que o mesmo confere. O padrão do plano de aula foi de igual forma idealizado e 

concebido pelo NE em conformidade com o PC.  

Para poder realizar o processo de E/A, além dos recursos espaciais e 

temporais, tive que considerar, também, e fundamentalmente, os alunos. 

Para a primeira aula, o PC pediu ao NE que realizasse uma aula de 

apresentação, sugerindo o recurso ao powerpoint, para apresentar e expor à 

turma, o Regulamento das Instalações de EF e os critérios de avaliação da 

disciplina de EF. Nesta aula foi preenchida pelos alunos a ficha de caracterização 

individual do aluno, que após algumas reformulações contemplou uma 

sequência de questões fundamentais para a Caracterização da Turma e de cada 

aluno em particular.  

Este primeiro encontro, para além de me apresentar à turma serviu 

também para cada aluno se apresentar, numa conversa informal, tentando retirar 

de cada um a maior informação possível das suas vivências desportivas e avaliar 

o gosto pela disciplina. Nesta aula também tinha a intenção de criar logo uma 

empatia com os alunos e assim desenvolver pontes com os alunos e proceder a 

um bom início de ano de estágio. 
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4.1.1.2. Programas de Educação Física – Análise Crítica 

Uma das minhas necessidades quando iniciei o meu EP foi efetuar uma 

análise aos programas curriculares de EF, sobretudo para o ensino secundário, 

porque a turma pelo qual fiquei responsável foi uma turma do 10º ano de 

escolaridade. Ao longo do ano letivo, fui analisando e discutindo alguns pontos 

do mesmo, com o PC e o NE. Foi aqui fundamental tudo aquilo que aprendi na 

UC de Desenvolvimento Curricular com a professora Paula Batista. 

Os PNEF`S são documentos orientadores que permitem uma aquisição 

de conhecimentos que ajudam o professor a ser capaz de estabelecer os seus 

objetivos e estratégias de intervenção, atendendo ao contexto em que se insere.  

Contudo, os programas curriculares são muito ambiciosos, com 

demasiados conteúdos, um elevado número de modalidades e um reduzido 

número de aulas para exercitar os conteúdos, para a atual carga horária de EF, 

o que por conseguinte não garante o tempo necessário para uma aprendizagem 

adequada e que dificilmente será executado, ou seja, são desadequados em 

alguns casos à realidade escolar. Este facto acaba por ser desfavorável para os 

alunos porque estes apenas acabam por experimentar em vez de aprender.  

Outro aspeto é que muitas modalidades e conteúdos são praticamente 

irrealizáveis em muitas das escolas, visto que, nem todas as escolas apresentam 

condições físicas e materiais para a sua prática. 

A solução passaria pelo aumento da carga horária de EF e/ou redução do 

número de conteúdos e modalidades abordadas, permitindo uma maior 

exercitação dos conteúdos que são exigentes e complexos. Desta forma, 

habilitarmos os alunos de uma maior e melhor aprendizagem das modalidades. 

Sobre o PNEF para o ensino secundário há a assinalar uma rotura com o 

ensino Básico. Esta rotura implica mudanças importantes no currículo. 

Concordo com uma das orientações dos programas, que aponta o 10º ano 

como o ano destinado à consolidação e eventualmente conclusão da formação, 

pelo que os seus objetivos são os mesmos do 9º ano. Com o aumento da 

especialização nas modalidades abordadas, a transição poderia ser difícil. Ao 

utilizar o 10º ano como uma consolidação da matéria aprendida até ao 9º ano, 
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esta passagem parece ser amenizada, o que permite deste modo ao aluno que 

chegou ao 10º ano melhorar e aperfeiçoar determinadas matérias, em que 

anteriormente tenha revelado maiores dificuldades. 

Sobre as matérias alternativas, acho pertinente, as escolas poderem ter 

um conjunto de modalidades entre as quais possam optar, atendendo as 

condições físicas e materiais da escola, possibilitando aos alunos outras 

oportunidades educativas. 

O PNEF afirma-se como um orientador do desenvolvimento da EF na 

escola, admitindo que é preciso tomar várias decisões aquando da passagem à 

prática, sendo estas decisões ao nível, do currículo dos alunos, dos recursos 

temporais, dos recursos materiais e dos recursos humanos. 

De acordo com Jacinto et al. (2001, p. 16), “do conjunto das matérias 

especificadas, umas são referência obrigatória para as escolas, Matérias 

Nucleares, outras são Alternativas a adotar localmente, de acordo com as 

características próprias ou condições especiais existentes em cada escola”. 

Como tal, um planeamento por parte dos responsáveis pela área da EF na escola 

deve então estar na base da aplicação do currículo e adaptação deste ao 

estabelecimento de ensino. 

As modalidades a lecionar para cada ano letivo foram estipuladas pelo 

departamento de EF, no início do ano letivo. Especificamente, para o 10º ano, 

distribuíram-se, assim, as seguintes modalidades por período: 

1º Período: Voleibol, Atletismo (resistência) e Ginástica Artística (solo); 

2º Período: Futsal, Dança (Expressão corporal e Aeróbica) e Corfebol; 

3º Período: Basquetebol, Ginástica Acrobática e Badminton. 

Verificamos que em cada período, os alunos teriam três modalidades 

desportivas (nove modalidades anuais) e que o número de aulas diferia de 

modalidade para modalidade. Na minha opinião, considero que foram 

estabelecidas bastantes modalidades para se trabalhar ao longo do ano, pois tal 

facto irá influenciar negativamente a aprendizagem dos alunos em cada uma 

delas. 

Relativamente aos recursos temporais, o departamento de EF definiu que 

todas as turmas tivessem dois blocos de 90 minutos semanais. Considerando o 
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tempo necessário para os alunos se equiparem, assim como para tratarem da 

sua higiene pessoal no final das aulas, leva a que o tempo efetivo de aula seja 

reduzido em cerca de 20 minutos (os alunos tinham tolerância de 10 minutos 

para o início e para o final da aula). 

Finalizando, o entendimento das competências gerais e transversais 

manifestas nos planos curriculares, permitiram-me adotar um olhar muito mais 

inclusivo da disciplina de EF e perspetivar estratégias para articular as distintas 

componentes que compõem os programas de EF: finalidades, objetivos, 

conteúdos e indicações metodológicas. 

 

4.1.2 Planeamento 

O planeamento serve como uma ferramenta à disposição do professor 

para organizar as ideias e conteúdos a abordar, de modo a obter a melhor 

direção pedagógica possível ao processo de ensino (Bento, 2003). 

Um planeamento bem estruturado é fundamental para uma prática 

sistematizada, orientada, organizada, responsável e objetiva do professor. Irá 

auxiliar o professor na sua gestão do processo E/A e contribuir para que este 

decorra com mais rigor e melhores resultados. 

Segundo Bento (2003, p.16), toda a planificação visa “ligar a própria 

qualificação e formação permanente do professor ao processo de ensino, a 

procura de melhores resultados no ensino como resultante do confronto diário 

com problemas teóricos e práticos”.  

De acordo com Bento (2003), o planeamento estrutura-se em três 

distintos níveis, sendo eles, o Plano Anual, a Unidade Didática (UD) e o Plano 

de Aula. Estes diferentes níveis promovem uma eficácia pedagógica no processo 

de educação e formação dos alunos nas aulas de EF, assim sendo iniciei pela 

elaboração do planeamento anual e posteriormente, ia elaborando o 

planeamento das UD’s e só depois o planeamento das aulas. Esta sequência vai 

de encontro ao que é referenciado por Bento (2003, p. 59) “A lógica da realização 

progressiva do ensino, da sua perspetiva sistemática e de continuidade, do seu 

caráter processual e do seu decurso temporal, aponta a necessidade de 
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diferentes momentos e níveis das tarefas de planeamento e preparação do 

ensino pelo professor.” 

Segundo as normas orientadoras do EP, Matos (2014a, p. 6) refere que, 

no planeamento, o modelo a seguir é o Modelo de Estrutura do Conhecimento 

(MEC) de Vickers. Segundo Vickers (1990), este é apresentado como um veículo 

para ligar o conteúdo de um desporto ou de uma atividade à metodologia de 

ensino. Nesse sentido os planeamentos que efetuei ao longo do ano letivo foram 

idealizados e elaborados de acordo este modelo. 

De acordo com Bento (2003, p. 16), “no processo real do ensino existe o 

inesperado, sendo frequentemente necessário uma rápida reação” do professor, 

perante a situação que surja na aula. 

No entanto, é necessário compreender-se que planear de forma 

meticulosa e refletida não resolve todas as variáveis da intervenção docente nem 

garante um ensino de excelência. Ele é passível de ser alterado e modificado 

em qualquer altura. De acordo com Marques (2001, p. 69) “ O professor deve 

olhar para o plano como um guia flexível que pode ser objeto de alterações no 

decurso do processo de aprendizagem”. Esta flexibilidade deve consentir a 

inclusão de acontecimentos inesperáveis e fortuitos que exigem adaptações face 

ao previsto mas que convergem na procura do cumprimento dos objetivos.  

 

4.1.2.1. Planeamento Anual 

Começando pelo plano anual, este é a primeira etapa do processo de 

planeamento. Um planeamento que foi fundamental, ao longo do EP, uma vez 

que permite a estruturação e organização de toda a ação pedagógica pelo ano 

letivo. De acordo com Bento (2003, p. 59), refere o plano anual como “um plano 

de perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no 

local e nas pessoas envolvidas. Os objetivos indicados para cada ano, no 

programa ou normas programáticas, são objeto de uma formulação avaliável e 

concreta para professores e alunos”.  

Como já foi referido, o planeamento anual de EF da EEP foi estipulado 

pelo departamento de EF, no início do ano letivo, referenciando as modalidades 

a lecionar para cada ano letivo. Este documento, conjuntamente com o inventário 
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do material de EF e o roulement das instalações de EF foram fundamentais para 

a estruturação e organização de toda a ação pedagógica pelo ano letivo 

É de salientar, o roulement das instalações de EF, uma vez que foi através 

deste que foi efetuada toda a planificação necessária para a lecionação das 

aulas de EF. Por exemplo, no 1º período foram planeadas todas as aulas de 

atletismo para o espaço exterior, uma vez que este não reúne as melhores 

condições para a lecionação das aulas de ginástica artística e de voleibol mas 

reúne as melhores condições para a lecionação das aulas de atletismo. Quanto 

às aulas de voleibol, estas foram planeadas para o pavilhão polidesportivo, por 

ser o espaço ideal para a sua prática. Já as aulas de ginástica artística foram 

planeadas quer para o auditório quer para o pavilhão polidesportivo, atendendo 

à sua maior flexibilidade e aos materiais existentes em ambos os espaços. 

Segundo o roulement não era possível o professor utilizar o mesmo 

espaço várias aulas seguidas, tinha um espaço durante uma semana e depois 

ia rodando de espaço, o que por conseguinte não possibilitava que as aulas de 

uma UD fossem abordadas de forma sequencial, mas sim de uma forma 

alternada. Pelo que as UD’s nunca poderão ser pensadas de forma sequencial. 

Para além disso, foi de extrema utilidade ao longo do ano letivo, no sentido em 

que me possibilitou ter conhecimento dos professores em atividade nos vários 

horários e os respetivos espaços de EF. Assim sendo, sempre que necessário 

tornou mais fácil o contacto com os restantes professores e a permuta de 

espaços. 

Numa segunda etapa, após ter conhecimento da turma que lecionaria, o 

seu horário, a ocupação das instalações desportivas que estavam destinados a 

cada professor e o material disponível para a prática das distintas modalidades, 

foi possível a planificação dos períodos. Foi determinada a extensão e a 

sequência dos conteúdos, efetuando a distribuição das diferentes UD’s pelo ano 

letivo, os objetivos gerais e específicos para cada um dos domínios, os métodos 

de avaliação a executar e as progressões pedagógicas referentes às 

modalidades de extensão curricular da EF.  

É de salientar que o planeamento anual da minha turma foi desenvolvido 

de período para período e no início de cada um. 
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Houve a possibilidade de determinar quantas seriam as aulas para cada 

uma das modalidades, o que permitiu selecionar o número de aulas que iria 

dedicar a cada uma das modalidades, de acordo com as necessidades da turma. 

Após uma análise ao planeamento anual de EF da escola, considerei o 

documento demasiado simplista e com reduzido número de conteúdos face ao 

exposto no PNEF. Mas, partindo desta informação realizei as UD’s, que 

necessitaram de sofrer alterações ao nível dos conteúdos, porque a avaliação 

diagnóstica (AD) veio a confirmar a necessidade de acrescentar conteúdos do 

PNEF que não estavam presentes no planeamento anual de EF da escola. 

Ainda assim, houve algumas alterações e ajustamentos, propostos pelo 

PC que, no meu entender, foram necessárias e vieram em prol de uma 

articulação mais coerente e lógica entre as UD’s.  

Iniciou-se o ano letivo com o atletismo, aproveitando o bom tempo, uma 

vez que estas aulas eram realizadas no exterior. Esta situação foi fulcral, porque 

mesmo com este cuidado em algumas aulas não foi possível lecionar a 

modalidade, devido às condições climatéricas. 

A grande alteração que o NE decidiu em consonância com o PC foi alterar 

as modalidades do 2º período pelas do 3º período. Esta alteração veio colmatar 

o facto que a EEP não tem material suficiente em determinadas modalidades 

(Futsal) para várias turmas estarem a abordar em simultâneo.  

Quanto ao número de aulas que iria dedicar a cada uma das modalidades, 

o PC sugeriu que faria mais sentido abordar determinadas modalidades 

(atletismo, ginástica artística, dança, corfebol, ginástica acrobática e badminton) 

com UD’s reduzidas, com cerca de cinco aulas cada. Porque são modalidades 

com poucos conteúdos para abordar em comparação com as restantes, não 

necessitando de muitas aulas, quer devido a monotonia que causam aos alunos, 

afetando a sua motivação na aula. Esta alteração permitiu que outras UD’s 

tivessem mais aulas, o que foi vantajoso, uma vez que apresentavam uma maior 

extensão dos conteúdos. 

De acordo com Marques (2001, p. 62) “o tempo é o recurso mais precioso 

que o professor dispõe” e neste caso o tempo dedicado para cada UD revelou-

se escasso para que o ensino tivesse pleno êxito. Foi a desvantagem de se 
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lecionar um vasto número de modalidades ao longo de um ano letivo. No entanto 

é importante referir que apesar do diminuto tempo de cada UD é possível 

provocar nos alunos aprendizagens expressivas. 

Porém em vários momentos, houve necessidade de alterar o que 

previamente estava definido nas UD’s, devido às condições climatéricas 

desfavoráveis ou às atividades propostas pela escola, nas quais os alunos 

estavam envolvidos, no decorrer do ano letivo, o que por conseguinte levou a 

uma redução do número de aulas de uma determinada UD e por sua vez uma 

redução dos conteúdos abordar. 

É de salientar, ainda, que por força desses ajustamentos e situações 

inesperadas, a conclusão de algumas UD’s (Atletismo e ginástica acrobática) 

tiveram que se realizar no período seguinte. 

Em suma, o planeamento anual revelou-se bastante flexível e foi, 

simultaneamente, um guia imprescindível para a organização de todo o meu 

processo de E/A, o que se traduziu em algo bastante positivo para a minha 

formação. 

 

4.1.2.2. Modelos de Estruturas de Conhecimentos 

Definidas as modalidades a lecionar, procedeu-se à elaboração do MEC 

de cada uma. Esta foi uma tarefa realizada de modo progressivo. Foi neste ponto 

que surgiram as primeiras dúvidas quanto à organização da matéria de ensino 

de acordo com os MEC’s, no entanto, após revisão do apoio bibliográfico da 

FADEUP, diálogo entre o NE e o PC conseguiu-se realizar esta tarefa com êxito.  

O MEC deve ser entendido com uma construção pessoal e como o 

primeiro passo no desenho do ensino da EF. Pretende demonstrar como a 

matéria é estruturada e consiste num meio para simplificar a informação e para 

facilitar o acesso a essa mesma informação. 

Este é apresentado como um veículo para ligar o conteúdo de um 

desporto ou de uma atividade à metodologia de ensino. 

Representou o apogeu do planeamento para determinada modalidade 

revelando-se de grande utilidade na preparação de cada UD e de cada aula, em 

particular.  
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Uma vez criado, ele deve ser utilizado pelo professor como um guia para 

todo o processo de planeamento. 

Em suma, o MEC trata-se de um corpo de conhecimento capaz de 

analisar todo a processo de ensino, conjugando aspetos relativos: ao meio 

envolvente, a escola; a análise das caraterísticas mais relevantes da turma, no 

geral e dos alunos, individualmente; a seleção e sequências dos conteúdos a 

abordar; determinar sob que forma avaliar; seleção de situações e sequências 

de aprendizagem. 

O MEC pressupõe duas vertentes de conhecimento, o conhecimento 

declarativo (módulo 1) e o conhecimento processual (módulos 2 a 8). O primeiro 

remete-nos para a análise das modalidades na sua especificidade, promovendo 

uma reflecção acerca das categorias transdisciplinares. O segundo assenta nas 

estratégias, no método de como ensinar e no planeamento (Vickers, 1990).  

Além disso, o MEC pode ser dividido em três fases: fase de análise 

(módulos 1, 2 e 3), fase de tomada de decisão (módulos 4, 5, 6, e 7) e fase de 

aplicação (módulo 8). Que se interrelacionam entre si e seguem um caminho 

próprio no sentido de criar uma ponte entre a vertente teórica e a sua respetiva 

metodologia de ensino.  

Porém, o MEC é um documento que pode ser reajustado ou corrigido ao 

longo do processo de E/A sempre que existam condições favoráveis ou 

desfavoráveis. As alterações devem ser efetuados no caso de incumprimentos 

ou reajustes da planificação, mudança de estratégias de ensino, entrada ou 

saída de alunos da turma, questões logísticas ou temporais, entre outros.  

Nesse sentido, o PC deu sempre alguma liberdade e responsabilidade 

para elaborar os MEC’s, uma vez que é necessário bastante reflexão e tempo 

para ser elaborado corretamente. 

Contudo, o PC salientou três módulos que iriam constituir as questões 

primordiais abordadas nas reuniões com o NE e necessários para o processo de 

E/A. Foram elas a elaboração, realização e análise da AD (modulo 3), a 

elaboração da UD (modulo 4) e a elaboração de progressõe s pedagógicas 

(modulo 7).  



- 32 - 
 

O módulo 3 (análise dos alunos) inclui a análise dos alunos, pretende-se 

perceber o nível destes em determinada modalidade, de modo a que se possam 

estruturar níveis de aprendizagem. Esta última análise reveste-se de particular 

interesse, já que influenciou a elaboração dos módulos seguintes.  

O módulo 4 (determinação da extensão e sequência dos conteúdos) 

inclui a decisão acerca da ordem como serão lecionados os conteúdos, 

denominando-se de extensão e sequência dos conteúdos, é a partir deste 

módulo em forma de grelha que se estrutura a planificação das aulas. É neste 

módulo que a UD é elaborada. 

O módulo 7 (desenho das atividades de aprendizagem/progressões), 

importa referir que este incluía progressões de aprendizagem a serem utilizadas 

ao longo da UD. Estas variam em função do nível dos alunos, uma vez que o 

seu primordial sentido é o de auxiliar os alunos a atingir os níveis de avaliação 

definidos. Uma vez construído e tendo situações adaptadas à realidade de cada 

turma, este módulo torna-se fulcral na poupança de tempo na construção dos 

planos de aula. Este módulo foi fulcral durante a planificação das aulas, uma vez 

que comtemplava uma grande variedade de exercícios que podia consultar com 

facilidade. Mesmo durante as aulas veio a ser útil, porque nem sempre o que 

temos planeado para uma aula corre como esperado, o relembrar dos exercícios 

presentes neste módulo, veio a ser de grande utilidade para ligar com as 

situações imprevistas.  

 

4.1.2.3. Unidades Didáticas 

Outro nível de planeamento diz respeito à elaboração das UD’s, que 

constituem o segundo nível do processo de planeamento. Correspondendo à 

primeira etapa da fase decisional do MEC, o módulo 4.  

A elaboração das UD’s teve como ponto de partida o nível de desempenho 

dos alunos na primeira aula de AD das diferentes modalidades (módulo 3 do 

MEC). 

A UD deve conter o número de aulas da modalidade, os conteúdos a 

serem abordados em cada aula e a função didática. A função didática é 

fundamental porque caracteriza a tarefa essencial do processo de ensino 
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refletindo o ciclo completo de apropriação da matéria (introdução, exercitação, 

consolidação e avaliação). Isto porque, segundo Bento (2003, p.75) “as unidades 

didáticas são partes fundamentais do programa de uma disciplina, na medida 

que apresentam quer aos professores quer aos alunos, etapas claras e bem 

distintas de ensino e aprendizagem”. 

As UD’s representam o trajeto na busca dos objetivos definidos que são 

“mapas que ajudam a percorrer o caminho em direção à meta pretendida” 

(Marques, 2001, p. 66). 

Assim, para cada modalidade, foram definidos os conteúdos a abordar 

mais adequado ao nível dos alunos, o seu grau de especificidade, e também a 

sua distribuição sequenciada e progressiva ao longo do número total de aulas 

destinados a essa mesma modalidade, elaborando assim uma sequência e 

extensão dos conteúdos. De forma a ser ao mesmo tempo, um plano exequível. 

De acordo com Bento (2003, p. 60), “a duração de cada unidade depende do 

volume e da dificuldade das tarefas de ensino e de aprendizagem, de princípios 

psicopedagógicos e didático metodológico, acerca da organização e 

estruturação do processo pedagógico, do estado de desenvolvimento da 

personalidade dos alunos”. 

A organização da matéria e dos conteúdos ao longo das aulas da UD e a 

respetiva distribuição das funções didáticas nem sempre foi fácil. Em certos 

casos, foram necessários alguns ajustes e alterações a determinadas UD’s, ao 

longo do ano letivo. Recorri várias vezes a documentos da FADEUP, pesquisas 

autónomas e a conversas com o NE e o PC para esclarecer algumas dúvidas. 

Na sequência dessas consultas fui capaz de melhorar o meu conhecimento 

acerca da matéria e conseguir organizá-la segundo uma lógica metodológica 

adequada à turma. 

A ajuda do PC foi crucial, com o seu conhecimento e experiência alertou 

para certas situações que poderiam acontecer, nomeadamente os tempos ideais 

de abordagem das modalidades e fixar conteúdos chave, bem como outros 

teoricamente mais difíceis de abordar em contexto escolar, levando em 

consideração o tempo e o número de aulas. 
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A realização da AD foi determinante para a planificação da UD, no sentido 

de identificar o nível inicial dos alunos, de modo poder propor atividades 

adequadas às suas capacidades e finalizando a UD com a avaliação sumativa 

(AS), de forma conferir o real desenvolvimento e nível de aprendizagem dos 

alunos no final da respetiva modalidade. 

No entanto, nas UD’s de corfebol e de ginástica acrobática, não se 

realizou a AD. De acordo com o PC, uma vez que os nossos alunos poucas ou 

nenhumas vivências tiveram com estas modalidades, não era necessário realizar 

a AD e devíamos iniciá-las do “zero”, aproveitando desta forma, melhor o 

reduzido número de aulas que tínhamos para abordar cada uma delas. 

Mesmo assim, foram elaboradas as respetivas fichas de AD, que 

auxiliaram bastante para a aquisição de competências e conhecimento 

pedagógico dos conteúdos destas, o que permitiu conhecer bastante melhor as 

modalidades. 

Não é fácil adequar os conteúdos às capacidades dos alunos, sobretudo 

quando as turmas são demasiado heterogéneas em termos de desempenho 

motor. Por isso, sempre que possível, o professor deve adequar os conteúdos e 

a sua transmissão de uma forma diferenciada e individualizada. No caso da UD 

de futsal foi necessário uma adaptação e diferenciação pedagógica, através de 

uma divisão da turma em dois níveis e por conseguinte a elaboração duas UD’s 

com os conteúdos a abordar mais adequado aos alunos. 

Contudo, nem sempre é fácil realizar esta diferenciação, particularmente 

quando nos deparamos com turmas constituídas por 26 a 30 alunos e espaços 

reduzidos para a prática de EF. Esta foi uma das maiores dificuldades sentida 

durante o EP. 

Ao longo do ano letivo, foram abordadas três modalidades por período, 

resultando em poucas aulas para cada modalidade. Conciliar os conteúdos 

previstos para cada modalidade com o número reduzido de aulas disponíveis 

para cada modalidade, não foi tarefa fácil. 

Em relação às UDs dos desportos coletivos, estas tiveram um maior 

número de aulas, de forma a ser mais fácil organizar o vasto número de 

conteúdos ao longo da UD. Na sua elaboração teve-se em atenção a ordem em 
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que eram introduzidos os conteúdos de cada modalidade, em que era dado 

preferência aos conteúdos ofensivos e só depois é que eram introduzidos os 

conteúdos defensivos. Uma vez que, para haver jogo, os alunos têm de ser 

capazes de atacar a área adversária e tentar ter vantagem sobre a mesma e só 

depois de o conseguirem é que se deve dificultar introduzindo uma defesa. 

A UD de ginástica acrobática e a de corfebol foram as modalidades a 

abordar no ano letivo, em que senti maiores dificuldades, uma vez que, entre 

todas que foram abordadas, foram as que menos prática e vivências tive. Foram 

sem dúvida modalidades que me suscitaram mais ansiedade e expetativas de 

como iriam decorrer e de como me iria apresentar perante os alunos.  

De todas as modalidades, a UD de badminton foi a que não teve de sofrer 

alterações. A sequência e extensão dos conteúdos nesta foram os mais fáceis 

de seguir pelos alunos, que foram evoluindo ao longo das aulas de forma 

homogénea. 

Assim, a elaboração das UD’s foi uma ferramenta de trabalho bastante 

útil, permitindo organizar a extensão e sequência dos conteúdos a lecionar e 

funcionando como um guia de fácil consulta. À medida que fui executando as 

UD’s fui melhorando a elaboração das mesmas, pois ia adquirindo um maior 

conhecimento das dificuldades da turma e uma melhor noção dos conteúdos a 

lecionar. 

 

4.1.2.4. Planos de aula 

Os planos de aula são o terceiro nível de planeamento e a última etapa 

do processo de planeamento. Constituem uma planificação a curto prazo. 

O plano de aula é como um guião da aula para o professor que permite 

esquematizar a aula, os seus conteúdos e todos os seus momentos. Torna-se 

assim uma ferramenta muito importante no planeamento. De acordo com Bento 

(2003, p.102) "antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma 

como ela deve decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões 

fundamentais".  
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Estas decisões são tomadas com base dos conhecimentos adquiridos na 

construção dos diferentes módulos do MEC permitindo ajustar ao contexto em 

que vão ser aplicadas. 

Uma das primeiras tarefas que o PC pediu ao NE, foi a elaboração da 

estrutura base do plano de aula a ser utilizada durante o EP, que teria de tornar 

o plano de aula num documento prático, simples, com a informação essencial e 

de fácil leitura, de forma que fosse um bom auxílio para o professor. 

Porém, a sua elaboração não foi uma tarefa fácil, pois durante o primeiro 

ano do MEEFEBS, foram apresentadas diversas planificações de um plano de 

aula ao longo das diversas didáticas práticas, que me levou a alguns equívocos. 

Já Marques (2001, p. 67) refere que “há muitos formatos de planos de aula. O 

importante é que o plano inclua uma apresentação clara dos objetivos, a listagem 

dos conteúdos, a sequência das tarefas a realizar na aula, a indicação dos meios 

e a forma como as aprendizagens dos alunos vão ser avaliadas”. 

Optou-se por adotar um modelo que a PC apresentou, contribuindo com 

pequenas alterações de cariz pessoal. Aqui, o mais importante é que o plano 

seja completo (objetivos gerais e específicos; descrição do exercício; 

organização; palavras-chave; função didática e aula da UD) e facilite a ação do 

professor, sendo este um documento orientador de fácil acesso.  

A presença da função didática, não só no cabeçalho, mas também no 

corpo do plano de aula, foi muito importante, pois “as funções didáticas 

caracterizam as tarefas essenciais (frequentemente designadas por etapas, 

partes ou fases) do processo de ensino. Deduzem-se das leis do processo de 

conhecimento e aprendizagem e refletem o ciclo completo de apropriação da 

matéria pelo aluno” (Bento, 2003, p. 109). 

Ficou estipulado que os planos de aula deveriam ser enviados ao PC com 

uma semana de antecedência. Desta forma, o PC pôde dar sempre o seu 

parecer sobre o plano, para que este pudesse ser melhorado com propostas 

mais adequadas para os alunos. Aqui o PC nunca deu soluções mas sim meios 

(através de questões e conselhos) que me permitiram refletir e alcançar o 

objetivo. 
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O parecer do PC sobre os planos de aula, foram muito importantes. 

Porque para mim foi uma preocupação constante perceber se as propostas eram 

adequadas ao nível dos alunos. 

Segundo Bento (2003, p. 93) “o dia-a-dia confirma sempre que o resultado 

de uma aula depende preponderantemente da qualidade da sua preparação”. 

Nesse sentido, ao elaborar um plano de aula, houve sempre a 

preocupação de ser organizado e direto, procurando tornar o plano simples, 

utilizando uma linguagem clara e concisa. Contendo exercícios dinâmicos e 

adequados aos conteúdos, potencializando ao máximo as capacidades dos 

alunos. Procurei ser sempre reflexivo, para que nenhum detalhe escapasse de 

forma a minimizar os riscos de erro na lecionação das aulas.  

Os planos de aula eram estruturados em três partes diferentes: a parte 

inicial, a parte fundamental e a parte final. Na parte inicial, sempre procurei 

promover exercícios de ativação geral direcionados para a matéria a ser dada 

na parte fundamental. A parte fundamental era constituída por todos os 

exercícios a realizar durante a aula de modo a alcançar os objetivos pretendidos 

na aula. A parte final do plano era destinada para a condição física e retorno à 

calma. 

No entanto, algo que se procurou integrar nos planos de aula, seguindo 

as sugestões do PC, foi a criatividade, no sentido de romper com os tradicionais 

exercícios de ativação geral, assim como introduzir variantes e diversificar os 

exercícios na parte fundamental valorizando, sobretudo, a parte final das aulas, 

num espírito constante de inovação, com jogos cooperativos ou competitivos. Ao 

longo dos planos de aula de uma UD, houve a preocupação em evitar repetir o 

mesmo tipo de exercícios, para combater a monotonia e o desinteresse dos 

alunos, que por conseguinte resultou em alunos mais motivados e alegres, algo 

que se revelou fundamental para um melhor ambiente de aula.  

Ao elaborar o plano de aula é preciso ponderar uma série de variáveis 

(condições climatéricas, materiais, alunos, local) que podem influenciar a 

realização da aula. Pensar nas diversas situações que podem ocorrer é um ponto 

fulcral para o sucesso de uma aula, pois só deste modo é que o professor é 
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capaz de atuar de forma competente. Preparar planos B e C torna- -se assim 

uma forma de lidar com diversas situações. 

Além disso, controlar o máximo de variáveis significa que o professor 

compreende o que fazer, como o fazer e porque fazer. Só assim será capaz de 

antecipar qualquer imprevisto sem grande prejuízo para os alunos, já que é sobre 

eles que recai a nossa atenção e o nosso trabalho. 

Quando se lida com pessoas, neste caso alunos, percebemos que o seu 

comportamento é imprevisível e não se deve confiar no controlo absoluto de 

determinada turma, deve-se sim, trabalhar, planear e organizar a aula de modo 

a tornar esta ação possível.  

No entanto, Bento (2003, p. 107) refere que “nas aulas de Educação 

Física, devem ser evitados esquematismos, isto é, rigidez e aplicação imutável 

dos mesmos padrões, figurinos e modelos”. Pois nem sempre é possível 

antecipar qualquer imprevisto que possa surgir na aula. No plano de aula é 

importante que o professor não organize apenas qual a informação que irá 

transmitir aos alunos, como o vai fazer e durante quanto tempo, mas que esteja 

preparado, para qualquer imprevisto que possa surgir. De acordo com Marques 

(2001, p. 68) este deve possuir flexibilidade “para acomodar os imprevistos que 

acontecem no decorrer da aula”. 

 É ao lidar com os imprevistos que venham a surgir que a reflexão na ação 

se torna algo indispensável à ação do professor, pois será ela que permitirá ao 

professor solucionar problemas emergentes na própria aula. 

 Com o decorrer do ano letivo, fui conhecendo cada vez melhor, as 

necessidades dos alunos e, deste modo, melhorando o planeamento das aulas 

em função do nível dos alunos, bem como melhorando a minha reflexão na ação, 

aprendendo a lidar com os problemas que emergiam do contexto da aula, 

encontrando soluções e estratégias para solucionar determinados imprevistos. 

Já Bento (2003, p. 101) refere que “a aula é realmente o verdadeiro ponto de 

convergência do pensamento e da ação do professor”. 

Um aspeto em que houve algumas dificuldades foi em planear as aulas 

de futsal, como já foi referido, para dois níveis distintos de aprendizagem.  
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Estes foram planos de aula que exigiram muito mais concentração e 

reflexão na sua elaboração. Pois era necessário pensar na execução e relação 

de vários pontos como, por exemplo, a gestão do material e espaço, a instrução 

dedicada a cada grupo e o tempo de exercitação de um e outro nível.  

A questão da diferenciação pedagógica surge então como um meio de 

alcançar o sucesso, proporcionando aos alunos iguais oportunidades de 

aprendizagem. 

Numa fase inicial, houve dificuldades em cumprir com os planos de aula, 

quer devido ao número de comportamentos desviantes pela parte dos alunos, 

quer pela minha insegurança na aula.  

Nesse sentido, houve a necessidade de elaborar um planeamento das 

aulas mais cuidadoso, prestando maior atenção aos momentos de transição, 

previstas entre as tarefas, de modo que estes fossem os mais ajustados e que 

levassem o menor tempo possível, de forma a evitar comportamentos desviantes 

pela parte dos alunos, que prejudicassem a gestão da aula. 

Quanto a minha insegurança na aula, dependia muito do plano de aula. 

Fazia-me acompanhar deste durante toda a aula, com medo de me esquecer 

dos exercícios que tinha que realizar e das componentes críticas que tinha 

definido e queria seguir na íntegra tudo o que lá estava. Esta insegurança 

impediu-me por vezes de efetuar alterações necessárias na aula. No entanto, fui 

melhorando de aula para aula e fui compreendendo a flexibilidade do plano de 

aula, adaptando os exercícios as situações que iam decorrendo. 

Segundo Bento (2003, p. 101) “ depois de uma boa aula pode estar-se 

esgotado mas também satisfeito e feliz”. 

No entanto, com o culminar de cada aula, havia outra tarefa a realizar, a 

sua reflexão e análise crítica. Visto que é necessário uma reflexão critica, no 

sentido de analisar e tentar perceber se o que foi planeado correu bem ou não, 

assim como perceber se as alterações efetuadas no decorrer da aula 

provocaram efeito, porque foram necessárias e quais as correções futuras, 

visando, evidentemente, a melhoria do processo de E/A. De acordo com Bento 

(2003, p. 175), “sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não 

é possível a avaliação dos alunos e da atividade pedagógica do professor”. 
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4.1.3. Realização 

Após a conceção e o planeamento segue-se a realização da Prática 

Pedagógica, ou seja, este ponto é a execução de tudo aquilo que foi previamente 

concebido e planeado.  

Segundo Bento (2003, p. 101), "a aula é realmente o verdadeiro ponto de 

convergência do pensamento e da ação do professor”, em que a lecionação das 

aulas é o “ato” onde tudo se desenrola. Neste ponto pode-se verificar as maiores 

dificuldades, constrangimentos e contentamentos que vivenciei e experienciei 

durante o EP. 

A parte fundamental do trabalho do PE é a aula, ou seja, é neste domínio 

que a presença e atuação do PE na aula, assume o lugar mais destacado 

(Albuquerque et al., 2005). 

De acordo com as normas orientadoras do EP, Matos (2014, p.4) refere 

que a realização visa “conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de 

acordo com as tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da 

intervenção pedagógica”.  

 

4.1.3.1. Instrução 

A instrução é uma categoria didática. Esta consiste no domínio do ensino 

e engloba toda a atividade relacionada com o ato de ensinar. É através dela que 

se transmite aos alunos aquilo que se ambiciona em determinada situação, que 

se explica como se realizam os exercícios e que se esclarecem as mais distintas 

dúvidas. Para Rosado e Mesquita (2011, p.69) “a instrução ocupa um lugar 

nobre, ao referenciar-se à informação diretamente relacionada com os objetivos 

e a matéria de ensino”. 

No entanto, mesmo que a instrução seja uma tarefa importante, esta não 

pode assumir elevada percentagem do tempo total de aula. Caso contrário, irá 

comprometer o tempo de empenhamento motor dos alunos, o que por sua vez 

pode prejudicar a aprendizagem dos alunos.  



- 41 - 
 

Assim, um professor tem de ser célere, claro e objetivo na instrução, 

concentrando-se fundamentalmente no essencial. De forma a despender o 

mínimo de tempo da aula nesta tarefa.  

Ao longo do ano letivo, apercebi-me que gastava mais tempo com a 

instrução principalmente quando iniciava uma nova modalidade, mas também ao 

introduzir um novo conteúdo que fosse complexo. 

É importante ter presente que não há ensino sem instrução e portanto é 

necessário da parte de quem instrui possuir conhecimentos específicos para 

que consiga transmitir a matéria de ensino.  

Ao longo do ano letivo, abordei diversas modalidades, algumas das quais 

nunca tinha vivenciado (corfebol) e outras que senti a necessidade de relembrar. 

Face a este problema, precisei de aprofundar o conhecimento da matéria e por 

isso, ao longo do ano letivo fui partilhando e trocando ideias com o NE e o PC e 

além disso fui realizando diversas consultas a livros sobre a matéria. Através 

destes recursos, consegui compreender melhor os conteúdos e descobrir formas 

mais eficazes de os transmitir. 

Considerando que o contexto de ensino é fortemente marcado por 

interações entre pessoas, nomeadamente entre professores e alunos, a 

capacidade de comunicar revela-se decisiva. De acordo com Rosado e 

Mesquita (2011, p. 70), “é inquestionável o papel exercido pela comunicação na 

orientação do processo de ensino-aprendizagem, qualquer que seja o contexto 

em que se estabelece. A transmissão da informação é uma das competências 

fundamentais dos professores e treinadores, sendo evidente a sua importância 

na aprendizagem”. 

A comunicação não era algo de novo para mim, pois ao longo do 1º ano 

do MEEFEBS ela foi constantemente solicitada e desse modo desenvolvida, 

porém, no EP senti a necessidade de a melhorar em diversos aspetos. 

A minha colocação da voz era inicialmente insegura, quer devido ao fato 

de estar inicialmente perante uma turma nova, quer a minha insegurança perante 

os conteúdos. Este foi um ponto que consegui melhorar de aula para aula, 

conforme me ia sentido à vontade com a turma e os conteúdos. 
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O meu posicionamento e dos alunos ao realizar-se a instrução foi um 

elemento chave para concretizar uma correta transmissão da informação. Aqui 

as sugestões do PC foram fundamentais. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011, p.71) “Um dos aspetos que os 

professores devem ter em consideração na otimização da comunicação é ao 

nível de atenção que o aluno apresenta. Quando um aluno é confrontado com 

uma tarefa motora, é estimulado por um conjunto vasto variado de estímulos. 

(…) Daqui resulta uma necessidade, a de selecionar apenas a informação mais 

relevante”. 

Este foi um aspeto que sempre procurei ter cuidado na abordagem com 

os alunos ao longo do ano letivo. Procurei utilizar estratégias para otimizar a 

instrução garantindo que existiam as condições ideais para que ela fosse eficaz. 

Nesse sentido, quando realizava a instrução, reunia os alunos, à minha 

frente, de modo a que todos me pudessem ouvir. Além disso, quando a aula era 

realizada no exterior, reunia-os afastado das janelas, de forma a reduzir o ruído 

para as salas de aula e para reduzir os índices distração dos alunos.  

Conjuntamente com estas estratégias e quando necessário pedia aos 

alunos para se sentarem ou recolhia algum do material da aula (bolas), de modo 

a evitar comportamentos desviantes. 

Desta forma, as estratégias adotadas tinham o propósito de abstrair os 

alunos de todos os fatores existentes que os pudessem distrair. Foram 

estratégias que ao longo do ano letivo, foram eliminando todos os focos de 

distração existentes e concentrando a atenção dos alunos no professor e na 

informação que este pretendia transmitir. 

A demonstração como auxiliar no processo de instrução apresenta-se 

como um recurso fundamental e que deve ser utilizado pelos professores de EF.  

A demonstração tem como objetivo permitir ao praticante uma perceção 

da realização do gesto de acordo com a melhor técnica. 

Ao longo do ano letivo, recorri à demonstração dos exercícios de diversas 

formas, em que na maioria das situações, a demonstração foi efetuada por mim. 



- 43 - 
 

Na transmissão dos exercícios, exemplificava aquilo que era pretendido, 

destacando as suas componentes críticas, ou era realizado pelos alunos, 

quando estes apresentavam competência na modalidade 

Em algumas modalidades, recorri a meios gráficos que acabaram por 

ser facilitadores do ensino, como por exemplo, a visualização de pequenos 

vídeos, bem como imagens de figuras (ginástica artística e acrobática).  

Segundo Kendler (1989), a informação da matéria pode ser adquirida 

através de imagens, palavras ou ambas, sendo que o recurso à informação 

visual tem mais possibilidades de ser relembrada.  

A visualização de pequenos vídeos, foi o principal meio de 

exemplificação ao longo das UD’s de ginástica acrobática e artística. Muito 

dificilmente conseguiria exemplificar sem este meio, uma vez que nem eu nem 

os alunos apresentávamos a melhor técnica nestas modalidades que requerem 

elevado rigor técnico na sua execução. 

Ao realizar a introdução da UD de corfebol, recorri visualização de 

pequenos vídeos e a um documento powerpoint para apresentar à turma uma 

modalidade que desconheciam, facilitando assim a compreensão da dinâmica 

do jogo.  

Em jeito de conclusão, é importante reconhecer que “a capacidade 

instrucional não resulta unilateralmente da ação do professor, da qualidade 

intrínseca dos modelos de instrução, materiais e tarefas selecionados para a aula 

ou da capacidade e ação dos alunos, mas na otimização da coordenação destes 

elementos” (Graça, 2006, p. 1). Considero, assim, que é necessário que o 

professor tenha uma boa comunicação para transmitir os seus conhecimentos, 

procurando primeiramente assegurar as condições ideais para essa 

transmissão. Posteriormente deve ajustar a forma de instruir os alunos levando 

em consideração as suas características individuais e grupais e além disso se 

possível recorrer a outras estratégias, como a demonstração. 

 

4.1.3.2. Feedback 

A tarefa do professor não termina após a instrução, pelo contrário este 

deve manter-se interventivo ao longo da aula em todos os momentos. A 
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informação provida da observação e análise do comportamento dos alunos deve 

ser uma constante, no sentido de modificar e corrigir comportamentos caso seja 

necessário. De acordo com Bento (2003, p.178), “um professor, consciente da 

responsabilidade pelo desenvolvimento dos seus alunos, compreenderá que 

ensinar tem que ser mais do que simples “deixar correr” ou do que atividade 

rotineira”. 

A emissão de feedback’s (FB), durante as tarefas realizadas pelos alunos 

mostra-se não menos importante que a instrução. Segundo Fishman e Tobey, 

(cit por Rosado & Mesquita 2011, p.82), o “feedback pedagógico é definido como 

o comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno ou 

atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou 

realização de uma habilidade”. Isto é, através da emissão de FB’s os alunos 

podem ajustar as suas ações e compreendem melhor o pretendido. 

Um aspeto que caracterizou a minha intervenção pedagógica foi, sem 

dúvida, a minha capacidade em fornecer FB’s aos alunos. Esta foi, também, uma 

capacidade em que senti uma grande evolução, com o avançar das aulas. 

Segundo Rosado e Mesquita (2011, p. 84), “o feedback resulta (…) da 

informação pertinente recolhida durante uma observação formal ou informal, 

envolvendo não só uma análise da resposta motora do aluno, mas também do 

ambiente em que ele se desenvolve”. 

Fui moldando as minhas formas de atuação conforme as modalidades e 

os espaços das aulas, mas também conforme o conhecimento sobre os alunos. 

Procurando sempre uma melhor intervenção para cada um deles, levando em 

consideração a personalidade de cada aluno. 

É importante referir que, todo este processo de observação, deteção de 

erro e correção, exige um conhecimento aprofundado da matéria, visto que o FB 

deve conter informação pertinente, mas, simultaneamente, precisa para que se 

obtenham resultados positivos. 

Outro aspeto importante é o posicionamento em relação aos alunos, isto 

é, com um melhor posicionamento a qualidade de observação do desempenho 

motor dos alunos irá melhorar e assim proporcionar FB’s com maior rigor e 

qualidade. 
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Neste ponto foi determinante a ajuda do PC. Com a sua experiência 

ajudou-me a perceber quais as situações e os momentos nos quais deveria 

situar-me em certas posições para uma ótima observação da turma. Com uma 

visão ampla da turma senti muito maior facilidade em ajudar os alunos nos 

exercícios propostos com FB’s mais precisos. 

Nas modalidades com rede (voleibol e badminton), posicionei-me no 

enfiamento da rede, o que proporcionou uma visão clara do desempenho dos 

alunos, favorecendo a transmissão de FB’s. 

Na maioria das aulas, independentemente do espaço, foi essencial 

procurar uma posição ideal, que possibilitasse uma visão ampla da turma. Nesse 

sentido, foi essencial percorrer os grupos ou espaço pelo lado de fora. 

Na modalidade de atletismo, concretamente nos exercícios de técnica de 

corrida optei por controlar a saída dos alunos, com o objetivo de direcionar 

individualmente os FB’s. 

O recurso ao FB foi constante ao longo do ano letivo. Recorri a FB’s de 

cariz positivo e motivadores, quer a FB’s com informação específica após cada 

realização de uma tarefa. O FB coletivo foi utilizado quando entendia que seria 

relevante para toda a turma ou pequenos grupos, em que os erros eram comuns. 

No entanto, tenho que destacar o FB positivo, pois foi a este que mais 

recorri ao longo do ano letivo, devido a sua elevada importância para o ensino 

da EF. De acordo com Magill (1993), o FB positivo tem uma tripla importância: 

fornece a informação necessária para uma correta repetição do desempenho, 

para a correção de erros e para a implementação da motivação. Logo, 

apresenta-se como um forte instrumento para satisfação dos alunos e reforço da 

autoestima. 

O FB positivo sem dúvida foi fundamental para a motivação dos alunos. 

Nesse sentido, os FB’s que realizava eram acompanhados de elogios, porque 

entendo que através destes conseguimos despertar no aluno um motivo para 

alcançar algo. De acordo com Adelino et al. (2000, p. 53) “os elogios constituem 

a chave fundamental da aprendizagem e aperfeiçoamento, sendo por isso 

necessário criar e aproveitar as oportunidades para proceder, com regularidade, 
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à emissão de informações sobre os aspetos positivos dos comportamentos, 

atitudes e desempenho dos praticantes”.  

No entanto, a emissão de FB’s não se resume a comunicação verbal. 

Com a ajuda do PC, fui percebendo a comunicação não-verbal, nomeadamente, 

o contacto visual, as expressões faciais, entusiasmo do professor e a 

comunicação gestual (Rosado & Mesquita, 2011, p. 73). Isto é, um mero olhar, 

um simples gesto transmite uma mensagem. Perante isto, os FB’s gestuais 

foram decisivos ao longo do ano letivo, uma vez que nem sempre era possível 

ou fácil de realizar o FB verbal, quando o ambiente da aula era muito barulhento. 

Além disso, os FB’s gestuais permitiram complementar os FB´s verbais, 

principalmente para reforçar o FB positivo transmitido aos alunos. 

 

4.1.3.3. Gestão de aula 

A gestão da aula consiste na capacidade de organização e coordenação 

de todo o processo de E/A. E pode ser um fator determinante para potenciar a 

exercitação dos conteúdos.  

Segundo Rosado e Ferreira (2011, p. 188) afirmam que “a gestão de 

aspetos organizacionais (…) é crucial na criação de ambientes positivos de 

interação e aprendizagem” e que “o sistema de gestão das tarefas corresponde 

a um plano de ação do professor que tem por objetivo a gestão do tempo, dos 

espaços, dos materiais e dos alunos, visando obter elevados índices de 

envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo uso eficaz do tempo”. 

Este foi um aspeto importante em que senti várias dificuldades ao longo 

do ano letivo. Aqui a ajuda do PC foi crucial. 

Um hábito importante que assumi desde do início do ano letivo, foi 

encontrar-me com 15 minutos de antecedência na escola, para poder organizar 

todo o material para a aula, de modo a evitar atrasos pela minha parte, com a 

organização do espaço.  

Numa fase inicial, preocupava-me sempre em controlar o tempo de todas 

as situações que tinha preparado, no entanto reparei que isso não era fiável.  

Isto porque iam surgindo imprevistos, como por exemplo alunos com 

dispensa, alunos a demorarem mais tempo numa transição, a ocorrência de 
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comportamentos desviantes, ou ainda o facto de alongar a realização de um 

exercício pelo sucesso, empenho e motivação dos alunos. Isto fez com que 

tivesse que prescindir de alguns exercícios, não cumprindo com o que tinha 

planeado. 

Foi aqui que a minha capacidade de adaptação foi crucial. Com o decorrer 

das aulas, fui desenvolvendo a capacidade de gerir o tempo dos exercícios. Isto 

é, quando gastava tempo a mais numa situação, pensava de imediato, em que 

momento da aula iria recuperar esse tempo perdido. 

De modo a facilitar a gestão da aula, adotei algumas rotinas e regras que 

me auxiliaram no controlo do tempo, do espaço e materiais, bem como na 

organização dos alunos nas transições. 

Segundo Rosado e Ferreira (2011, p. 189) afirmam que “as rotinas 

permitem aos alunos conhecer os procedimentos a adotar na diversidade de 

situações de ensino, aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo 

significativamente os episódios e os tempos de gestão”. 

Neste sentido, algumas das rotinas que adotei passaram pelo meu 

posicionamento em relação aos alunos, como já foi referido na transmissão dos 

FB’s. Para além de ter facilitado a transmissão dos FB’s, também facilitou o 

controlo e organização dos alunos, nas transições.  

Além disso, a utilização do apito para interromper as situações de 

aprendizagem ou para reunir a turma, revelou-se uma estratégia útil, que 

permitiu reduzir o tempo das transições entre tarefas. Relativamente ao apito, 

utilizava um som sonoro para interromper as situações de aprendizagem e dois 

para reunir a turma. 

Relativamente aos alunos com dispensa, estes estavam encarregues pela 

organização do material, quer no início da aula, quer nas transições e pela 

arrumação deste no final da aula. No entanto, em determinadas situações 

ajudavam nas situações de aprendizagem. Como exemplo, é possível referir a 

aula de consolidação de ginástica artística, em que os alunos com dispensa 

assumiram a função de avaliadores, recorrendo a uma ficha de avaliação com 

as componentes críticas de cada conteúdo. Esta situação teve um excelente 

resultado para a dinâmica da aula. 
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Numa fase inicial do ano letivo, os alunos com dispensa tinham que 

realizar um relatório da aula, porém, fui constatando que pouco esforço e 

atenção eram aplicados na sua realização. Perante isto, preocupei-me mais em 

envolvê-los nas tarefas de gestão e organização dos materiais. 

Um fator importante para reduzir o tempo das transições entre tarefas, foi 

relativamente ao planeamento da aula. Procurei realizar exercícios que não 

gastassem muito tempo na sua organização, de fácil compreensão para os 

alunos, tornando assim a transição entre eles mais dinâmica e 

consequentemente aumentar o tempo potencial de aprendizagem. 

Relativamente às regras, expliquei desde de início, que os alunos deviam 

ser assíduos e pontuais, pois era o aspeto mais importante para que a aula 

pudesse correr de acordo com o planeado. Caso eles chegassem atrasados iria 

influenciar a gestão do tempo da aula, principalmente, a dinâmica dos exercícios 

de ativação geral planeados. Já o facto de faltarem iria condicionar a formação 

de grupos. 

Segundo o definido pelo departamento de EF, haviam regras a respeito 

do material/vestuário que os alunos deviam respeitar, para realizarem as aulas. 

Assim, os alunos deveriam utilizar sapatilhas e equipamento desportivo (fato-de-

treino, t-shirt, calções desportivos, entre outros) e quem tivesse cabelo cumprido 

deveria usar algo para o prender. Além disso, deveriam trazer sempre toalha e 

produtos de higiene pessoal (chinelos, champôs, etc.) para cuidar da higiene no 

final da aula. De forma a salvaguardar a integridade física de todos os alunos, 

ficou definido que não era permitido o uso de adereços, brincos, colares, entre 

outros objetos contundentes.  

Uma regra fundamental para o bom funcionamento da aula, prendeu-se 

com o respeito e consideração que os alunos deveriam ter para com o professor 

e com os colegas, mas também, para com os materiais da escola. Por fim, os 

alunos só se poderiam encaminhar para os balneários, quando o professor desse 

a aula como terminada.  
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4.1.3.4. Clima da aula e Motivação 

O clima da aula, isto diz respeito ao domínio do envolvimento criado e 

vivenciado em todo o processo de E/A. 

Um professor mais que um gestor de conteúdos é um gestor de relações 

humanas. 

Assim, uma das minhas preocupações iniciais prendeu-se com a minha 

afirmação enquanto professor, de forma a instituir o controlo e o respeito na 

turma. No entanto, a pouco a pouco fui-me apercebendo que uma aproximação, 

conservando sempre o distanciamento entre professor/aluno necessário, permite 

estabelecer um melhor controlo da turma através do respeito mútuo. 

Nesse sentido, ao longo do ano letivo, procurei sempre criar um clima de 

aula positivo e propício à aprendizagem dos alunos, criando uma relação de 

proximidade e amizade com estes.  

Apesar da hierarquia professor e aluno ser instituída e respeitada, não 

deve condicionar a amizade, o companheirismo e o afeto.  

“Em didática, uma das experiências mais conhecidas é a de Hurlock. 

Foram observados, em simultâneo, três grupos de estudantes, adotando, para 

cada grupo, uma atitude diferente perante o trabalho realizado: no grupo A 

utilizou-se sempre o louvor e o elogio; no grupo B, apenas a censura: no grupo 

C, a indiferença. Os resultados foram muito bons em A e muito superiores ao de 

B; em B ligeiramente acima de C, que, por sua vez, ocupou o último lugar na 

escala” (Balancho & Coelho, 2005, p. 17). 

Segundo Prazeres (2002, p. 7) é “na conversa informal, no discurso 

científico ou no literário transmite-se aconchego, afeto…”. 

De forma a conseguir criar uma relação de proximidade e amizade com 

os alunos, no início e no final das aulas, tentava relacionar-me com eles, através 

da conversa informal, procurando conhecê-los melhor. No decorrer das aulas 

procurei não ser tão formal na instrução, procurando criar algum espaço para o 

afeto, melhorando o ambiente entre professor/aluno acabando por “brincar” um 

pouco com eles. Inicialmente estas interações eram conscientes e um pouco 

formatadas, mas com o decorrer das aulas, passaram a um ato mais natural. 
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Esta aproximação e amizade para com os alunos, permitiu-me conhecê-

los um pouco melhor e, naturalmente pude intervir de forma a motivar cada aluno 

através de uma intervenção mais individualizada e adequada. 

A motivação é energia para executar algo. A motivação não se consuma, 

senão quando o aluno descobre razão suficiente para a tarefa que realiza, 

quando lhe admira o valor e compreende que os seus empenhos o levam à 

realização do ideal ambicionado. Nesse sentido, torna-se importante que o 

professor contribua para que os alunos descubram em si mesmos a paixão pela 

EF, proporcionando-lhes vivências positivas e marcantes. 

À medida que o ano letivo se ia desenrolando, procurei manter os alunos 

motivados e empenhados nas tarefas propostas, concedendo-lhes maior 

autonomia. Permiti que, com liberdade mas dentro de limites, tomassem 

decisões e organizassem em certa medida as suas aprendizagens. 

Como refere Glennon (1997, p. 139) “é preferível darmos-lhe 

gradualmente mais liberdade e respeitarmos o seu direito de controlar (dentro de 

limites razoáveis) a sua própria vida”. 

Apercebendo-me desta situação tentei cativar os alunos de diversas 

formas. Em certas aulas, recorri à utilização de música, de forma a criar um clima 

de aula mais dinâmico e motivador, como foi o caso de badminton e da ginástica 

acrobática, deixando os alunos trazerem músicas à escolha deles. Dei alguma 

liberdade aos alunos de organizarem eles mesmos os grupos para os exercícios, 

realizando alguns ajustamentos quando entendia necessário. Com isto, consegui 

criar um clima de aula mais motivador.  

 

4.1.3.5. Disciplina 

A disciplina refere-se à capacidade de controlo e regulação de todo o 

processo de E/A. É um aspeto fundamental para um bom desenrolar da aula. 

Segundo Marques (2001, p. 107) “a disciplina depende em grande parte 

de uma boa organização da sala da aula e de uma adequada gestão do tempo. 

Saber organizar a sala de aula e saber controlar o tempo e o ambiente de 

aprendizagem exigem competências específicas”. 
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A indisciplina foi um problema que enfrentei desde início. Com o decorrer 

das aulas fui detetando comportamentos inapropriados e desviantes pela parte 

dos alunos. Desde brincadeiras e conversas paralelas, algumas das quais de 

forma propositada, perturbando o desenrolar da aula. 

Constatei que a indisciplina manifestada pelos alunos deveu-se em parte 

a sua desmotivação para com a disciplina de EF, pelo facto desta não contar 

para a média.  

No entanto, este foi um aspeto que foi reduzindo, com o decorrer das 

aulas, com o auxílio de várias estratégias que fui utilizando.  

Através do meu posicionamento na aula, fui conseguindo manter um 

controlo ativo sobre a turma, nomeadamente em termos de controlo visual e de 

atenção constante da prática. 

Procurei iniciar as aulas e realizar as transições de forma rápida e 

dinâmica, sem dar espaço nem tempo para os alunos começarem com 

brincadeiras e conversas paralelas. 

Os alunos com dispensa, que ficam “parados” na aula sem qualquer tipo 

de tarefa atribuída, tornam-se uma fonte de distração para os que realizam a 

aula. Nesse sentido, a aplicação de rotinas foi fundamental. Desde do momento 

em que o aluno com dispensa tem a tarefa de ajudar na organização do material 

e dos exercícios, este passa a fazer parte das situações de aprendizagem e 

deixa de ser um foco de distração.   

Com o decorrer das aulas, fui criando uma relação de proximidade e 

amizade com os alunos, o que por sua vez permitiu-me conhecê-los um pouco 

melhor e intervir de forma a motivar cada aluno através de uma intervenção mais 

individualizada e adequada.  

No entanto, é fundamental referir que a estratégia que melhor resultado 

apresentou foi ao nível do planeamento dos exercícios. Conforme ia conhecendo 

os alunos e os exercícios que mais os motivavam, conseguia planear situações 

de aprendizagens motivadoras, desafiantes e ajustadas aos seus níveis. 
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4.1.3.6. A diversidade de alunos e a diferenciação pedagógica 

Após conhecer um pouco melhor a turma e os alunos individualmente, 

pude recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à 

diversidade dos alunos. 

Um professor de EF deve proporcionar aos alunos situações de 

aprendizagens ajustadas aos seus níveis de desempenho, porém que 

representem um desafio.  

Apesar de tentar realizar uma diferenciação pedagógica em cada 

modalidade, foi nos desportivos coletivos que encontrei maior dificuldade em a 

concretizar.  

Segundo Almada et al. (2008, p.250) os desportivos coletivos são 

definidos “como atividades que privilegiam a divisão do trabalho por diferentes 

elementos de um grupo, implicando portanto o desempenho de funções 

específicas e o domínio da dinâmica das suas coordenações (dinâmica de 

grupos) ”. 

Por serem desportos onde se trabalham principalmente em grupo, para a 

concretização da situação de aprendizagem. No entanto, a mesma situação de 

aprendizagem pode representar um desafio para um elemento do grupo e não 

para outro. 

Apercebendo-me desta situação, ao abordar a maioria dos desportivos 

coletivos, tentei organizar os alunos em grupos homogéneos, 

independentemente de realizarem as mesmas situações de aprendizagens. No 

entanto, deu para constatar que os grupos, com alunos de nível mais avançado, 

realizavam as situações de aprendizagens com maior cadência. 

Porém na modalidade de futsal houve a necessidade de dividir a turma 

em dois níveis destintos. Um nível avançado, constituído pelos rapazes da turma, 

que eram na sua maioria futebolistas. E um nível introdutório, constituído pelas 

raparigas da turma, que apresentavam dificuldades técnicas. 

Esta divisão deveu-se à necessidade de abordar conteúdos distintos para 

cada um dos níveis, permitindo desta forma proporcionar situações de 

aprendizagens ajustadas e desafiantes aos alunos. 
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Porém, com esta divisão foi necessário realizar UD’s destintas e 

exercícios distintos (planos de aula) para cada um dos níveis.  

Conseguindo deste modo que os alunos obtivessem progressos e se 

mantivessem motivados. 

 

4.1.3.7. Modelo de Instrução Direta 

O Modelo de Instrução Direta (MID) designado por Rosenshine (1979) 

é aquele que mais prevalece ao longo dos anos. 

Ao longo do ano letivo, este foi o modelo que utilizei, por melhor se ajustar 

quer às minhas caraterísticas, quer às caraterísticas e comportamentos da 

turma. 

Segundo Mesquita e Graça (2011, p. 48), o MID “caracteriza-se por 

centrar no professor a tomada de praticamente todas as decisões do processo 

de ensino-aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão dos alunos nas 

tarefas de aprendizagem. Neste domínio, o professor realiza o controlo 

administrativo, determinando explicitamente as regras e rotinas de gestão e ação 

dos alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas 

pelos alunos”. 

Partindo desta interpretação e atendendo as características da turma, que 

procurei monitorizar a prática de forma a evitar comportamentos disruptivos. A 

aplicação deste modelo foi uma estratégia preventiva que me possibilitou reduzir 

situações que proporcionassem comportamentos fora das tarefas e desse modo 

ter um maior controlo da turma. 

Segundo Rosenshine (cit. por Mesquita & Graça, 2011, p. 48), neste 

modelo existem quatro tarefas que o professor tem de realizar impreterivelmente 

na aula: “revisão da matéria previamente aprendida, apresentação das novas 

habilidades ou do conteúdo em geral, monitorização da elevada atividade motora 

dos alunos e avaliações/correções sistemáticas em referência aos objetivos 

delineados”. 

Através da revisão da matéria, no início de cada aula, permitiu-me ter uma 

noção do que os alunos compreenderam da aula anterior e, ao mesmo tempo, 

possibilitou que os mesmos, se recordassem da matéria, para estabelecer o ciclo 
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de “matéria antiga - matéria nova” (Mesquita & Graça, 2011, pp.48-49). No início 

de cada matéria de ensino, as habilidades motoras são desconhecidas para os 

alunos, e sem a apresentação das mesmas, por parte do professor, através de 

uma correta instrução das componentes críticas e demonstração, não seria 

possíveis os alunos aprenderem e compreenderem. Em terceiro, como o próprio 

nome indica, monitorizei constantemente a tarefa, controlando melhor a gestão 

dos tempos de transição e de prática e o número de repetições, a fim de 

assegurar que os alunos adquirissem as competências básicas. Em último, como 

forma de avaliação e correção dos alunos recorri a FB positivos e corretivos, com 

o objetivo fortalecer as respostas motoras corretas e motivar os alunos. 

Este modelo possibilitou-me assim uma maior rentabilização do tempo de 

aula e direcionou os alunos para o empenhamento que pretendia. 

 

4.1.3.8. A importância da reflexão e ferramentas de reflexão  

Ao longo do EP foi exercendo e devolvendo o ato reflexivo e utilizei dois 

instrumentos que ajudaram a organizar e expor todo o trabalho desenvolvido. 

 

4.1.3.8.1. Portefólio Digital 

Ao conceito de portefólio estará subjacente a ideia de compilação e 

exposição de todo o trabalho desenvolvido numa determinada área. 

De acordo com Alarcão e Tavares (2003, p. 105), o portefólio é definido 

como um “conjunto coerente de documentação refletidamente selecionada, 

significativamente comentada e sistematicamente organizada e contextualizada 

no tempo, reveladora do percurso profissional”, identificando como suas 

caraterísticas a “coerência, pessoalidade, significado, reflexão experiencial, 

documentação, seletividade, continuidade, contextualização no tempo e nas 

circunstâncias”, referindo que efetivamente, “a organização de um portefólio não 

é um processo deixado “ao calhas”; implica reflexão, decisão, sistematização”. 

O portefólio digital tornou-se numa ferramenta de trabalho bastante 

prática que me permitiu organizar todo o diverso material que fui utilizando e 

desenvolvendo no dia-a-dia, ao longo do EP. Considero desde logo inovador o 
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facto de ser digital, pois permitiu-me desenvolver os meus conhecimentos a nível 

informático.  

É importante referir, que foi através da unidade curricular de 

Profissionalidade Pedagógica, que compreendi o modo como efetuar um 

portfólio digital e quais as suas principais finalidades. Através desta experiência, 

não senti dificuldades na elaboração do portefólio digital para o EP. 

Ao longo do ano letivo mantive o portefólio digital bem organizado e 

atualizado. Nele partilhei ideias, coloquei todo o trabalho desenvolvido nas mais 

diversas áreas de desempenho, bem como todas as atividades desenvolvidas e 

eventos em que estive envolvido.  

O portefólio digital serviu como um instrumento de avaliação, onde os 

meus avaliadores, o PC e o PO, podiam periodicamente consultar e estar a par 

das ocorrências do EP. Simultaneamente, visto que o processo de E/A é um 

processo dinâmico e necessita de reflexão, o portefólio é uma ferramenta 

importante que nos permite armazenar informação importante para nós e para 

aqueles que estão e que virão a estar na nossa situação, de modo a permitir uma 

base de dados que nos facilite a reflexão sobre este processo. 

 

4.1.3.8.2. Diário de Bordo 

Para além do portefólio digital, no EP houve uma ferramenta de reflexão 

mais importante, o Diário de Bordo. 

O Diário de Bordo é caracterizado como o registo de todas as reflexões, 

vivencias, perceções e sentimentos sobre as aulas, as atividades e eventos que 

desenvolvi ou participei ao longo do EP. Ele surge então como uma ferramenta 

de trabalho bastante prática. Permitiu-me um registo mais fiel e pormenorizado 

das ocorrências relevantes do EP, promovendo nesse sentido o hábito de refletir 

criticamente, sobre os problemas e os obstáculos que foram emergindo, de modo 

a encontrar estratégias para os superar. 

O Diário de Bordo foi um importante auxílio na reflexão antes e após a 

prática, uma vez que continha todos os meus registos e reflexões, os quais podia 

facilmente consultar. Além disso, através da análise do que já tinha registado no 
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Diário de Bordo, podia visualizar o meu percurso e refletir criticamente se obtive 

ou não, progressos.  

Sem este espírito crítico e reflexivo, tudo o que foi sendo realizado ao 

longo do EP seria desprovido de sentido e todo este processo de formação seria 

impossível de ser bem-sucedido. 

 

4.1.3.8.3. Professor reflexivo 

Segundo Vieira (1993, p.23), “o bom profissional é um ser reflexivo…que 

deve possuir não só a capacidade de resolver problemas, mas também a 

capacidade de equacionar problemas no seu contexto de ocorrência e de tomar 

decisões face a resoluções alternativas”. 

Como tal, no primeiro ano do MEEFEBS, fui alertado para a necessidade 

do ato reflexivo. Isto é, para ser um bom professor, este necessita de ser uma 

pessoa reflexiva, que para além de possuir conhecimento sobre a matéria, seja 

capaz de refletir sobre a sua prática e consiga estabelecer uma relação teórico-

-prática, construindo através da reflexão novos conhecimentos. Por isso, para 

além de aprender a teoria, fui exercitando o meu ato reflexivo. 

Porém, o ato reflexivo não é algo que possa ser aprendido nos livros, este 

tem de ser exercitado na prática. De acordo com Vieira (1993, p.23), “valoriza-

se o saber construído pelo sujeito a partir da reflexão sobre a prática”. Neste 

sentido, só com o iniciar do EP, em que exerci as funções de professor numa 

escola, é que o ato reflexivo se tornou real para mim.  

Na elaboração de cada UD e plano de aula, foi necessário refletir sobre 

as minhas caraterísticas, da escola e dos alunos da turma, de forma a encontrar 

as melhor estratégias pra realizar o processo de E/A. De acordo com Alarcão 

(1996, p.175), “a reflexão implica uma prestação ativa, voluntária, persistente e 

rigorosa daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se 

pratica, evidencia os motivos que justificam as nossas ações ou convicções e 

ilumina as consequências a que elas conduzem. Ser-se reflexivo é ter a 

capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido”. 

Após cada aula, foi necessário refletir sobre a minha ação, a dos alunos 

e sobre os exercícios desenvolvidos na aula. Segundo (Bento, 2003, p.190), “a 
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reflexão posterior à aula, o controlo e análise do processo de ensino e do 

rendimento dos alunos, constituem um domínio no qual se passa em revista a 

sua planificação e realização”. Aqui as reuniões do NE com o PC foram 

importantes para expor e debater as nossas dificuldades e em conjunto 

encontrarmos soluções. O PC e os colegas do NE como observadores externos 

a aula, permitiram-me reconhecer os meus erros, o que me possibilitou refletir 

sobre eles e corrigi-los de aula para aula. De acordo com Oliveira e Serrazina 

(2002, p.39), “a reflexão pode abrir novas possibilidades para a ação e pode 

conduzir a melhoramentos naquilo que se faz. A reflexão pode potenciar a 

transformação que se deseja e que se é capaz de fazer com os outros”. 

Assim, durante o EP fui exercendo e desenvolvendo o meu ato reflexivo. 

Através da análise da minha intervenção e, por intermédio dela, fui aprimorando 

a minha prática pedagógica.  

No entanto, sei que ainda tenho muito a melhorar, de acordo com 

Rodrigues (2001, p.9), “a reflexão não é um processo natural e requer muito 

tempo”, por isso o ato reflexivo é algo que está constantemente a evoluir e tem 

de ser exercitado frequentemente.  

 

4.1.4. Avaliação  

A avaliação é a última etapa da área 1 (Organização e Gestão do Ensino 

e da Aprendizagem) e consiste numa atividade preponderante no ato educativo.  

Segundo Bento (2003, p. 174), “conjuntamente com a planificação e 

realização do ensino, a análise e avaliação são apresentadas como tarefas 

centrais do professor”. 

De acordo com Rosado e Colaço (2002, p. 19) “avaliar é estimar, apreciar, 

calcular o valor de uma coisa”. Os mesmos autores definem a avaliação como 

“uma função intrínseca ao ser humano, uma atividade humana constante visto 

que avaliamos constantemente aquilo que nos rodeia, desde pessoas a objetos 

ou de opiniões a ações”.  

Durante o EP, a avaliação foi uma preocupação constante, pois 

desempenha um papel vital no processo de E/A. Sem a avaliação, nunca 
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saberíamos se o caminho percorrido foi, ou não, corretamente escolhido ou 

sequer se o ensino deu origem a real aprendizagem. 

Desta forma, o docente deve ser capaz de programar as suas formas de 

avaliação, definir objetivos e modos de avaliar, e refletir sobre os resultados 

obtidos para ver onde poderá melhorar, funcionando como uma estratégia 

pedagógica. 

De acordo com Bento (2003, p. 175) a “análise e avaliação implicam a 

posterior reprodução mental daquilo que se passou durante o ensino e a 

avaliação da sua qualidade”. 

A avaliação baseia-se numa determinação da extensão com que os 

objetivos educacionais se concretizam. Tem como objetivos, melhorar os 

diferentes níveis dos alunos (gerais, comportamentais e operacionais) e avaliar 

os diferentes obstáculos à concretização dos objetivos (estratégias, contextos e 

sistemas de avaliação). Quanto às suas funções, esta orienta, motiva, prepara, 

certifica e acompanha todos os alunos no processo de E/A. 

Portanto a avaliação define-se como o processo de reunir informação, 

com o objetivo de realizar um julgamento sobre produtos e processos no 

contexto de ensino. Por sua vez, a avaliação pode ser realizada de modo formal 

ou informal, formativa ou sumativa e referenciada à norma ou ao critério (Rink, 

1993). 

Segundo Rink (1993, p. 227) “a avaliação em Educação Física é 

legitimada utilizando os seguintes propósitos: fornecer aos alunos informações 

quanto ao seu progresso; fazer um julgamento quanto à eficácia do ensino; 

fornecer ao professor informação acerca do estado de aprendizagem dos alunos 

em relação aos objetivos propostos de forma a serem ajustados; avaliar o 

currículo ou o programa; colocar os estudantes num grupo de instrução 

apropriado; fornecer ao professor um grupo apropriado de instrução; fornecer ao 

professor informações objetivas sobre o estado dos estudantes para uma 

gradual progressão na aprendizagem.”. 

Assim, de modo a adquirir informação acerca do desempenho dos alunos, 

numa primeira fase, para identificar o nível de aprendizagem e depois para 

regular, verificar e avaliar o processo de E/A dos alunos, recorri a três 
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modalidades de avaliação: a AD e a AS de carácter formal e a avaliação 

formativa (AF), que ocorreu de forma informal.  

No decurso das quais atribui sempre uma enorme importância, 

encarando-as sempre com enorme responsabilidade e dedicação pela 

importância que assumem para o processo de E/A, independentemente fossem 

elas de carácter diagnóstico, formativo ou sumativo.  

 

4.1.4.1. Avaliação Diagnóstica 

A AD tem como objetivo conhecer o nível inicial dos alunos e da turma em 

geral, face à modalidade e conteúdos a lecionar. O objetivo é recolher todo um 

conjunto de particularidades que nos permitam conhecer melhor a turma e cada 

aluno, tornando-se fundamental como ponto de partida, para preparar e 

potenciar o seu processo de E/A.  

De acordo com Ribeiro (1990), a AD visa a recolha de informações acerca 

da “posição do aluno face a novas aprendizagens que lhe irão ser propostas”. 

Para além disso, permite ao professor realizar um diagnóstico da situação e 

“prescrever” as medidas que se afigurem adequadas face aos objetivos que se 

pretendem atingir (A. C. Ribeiro & L. C. Ribeiro, 1990, p. 342). 

Desta forma, a partir da sua análise, é possível planear as atividades a 

desenvolver, não de forma isolada e descontextualizada, mas sim integrada e 

adequada às capacidades, dificuldades e necessidades reais dos alunos. Esta 

ideia emerge da necessidade de existir uma continuidade do trabalho elaborado 

em anos anteriores.  

De acordo com Santos e Varela (2007, p. 6), “um dos propósitos da 

avaliação com função diagnóstica consiste em informar o professor sobre o nível 

de conhecimentos e habilidades dos seus alunos, antes de iniciar o processo de 

ensino-aprendizagem, para determinar o quanto progrediram depois de um certo 

tempo”. 

Todas as AD’s que efetuei foram realizadas na primeira aula de cada UD 

e revelaram sempre aspetos distintos conforme os diversos conteúdos e que me 

levaram a tomar decisões diferentes. Com esta avaliação, pretendi verificar se 

os alunos possuem as aprendizagens anteriores necessárias (avaliação de pré-
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requisitos) e se apresentam conhecimentos sobre a modalidade (avaliação dos 

níveis de entrada). 

Assim, o instrumento utilizado para avaliar o domínio motor foi uma ficha 

de registo. Esta ficha foi elaborada pelo NE com as indicações do PC. 

Segundo as indicações do PC, é necessário ter uma ficha fácil de 

preencher e de consultar, sem estar “preso” a grandes detalhes. O 

preenchimento deste instrumento acabou por facilitar a minha ação enquanto 

professor.  

A ficha de registo, foi elaborada sobre a forma de tabelas que continham 

um conjunto reduzido de conteúdos a avaliar, em que cada conteúdo dispunha 

de três critérios de êxito. Onde para o nível introdutório correspondia o 

cumprimento de um critério de êxito, para o intermédio de dois critérios e para o 

avançado o cumprimento dos três. Esta forma de registo teve o duplo objetivo 

de que, primeiro, fosse capaz de diferenciar o nível dos alunos (introdutório, 

intermédio e avançado), em relação à média da turma e segundo, que permitisse 

avaliá-los a todos em simultâneo.  

Nas primeiras UD’s, a AD constituiu-se para mim uma dificuldade, pois 

não conseguia observar todos os alunos de forma pormenorizada, o que era 

impossível tendo por vezes, necessidade de pedir auxílio às colegas do NE e ao 

PC. 

 Embora exista domínio da matéria, penso que é normal os PE sentirem 

esta dificuldade numa primeira fase, principalmente, porque não estão rotinados 

e, em certos momentos, perdem-se na observação dos alunos.  

Mas com a prática fui desenvolvendo a capacidade de avaliar e registar 

de forma mais rápida, centrando-me na avaliação dos critérios de êxito que tinha 

determinado, o que me permitia ter uma perceção do nível global da turma e dos 

alunos que se destacavam mais, quer pela positiva quer pela negativa. 

No entanto, nem sempre a análise dos resultados da AD me retrataram 

de forma fidedigna o nível dos alunos em determinada modalidade, mas com o 

decorrer das aulas, foi realizando ajustes no planeamento. 

A AD revelou-se decisiva, pois, nas minhas aulas, permitiu-me aferir com 

um elevado grau de eficácia e coerência todos os alunos e passar, assim, para 
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a realização de progressões de aprendizagem adequadas aos alunos e a turma 

em geral. 

 

4.1.4.2. Avaliação Formativa 

A AF permitiu-me obter informações acerca da qualidade do processo 

educativo e de aprendizagem, bem como do estado de cumprimento dos 

objetivos do currículo.  

Esta é uma avaliação que pode ter um caráter formal e pontual, em que 

pode ser realizada a meio da UD, avaliando em profundidade os conteúdos, com 

propósito fornecer informações acerca da qualidade do processo de E/A. 

No entanto, não realizei uma AF formal e pontual. Devido ao reduzido 

número de aulas de cada UD, optei por efetuar uma avaliação contínua, de forma 

informal e ao longo de todas as aulas de cada UD, uma vez que permitia-me 

acompanhar o processo de E/A, ou seja, em todas as aulas avaliava a prestação 

dos alunos nas tarefas propostas, através da observação direta. 

De acordo com Siedentop e Tanehill (2000, p.181) este tipo de avaliação 

“é usado para fornecer informação contínua e feedback para alunos e para o 

professor sobre o progresso em direção aos objetivos de aprendizagem”. Ou 

seja, este tipo de avaliação é mais direcionado para fornecer FB com o intuito de 

medir o impacto do processo contínuo do ensino. A informação daqui extraída 

não serve para classificar o desempenho dos alunos. A par da AD, a AF foca-se 

somente no domínio psicomotor, tendo como finalidade dar FB’s ao professor 

acerca das dificuldades dos alunos, podendo, assim, corrigir e modificar o 

processo de ensino. 

Em todas as aulas assentei, numa ficha de registo criada para o efeito, a 

prestação dos alunos nos diferentes domínios da avaliação, socioafetivo, 

cognitivo e psicomotor, de maneira a ficar com um FB de cada aula lecionada. 

Esta permitiu-me adaptar e formular tarefas de aprendizagem mais adequadas 

aos alunos. 

Estes registos informais foram de caráter vital para a formação de opiniões 

qualitativas e permitiram-me compreender que a AS não é mais que um processo 
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de verificação e de controlo, em que não se deve classificar de forma inflexível 

os alunos. A informação do processo é efetivamente a mais importante. 

Desde o início do ano que transmiti aos alunos que a avaliação era um 

processo contínuo e para não se preocuparem apenas no momento formal da 

avaliação. Com isto, pretendi retirar-lhes alguma pressão destes momentos mais 

formais e incentivá-los a darem o máximo de si em todas as aulas. 

 

4.1.4.3. Avaliação Sumativa 

Em relação à AS, esta serviu para verificar se os objetivos delineados 

inicialmente e transmitidos ao longo das aulas foram ou não alcançados e 

assimilados pelos alunos. Desta forma, a avaliação foi realizada na última aula 

de cada UD, visto que se pretendia atribuir uma classificação. No entanto, apesar 

desta ser uma aula de carácter mais formal, deve ser vista como mais um 

momento de aprendizagem para os alunos. 

Este tipo de avaliação, segundo Vickers, J., (1990, p.135) “ocorre numa 

ocasião como no final duma aula, de uma unidade, ou de um ano; realça o 

progresso de um aluno num aspeto particular do seu percurso”. Segundo Rink 

(1993, p.227) “a informação da avaliação sumativa é usada principalmente para 

aferir o sucesso e para comparar os alunos com outros alunos ou com um 

determinado padrão estabelecido pelo professor”. 

Ponderei sempre o desempenho dos alunos e a evolução destes desde a 

AD até à final, em vista disso, os instrumentos utilizados na AS para avaliar o 

domínio motor, foram idênticos aos da AD, bem como o contexto. Desta forma 

existiu coerência entre a AD e a AS dos alunos, o que permitiu-me verificar se 

os objetivos que haviam sido propostos no início da UD tinham sido cumpridos. 

Ao contrário da AD, a AS foi um processo mais simples, uma vez que, já tinha 

informação prévia, adquirida através da AF.  

De acordo com Ribeiro (1990, p. 89), “a avaliação sumativa pretende 

ajuizar do progresso realizado pelo aluno no final de uma unidade de 

aprendizagem, no sentido de aferir resultados já recolhidos por avaliações de 

tipo formativo e obter indicadores que permitam aperfeiçoar o processo de 

ensino”. 
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É importante referir que AS de ginástica artística, revelou-se uma tarefa 

muito mais difícil do que inicialmente considerava que seria, pelo facto de ter de 

avaliar uma coreografia, que era executada em grupo. Focar a minha atenção, 

ao mesmo tempo, em todos os alunos individualmente, constituiu-se uma tarefa 

bem difícil de realizar.  

Assim sendo, recorri a filmagem, como estratégia, filmando a AS e através 

da observação desta, realizar uma avaliação mais rigorosa, justa e eficaz. O 

recurso a câmara de filmagem, nas aulas e principalmente nas avaliações 

demonstra-se de utilidade pedagógica, sendo largamente produtivo, devido ao 

espectro de aspetos que possibilita captar (Bento, 2003). 

A AS sempre foi uma tarefa difícil, pois exige grande responsabilidade da 

minha parte, pelo facto de ter que atribuir uma classificação a cada aluno. No 

entanto, esta exigência fez-me crescer e conseguir ter a consciência que a 

avaliação tem que ser uma constante em todas as aulas, para que no final, as 

dúvidas sejam mais facilmente dissipadas e resulte numa avaliação bem 

fundamentada. 

 

4.1.4.4. Autoavaliação 

No final de cada período realizou-se a autoavaliação dos alunos. Esta é 

um instrumento para fazer refletir e analisar os alunos a sua prestação no 

processo E/A 

Para a realização desta avaliação o PC forneceu ao NE uma ficha que 

continha os parâmetros de autoavaliação, bem como uma escala (Nunca, 

Raramente, Algumas vezes, Frequentemente, Sempre), ao que os alunos 

respondiam de forma conscienciosa acerca do seu desempenho no período em 

questão.  

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

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

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

modificar a sua própria prestação”. 

Neste tipo de avaliação, o aluno é portanto “chamado” a refletir sobre a 

sua aprendizagem e a classificá-la, permite que o aluno realize um balanço 
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acerca da sua participação. Passando por uma componente de autocorreção. 

Posteriormente pode compará-la com os resultados atribuídos pelo professor. 

Caso estes sejam diferentes, o professor deverá explicar ao aluno o porquê de 

tal decisão. 

Este processo de participação dos alunos no momento de avaliação é 

fundamental, uma vez que, a apreciação crítica do aluno, permite identificar e 

compreender as etapas que conseguiram alcançar, permite analisar e 

compreender os erros cometidos e também os sucessos alcançados. 

Estes momentos de diálogo com os alunos a fim de compreendermos as 

notas que propõem é de extrema importância. No final de cada período 

preocupei-me em entender as razões dos alunos e também mostrar-lhes o meu 

ponto de vista. Estas conversas, quando realizadas dentro de limites razoáveis, 

favorecem a harmonia no processo de E/A. 

 

4.1.4.5. Avaliação Final 

Relativamente à atribuição nota final do aluno em cada período letivo, esta 

obedeceu aos critérios de avaliação da disciplina, definidos pelo departamento 

de EF. 

Sendo assim, a avaliação dos alunos foi realizada segundo os seguintes 

três domínios de avaliação: 

 Domínio Socio-afetivo (25%), respeitante às interações sociais como a 

assiduidade e pontualidade, cooperação, responsabilidade, interesse, 

respeito pelo colega e professor, empenho, motivação e autonomia; 

 Domínio Psico-motor (70%), referente ao desempenho motor em todas 

as modalidades, condição física e aspetos fisiológicos apresentados pelos 

alunos; 

 Domínio Cognitivo (5%), estimada através da cultura desportiva 

apreendida ao longo das aulas.  

Cada um destes domínios continha distintos subdomínios, os quais 

tinham um peso distinto entre si. 
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 O Domínio Psico-motor foi avaliado pela média das AS’s de cada UD 

abordada em cada período letivo. Quanto aos domínios sócio-afetivo e cognitivo, 

estes foram avaliados com a informação recolhida ao longo da AF.  

De forma a facilitar este processo, o PC forneceu ao NE uma folha de 

cálculo (excel), que após a colocação dos valores para os vários domínios da 

avaliação do aluno, calcula automaticamente a nota final do aluno em cada 

período letivo. Este método simplificou tarefa de calcular o peso de cada 

domínio, pois bastava introduzir os dados e a nota do aluno era atribuída 

automaticamente.  

No entanto, a última palavra sobre as notas finais, era sempre do PC que, 

sobretudo no primeiro período teve de realizar algumas alterações às notas 

sugeridas por mim.  

Em suma, avaliar não foi uma tarefa fácil de incorporar. Pois avaliar uma 

turma e ser justo é, de facto, uma tarefa bastante complexa, por muito rigor que 

se imprima ao processo de avaliação. 

Contudo, após a conclusão de cada período, posso afirmar que me sentia 

cada vez mais capaz de, lecionar, observar e avaliar os alunos em simultâneo. 

Fui aprendendo a lidar com este desconforto necessário (Bento, 2003), primando 

a justiça e a pertinência de cada classificação atribuída. 

De acordo com A. C. Ribeiro e L. C. Ribeiro (1990, p. 338), a avaliação é 

“uma operação que prepara, acompanha e remata o processo de ensino-

aprendizagem e que é o motor do seu constante aperfeiçoamento, pretendendo, 

em última análise, conduzir todos os alunos a um sucesso pleno no programa de 

estudos que seguem”. 

 

4.1.5. Condição de saúde do Professor Cooperante 

Uma situação bem marcante do EP foi, sem dúvida, o problema de saúde 

que o PC teve, o que ditou o seu afastamento das atividades letivas e da escola 

desde do início de Setembro até final deste, que por conseguinte atrasou o 

“arranque” do NE com as suas respetivas turmas, até o regresso do PC. 
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Esta situação foi, desde logo, comunicada ao PO, que referiu, que esta 

situação não apresentaria agravantes e deveríamos aproveitar esse tempo sem 

lecionar aulas, para ir realizando o planeamento. 

No entanto, por iniciativa do PC, uma vez que não foi a primeira vez que 

isto ocorreu com um NE em anos anteriores, deixou-nos aos cuidados da 

professora chefe do departamento de EF, a qual já orientou NE’s da ISMAI. 

Enquanto o NE esteve aos cuidados da professora, iniciou o processo de 

lecionação e teve reuniões com a professora, a fim de discutir os assuntos 

pertinentes para a lecionação. 

Para além, da professora assumir o cargo de professora de EF era 

também diretora de turma (DT). Aproveitando este fato, o NE teve reuniões com 

a professora com a finalidade de compreender as principais funções e tarefas, 

bem como a importância que um DT desempenha. 

Cada elemento do NE assumiu uma aula por semana de uma turma da 

professora e uma partilhada, na qual cada estagiário encarregava-se de uma 

parte da aula. Neste caso, tive a oportunidade de lecionar as turmas de um ano 

de escolaridade e de um curso diferente da minha turma afetiva, concretamente 

turmas do 11º e 12º ano, do curso de línguas e humanidades. 

A professora agendou algumas reuniões com o nosso NE no sentido de 

nos preparar para lecionar. Uma vez que seriam as primeiras aulas para todas 

as turmas, pediu ao NE que analisasse o PNEF, realizasse fichas de AD e planos 

de aula, abordando atletismo (resistência) e basquetebol.  

É importante referir que este acabou por ser o meu primeiro “choque” com 

a realidade do EP. Foi aqui que realizei as primeiras análises e comparações do 

PNEF com o Planeamento de EF da escola, bem como os primeiros 

planeamentos, mas no caso micro, os planos de aula. 

Senti-me muito nervoso e inseguro no início ao lecionar a turmas do 11º 

e 12º ano, no entanto de aula para aula fui melhorando a minha presença na 

aula. 

Após a reflexão crítica acerca destas aulas, concluí que devia alterar a 

forma de interagir com os alunos. Enquanto, no primeiro ano do MEEFEBS lidei 

com turmas do 5º ao 7º ano, nas quais utilizava uma forma de estar e linguagem 
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mais direcionada para essas idades, aqui tive de adaptar o meu discurso à idade 

alvo, senão iria provavelmente perder o respeito da turma e por sua vez teria 

problemas de disciplina. 

Quanto ao planeamento das aulas, não senti dificuldades, uma vez que, 

os conhecimentos sobre as modalidades abordadas foram bem consolidadas no 

primeiro ano do MEEFEBS. 

Esta situação, que inicialmente encarei como uma dificuldade para o EP, 

acabou por se tornar uma experiência única e enriquecedora. Por sua vez, é bom 

saber que existe disponibilidade e apoio por parte dos demais professores de EF 

para ajudar o NE, nesta fase em que o nosso PC não pode dar o seu contributo 

com a sua experiência. Deste modo, pude dar continuidade ao meu trabalho de 

forma confiante e segura das minhas capacidades. 

 

4.1.6. Aulas ao 6º ano 

No 1º período, em reunião do NE com o PC, este informou-nos que 

iríamos lecionar a uma turma do 6º ano, ao longo dos 2º e 3º períodos, o que 

permitiria desta forma, ao NE obter experiência a orientar o processo de E/A, a 

níveis de ensino destintos, o secundário e o básico.   

Deste modo, o NE iniciou as aulas de EF com a turma 6ºC, da Escola EB 

2,3 pertencente ao agrupamento da EEP em que decorreu o EP. 

A turma 6ºC foi uma turma partilhada pelos três estagiários do NE, tendo 

a sua lecionação sido dividida por UD’s. No que me diz respeito, fiquei 

responsável por lecionar futsal no 2º período e orientação no 3º período.  

Em relação a professora responsável pela turma do 6ºC, esta sempre se 

demonstrou disposta em ajudar o NE, transmitindo ao NE toda a informação 

pertinente sobre as caraterísticas da turma, fornecendo também dados 

relativamente ao funcionamento das instalações desportivas na escola, os 

tempos de tolerância e a rotação dos espaços para EF. 

A turma era composta por 21 alunos, dos quais 10 eram do sexo 

masculino e 11 eram do sexo feminino.  

No 2º período abordei a modalidade de futsal na turma, em que lecionei 

10 blocos de 45 minutos. Após a AD, constatei que a turma apresentava níveis 
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destintos, pelo que realizei as aulas por níveis, com um grupo de nível avançado, 

constituído pelos rapazes da turma e um grupo de nível introdutório, constituído 

pelas raparigas. As diferenças entre grupos eram fundamentalmente sobre a 

relação com a bola, aspeto em que os rapazes apresentavam de forma relevante 

um melhor domínio. 

Ao longo das aulas, os exercícios para ambos os grupos foram os 

mesmos, mas com níveis de dificuldade diferentes. 

É importante referir que a Escola EB 2,3, disponibilizava de espaços de 

EF maiores do que a EEP, o que me possibilitou realizar exercícios mais 

apropriados à modalidade e ensinar por níveis com as condições necessárias.  

Nem todas as escolas possibilitam a realização das aulas de EF em 

espaços apropriados, isto é, em determinadas escolas muitas das aulas 

decorrem em metade ou num terço de um pavilhão, o que compromete o ensino 

dos desportos coletivos. 

Quanto às aulas de orientação, lecionei só 3 blocos de 45 minutos. No 

entanto, foi a modalidade que mais trabalho tive em planear, ao longo do EP. 

Visto ser uma modalidade poucas vezes abordada nas aulas de EF, senti 

dificuldades em encadear os conteúdos e em encontrar exercícios lúdicos 

desportivos apropriados. Após diversas consultas a manuais de EF, livros de 

orientação e pesquisas na internet, consegui elaborar exercícios novos, que 

fossem apropriados à turma e à Escola EB 2,3.  

Como resultado, realizei nas aulas vários exercícios lúdicos desportivos e 

um percurso de orientação, dentro do espaço da escola. Em todos estes 

exercícios tive que elaborar e preparar material específico (fichas, caixas, 

esquema do espaço de EF e da escola, etc.). 

Na minha opinião, o planeamento das aulas de orientação assemelhou-

se mais com o planeamento e realização de uma atividade para a comunidade 

escolar, uma vez que envolveu a criação de diversos materiais e a realização de 

um percurso de orientação. 

Concluindo, considero que a lecionação das aulas ao 6ºC foi um sucesso. 

A turma demonstrou sempre grande entusiasmo e empenho nas aulas EF, o que 

facilitou o ensino dos conteúdos. Além disso, o planeamento das modalidades e 
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a lecionação das aulas nesta turma, permitiram-me desenvolver a minha 

capacidade de elaborar e planificar exercícios e obter uma experiência positiva, 

em ensinar alunos de uma faixa etária mais nova.  

 

4.1.7. Aula à turma do Professor Cooperante 

Perante algumas dificuldades que fui apresentando ao longo do ano, com 

o clima e a disciplina da minha turma e a gestão da aula, o PC propôs-me 

assumir uma aula da sua turma, o 10ºCT1, de modo a tirar ilações sobre a minha 

prestação e comparar com a minha turma.  

Assim, realizei uma aula de futsal, com o 10ºCT1, no 3º período. Desde 

de início, que esta turma não me era desconhecida, pois vinha a desenvolver o 

meu estudo de investigação-ação com ela. 

As principais ilações que retirei desta experiência foram muito positivas. 

A turma demonstrou melhor dinâmica e entusiasmo ao realizar os 

exercícios, bem como maior atenção e assimilação dos conteúdos no processo 

de instrução e de transição. 

Os alunos com dispensa demonstraram maior empenho em exercer 

funções de gestão, entre elas a organização e arrumação do material. 

A parte final da aula, foi jogo formal, no qual os alunos, incluindo os com 

dispensa, demonstraram excelente capacidade de se organizarem para 

formarem as equipas e gerirem o quadro competitivo, demonstrando deste 

modo, um grande espirito competitivo e de festividade. 

Concluindo, considero que o sucesso de uma aula, não depende 

inteiramente da prestação do professor, isto é, do planeamento e gestão da aula, 

é necessário que exista também um mínimo de empenho, motivação e disciplina 

pela parte da turma.   

 

4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

Esta área de desempenho engloba todas as atividades não letivas, 

desenvolvidas ao longo do ano letivo, a que me propus realizar e/ou participar, 

com a intencionalidade, de “contribuir para a promoção do sucesso educativo, 

no reforço do papel do professor de Educação Física na escola e na comunidade 
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local, bem como da disciplina de Educação Física, através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora” (Matos, 2014a, p.6). 

Sendo criativos e dinâmicos podemos desenvolver uma série de 

atividades que visam promover o gosto pela prática física e fomentar um estilo 

de vida ativo e saudável. 

Segundo as normas orientadoras do EP, Matos (2014a, p.6) refere que 

esta área de desempenho “engloba todas as atividades não letivas realizadas 

pelos estudantes estagiários, tendo em vista a sua integração na comunidade 

escolar e que, simultaneamente, contribuam para um conhecimento do meio 

regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da 

relação educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio”. 

 O EP oferece ao estudante estagiário a oportunidade de fortalecer uma 

relação conjunta em que procura dar o seu contributo pessoal à comunidade 

escolar tendo a possibilidade de absorver tudo aquilo que a comunidade escolar 

lhe transfere. 

Desde das primeiras reuniões de NE com o PC, este informou-nos que o 

ano de estágio exigiria muito trabalho, mas ao mesmo tempo, seria marcado com 

experiências únicas que o iriam tornar muito especial. Para isso, era fundamental 

que estivéssemos interessados e disponíveis a envolver-nos em todas as 

atividades que a EEP tinha para oferecer e, também, em tomar iniciativas que 

dinamizassem a comunidade escolar. 

 O envolvimento com a escola e comunidade foi de facto contínuo ao longo 

do EP. Esta integração e constante participação permitiu que a minha formação 

enquanto estudante estagiário e futuro professor fosse muito além da formação 

académica. 

 Passo então a descrever as atividades em que estive envolvido, 

salientando os aspetos que mais me marcaram. 

 

4.2.1. Direção de Turma 

Segundo Roldão (2007, p. 3), “o Diretor de Turma desempenha, junto dos 

docentes da turma, uma função de coordenação – das atuações de cada um 

deles no âmbito da respetiva área de docência – e de articulação/mediação entre 
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essa ação dos professores e os restantes atores envolvidos no processo 

educativo: os alunos e os encarregados de educação”. Como tal, as funções do 

diretor de turma (DT) vão além da lecionação das aulas, devendo tratar de 

assuntos relacionados com as restantes disciplinas, propostas de apoios, 

orientação pedagógica dos alunos, interação constante com o encarregado de 

educação (EE), entre outras funções. 

Por isso, o DT tem de ser uma pessoa que seja capaz de estabelecer uma 

comunicação e um relacionamento entre os professores, os alunos e os EE’s. 

Assim, este deve ser um bom comunicador, assertivo, possuir uma 

personalidade forte e firme, sendo capaz de ouvir, assimilar e aconselhar. 

No entanto, é preciso reafirmar que a principal função do DT se centra em 

servir de ponte entre a escola e os EE’s. De acordo com Estanqueiro (2010), o 

DT intermedeia a comunicação entre a escola e a família do aluno, não se 

limitando à burocracia, convidando os pais a envolverem-se com a escola e a 

entender como esta funciona. 

O DT tem de estar sempre disponível para atender às necessidades dos 

EE’s e consequentemente estar atualizado sobre o estado escolar dos seus 

alunos, nos mais variados problemas e sucessos, mas sobretudo na otimização 

do seu rendimento escolar e na análise da progressão nas múltiplas disciplinas. 

Por isso, o seu trabalho envolve uma grande dinâmica de interação e 

comunicação que se manifesta fundamentalmente no desenvolvimento de um 

ambiente favorável de ensino. 

Durante o primeiro ano do MEEFEBS, na Unidade Curricular de Gestão e 

Cultura Organização da Escola, fiquei a perceber algumas funções e 

responsabilidades do diretor de turma. No entanto, só foi durante o EP que estes 

conhecimentos ficaram devidamente contextualizados.  

A compreensão das funções do DT fez-se principalmente através do 

acompanhamento e reuniões com a professora chefe do departamento de EF no 

início do ano, enquanto o PC esteve ausente devido a condições de saúde e 

além disso, ao longo do EP, o PC sempre se preocupou em explicar as principais 

funções do DT.  
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Assim, pude perceber algumas das principais funções de um DT 

competente, nomeadamente: a receção à turma e a apresentação da escola no 

início do ano letivo; a aplicação de um questionário (ficha de caracterização 

individual do aluno) no sentido de traçar o perfil da turma, no geral, e de cada 

aluno, em particular, tendo em conta o seu percurso escolar, condições 

socioeconómicas, ambiente familiar, entre outros…; a apresentação e 

caracterização da turma aos professores que constituem o Conselho de Turma; 

a recolha de informação (concreta e precisa) acerca do desempenho dos alunos 

em todas as disciplinas; a transmissão de informações acerca dos educandos 

aos EE’s (por exemplo: aproximando-se do limite de faltas, o diretor de turma 

deve enviar uma carta ao encarregado de educação, alertando-o para o 

sucedido); o conhecimento dos próprios EE’s e situação socioeconómica da 

família dos alunos; a intervenção junto dos EE’s, no sentido (re)orientar a 

formação do aluno (por exemplo, a escolha do curso a frequentar); convocar 

reuniões com Professores da turma, alunos ou EE’s. 

Com todas estas funções, entende-se que “o DT é o professor que 

acompanha, apoia e coordena os processos de aprendizagem, de maturação, 

de orientação e de comunicação entre professores, alunos e pais” (Marques, 

2002, p.15). 

No que se refere ao acompanhamento do DT, estive presente em todas 

as reuniões do Conselho de Turma, contactando de perto com a DT da minha 

turma. 

As reuniões de Conselho de Turma têm como principal objetivo a 

discussão de notas de cada período e pontos importantes de comportamentos 

dos alunos a cada disciplina. Sendo reuniões fundamentais para o processo de 

ensino, é onde se averigua a prestação de cada aluno a nível escolar e as 

particularidades dos alunos em cada uma das disciplinas, o que permite-nos 

conhecer melhor a realidade dos alunos e estruturar planos de intervenção. 

Aqui, o DT é o professor que possui mais informações sobre os alunos, 

que podem ser fundamentais partilhar com os restantes docentes e é também o 

que passa toda a informação sobre os alunos aos seus EE’s. 
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É pertinente referir a influência que o DT tem, ou pode ter, na aprovação 

ou reprovação de um aluno na forma como dirige um Conselho de Turma. 

A sua importância é por demais evidente mostrando que o DT tem a 

capacidade para gerir várias individualidades, permitindo deste modo que todo 

o processo que envolve a gestão da turma funcione da melhor forma possível. 

Finalizando, através destas experiências, apercebi-me que ser-se DT não 

é uma tarefa fácil. Este é um cargo que exige inúmeras competências de 

coordenação, relacionamento interpessoal, gestão e uma boa capacidade de 

comunicação. 

 

4.2.2. Desporto Escolar 

No início do EP, surgiram-me algumas dúvidas relacionadas com o DE. 

Procurei informar-me junto do PC e através de pesquisas, tentei perceber como 

o DE era desenvolvido, quais os seus objetivos e que atividades teria de 

desenvolver ou colaborar e desse modo, fui-me apercebendo da importância do 

DE nas escolas. 

Sem dúvida, o desporto é reconhecido como um dos elementos 

fundamentais de educação e formação de jovens e crianças. Porém, nem 

sempre é fácil o acesso a todo o tipo de prática desportiva. 

De acordo com o Programa do Desporto Escolar 2013 - 2017 (2013, p. 2), 

o DE é “o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação com objeto 

desportivo, desenvolvidas como complemento curricular e de ocupação dos 

tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, integrada 

no plano de atividades da escola e coordenada no âmbito do sistema educativo”. 

Assim, a escola deve aparecer como promotora de oportunidades equitativas de 

prática de desporto, oferecendo a todos os alunos oportunidades de praticarem 

e competirem em modalidades às quais, por diversos motivos, não conseguem 

aceder fora do recinto escolar. 

Neste sentido, o DE assume um importante papel no processo educativo 

e na formação desportiva de crianças e jovens, sendo para alguns alunos, não 

poucas vezes, a única oportunidade de praticar desporto de forma organizada e 

regular. De acordo com o mesmo documento (p. 8), a missão do DE é 
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“proporcionar o acesso à prática desportiva regular de qualidade, contribuindo 

para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, 

de valores e princípios associados a uma cidadania ativa”.  

De facto, o DE pode ser considerado um impulsionador de hábitos de vida 

saudáveis, bem como uma ponte entre o DE e o desporto federado. Mas também 

é uma atividade promotora de oportunidades de socialização, de novas 

experiências, sentimentos e emoções. De acordo com Marques (2006, p. 143), 

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

nos clubes, só encontra relevância social num desígnio: preparar os mais jovens 

para a vida, contribuindo para a sua educação e formação”  

É importante referir que o DE assume-se como promotor na melhoria da 

motricidade dos alunos, potencializando o seu desenvolvimento e crescimento 

equilibrado, através da realização de prática desportiva, num contexto educativo. 

Quanto às ofertas desportivas, a EEP oferecia no âmbito do DE, a 

possibilidade de prática do andebol (juvenis masculinos), corfebol (juniores 

misto), voleibol (iniciados e juniores femininos) e futsal (juniores femininos), e 

como atividade interna o BTT (misto) e um núcleo experimental de dança (misto). 

Este último era dividido em quatro, dance fusion, street jazz, contemporâneo e 

hip hop. 

Posteriormente, criei o núcleo experimental de treino funcional (misto), 

que dirigia. 

Ao longo do ano letivo, fui ver vários treinos do DE, concretamente os 

treinos do voleibol, do futsal e principalmente do andebol, no qual o PC era o 

responsável. No entanto, não consegui ter uma contribuição relevante para o 

DE. 

Foi, no entanto, no BTT que consegui ter uma participação e contribuição 

ativa. Para além de ajudar nos treinos, participei em três eventos desta área, o 

Parking Day, 1ª Jornada Técnica de BTT e o VI Triatlo Escolar de Guimarães – 

ERDAL. 

Contudo, com o decorrer do ano letivo, fui parte integrante de diversas 

atividades desportivas, promovidas pelo departamento de EF. Em todas elas, 

desempenhei diversas funções em que procurei dar sempre o meu melhor. 
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4.2.2.1. Parking Day 

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade (16 a 22 de setembro), a 

EEP não quis deixar passar a data em branco e associou-se à iniciativa 

“Guimarães a Pedalar”, que integra a iniciativa Parking Day. Com organização 

da ERDAL e da AVE, que decorreu na grande maioria das escolas de 

Guimarães. Que foram o palco de ações de sensibilização para a utilização 

racional e sustentável do espaço público, privilegiando a mobilidade ciclável e 

pedonal em espaços normalmente ocupados por automóveis. 

Então, durante toda a manhã do dia 19 de Setembro, decorreu o Parking 

Day, na EEP. Esta iniciativa foi organizada e dirigida pelo professor responsável 

pelo DE de BTT, com a minha colaboração ativa. 

Iniciamos a atividade ocupando os espaços de estacionamento à frente 

da EEP, para servirem para parque de bicicletas, sensibilizando a comunidade 

educativa para a falta deste espaço. De seguida, com as turmas que iam sendo 

encaminhadas para a atividade, explicamos no que consistia o Parking Day, 

demonstramos como se repara uma bicicleta e realizaram-se test drives das 

bicicletas. O grande objetivo desta iniciativa era sensibilizar os alunos da EEP, 

para a utilização racional e sustentável do espaço público, privilegiando a 

mobilidade ciclável. 

Em suma, adorei a atividade, uma vez que eu próprio sou adepto de 

bicicletas. No entanto, a adesão pelo uso de bicicletas em Portugal é pouca, em 

comparação com o que é visível em outros países Europeus. Se queremos 

mudar esta realidade, a nossas iniciativas têm de ser junto aos jovens. 
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Fig. 7 – Parking Day 

 

4.2.2.2. 1ª Jornada Técnica Desporto Escolar BTT  

No dia 22 de Novembro, decorreu a 1ª Jornada Técnica DE BTT, 

organizado pela ADSL, UVP e direção regional DE, em Matosinhos (Sr.ª da 

Hora). 

A fim de participarem na prova, as escolas com DE de BTT de Guimarães 

organizaram uma saída de camioneta para o local da jornada técnica.  

Esta prova contou com a participação de um atleta da EEP, acompanhado 

por mim como representante do responsável pelo DE de BTT da EEP, uma vez 

que o professor responsável não pode comparecer. 

No entanto, não houve problemas, visto que o atleta era muito 

autodisciplinado e o ambiente entre atletas e professores era impecável. 

A jornada técnica consistiu em diversas atividades em que os atletas 

podiam assistir e/ou participar, entre as quais um treino em percurso fechado 

típico de BTT, diferentes estações com exercícios de destreza técnica do BTT e 

Workshop de mecânica (pequenas reparações, lavagem e cuidados a ter antes 

de uma sessão de prática do BTT). 

Ao longo da jornada técnica orientei e acompanhei os atletas. Esta 

experiência possibilitou-me conhecer um pouco o ambiente que habita nos 

eventos do DE.  



- 77 - 
 

Logo no início do dia, constatei que os atletas de uma das escolas de 

Guimarães eram alunos com necessidades educativas especiais, que 

acompanhei e com quem conversei, ao longo do dia. Sem dúvida que é 

admirável como o DE pode ser utilizado para fins de inclusão e convívio entre os 

alunos da escola. 

 

4.2.2.3. VI Triatlo Escolar de Guimarães – ERDAL 

No dia 27 de Maio, decorreu o VI TRIATLO Escolar de Guimarães, 

organizado pela ERDAL, no Parque da Cidade Desportiva e aberto à 

participação de todas as Escolas de Guimarães. 

Esta prova contou com a participação de dois atletas da EEP, 

acompanhados pelo professor responsável pelo DE de BTT da EEP, 

conjuntamente comigo, como colaborador.  

Nesta prova tive a oportunidade de ajudar na preparação do espaço da 

prova quer ajudar na realização da mesma, igualmente pude também 

acompanhar de perto os nossos atletas e conhecer e reencontrar outros atletas.  

Considero que este espaço de prova proporciona momentos únicos para 

os jovens e como professor compete-me proporcionar aos alunos um espaço de 

inclusão e de divertimento, sem deixar de ser competitivo. 

Saí desta prova com grande orgulho dos nossos atletas, que ficaram os 

dois em primeiro lugar nos seus respetivos escalões, juvenil masculino e juvenil 

feminino. 
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Fig. 8 – VI Triatlo Escolar de Guimarães – ERDAL 

 

4.2.3. Sessão de abertura - Reunião geral de professores 

Antes das aulas iniciarem, o meu primeiro momento de contacto com 

outros professores da EEP foi na reunião geral de professores do agrupamento 

de EEP – sessão de abertura. Esta sessão decorreu no auditório da EEP, tendo 

estado presentes vários professores do agrupamento, durante a qual com 

grande contentamento reencontrei vários professores do meu ensino básico. 

A sessão foi dirigida pela diretora da escola, conjuntamente com o diretor 

do conselho geral. Esta iniciou-se com a visualização de um vídeo, que consistia 

na compilação dos melhores momentos do agrupamento durante o ano de 

2013/2014, o que me permitiu constatar o trabalho que o agrupamento tinha 

vindo a desenvolver. 

A diretora deu os parabéns ao centro de novas oportunidades da EEP, 

aos vários órgãos da escola e professores. Falou da formação dos horários, em 

que se deu prioridade aos alunos, havendo rotação das disciplinas e a 

preferência de condensar o horário pela manhã, para que as aulas acabem antes 

das 17 horas, visto que havia muitos alunos que viviam longe da escola e tinham 

de apanhar a camioneta. 

Avisou os professores que na primeira quinzena de outubro teríamos um 

simulacro, no qual acabei por participar. 
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Em suma, a sessão serviu para dar as boas vindas, iniciar o ano letivo 

para os professores e dar o ponto da situação para o presente ano letivo.  

 

4.2.4. 130 Anos da Escola 

A EEP comemorou os seus 130 anos. Estes foram comemorados ao longo 

de um ano letivo, com um programa atividades que procurou estreitar ainda mais 

a sua relação com a comunidade vimaranense. 

 

4.2.4.1. Início das Comemorações 

A convite do PC o NE participou no arranque das comemorações dos 130 

anos da EEP. 

A EEP iniciou as comemorações dos seus 130 anos, no dia 3 de 

Dezembro, com uma saída à rua com os alunos e os respetivos professor, que 

estavam em aulas, para visitar os locais onde o estabelecimento de ensino 

funcionou desde 1884. Foi um percurso histórico, durante o qual se visitaram 

diferentes edifícios em que a escola funcionou. Nos quais estavam elementos da 

organização que realizaram um discurso elaborado sobre a história da escola 

naquele respetivo edifício. 

Sem dúvida que foi uma atividade que contribuiu para um melhor 

conhecimento da Cidade e dos locais históricos que a compõem, foi muito 

proveitoso e enriquecedor, para mim enquanto PE, entender a história e cultura 

da escola em que me insiro. 

 

4.2.4.2. Sarau Cultural 

O sarau foi uma atividade que já era uma tradição da EEP, sendo o 

momento alto do ano. No entanto, no ano em que decorreu EP, o Sarau Cultural 

foi evocativo aos 130 anos da EEP, a fim de comemorar este marco histórico., 

por esse motivo, no dia 6 de Maio, este decorreu no Centro Cultural Vila Flor, 

uma vez que era local ideal para suportar quase a totalidade da comunidade 

escolar e festejar os 130 anos da EEP. 

O principal objetivo deste evento é potenciar as qualidades e capacidades 

que os alunos têm através de uma atuação perante a vasta comunidade escolar. 
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Não é um desafio fácil pois a pressão é enorme. Com várias semanas de 

antecedência, pude verificar na EEP que diversos alunos se reuniam para 

ensaiarem e prepararem-se para o evento.  

Chegado o dia do Sarau, fiquei maravilhado e surpreendido pela positiva 

com a prestação dos alunos. Foram realizadas variadíssimas peças, recontando 

os marcos históricos destes últimos 130 anos, nas quais os alunos 

representaram, cantaram, dançaram e tocaram. 

Fiquei maravilhado em ver os meus alunos revelarem qualidades 

magníficas e foi com enorme gosto e orgulho que os vi a atuar. 

Foi, sem dúvida, uma experiência bastante engraçada, cheia de emoções 

fortes e que certamente irei recordar mais tarde.  

 

4.2.4.3. Roteiro Cultural - 130 anos em movimento 

No dia 15 de Junho, a cidade de Guimarães foi o palco do roteiro cultural 

“130 anos em movimento”. Este evento foi organizado pelos professores do 

departamento curricular de EF, Desporto e Educação Especial, no qual 

participaram cerca de 1000 alunos e contou com a colaboração de todos os 

professores e funcionários da EEP. 

O roteiro cultural consistiu na saída à rua dos alunos, em grupos, 

acompanhados por um professor. Cada grupo possuía uma ficha com pequenos 

textos sobre os vários locais onde a EEP funcionou até à sua fixação no local 

atual e tinham que responder a várias questões alusivas aos locais  

Antes do almoço, realizou-se uma paragem para reforço alimentar na 

Escola EB 2,3, que pertence ao agrupamento da EEP, para além disso foi 

realizado uma atividade de dança (Zumba), onde os alunos participaram 

ativamente, o que permitiu dinamizar o roteiro cultural. 

O roteiro terminou no Parque da Cidade junto à pista de atletismo Gémeos 

Castro, onde todos tiveram oportunidade de repor energias, através de um 

almoço volante. Aproveitando os espaços desportivos que este parque 

proporcionava (voleibol de praia, basquetebol, futebol e badminton), no final do 

almoço realizaram-se várias atividades recreativas e desportivas. No entanto, o 
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que se destacou foi o convívio, ou seja, a tarde terminou com momentos de 

grande confraternização entre a comunidade educativa.  

Neste evento, acompanhei como professor responsável um grupo de 

alunos (constituído por duas turmas), ao longo de todo o percurso, juntamente 

com um PE de EF da Universidade do Minho. 

No decurso desta longa caminhada, tive a oportunidade de vivenciar 

experiências engraçadas e conhecer os alunos, que foram demonstrando grande 

motivação e energia ao realizarem o percurso.  

Como professor responsável, eu fiquei também encarregue de ir buscar 

os reforços alimentares e os almoços volantes para os alunos e de garantir que 

estes não deixavam lixo espalhado no final da refeição. 

Foi um dia extremamente cansativo, porém, enriquecedor pela 

oportunidade de poder participar na organização de uma atividade com esta 

dimensão, particularmente, com constantes deslocações pela cidade de 

Guimarães. Considero que esta atividade teve um enorme sucesso até porque 

foi preparada com enorme rigor e sentido de responsabilidade. A colaboração de 

todos os professores que acompanharam as turmas foi essencial para o sucesso 

da atividade. 

 

 

Fig. 9 – Roteiro Cultural - 130 anos em movimento 
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4.2.5. Torneio de Voleibol 

No dia 16 de Dezembro decorreu o Torneio de Voleibol, no pavilhão da 

EEP. Este foi organizado pela Associação de Estudantes em colaboração com 

o departamento de EF. 

Neste evento, o meu NE para além de ajudar na preparação e delimitação 

dos campos de voleibol, ficou responsável pela arbitragem dos jogos e pelo 

preenchimento dos boletins de jogo. Neste sentido, dos três campos de voleibol, 

ficamos responsáveis por um deles. 

A arbitragem dos jogos foi algo que realizei de forma tranquila, pois 

conheço bem a modalidade, uma vez que abordei voleibol no 1º período. No 

entanto, sabemos que esta, por vezes, é uma função muito ingrata. De qualquer 

maneira, felizmente, não houve nenhuma situação desagradável digna de 

registo. 

É importante destacar que este torneio foi dividido por turmas, em que 

cada turma tinha a sua equipa. Admito que fiquei muito feliz ao ver a minha turma 

jogar com entusiasmo e fair-play e ganhar. Foi muito difícil esconder o meu 

contentamento, quando a minha turma ganhava, no campo em que arbitrava.  

Neste evento fiquei admirado com a dimensão da plateia. A bancada do 

pavilhão “transbordava” de espetadores, que apoiavam as suas equipas com 

grande emoção.  

Concluindo, este foi um evento que adorei participar pois houve uma 

adesão e envolvimento por parte dos alunos notável, para além disso constituiu-

se também como um meio que nos permitiu conhecer e interagir mais com 

alguns alunos. 
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Fig. 10 – Torneio de Voleibol 

 

4.2.6. Torneio de Futsal  

No dia 19 de Março, realizou-se o Torneio de Futsal, inserido na Semana 

Aberta, no pavilhão da Escola EB 2,3, que pertence ao agrupamento da EEP. 

Este evento foi destinado aos alunos do 2º ciclo, com o intuito de promover o 

futsal, fomentar o gosto pela prática desportiva, aumentar o incentivo à 

participação dos alunos em atividades desportivas e desenvolver valores, tais 

como as relações interpessoais, o respeito, a ética, o desportivismo e o fair-play. 

A organização desta atividade envolveu diversas tarefas, desde 

elaboração e criação das fichas de inscrição, do cartaz (Anexo I), dos diplomas, 

das medalhas e das tabelas com a programação do torneio. 

Relativamente às equipas, o NE inicialmente pretendia realizar um torneio 

masculino e um feminino. No entanto, após aconselhamento do PC, optou-se 

por realizá-lo com equipas mistas, as quais tinha de ter no mínimo uma menina 

a jogar. Esta decisão deveu-se ao facto de existir pouca adesão pelas meninas 

a esta modalidade.  

O Torneio contou com a participação de 56 alunos, que correspondiam a 

sete equipas mistas: três equipas do 5º ano e quatro equipas do 6º ano. 

Quanto à programação do torneio, realizou-se todos contra todos, para as 

equipas do 5º ano e também para as quatro equipas do 6º ano, que incluía um 

jogo para disputa o 3º lugar. No final, realizou-se um jogo entre os campeões do 
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5º ano contra os do 6º ano, ao que somou ao todo de oito jogos, cada qual com 

a duração de 10 minutos. 

Esta programação do torneio, não foi fácil de realizar. Foi necessário 

pensar e repensar sobre a sua estrutura várias vezes. Aqui a experiência e 

orientação do PC foi fundamental. 

É necessário referir a equipa técnica que nos apoiou neste dia, de que 

fizeram parte, a professora de EF da Escola EB 2, 3, responsável 2º ciclo, que 

contribuiu com a reportagem fotográfica, o funcionário do pavilhão, que 

conseguiu controlar os alunos e principalmente o apoio das alunas do DE do 

futsal feminino da EEP, que realizaram a função de treinadoras de cada equipa, 

sem os quais não seria de todo possível a realização deste Torneio. 

A minha participação nesta atividade foi bastante ativa tendo a 

responsabilidade de atualizar, com o decorrer dos jogos, as tabelas de 

pontuação e de orientar as equipas e as alunas do DE nas suas funções de 

treinadoras. 

A atividade teve uma excelente dinâmica sem atrasos nos jogos, apesar 

que se tenha optado por realizar um jogo de cada vez. 

A meio do torneio, realizou-se uma coreografia de dança, realizada pelo 

6ºC, que era a turma partilhado pelo NE. Esta coreografia foi ensaiada 

previamente nas aulas, com o NE. 

No final de cada torneio procedeu-se à entrega das medalhas e dos 

diplomas, tornando-se no momento alto do torneio, em que os alunos 

demonstraram grande entusiasmo e festividade. 

No decorrer deste torneio não foram observados incidentes nem situações 

que pudessem pôr os alunos em risco, cumprindo assim as normas de 

segurança para um evento deste género. 

Concluindo, este torneio excedeu as espectativas, foi um dos torneios que 

mais satisfação me deu realizar e participar, pelo fato de ser com alunos do 5º e 

6º ano foi uma experiência única.  
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Fig. 11 – Torneio de Futsal  

 

4.2.7. Atividades de Desporto Adaptado 

Ao longo do ano, o NE realizou duas atividades de desporto adaptado 

junto das nossas turmas, com a finalidade de promover e sensibilizar os nossos 

alunos sobre as pessoas portadoras de deficiência e as modalidades adaptadas 

para eles. 

 

4.2.7.1. Goalball 

Uma ideia que surgiu em reunião do NE com o PC e que pareceu muito 

interessante, foi efetuar nas nossas aulas, uma atividade de Goalball, com os 

nossos alunos. Esta ideia surgiu com o intuito de realizar uma atividade 

enriquecedora, e para comemorar o dia internacional das pessoas com 

deficiência (dia 3 de Dezembro).  

Esta atividade foi aguardada por mim com enorme expectativa, pela 

importância que assume desenvolver atividades e ações de sensibilização com 

este cariz, para dar a conhecer a realidade das pessoas portadoras de qualquer 

tipo de deficiência e dos desportos adaptados. 

Durante a minha licenciatura, tive a unidade curricular de desporto 

adaptado, pelo que não tive dificuldade quanto às regras da modalidade. 

É importante agradecer ao professor Rui Corredeira, da FADEUP, por se 

ter demonstrado acessível e prestável, uma vez que disponibilizou o material 

necessário para a realização da atividade, concretamente as bolas de Goalball. 
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Quanto às vendas para os olhos, o NE criou vendas de pano, que 

posteriormente ficaram na EEP para atividades futuras deste género. 

Relativamente à marcação dos campos, o NE utilizou fita-cola de pintura. 

A utilização deste género de material não era nova para mim, uma vez que já o 

utilizava na didática de voleibol, no primeiro ano do MEFEBS. 

A atividade realizou-se no dia 3 de Dezembro, no auditório, uma vez que 

este apresentava as melhores condições para a sua realização (pouco ruído e 

piso em madeira). Iniciei a atividade com uma apresentação, recorrendo ao 

powerpoint e a vídeos, quer para sensibilizar os alunos para a deficiência visual, 

quer para explicar as regras e a dinâmica do jogo. De seguida realizaram-se 

jogos entre alunos, em dois campos. Aqui houve a formação de equipas. As que 

ficavam de fora, realizavam tarefa de árbitros, de ajuda e preenchimento das 

grelhas de pontuação. No entanto, durante os jogos, tive de várias vezes chamar 

a atenção dos alunos para não fazerem muito barulho, uma vez que é uma 

modalidade que exige silencio.    

Terminada a atividade foi possível ver a face feliz dos alunos, o que me 

deixou deveras orgulhoso e satisfeito. Acho que lembrei uma realidade aos 

alunos muito importante, e sobretudo, que mais do que olharmos para as 

limitações de cada um devemos olhar para as potencialidades de cada individuo. 

A nível pessoal, senti que aprendi bastante com esta atividade, quer num 

melhor conhecimento do que é o jogo do Goalball, quer na melhor compreensão 

das características das pessoas com necessidades educativas especiais (NEE). 

Penso que este tipo de atividades deve ser desenvolvido com maior 

frequência. Não é necessário dinheiro, perder muito tempo, mas apenas boa 

vontade e amor a uma causa.  

 

4.2.7.2. Basquetebol em Cadeira de Rodas 

Uma outra atividade que o NE decidiu realizar com a finalidade de 

promover o desporto adaptado junto das nossas turmas, foi o Basquetebol em 

Cadeira de Rodas. Para esta atividade contamos com a presença da equipa 

Campeã Nacional em Basquetebol em Cadeira de Rodas – a APD – Braga. 
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Para que esta pudesse ser realizada, o meu NE tomou a iniciativa de 

contactar, pessoalmente, a APD de Braga, por acreditar que este contacto 

poderia fazer toda a diferença. Os responsáveis daquela instituição mostraram-

se, desde logo, recetivos à nossa proposta, pelo que, após uma “negociação” de 

ambas as partes, ficou estipulado que esta atividade se desenvolveria no dia 6 

de Março, sexta-feira, desde das 10:10h às 16:50h, garantindo que a atividade 

sucedesse às aulas de cada elemento do NE. 

É importante agradecer a diretora da EEP, Dr.ª Rosalina Pinheiro, por se 

ter demonstrado acessível e prestável, uma vez que se prontificou a colaborar 

no almoço dos atletas da APD, algo que me deixou bastante satisfeito. 

Antes de iniciarmos a atividade, dirigi-me aos alunos para lhes explicar o 

que se iria realizar e apresentar os convidados.  

Entretanto, o treinador da equipa da APD teve a palavra e explicou as 

principais regras do jogo e fez, também referência, à forma de utilização da 

cadeira de rodas, bem como às regras de segurança. Em seguida, houve 

pequenas demonstrações de movimentos com e sem bola por parte dos 

basquetebolistas em cadeira de rodas, com o intuito de demonstrar aos alunos 

todas as potencialidades que são possíveis de atingir mesmo em cadeira de 

rodas. 

Esta modalidade segue, no essencial, as regras do basquetebol praticado 

em pé. Acresce, no entanto, maior agressividade, mais rapidez, algumas formas 

de contacto impossíveis no basquetebol praticado em pé e, acima de tudo, a 

garra que queremos e que, normalmente cativa as pessoas que praticam pela 

primeira vez. 

Concluída esta primeira etapa, e como toda a turma queria participar, ela 

foi dividida em grupos e todos tiveram a oportunidade jogarem com os atletas da 

APD. A troca das equipas procedeu-se ao fim de 10 minutos, tempo suficiente 

para que os alunos experienciassem esta modalidade e que todos o pudessem 

fazer, com o propósito de proporcionar esta experiência ao máximo de alunos 

possível. 
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Esta atividade foi direcionada apenas às turmas do NE, mas ainda assim, 

ao final desta atividade, contamos com a presença de alguns alunos das turmas 

que estavam a ter EF no pavilhão, no momento. 

Ao longo da atividade, pode observar o contentamento dos atletas da 

APD, uma vez que os vários jogos realizados despertaram enorme entusiasmo 

e curiosidade dos alunos. 

Concluindo, o objetivo com esta atividade foi o de dar a conhecer aos 

alunos outras realidades, proporcionando uma interação com as mesmas, 

sensibilizando-os para a vida e enriquecendo, assim, a sua formação. De igual 

modo, apesar de saber que este tipo de iniciativas tem vindo a aumentar, e que 

a APD tem participado em várias, espero conseguir fazer com que os atletas 

portadores de deficiência física pudessem, também, sentir-se acarinhados e 

incluídos no seio escolar. Penso que isso foi conseguido até porque houve vários 

momentos de interação entre os convidados e os alunos da EEP. 

Pessoalmente, senti que foi uma atividade muito gratificante e 

proporcionou-me um melhor conhecimento do que é o jogo do Basquetebol em 

cadeira de rodas. 

São este género de iniciativas que tornam o processo de formação muito 

mais rico, assim como me fazem sentir orgulho em ser professor e cada vez mais 

convicto desta minha opção. As relações humanas que se estabelecem são 

fundamentais e a diversidade de situações, de mentalidades, de capacidades e 

de condições que existem, fazem toda a diferença. 
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Fig. 12 – Basquetebol em Cadeira de Rodas 

 

4.2.8. Ações de Formação 

O departamento de EF da EEP já tem a tradição de organizar ações de 

formação destinadas a todos os professores e PE’s de EF da EEP. Promovendo 

a partilha de saberes disciplinares entre pares, para o enriquecimento do 

departamento de EF.  

 

4.2.8.1. Dança 

No dia 8 de Outubro decorreu a ação de formação de dança, no auditório 

da EEP. Esta foi orientada pela professora chefe do departamento de EF.  

Foi uma formação muito abrangente, onde foram referenciadas desde da 

dança aeróbica, às danças Sociais, Cha Cha Cha, Merengue, Samba de Salão 

e Jive, possibilitando deste modo apreender diferentes estratégias de 

aprendizagem, progressões pedagógicas e como dinamizar coreografias. 

Relativamente à duração da formação, esta foi muito curta. Perante a 

extensão dos conteúdos programáticos que se estende pelos diferentes níveis 

de ensino, a abordagem da dança necessitaria de mais tempo de exercitação no 

sentido de colmatar as lacunas na formação inicial dos docentes. No entanto, saí 
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da formação bastante mais esclarecido e elucidado quanto à compreensão e 

ensino da dança, mas ainda gostaria de ter mais contactos com o ensino desta. 

Considero que nem sempre é de fácil abordagem a dança na escola. Este 

pressuposto está ligado a questões culturais, à obrigatoriedade de interação 

entre géneros e à existência de heterogeneidade dos mesmos em algumas 

turmas e também ao facto de alguns docentes não terem experienciado a área 

na formação inicial, o que lhes confere algum desconforto face à exposição. Por 

esse motivo, as ações de formação são fundamentais de forma a colmatar 

lacunas na formação dos professores ou para “reciclar” conhecimentos.  

 

4.2.8.2. FitSchool 

O departamento de EF demonstrou, desde do início do ano, interesse em 

realizar uma ação de formação sobre o treino funcional (TF), com o professor 

Rui Garganta, da FADEUP, como convidado. Uma vez que este era um tema 

que eu demonstrava grande entusiasmo, fiquei a cargo de organizar a ação de 

formação e de convidar o professor Rui Garganta. 

Assim, no final do 1º período, realizou-se uma ação de formação sobre o 

FitSchool., no auditório da EEP, com a presença do professor Rui Garganta e do 

professor José Soares, da empresa Prosport. 

Uma vez que estava a meu cargo a organização da formação, fiquei 

incumbido de receber os professores convidados e de organizar o material 

necessário para a atividade entre outras coisas. 

Após uma breve apresentação pelo professor Rui Garganta, sobre o que 

é o TF e em que consiste a bateria de testes FitSchool., passou-se a sua 

demonstração. 

Foi incrível constatar a quantidade de exercícios de TF que podem ser 

feitos nas aulas, a fim de desenvolver a aptidão física (AptF), que para além 

disso ocupam pouco espaço e material. 

Relativamente à bateria de testes FitSchool, é uma nova bateria de testes 

que pretende avaliar a AptF dos alunos, através de vários exercícios centrados 

no TF. Esta foi desenvolvida pelo professor Rui Garganta e pretende substituir a 
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bateria de testes do Fitnessgram que atualmente predomina nas escolas, que 

segundo a opinião do professor Rui Garganta se encontra desatualizada. 

Para meu grande contentamento, os professores intervenientes da 

Escola, demonstraram grande interesse e curiosidade sobre como podiam 

realizar o TF e os testes nas suas aulas. 

Concluindo, acho que a ação de formação correu bem e fiquei satisfeito 

pelos elogios de alguns professores sobre o meu desempenho. Saí da formação 

bastante mais esclarecido e elucidado quanto à compreensão da bateria de 

testes e como abordar o TF nas aulas.  

É importante referir que esta formação foi muito importante para o meu 

EP, uma vez que o meu estudo de investigação-ação, se centrou na bateria de 

testes FitSchool. 

 

 

Fig. 13 – FitSchool 

 

4.2.8.3. Pilates 

No dia 28 de Abril decorreu a ação de formação de pilates, no auditório 

da EEP. Esta foi orientada por uma professora de EF da EEP.  

Apesar de já ter contatado com pilates nos ginásios, através da formação 

relembrei e aprendi novos exercícios básicos, diferentes formas de conjugação 

e as sequências a adotar.  

A formadora salientou os pormenores que os professores se devem 

centrar ao lecionarem pilates. E demonstrou-se disponível para qualquer 
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esclarecimento ou partilha de materiais, sempre que os colegas acharem 

necessário. 

Foi uma formação de enriquecimento, uma vez que os exercícios de 

pilates podem ser inseridos nas aulas de EF através do trabalho da AptF.  

No entanto, senti que o tempo da formação não foi suficiente para 

aprender e consolidar os conhecimentos transmitidos. Requer da minha parte 

uma exercitação regular dos movimentos para poder evoluir e consolidar as 

matérias. 

 

 

Fig. 14 – Pilates 

 

4.2.9. Workshops de Dança 

Ao longo do ano participei em dois workshops de dança, destinados à 

comunidade escolar.  

 

4.2.9.1. Workshop de Dança 

No dia 29 de Outubro decorreu o workshop de dança, no pavilhão da EEP. 

Este foi organizado pela associação de estudantes em colaboração com o núcleo 

experimental de dança. 

A convite do PC participei no workshop, vivenciando a relação que a 

escola tem com a comunidade estudantil.  

A atividade contou com uma elevada percentagem de participantes, 

destacando os alunos e professores que se encontravam a exercer a sua 



- 93 - 
 

atividade letiva no espaço de EF, para além de um grupo de alunos de diversas 

turmas e alguns professores de  EF. 

A atividade iniciou com a professora chefe do departamento de EF a 

agradecer a presença dos colaboradores e participantes. De seguida, apelou 

para a sensibilização dos alunos no sentido de abraçar a dança dando a 

conhecer o núcleo experimental de dança, com todos os géneros que o compõe 

e as respetivas coordenadoras, ressalvando que será um ensino entre pares sob 

a sua coordenação. Isto é, o núcleo experimental de dança, é constituído por 

vários géneros de dança, Dance Fusion, Street Jazz, Contemporâneo e Hip Hop. 

Cada dos quais é coordenado por alunos da EEP que apresentam grande talento 

e experiência no respetivo género. 

A parte prática funcionou como uma “viagem pelos géneros de dança” que 

cada umas das coordenadoras realizou uma demonstração, com interação e 

participação ativa do público, que respondeu de forma positiva aos diferentes 

desafios que se iam lançando. 

Com toda a franqueza admito que a dança não é o meu ponto forte. No 

entanto, gostei muito da atividade e participei ativamente juntamente com o 

público. 

 

4.2.9.1. Workshop de Danças Urbanas 

No dia 28 de Janeiro decorreu o workshop de danças urbanas, no 

auditório da EEP. Este foi organizado pela associação de estudantes, que 

convidou a instrutora da Magna Move.  

A atividade contou com a participação dos alunos e respetivos 

professores que se encontravam a exercer a sua atividade letiva no espaço de 

EF, para além do meu NE e o PC. 

A atividade desenrolou-se com a abordagem dos vários estilos que 

compõe as danças urbanas, desde o Old School , Funk, Hip Hop, Freestyle e 

House Dance. Aqui foi possível ver a grande interação que a instrutura teve com 

os participantes, que foi fundamental para o sucesso da atividade. 
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De todos os géneros de dança que foi abordando ao longo do ano letivo, 

o que gostei mais foi este. Pois permitiu-me maior liberdade de movimento e 

incluía músicas mais motivantes. 

Sem dúvida que foi um ano repleto de formações de dança. Que 

ampliaram a minha visão e vivências da dança. 

 

 

Fig. 15 – Workshop de Danças Urbanas 

 

4.2.10. Snagolfe 

No dia 12 de Maio, realizou-se uma atividade sobre Snagolfe, na Escola 

EB 2,3 que pertence ao agrupamento da EEP. Esta atividade foi destinada aos 

alunos do 2º ciclo, com o intuito de divulgar o Snagolfe, fomentando o gosto pela 

sua prática e aumentar o incentivo à participação dos alunos.  

Ela foi organizada e apresentada por dois professores representantes da 

Associação Portuguesa de Snagolfe (APS), que percorreram cada aula de EF, 

desenvolvendo várias formas de jogo do Snagolfe.  

A convite da professora da Escola EB 2,3, fui participar na atividade, 

enquanto esta decorria na minha turma partilhada, 6ºC. 

O Snagolfe é um jogo que se pode praticar em qualquer lugar. Joga-se 

com o material de SNAG ou similar, em que se utiliza 2 tacos, bem como as 

bolas de SNAG, com o objetivo de colocar a bola colada na bandeira utilizando 
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o menor número de tacadas. É também apropriado como forma de evoluir para 

o Golfe formal 

Após uma breve explicação pelos professores, sobre os conceitos básicos 

e das regras do Snagolfe, realizou-se uma parte prática, em que existiam várias 

estações, cada qual com um objetivo diferente, que apesar disso desenvolvia as 

habilidades e proporcionava grande divertimento aos alunos. 

Aproveitando a minha presença, ajudei os professores na tarefa de instruir 

e fornecer FB’s e gerir a organização e disposição dos alunos pelas estações.  

Esta era uma modalidade nova para mim, no entanto, muito similar ao 

golfe, o que tornou fácil assimilar os seus princípios.  

É um jogo muito apropriado para desenvolver com os alunos, 

principalmente os mais novos, como o 2º ciclo. Pois é um jogo que desenvolve 

bem as capacidades coordenativas e proporciona muita diversão e entusiasmo 

nos mais novos. 

 

 

Fig. 16 – Snagolfe 

 

4.2.11. Aula Aberta de Krav Maga 

No dia 29 de Maio, realizou-se uma Aula Aberta de Krav Maga, que 

decorreu no horário da aula de EF da minha turma, que contou com a 
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participação de três turmas e os respetivos professores que estavam a ter aula 

de EF, no momento, para além da minha turma. 

No 1º período expressei o desejo de realizar uma atividade relacionada 

com as modalidades de luta, optando pelo krav maga, visto que este é uma arte 

de autodefesa, que se revela útil, interessante e fácil de aprender.   

Para que esta atividade pudesse ser realizada, tomei a iniciativa de 

contactar, pessoalmente, o grupo de krav maga, do grupo magna. Contactando 

com o instrutor Constatino, que demonstrou-se, desde logo, recetivo à minha 

proposta, pelo que, após uma “negociação” de ambas as partes, ficou estipulado 

a realização da atividade no 3º período. 

Como organizador, recebi e acompanhei pela EEP, o instrutor 

Constantino, que chegou acompanhado pelo seu assistente, o instrutor Pires  

Para minha admiração e satisfação a atividade contou com a presença de 

um professor externo, o professor Mendes, que quis participar, dado que tinha 

observado os cartazes da atividade (Anexo II) que divulguei, para além de ser 

praticante de judo. 

Antes de iniciar a atividade, dirigi-me aos alunos para lhes explicar o que 

se iria realizar e apresentar os convidados. Entretanto, o instrutor teve a palavra 

e explicou a origem e no que consiste o krav maga. 

Em seguida, realizou-se a parte prática, em que primeiro o instrutor e o 

assistente exemplificaram diversas sequências, indicando sempre os 

pormenores mais relevantes e de seguida os alunos praticavam com os colegas. 

Como praticante de artes marciais, tive facilidade em assimilar as 

sequências, por isso consegui ajudar os alunos na realização das mesmas. 

Considero que a atividade resultou muito bem, visto que, ao longo da 

atividade, pude constatar o contentamento dos alunos, quer dos professores 

presentes. Por certo, para muitos dos participantes aquele foi o primeiro contacto 

que tiveram com artes de autodefesa. 

Na minha opinião, a realização de atividades deste género é importante, 

uma vez que permitem incutir princípios importantes aos jovens, como a cortesia, 

a integridade, a perseverança e o autocontrolo, além de ser um meio de inclusão. 
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Fig. 17 – Aula Aberta de Krav Maga 

 

4.2.12. Atividades de Treino Funcional 

Ao longo do ano letivo, realizei duas atividades do TF destinada aos 

alunos, com a finalidade de divulgar e promover o trabalho da AptF através do 

TF. 

 

4.2.12.1. Atividade de Treino Funcional  

No dia 21 de Maio, realizou-se, durante toda a manhã, várias atividades 

desportivas na EEP, com a finalidade de receber os alunos do 5º ano e os do 3º 

ciclo da Escola EB 2,3 que pertencem ao agrupamento da EEP. Isto adveio da 

realização do exame nacional de matemática do 6º ano, na Escola EB 2,3. 

Dado o trabalho que tinha vindo a desenvolver com o núcleo experimental 

de TF, fui convidado pelo departamento de EF para realizar uma atividade de 

TF. 

A organização da atividade seguiu a mesma linha de organização do 

núcleo experimental de TF: trabalho realizado em circuito, controlado por tempo 

e realizado a pares, em que um realiza e outro descansa.  

No entanto, na organização da atividade, tive de ter em consideração a 

faixa etária dos alunos a que se destinava, bem como o seu propósito, nesse 
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sentido, propôs exercícios simples sem deixar de serem dinâmicos e 

minimamente desafiantes. 

Realizei a atividade com diversos grupos, ao longo da manhã, apesar 

disso a dinâmica foi sempre a mesma em cada grupo, ou seja, iniciava por 

explicar o que era o TF e como se realiza trabalho de circuito, seguido da 

demonstração dos exercícios. 

Concluindo, a atividade excedeu as minhas espectativas, já que os alunos 

demonstraram grande entusiasmo e motivação ao realizar o TF.  

Pelo que consegui constatar o trabalho de TF resulta muito bem com os 

alunos do 2º e 3º ciclos, principalmente com os do 2º ciclo, que demonstram 

maior motivação perante o desafio. 

 

4.2.12.2. Aula de Treino Funcional a turmas do Secundário 

A convite da professora chefe do departamento de EF, realizei, no dia 28 

de Maio uma aula de EF direcionada para o TF. Este convite adveio ao trabalho 

que tinha vindo a prestar com o núcleo experimental de TF, para além suceder-

se da junção de três turmas que estavam a ter EF, em que uma parte ficou no 

pavilhão e outra realizou TF no auditório, que por sua vez resultou na 

participação de 19 alunas no TF. 

A organização da atividade seguiu a mesma linha de organização do 

núcleo experimental de TF: trabalho realizado em circuito, controlado por tempo 

e realizado a pares, em que um realiza e outro descansa.  

Na minha opinião, a aula correu bem, visto que as alunas aceitaram bem 

o desafio colocado, demonstrando-se na sua grande maioria motivadas para a 

sua realização e curiosidade sobre o TF. 

No entanto, consegui constatar que o trabalho da AptF através do TF, com 

os alunos do secundário é aceite com menor entusiasmo e motivação ou mesmo 

recusado por alguns alunos, em comparação com os alunos do 2º e 3º ciclos. 
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4.2.13. Núcleo Experimental de Treino Funcional 

A ideia do núcleo experimental de TF surgiu no decurso do estudo de 

investigação-ação e como forma de alcançar uma maior intervenção na EEP, 

reforçando o meu papel na escola. 

O núcleo experimental de TF arrancou em Março, final do 2º período, até 

ao final das aulas, em Junho, as quartas-feiras das 17H até as 18:30H. 

Finalizando com uma média de 6 alunos por treino. O que na minha perspetiva 

foi satisfatório, visto que havia algumas modalidades do DE, que obtiveram 

menos sucesso.  

Antes de iniciar os treinos, foi necessário realizar primeiro a sua 

divulgação. Com a orientação do PC, criei o cartaz do núcleo experimental de 

TF (Anexo III), que afixei em vários pontos da EEP e divulguei-o aos professores 

de EF que por sua vez informaram os alunos.  

A organização da atividade seguiu os princípios do TF e do treino 

intervalado de alta intensidade (HIIT), onde realizei diversos exercícios em 

circuito, controlando pelo tempo. 

É importante referir que a música desempenhou um papel fundamental 

nos treinos. Em todos os treinos colocava música, de modo a dinamizar e motivar 

os alunos na realização dos exercícios, com a obtenção de excelentes 

resultados. Além disso, deixei aos alunos a opção de escolherem as músicas se 

assim o quisessem. 

Inicialmente, tive o cuidado de planear os treinos, no entanto, rapidamente 

este se tornava inapropriado, visto que ao longo dos treinos, os alunos que 

participavam nem sempre eram os mesmos. 

Por conseguinte, não pude evoluir muito a complexidade dos treinos, visto 

que era necessário os alunos comparecessem com regularidade aos treinos, 

para que obtivessem adaptação fisiológica ao exercício quer desenvolvessem a 

coordenação.  

Por outro lado, era necessário conhecer as qualidades e dificuldades dos 

alunos, de forma a planear o treino devidamente, no entanto, a tarefa de planear 

os treinos era fundamental como linha orientadora, mesmo que tivesse de lidar 

com os imprevistos.  
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Ao longo dos treinos, fui lidando melhor com os imprevistos, melhorando 

a minha capacidade de adaptação, à medida que eles que iam surgindo nos 

treinos, conseguindo de treino para treino improvisar exercícios e a organização 

do treino, de forma mais apropriada e contextualizada. 

Foi essencial, ao longo dos treinos, uma sensibilidade enorme em lidar 

com os alunos, visto que estes só apareciam se quisessem. Por essa razão 

tentei sempre motiva-los através de FB’s positivos e conversas informais de 

forma a proporcionar um ambiente mais descontraído. É importante ter em 

mente, que um dos objetivos é proporcionar aos alunos o gosto pelo exercício 

físico. 

Relativamente aos alunos que chegavam pela primeira vez, apesar da 

preocupação em motivá-los e sensibilizá-los para os exercícios e a dinâmica do 

treino, necessitava de realizar o treino com um nível de dificuldade menor, caso 

contrário os alunos iriam ficar desmotivados, devido ao insucesso. 

Os alunos que compareciam com maior regularidade obtiveram uma 

evolução significativa. Assim, de modo a manter e/ou aumentar a motivação 

deles, em certos treinos foi colocando novos desafios especificamente para eles, 

isto é, numa determinada estação eles realizavam uma variante com maior 

dificuldade. 

Os treinos decorriam no auditório, no entanto, este espaço demonstrou-

se muito “abafado”, o que originava rapidamente o estado de fadiga nos alunos. 

Em consequência desse facto, tentei sempre que possível realizar os treinos no 

pavilhão, quando este se encontrava disponível. 

Concluindo, esta experiência fez-me crescer a nível pessoal e 

profissional, em que desenvolvi as minhas capacidades de relacionar e instruir 

os alunos, aprendi a criar um melhor clima, que neste caso é no contexto de DE 

e desenvolvi satisfatoriamente a minha forma de lidar com os imprevistos. 

Quero antes de mais agradecer aos alunos que participaram nos treinos, 

com os quais fui criando uma relação amizade muito positiva, à medida que os 

treinos se foram desenrolando e que contribuíram imenso para a minha evolução 

enquanto PE. 
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Fig. 18 – Núcleo Experimental de Treino Funcional 

 

4.2.14. Treinos para os pré-requisitos 

No 2º período, a pedido de uma professora da EEP orientei um ex-aluno 

da EEP, que queria realizar os pré-requisitos de desporto, e se o mesmo podia 

realizar os treinos do núcleo experimental de TF. 

Após o primeiro treino que o aluno realizou no núcleo experimental de TF, 

constatei que este estava em “baixo de forma”. Além disso, não treinava 

devidamente para os pré-requisitos. 

No entanto, o aluno demonstrava intenção de realizar os pré-requisitos na 

2ª fase, no ISMAI, que se realizariam em meados de Julho, o que permitia tempo 

suficiente, para o preparar devidamente 

Assim sendo, o aluno frequentou os treinos do núcleo experimental de TF, 

nos quais desenvolvia a sua AptF, além disso, foi necessário realizar 

semanalmente um treino individual com o aluno, na EEP, no qual se exercitaram 

os conteúdos de ginástica, nos quais o aluno apresentava sérias dificuldades.  

Esta dinâmica de treinos durou entre o 2º período até ao final do 3º 

período, momento em que terminaram os treinos do núcleo experimental de TF. 

Após o final do 3º período, como não decorriam aulas, as instalações 

desportivas encontravam-se livres e foi possível realizar mais treinos na EEP, 
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desse modo começaram a realizar-se três treinos por semana, até à data dos 

pré-requisitos. 

Relativamente aos treinos individuais com o aluno, eles tinham a duração 

de 2 horas, nas quais exercitava os elementos gímnicos e posteriormente a 

coreografia de ginástica e o salto entre mãos. Além disso, abordou-se o salto em 

comprimento para a caixa da areia e alguns itens dos desportos coletivos. 

Quanto as restantes componentes dos pré-requisitos (natação, corrida, 

etc.) o aluno treinava individualmente, fora da escola. No entanto, através de 

conversas informais com o aluno, ficava a par dos seus progressos e ia 

orientando e explicando como devia treinar e descansar, de modo a obter os 

melhores resultados. 

No final, fiquei orgulhoso com o sucesso obtido, visto que, o aluno ficou 

apto nos pré-requisitos. 

Concluindo, penso que um professor não se deve limitar a lecionar aulas 

ou realizar atividades. Mas sim demonstrar vontade em ajudar e orientar os 

alunos. 

O trabalho realizado com este aluno revelou-se como um dos trabalhos 

que mais horas despendeu, na realização do EP, chegando a ir além do ano 

letivo. No entanto, sinto-me realizado pelo empenho, dedicação e superação que 

o aluno demonstrou ao longo deste projeto, para além disso sei, que o aluno irá 

recordar-me como aquele professor que o ajudou quando ele mais necessitava.  

 

4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

Esta área de desempenho está ligada, essencialmente, às questões que 

possam contribuir para o desenvolvimento da minha competência pessoal e 

profissional, fomentando a necessidade de uma aprendizagem constante e 

permanente, da renovação e atualização de saberes e conhecimentos, assim 

como de um sentido e desejo de transcendência diários. De acordo com Matos 

(2014a, p.7) “engloba atividades e vivências importantes na construção da 

competência profissional, numa perspetiva do meu desenvolvimento ao longo da 

vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade profissionais, 

a colaboração e a abertura à inovação”. 
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Segundo as normas orientadoras do EP, a área do desenvolvimento 

profissional tem como objetivo “perceber a necessidade do desenvolvimento 

profissional partindo da reflexão acerca das condições e do exercício da 

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

desenvolvimento profissional” (Matos, 2014a, p. 7).  

Ao longo do EP, realizei diferentes tarefas que possibilitaram o meu 

desenvolvimento profissional. Pelo já exposto ao longo deste relatório, exigiu um 

grande domínio e aplicabilidade de todos os conhecimentos adquiridos ao longo 

da minha formação, mas também uma grande capacidade de adaptação e de 

disponibilidade para colmatar as lacunas dessa mesma formação. Tudo isto em 

prol da minha verdadeira identidade enquanto Professor, de uma melhor 

capacidade de resposta à exigência de diversas situações, assim como da maior 

competência e desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

4.3.1. Projeto de Formação Individual 

O Projeto de Formação Individual (PFI) representou uma das principais 

tarefas que realizei no EP. 

Através do PFI, consegui redigir e refletir sobre as minhas expetativas 

para o EP, contribuído para no início do EP, perceber o meu estado atual 

relativamente as minhas maiores dificuldades, objetivos e estratégias. Esta 

reflexão permitiu-me obter um panorama geral do contexto de EP e delinear 

objetivos a realizar no EP, o que permitiu saber o meu papel concreto na escola 

(Savater, 1997). 

Através dele, estabeleci uma cronologia das atividades e afazeres que me 

competiam realizar, servindo de guia ao longo desta fase tão importante. Apesar 

de ser elaborado numa altura em que ainda não tinha bem a perceção do que 

se pretendia com o EP, das novas ideias que surgiram e dos reajustamentos 

efetuados, ele permitiu-me logo no início do ano, ter uma “visão” muito 

abrangente sobre o EP e direcionar a minha ação enquanto PE sempre que 

surgiam dúvidas. 
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Posteriormente, efetuei uma apresentação formalizada do meu PFI, 

perante o meu NE, o PC e o PO, em que apresentei o estudo de investigação-

ação que pretendia realizar. 

A elaboração do PFI foi fundamental no início do EP, de modo a obter o 

FB do PC e do PO, sobre as atividades e o estudo de investigação-ação que se 

pretendiam realizar, ou seja, o PFI serviu de “mapa” e o PC e o PO foram a 

“bússola”.  

De acordo com Marques (2001), quando os objetivos e as metas são 

devidamente formulados de forma concreta e clara, torna-se mais fácil 

compreender que atividades se devem escolher. Um bom plano deve antecipar 

os problemas que possam surgir e estar preparado para eles levando em 

consideração os recursos e o tempo disponível. Além disso um professor deve 

saber lidar com os imprevistos realizando as alterações necessárias no plano. 

Em suma, embora no início do EP, a elaboração do PFI ter-se revelado 

árdua pelas inúmeras dúvidas que suscitou e tenha sofrido reformulações na 

calendarização das atividades devido a imprevistos, é deveras importante 

organizar e planear todo o que se pretende realizar, para que os objetivos sejam 

atingidos devidamente. 

 

4.3.2. Observação das aulas 

“A observação pode contribuir para fazer a rutura metodológica que se 

impõe num curso de formação de professores, entre o passado de aluno e o 

futuro de professor, consciencializando-se o aluno para a necessidade de saber 

observar para aprender a ensinar” (Serafini & Pacheco, 1990, p. 2). 

Sendo a observação um dos aspetos fundamentais da prática do 

Professor de EF, o ato de observar tornou-se fulcral no meu desenvolvimento 

profissional. 

Segundo as normas orientadoras do EP, cabe ao professor estagiário 

elaborar planos de observação sistemática e realizar as respetivas observações 

de um mínimo de 10 aulas de cada colega estagiário e de 6 aulas do professor 

cooperante ou outro professor da escola (Matos, 2014a, p. 5). 
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Segundo Serafini e Pacheco (1990, p. 3), as observações que o professor 

realiza da aula levam “a uma reflexão, isto é, a uma consciencialização de 

dificuldades, de problemas e de alternativas possíveis”. E por sua vez, segundo 

os mesmos autores, “tudo o que o professor decide depende, direta ou 

indiretamente, da observação que realiza, da leitura que faz de uma determinada 

situação e o modo como a interpreta”. 

Neste sentido, além de termos outra perceção daquilo que se passa 

durante a aula, podemos registar exercícios novos, estratégias eficazes, FB’s 

assertivos e úteis e atitudes corretas do professor. Por isso procurei desde cedo, 

diagnosticar aspetos do saber e do saber fazer profissional que poderiam ser 

adotados ou melhorados para as minhas aulas. 

Com a finalidade de realizar as observações, foi acordado entre o NE e o 

PC que se realizariam metade das observações sobre a forma de incidentes 

críticos e a outra metade sobre a forma de observação sistemática. Ambas as 

formas de observação incidiriam principalmente sobre o comportamento do 

professor. 

Quanto a observação sistemática, recorri ao registo de duração, para 

realizar a observação do comportamento do professor de forma a categorizar 

temporalmente o seu comportamento ao longo da aula, numa das seguintes 

categorias: instrução, FB, organização, afetividade positiva, afetividade negativa, 

Intervenções verbais dos alunos, observação e outros comportamentos. 

No entanto, optei por realizar observações de outros professores da EEP, 

envés de realizar sobre as aulas do PC, uma vez que já o acompanhava nas 

suas aulas. Achei pertinente realizar observações das aulas dos professores da 

Escola EB 2,3, que pertence ao agrupamento da EEP, no sentido de ter 

diferentes contextos (espaços e anos de escolaridade diferentes), o que por sua 

vez se tornou, numa experiência muito enriquecedora. 

Ao longo das observações efetuadas, desenvolvi a minha capacidade de 

observação, conseguia perceber os exercícios que melhor se adequavam aos 

alunos, os que mais os motivavam e o que podia alterar para que esse exercício 

tivesse mais sucesso e desse modo, fui conseguindo efetuar um transfer positivo 

para as minhas aulas, sobretudo na melhoria da minha linguagem, das 



- 106 - 
 

estratégias adotadas, no controlo dos meus alunos mantendo este dentro do 

meu campo de supervisão. 

De acordo com Estrela (1984), quando o professor “olha” para a sua turma 

na aula, não a “vê”, ou seja, ele não dispõe de instrumentos nem de 

metodologias de observação que lhe possibilitem detetar fenómenos de ordem 

pedagógica. Só quando o professor assume o papel de “observador” externo a 

aula é que se apercebe de certos atos e atitudes dos alunos, que provavelmente 

não se aperceberia ao lecionar a aula. 

 

4.3.3. Formação de campo de férias – REMIX 

Com vista o meu desenvolvimento profissional, durante o EP tive a 

oportunidade de realizar uma formação de monitores para campos de férias e 

espaços de lazer, concebida pela empresa REMIX, que se realizou nas 

instalações da FADEUP. 

Esta formação decorreu entre Novembro até Janeiro, com uma duração 

de 40 horas teóricas, mais a elaboração e realização de uma atividade. 

No início, inscrevi-me nesta formação devido as semelhanças que 

encontro entre um monitor de campo de férias e um professor, isto é, ambos 

trabalham com jovens de forma pedagógica, são responsáveis por estes e têm 

saber proporcionar atividades lúdicas. No entanto, ao longo da formação, foi 

constatando que existem mais semelhanças.  

A formação abrangeu um vasto leque de conteúdos, entre eles: 

organização e funcionamento de um campo de férias; prevenção de acidentes; 

psicopedagogia de grupos; expressão dramática; atividades lúdicas e 

desportivas; animação de um campo de férias e espaços de lazer. No entanto, 

ao longo das sessões, abordou-se mais temas. 

O formador, que era um representante da empresa REMIX, proporcionou 

um espaço aberto para discutir os temas, cheio de bom humor e com muita 

dinâmica. Pois este deve ser o perfil de um monitor que trabalhe com jovens. 

Ao longo da formação, verifiquei que muitos temas eram iguais aos que 

abordei ao longo da licenciatura e do mestrado, como as questões de gestão e 

de psicologia. Todavia, encontrei grandes semelhanças entre as relações que 
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existem entre um campo de férias e a escola, isto é a relação entre campo de 

férias e a escola, o monitor e o professor, o jovem participante e o aluno e em 

ambos existe o EE. 

A prova final da formação foi a concretização de uma atividade lúdica, no 

parque da cidade do Porto. Esta atividade foi desenvolvida em grupo, 

requerendo grande capacidade de organização, planeamento e espírito de 

grupo.  

Na minha opinião, este género de planeamento de uma atividade, 

assemelha-se muito com as que os professores de EF têm de realizar na escola. 

Concluindo, considero que esta formação e elaboração de atividade foi 

muito útil para o meu desenvolvimento profissional, pelo transfere que tem para 

a escola.  

 

 

Fig. 19 – Formação de campo de férias - REMIX 

 

4.3.4. Formação Rope Skipping 

A convite da professora de EF da Escola EB 2, 3, fui participar numa ação 

de formação de professores, sobre Rope Skipping. No entanto, esta ação de 

formação já andava a decorrer há várias semanas e só foi possível eu participar 

no penúltimo dia (o último era exame).  

Esta ação de formação decorreu no dia 06 de Março, nas Caldas das 

Taipas, em horário pós-laboral. Destinava-se a divulgar e a formar os 
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professores sobre o Rope Skipping, como nova modalidade desportiva na 

escola.  

Visto que era uma ação de formação com uma elevada carga horária, 25 

horas, abordava bastantes conteúdos: Conhecer o valor do salto à corda como 

atividade pedagógica, desportiva, de lazer e de promoção para a saúde; 

Perspetivar o Salto à Corda como uma atividade ao serviço dos professores para 

um desenvolvimento global dos alunos através da promoção de comportamentos 

e atitudes orientados para estilos de vida saudáveis; Desenvolver a abordagem 

do Salto à Corda numa perspetiva de integração curricular; Conhecer os 

conteúdos inerentes ao Salto à Corda; Realizar atividades de estruturação de 

estratégias do processo de ensino e aprendizagem; Promover o debate de 

conceções em torno dos conteúdos curriculares e especificamente no âmbito da 

expressão físico – motora. 

No entanto, não me foi possível abordar estes conteúdos todos nesse dia 

de formação. Porém a professora da Escola EB 2, 3, disponibilizou-me a 

documentação que já tinha e consegui entender melhor.   

Foi a minha primeira vez a participar numa ação de formação deste 

género. Os conteúdos eram abordados de uma forma prática e divertida, visto 

que é assim que os devemos transmitir aos alunos. A modalidade possui um 

modelo de cordas que desconhecia, que são mais apropriadas aos jovens, visto 

que são fáceis de manejar.  

Concluindo, considero que uma formação desta envergadura de horas é 

necessária, visto que as ações de formação que tive na EEP, pelo facto de serem 

só de duas horas, eram muito limitadas na quantidade de conteúdos e 

pormenores que podem abordar.  

Saí da formação com conhecimento novo sobre uma modalidade que 

pode ser abordada na escola e fiquei a conhecer a realidade das ações de 

formação para professores. 
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5. Estudo de Investigação – Ação: A implementação de um programa de 

treino funcional, nas aulas de educação física, com a finalidade de 

melhorar a aptidão física dos alunos, do ensino secundário. 

 

5.1. Resumo 

O presente estudo investigação-ação teve como principal propósito a 

implementação de um programa de treino funcional, nas aulas de Educação 

Física, com a finalidade de melhorar a aptidão física dos alunos do ensino 

secundário. Adicionalmente, procurou-se averiguar se existiam diferenças 

estatisticamente significativas ao nível do desempenho dos alunos 

intervenientes no programa de TF, quando comparado com o alcançado pelos 

alunos do grupo controlo.  

O programa foi implementado durante as aulas de Educação Física em paralelo 

com o ensino das modalidades previsto no planeamento anual.  

A amostra foi composta por dois grupos: o de intervenção, que foi alvo da 

aplicação do programa de treino durante as aulas de educação física, constituída 

por 29 alunos (15,45±0,63 anos), 8 do género feminino (15,63±0,52 anos) e 21 

do género masculino (15,38±0,67 anos) do género masculino; e o grupo de 

controlo, que frequentou as aulas de EF sem realizar o treino de aptidão física 

específica, constituído por 18 alunos (15,11±0,32 anos), 10 do género feminino 

(15,10± 0,32 anos) e 8 do género masculino (15,13±0,35 anos). 

A bateria de testes utilizada para a avaliação da aptidão física dos alunos foi o 

FitSchool.  

Para o tratamento estatístico dos dados, utilizou-se o programa Microsoft Excel 

2013.  

A estatística descritiva foi efetuada com base nas medidas de tendência central 

(média) e de dispersão (desvio padrão, mínimo, máximo e amplitude). 

Quanto à estatística inferencial, utilizou-se o Teste t medidas repetidas, que 

permite estabelecer uma comparação entre 2 resultados obtidos, em momentos 

diferentes, mas na realização do mesmo teste, pelo mesmo grupo. O nível de 

significaria foi fixado em p≤0,05 (intervalo de confiança de 95%).  
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Como principal conclusão salienta-se que a inclusão, nas aulas de Educação 

Física, de um programa de treino funcional melhorou significativamente a aptidão 

física geral dos alunos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: APTIDÃO FÍSICA, TREINO FUNCIONAL, FITSCHOOL, 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

5.2. Introdução 

O presente estudo de investigação-ação enquadra-se no contexto EP, no 

qual o PE de deve recorrer à investigação como forma de entender, informar e 

potenciar a sua prática de ensino na escola. Com o objetivo de “perceber a 

necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das 

condições e do exercício da atividade, da experiência, da investigação e de 

outros recursos de desenvolvimento profissional. Investigar a sua atividade em 

toda a sua abrangência (criar hábitos de investigação/reflexão/ação)” (Matos, 

2014, p. 7) 

A investigação-ação pode ser descrita como um estudo longitudinal em 

contexto, envolvendo ciclos de planificação, ação, observação e reflexão. Não 

se limitando a um só ciclo, tendo em conta que o objetivo desta metodologia é 

alcançar melhorias das práticas realizadas pelo professor – investigador, 

alterando-as de forma a dar resposta às dificuldades encontradas (Coutinho et 

al., 2009). 

Segundo Fernandes (2006) a investigação-ação é uma metodologia com 

dois objetivos, de forma a obter resultados nas duas vertentes: ação para obter 

mudança na comunidade e investigação para aumentar a compreensão por 

parte do investigador e da comunidade.  

O mesmo autor refere também, que a investigação-ação pode ajudar o 

professor a desenvolver estratégias e métodos de forma a adequar e melhorar a 

sua atuação, bem como, proporcionar técnicas e instrumentos de análise e 

recolha de dados.  

Além da importância inerente da reflexão na investigação-ação, esta “para 

ser investigação, tem de produzir conhecimentos novos, ser rigorosa na sua 
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metodologia e tornar-se pública a fim de que possa ser apreciada, avaliada, 

reproduzida, desenvolvida” (Alarcão, 2001, p.8). 

Partindo do exposto, o presente estudo investigação-ação teve como 

principal propósito a implementação de um programa de treino funcional (TF), 

nas aulas de educação física (EF), com a finalidade de melhorar a aptidão física 

(AptF) dos alunos, do ensino secundário. Adicionalmente, procurou-se averiguar 

se existiam diferenças estatisticamente significativas a nível do desempenho dos 

alunos intervenientes no programa de TF e comparar com o nível do 

desempenho dos alunos do grupo controlo. Recorrendo à bateria de testes do 

FitSchool para avaliar a AptF.  

A pertinência deste estudo surgiu depois de analisar as condições que a 

escola, em que decorreu o EP, proporcionava para a realização das aulas de EF, 

concretamente os espaços e o equipamento. Constatou-se que esta possuía 

espaços reduzidos para a realização das aulas de EF, no que resultava que 

alguns alunos ficassem em “espera”, visto que o espaço disponível não permitia 

a intervenção de todos, nomeadamente nas ocasiões em que se abordavam os 

jogos desportivos coletivos. Em alternativa aos alunos ficarem em “espera”, os 

professores de EF realizavam ocasionalmente circuitos de treino da AptF, nos 

espaços adjacentes, de modo que todos os alunos estivessem em atividade. Os 

circuitos de treino eram realizados recorrendo a equipamento específico (bosu, 

fitball, TRX, bola medicinal …), que a escola possuía. 

Assim, com a realização deste estudo pretendeu-se, para além de 

comprovar os benefícios que o TF tem na melhoria da AptF dos alunos, 

demonstrar como pode ser utilizado para preencher o tempo de espera dos 

alunos, nas aulas de EF. 

Com a finalidade de proporcionar melhorias na gestão das aulas de EF, 

foi entregue ao departamento de EF da escola, no final do estudo, um dossier 

que reunia toda a documentação necessária para a realização de circuitos de TF 

e para a avaliação da AptF através da bateria de testes do Fit School. 

A importância do desenvolvimento da AptF na escola está presente no 

Programa de EF do Ensino Secundário. Este refere que uma das finalidades da 
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disciplina de EF visa a melhoria da AptF dos alunos e pela melhoria do seu 

entendimento acerca de como consegui-la. 

Ainda referente a AptF, o Programa de EF do Ensino Secundário, 

considera a AptF, como um objetivo comum a todas as áreas e atividades, 

referindo que os alunos deverão ser capazes de “elevar o nível funcional das 

capacidades condicionais e coordenativas gerais, particularmente da resistência 

geral de longa e média duração, da força resistente, da força rápida, da 

flexibilidade, da velocidade de reação simples e complexa, de execução, de 

deslocamento e de resistência, e das destrezas gerais e específicas” e de 

“conhecer e aplicar diversos processos de elevação e manutenção da condição 

física de uma forma autónoma no seu quotidiano, na perspetiva da saúde, da 

qualidade de vida e do bem-estar” (Jacinto et al., 2001, pág. 14). 

Deste modo, a implementação de um programa de TF, visando a melhoria 

da AptF, assume especial relevância, uma vez que garante que as capacidades 

condicionais e coordenativas sejam desenvolvidas através de trabalhos 

específicos.  

Importa, antes de mais, estabelecer as diferenças entre alguns conceitos 

que são distintos e que implicam consequências diversas. 

Segundo Casperson et al. (1985) pode-se considerar a atividade física 

(ActF) como qualquer movimento corporal de qualquer tipo, produzido pela 

contração muscular e que leva a um dispêndio energético da pessoa. 

Englobando assim qualquer atividade do dia-a-dia (como limpar a casa, 

cozinhar, etc), sendo a natureza e o contexto da sua realização um fator 

secundário. 

O exercício físico é uma subcategoria da ActF, que é planeada, 

estruturada, na qual são efetuados movimentos corporais, com o objetivo de 

melhorar ou manter uma ou mais componentes da AptF (Caspersen et al., 1985) 

A ActF tem um papel fundamental em conjunto com outros 

comportamentos, promovendo um estilo de vida saudável (Pate et al. 1995),  

É fundamental que desde a infância se promova a ActF regular, que 

contribui para uma melhor qualidade de vida, no processo natural do 
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envelhecimento dos indivíduos, evitando que se instale um estilo de vida 

sedentário (Ferreira, 1999). 

De acordo com Martins (2005), a promoção da ActF logo na infância, 

conduz a uma diminuição da prevalência do sedentarismo, na idade adulta do 

individuo, o que contribui em larga escala para melhorar o nível de qualidade de 

vida. Assim sendo recomenda-se que os jovens realizem três ou mais sessões 

semanais de atividades, com duração de 20 minutos ou mais, requerendo níveis 

de exercício entre moderado e vigoroso, para além das atividades próprias do 

estilo de vida diário (Armstrong ,1998). 

Na Carta de Ottawa (OMS, 1986, p. 1) está declarado que "para atingir 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos 

devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso para 

a vida e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito 

positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades 

físicas.” 

Na perspetiva de Bento (1991) a saúde é uma consequência de uma 

relação, flexível, ajustada e ordenada, entre sujeito e o envolvimento, traduzindo 

assim um equilíbrio dinâmico entre as exigências do envolvimento e as 

possibilidades da pessoa. 

Quanto ao impacto da EF, esta pode funcionar como um contributo 

importante, no que concerne à aquisição de um estilo de vida saudável, em que 

a ActF e as práticas desportivas sejam incorporadas num estilo de vida saudável 

e se valorize a sua relação com a saúde (Costa, 1997). 

Relativamente ao conceito de AptF, ele tem sofrido inúmeras 

transformações com o decorrer do tempo (Seabra 1998). Que embora ligeiras, 

refletem diferentes preocupações dos epidemiologistas, pesquisadores das 

ciências do desporto e peritos da saúde pública (Malina, 1996). 

Segundo Maia, Lopes e Morais (2001), a AptF tem duas vertentes, uma 

mais relacionada com o rendimento desportivo-motor, onde são avaliadas um 

conjunto diversificado de componentes ou capacidades tais como a velocidade, 

força, resistência, entre outras e outra mais relacionada com a saúde onde são 



- 114 - 
 

habitualmente avaliadas a flexibilidade, a força, a capacidade cardiorrespiratória 

e a composição corporal. 

Assim surgem duas orientações diferenciadas que direcionam a definição 

de AptF para duas vertentes (Maia, 1996). Uma em que temos a AptF associada 

à saúde que está associada à prevenção da doença, através da redução adoção 

de um estilo de vida saudável, reduzindo os fatores de risco, por outro lado temos 

a AptF associada à performance, que está intimamente relacionada à 

capacidade de realização ótima de trabalho muscular, com atributos excelentes 

ao nível do desempenho das tarefas do quotidiano, na prática desportiva e 

maximização da performance atlética. 

Considerando o presente estudo, será conveniente assumir a definição de 

AptF direcionada para a saúde, como a mais correta. 

Assim, AptF pode ser definida como um estado de bem-estar, influenciado 

pelo estado nutricional, pela estrutura genética e pela frequente participação em 

várias atividades físicas de intensidade moderada a intensa, de forma 

permanente (Gallahue & Ozmun, 2001). 

Atualmente o sedentarismo tem criado pessoas não funcionais, incapazes 

de realizar movimentos básicos do ser humano, com desequilíbrios musculares 

crónicos e encurtamentos, levando assim a adaptações das estruturas físicas de 

todo o corpo. 

O conceito do TF atual surgiu no âmbito da reabilitação física, depois 

começou a ser utilizado pelo treino desportivo para aproximar o treino físico às 

exigências impostas pela especificidade do desporto e, hoje em dia, tem sido 

procurado no âmbito do exercício físico relacionado com a saúde (Garganta & 

Santos, 2015, p. 138). 

De acordo com Boyle (2004, p. 3), o TF “é um conjunto de movimentos 

que ensina os atletas a lidar com o seu peso corporal em todos os planos de 

movimento”. Este é também caraterizado por ser uma atividade multiarticular, 

multiplanar, enriquecida propriocetivamente, envolvendo desaceleração 

(redução de forças), aceleração (produção de forças) e estabilização, assim 

como um volume de instabilidade controlada e uma gestão da gravidade, das 

forças reativas do solo e dos momentos de força (Gambetta, 1999).  
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Ainda de acordo com Boyle (2004), o TF é um tipo de treino geral, ou seja, 

aplicável a qualquer modalidade, pois recorre a exercícios que englobam 

habilidades motoras simples como saltar, correr, rodar e agachar. Onde se pode 

ver presente na competição e atualmente faz parte dos programas de exercício 

físico, tanto em escolas, como em ginásios, visto que apresenta uma grande 

possibilidade de adaptação a diferentes realidades.  

Relativamente à competição, o TF revela-se de grande utilidade, pois 

“utiliza muitos conceitos desenvolvidos para melhorar a velocidade e a força, e 

poder melhorar o desempenho desportivo e reduzir a incidência de lesões” 

(Boyle, 2004, p. 2). 

O TF pode tornar-se uma alternativa interessante ao treino tradicional 

para melhorar AptF de forma integrada, ou seja, solicita tanto as capacidades 

condicionais como as coordenativas, focando-se no maior número de 

movimentos multiarticulares possível nos diversos planos de movimento 

(Gambetta, 2007). 

Apesar da visão atual do TF, ele originou-se do “treino em circuito”, que 

surgiu em 1953, por Morgan e Adamson na universidade de LEEDS, Inglaterra 

(Godoy, 1994). 

O TF atual pouco difere do treino em circuito tradicional. De acordo com 

Scholich (1994), este é um método de treino físico projetado para desenvolver, 

a AptF e cardiovascular geral. Além disso, engloba uma série de exercícios 

cuidadosamente selecionados e projetados para desenvolver, simultaneamente, 

numa sessão os principais grupos musculares: membros inferiores, core e 

membros superiores. 

Neste tipo de treino, os grupos musculares são alternados de uma estação 

para outra.  

Assim, enquanto um grupo muscular é submetido ao exercício, os 

restantes recuperam ativamente e o circuito inteiro é repetido diversas vezes 

consoante o tipo de atletas ou objetivo (Scholich, 1994).  

Gambetta (2007) define o treino em circuito como um treino intervalado 

de força, organizado em repetições ou por tempo (realizar um certo número de 



- 116 - 
 

repetições no menor tempo possível ou realizar o máximo número de repetições 

num tempo estabelecido). 

No TF atual utiliza-se o High Intensity Interval Training (HIIT), que é 

caraterizado pela alternância entre exercícios de alta intensidade (perto do 

VO2max) e períodos de baixa intensidade, que possibilitam ao corpo a 

eliminação do ácido lático do sangue e ao indivíduo recuperar para o próximo 

período de alta intensidade (Sorace, 2009). Deste modo, a sua organização e 

realização deve levar em consideração a duração e intensidade, da fase de 

trabalho e de descanso, bem como o número de repetições e séries a realizar 

(Billat, 2002). 

Quanto a avaliação da AptF, neste estudo recorreu-se a bateria de testes 

FitSchool. Esta é baseada em programas de TF e surgiu como alternativa à 

bateria de testes Fitnessgram (Garganta & Santos, 2015, p. 147). 

A bateria de testes FitSchool é constituída por um conjunto de teste que 

avaliam movimentos, ou seja, avalia padrões de movimentos básicos do ser 

humano como: saltar, agachar, lançar, tracionar, elevar uma carga do chão e 

equilibrar (Garganta & Santos, 2015, p. 148). 

 

5.3. Objetivo do Estudo 

Objetivo Geral 

Verificar o efeito da aplicação de um programa de TF em aulas de EF e a 

sua implicação na AptF dos alunos, do ensino secundário. 

Objetivos Específicos 

 Analisar e comparar os dois momentos de avaliação (1º vs 2º), em cada 

um dos grupos, intervenção e controlo, na sua totalidade e por género 

(feminino e masculino); 

 Verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas de cada 

teste, em cada um dos grupos, intervenção e controlo, na sua totalidade 

e por género (feminino e masculino). 
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5.4. Metodologia 

 

5.4.1. Caraterização da amostra 

A amostra foi constituída por duas turmas do 10.º ano de escolaridade, do 

curso científico-tecnológico, a frequentar a disciplina de EF numa escola 

secundária, situada no concelho de Guimarães. 

Na sua totalidade, amostra foi constituída por 47 alunos (15,32±0,55 

anos), 18 do género feminino (15,33±0,49 anos) e 29 (15,31±0,60 anos) do 

género masculino.  

O grupo de intervenção é constituído por 29 alunos (15,45±0,63 anos), 8 

do género feminino (15,63±0,52 anos) e 21 do género masculino (15,38±0,67 

anos).  

O grupo de controlo é constituído 18 alunos (15,11±0,32 anos), 10 do 

género feminino (15,10± 0,32 anos) e 8 do género masculino (15,13±0,35 anos). 

Este não foi alvo da aplicação do programa de TF, nem realizou qualquer tipo de 

trabalho direcionado para a AptF, nas aulas de EF.  

 

5.4.2. Procedimento de recolha de dados 

Ambos os grupos, intervenção e controlo foram sujeitos a dois momentos 

de avaliação da AptF, uma inicial e uma final. Estas avaliações auxiliaram-se da 

bateria de testes FitSchool, que é constituída por 6 exercícios, que podem ser 

avaliados de duas formas destintas (exercícios isolados e circuito). 

No entanto, o grupo de controlo só foi avaliado sob a forma de exercícios 

isolados (Quadro 1). Enquanto o grupo de intervenção foi avaliado sob a forma 

de exercícios isolados e em circuito. 

A aplicação do programa de TF teve duração de 37 aulas, duas por 

semana (correspondentes às aulas de EF), das quais 6 foram de avaliação 

(avaliação inicial e avaliação final) e 31 realização de um programa de TF 

(Quadro 2). 
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Quadro 1 - Calendarização das avaliações, do grupo de controlo. 

Atividade Dia de implementação 

Avaliação Inicial 
(Exercícios Isolados) 

9 jan 

Avaliação Final 
(Exercícios Isolados) 

27 mai 

 

Quadro 2 - Calendarização das avaliações e dos treinos, do grupo de intervenção. 

Atividade Dia de implementação 

Avaliação Inicial 
(Exercícios Isolados) 

20 jan 22 jan      

Avaliação Inicial 
(Circuito) 

27 jan       

Programa de TF 

29 jan 3 fev 5 fev 10 fev 12 fev 19 fev 24 fev 

26 fev 29 fev 3 mar 5 mar 10 mar 12 mar 17 mar 

19 mar 7 abr 9 abr 14 abr 16 abr 21 abr 23 abr 

28 abr 30 abr 5 mai 7 mai 12 mai 14 mai 19 mai 

21 mai 26 mai 28 mai 2 jun    

Avaliação Final 
(Exercícios Isolados) 

4 jun 9 jun      

Avaliação Final 
(Circuito) 

11 jun       

 

5.4.2.1. Protocolo 

A bateria de testes FitSchool é constituída por 6 exercícios, baseados no 

TF, que podem ser avaliados de duas formas destintas: 

 Exercícios isolados: cada exercício é realizado de forma isolada, 

em que o objetivo é realizar do maior número de repetições num 

determinado tempo (no ensino secundário é 45 segundos);   

 Circuito: em que se pretende a realização dos seis exercícios 

consecutivamente, em circuito pré-definido e delimitado, no 

mínimo de tempo, concretizando um número concreto de 

repetições em cada um. 

 

Os 6 exercícios que constituem a bateria de testes FitSchool são: 

agachamento com torção no TRX (TRX), passe de peito com bola medicinal (BM) 

no plano sagital, equilíbrio em plataforma (EqP) instável trocando os mecos de 
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sitio, desenvolvimento com kettlebell (KT), saltar à corda (SC) e burpees (BP) 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Exercícios que constituem a bateria de testes FitSchool. 

Exercício Figura Critérios de êxito Erros Material 

Agachamento 
com torção no 

TRX, 

 

- Nº de vezes que 
toca com a mão no 
chão, com os MI em 
flexão e agarrado 
com uma mão no 
TRX. 

- Não fletir 
completament
e os MI; 
- Não estender 
completament
e os MI. 

Um TRX.  

Passe de peito 
com bola 

medicinal no 
plano sagital 

 

- Conta o nº de vezes 
que a bola toca acima 
dos 2 metros e é 
agarrada ao nível do 
peito; 
- Fletir os MI para 
lançar. 

- Não acertar 
na marca ou 
abaixo dela; 
- Deixar a bola 
cair o chão. 

Uma bola 
medicinal, de 
3kg para o 
género feminino 
ou uma de 4kg 
para o género 
masculino. 

Equilíbrio em 
plataforma 

instável 
trocando os 

mecos de sítio 

 

- Posição de pé com 
os dois pés em apoio 
na plataforma; 
- Conta o número de 
vezes que bate palma 
acima da cabeça 
após trocar os cones. 

- Tocar no solo 
com a prancha 
- Não estar em 
equilíbrio. 
- Tirar um pé 
da plataforma. 

 
Uma plataforma 
de instabilidade 
e dois mecos de 
20 a 25cm. 

Desenvolviment
o com kettlebell 

 

- Conta o nº de vezes 
que o KT toca no 
chão. 

- Não estende 
os MS acima 
da cabeça; 
- Não bater 
com o KT no 
chão. 

Um kettlebell, de 

8kg para o 
género feminino 
ou uma de 12kg 
para o género 
masculino. 

Saltar à corda 

 

 
- Conta o nº de vezes 
que salta;  
- Passagem simples 
da corda.  

- Contar sem a 
corda passar 
por baixo do 
corpo.  
 

Uma corda, 
preferencialment
e uma 
apropriada para 
este fim. 

Burpees 

 

- Conta o nº de saltos 
após a colocação das 
mãos no chão e 
extensão dos MI em 
prancha.  

- Não colocar 
o tronco em 
prancha facial; 
- Não saltar 
para terminar 
o movimento. 

 

 

Para a realização da avaliação sob a forma de exercícios isolados, foi 

elaborado um circuito constituído por 6 estações (uma para cada exercício).  

Visto que, este teste exige um esforço máximo pela parte do aluno, 

assegurou-se um intervalo de recuperação mínimo de 1m30s. 

Deste modo, os alunos agrupavam-se em pares, em cada estação, cada 

qual com funções diferentes, as quais alternavam após a conclusão do exercício. 
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Assim, um aluno executa e outro aluno realiza a contagem do número de 

repetições efetuadas de forma correta, assumindo a função de juiz. Sempre que 

não se cumpram os critérios de execução a repetição não é contabilizada, 

devendo o aluno executante continuar a realizar o exercício.  

Cada exercício durava 45 segundos e tinham 30 segundos para trocar de 

funções. Quando os dois elementos realizassem o exercício, realizava-se a 

transição para a estação seguinte. 

Para a realização da avaliação em circuito, foi elaborado um circuito 

constituído por 6 estações (uma para cada exercício), com a sequência das 

estações pré-definida e o espaço delimitado. Neste teste pretende-se que o 

aluno realize o circuito completo, os 6 exercícios propostos, no menor tempo 

possível, realizando um número específico de repetições em cada um deles 

(Figura 21). 

Os alunos realizaram o teste de forma individual, onde apenas iniciava o 

teste outro aluno, quando este tivesse terminado a estação 3 (EqP), enquanto 

isso, 6 alunos que desempenham a função de juiz de contagem em cada um dos 

exercícios. Sempre que não se cumpram os critérios de execução, a repetição 

não é contabilizada, devendo o aluno executante continuar a realizar o exercício. 

Caso o aluno avance sem cumprir as repetições pretendidas por uma estação é 

penalizado com 30 segundos (que é acrescentado ao tempo final). Os alunos 

que estão na função de juiz de contagem trocam de função à medida que os 

restantes alunos realizarem o circuito. 

A sequência dos exercícios da avaliação em circuito e o respetivo número de 

repetições em cada exercício são:  

1. Agachamento com torção no TRX – 10 repetições; 

2. Passe de peito com bola medicinal (4kg-masculino e 3kg-feminino) no 

plano sagita – 10 repetições; 

3. Equilíbrio em plataforma instável trocando os mecos de sítio – 10 

repetições; 

4. Desenvolvimento com Kettlebell (12kg-masculino; 8kg-feminino) – 10 

repetições; 

5. Saltar à corda – 20 repetições; 



- 121 - 
 

6. Burpees – 10 repetições. 

Finalizando com um sprint final até a meta. 

 

 

Fig. 20 – Teste em Circuito. 

 

Em ambos teste de avaliação, o professor desempenha a função de juiz-

chefe, controlando o tempo de execução, e estabelecendo uma visão sobre 

todos os alunos, principalmente sobre os que assumem a função de juízes, 

verificando que os mesmos cumprem os critérios de execução. 

Visto que, ao longo dos exercícios surgem imprevistos que consumem 

alguns segundos a mais nas transições. O controlo do tempo foi controlado pelo 

professor, recorrendo ao cronómetro e não a utilização de um programa ou 

música com sinais sonoros.  

Recorreu-se ao apito para indicar aos alunos quando se iniciava e 

finalizava o exercício, quando deviam trocar de funções e de estações. 

Com o intuito de tornar a realização dos testes mais apelativa e 

motivadora, recorreu-se à utilização de música. Além disso, a opção de permitir 

que os alunos escolham as músicas, melhora o clima da aula. 
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5.4.3. Programa de Treino 

Tendo em consideração a dimensão do grupo de intervenção (29 alunos) 

e o facto de que a escola possuía espaços reduzidos para a realização das aulas 

de EF, como já foi referido, o programa de treino, aplicado no grupo de 

intervenção, era realizado sempre na parte intermedia até final da aula, 

especialmente quando se abordava o jogo. 

Organizou-se a turma em dois grupos, um de 14 e um de 15 alunos, que 

realizavam alternadamente um circuito de TF. 

Nos circuitos de TF, os alunos agrupavam-se em pares, em cada estação, 

um aluno executa o exercício e outro recupera, ao mesmo tempo que corrige e 

motiva o colega na realização do exercício. Quando os dois elementos 

realizassem o exercício, realizava-se a transição para a estação seguinte. 

Os circuitos de TF realizados nas aulas, eram constituídos por 8 estações 

(exercícios), em que realizavam o exercício por 40 segundos, e tinham 10 

segundos para trocar de funções e de estações.  

Ao longo do programa de treino, para além dos exercícios que compõem 

a bateria de testes FitSchool, construíram-se inúmeros circuitos, com diversos 

exercícios e variantes, aproveitando-se o material existente na escola, para além 

do material necessário para a realização da bateria de testes FitSchool, entre os 

quais: escadas de agilidade, elástico com arnês (Viper Belt), bosu, elásticos, 

corda naval, fitball e ab roller. 

De modo a ajudar os alunos na realização dos circuitos, colocou-se uma 

folha plastificada com uma ilustração e o nome do exercício, em cada estação. 

Do mesmo modo que na realização dos testes, no programa de TF 

recorreu-se à utilização de música, controlou-se o tempo recorrendo ao 

cronómetro e utilizou-se o apito como sinal sonoro. 

 

5.4.4. Procedimentos de análise dos dados 

Para o tratamento estatístico dos dados, utilizou-se o programa Microsoft 

Excel 2013.  
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No tratamento dos dados procedeu-se a uma estatística descritiva com 

base nas medidas de tendência central (média) e de dispersão (máximo, mínimo, 

desvio padrão e amplitude) acerca de todos os participantes no estudo.  

Quanto à estatística inferencial, utilizou-se o Teste t medidas repetidas, 

que permite estabelecer uma comparação entre 2 resultados obtidos, em 

momentos diferentes, mas na realização do mesmo teste, pelo mesmo grupo. O 

nível de significaria foi fixado em p≤0,05 (intervalo de confiança de 95%).  

A apresentação dos resultados é feita por meio de quadros de modo a 

facilitar a sua compreensão. 

 

5.5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

Serão apresentados os resultados das medidas descritivas (média, 

desvio-padrão, valor mínimo, máximo e amplitude) do 1º e 2º momento de 

avaliação da bateria de testes FitSchool, a diferença das medidas descritivas 

(média, desvio-padrão, valor mínimo, máximo e amplitude) entre o 1º e o 2º 

momento de avaliação e o valor de p (significância) da comparação entre os dois 

momentos de avaliação do mesmo teste. 

Primeiro, serão analisados e comparados os resultados do grupo de 

intervenção no geral (GIG) e do grupo de controlo no geral (GCG).  

Em segundo, serão analisados comparados os resultados dos elementos 

do género feminino do grupo de intervenção (GIF), dos elementos do género 

masculino do grupo de intervenção (GIM), dos elementos do género feminino do 

grupo de controlo (GCF) e dos elementos do género masculino do grupo de 

controlo (GCM).   

No Quadro 4, são apresentados os dados da bateria de testes do 

FitSchool obtidos no 1º e 2º momento de avaliação, no GIG. 
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Quadro 4 - Apresentação dos dados da bateria de testes do FitSchool obtidos no 1º e 2º 

momento de avaliação, no grupo de intervenção – Geral.  

Grupo de Intervenção - Geral 

Exercício Momento N Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude P 

TRX 

1º 
29 

18,72 3,55 13 25 12 
0,001* 

2º 21,69 4,40 15 34 19 

Diferença  2,97 0,85 2,00 9,00 7,00  

BP 

1º 
29 

15,03 5,59 5 25 20 
9,21E-06* 

2º 20,59 6,38 9 35 26 

Diferença  5,55 0,79 4,00 10,00 6,00  

EqP 

1º 
29 

12,34 5,23 3 10 7 
2,66E-10* 

2º 21,86 5,82 10 31 21 

Diferença  9,52 0,59 7,00 21,00 14,00  

KT 

1º 
29 

18,52 3,60 13 26 13 
0,004* 

2º 20,72 3,61 15 30 15 

Diferença  2,21 0,01 2,00 4,00 2,00  

SC 

1º 
29 

69,03 18,56 8 98 90 
0,010* 

2º 78,03 20,84 29 104 75 

Diferença  9,00 2,28 21,00 6,00 -15,00  

BM 

1º 
29 

29,52 5,72 14 37 23 
0,001* 

2º 33,90 5,52 21 42 21 

Diferença  4,38 -0,21 7,00 5,00 -2,00  

Circuito 
(seg) 

1º 
28 

137,32 23,98 111 220 109 
4,22E-06* 

2º 121,11 14,10 102 165 63 

Diferença  -16,21 -9,89 -9,00 -55,00 -46,00  

*Diferenças com significado estatístico (p≤0,05) 

 

Analisando o Quadro 4, referente ao GIG, pode-se constatar que, houve 

diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) entre o 1º e o 2º momento de 

avaliação, em todos os testes, quer na realização dos exercícios de forma 

isolada, quer seja na realização em circuito, destacando-se principalmente o 

teste de EqP (p=2,66E-10). 

 Esta evolução no teste de EqP, é explicada pelas dificuldades iniciais (no 

1º momento de avaliação) dos alunos em se equilibrarem no exercício, que visto 

isto, ele posteriormente fez parte de todos os circuitos do programa de TF 

desenvolvido, obtendo desse modo grandes melhorias no 2º momento de 

avaliação. 
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Esta melhoria também é visível pelos valores positivos das diferenças das 

médias, mínimos e máximos, em cada um dos testes do 1º para o 2º momento 

de avaliação, no caso da realização da avaliação dos exercícios de forma 

isolada. No que diz respeito à avaliação em circuito, esta melhoria está 

representada pelos valores negativos das diferenças das médias, mínimos e 

máximos.  

Relativamente ao desvio-padrão, este apresenta os valores mais 

elevados no teste de SC e no teste em circuito, em ambos os momentos de 

avaliação.  

No teste do SC, este resultado podem justificar-se pela elevada amplitude 

no número de repetições que os alunos efetuaram, dada a exigência 

coordenativa do exercício. 

No teste em circuito, este resultado pode justificar-se pela elevada 

amplitude do tempo que os alunos demoraram para realizar o teste. Visto que, 

este teste engloba a realização de todos os exercícios da bateria de testes 

FitSchool, exigindo a maioria das capacidades motoras, principalmente a 

resistência. 

Através das diferenças do desvio-padrão, entre o 1º e o 2º momento de 

avaliação, percebe-se que o desvio-padrão diminuiu no teste da BM e no teste 

em circuito e nos restantes testes aumentou. Visto que o desvio-padrão diz 

respeito à variação dos valores individuais em torna da média, as diferenças do 

desvio-padrão indicam se o grupo se tornou mais heterogéneo ou homogéneo. 

No Quadro 5, são apresentados os dados da bateria de testes do 

FitSchool obtidos no 1º e 2º momento de avaliação, no GCG. 
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Quadro 5 - Apresentação dos dados da bateria de testes do FitSchool obtidos no 1º e 2º 

momento de avaliação, no grupo de controlo – Geral. 

Grupo de Controlo – Geral. 

Exercício Momento N Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude P 

TRX 

1º 
17 

16,29 2,64 11 19 8 
0,019* 

2º 17,76 2,56 13 23 10 

Diferença  1,47 -0,08 2,00 4,00 2,00  

BP 

1º 
18 

16,11 3,86 7 22 15 
0,095 

2º 17,61 4,09 10 25 15 

Diferença  1,50 0,23 3,00 3,00 0,00  

EqP  

1º 
18 

9,50 3,50 4 12 8 
0,078 

2º 11,06 3,39 6 15 9 

Diferença  1,56 -0,12 2,00 3,00 1,00  

KT 

1º 
18 

18,00 4,58 8 24 16 
0,202 

2º 19,17 5,19 10 26 16 

Diferença  1,17 0,62 2,00 2,00 0,00  

SC 

1º 
18 

50,17 16,46 20 84 64 
0,121 

2º 45,28 15,57 14 70 56 

Diferença  -4,89 -0,89 -6,00 -14,00 -8,00  

BM 

1º 
18 

23,94 8,80 9 38 29 
0,142 

2º 26,39 9,00 9 45 36 

Diferença  2,44 0,20 0,00 7,00 7,00  

*Diferenças com significado estatístico (p≤0,05) 

 

Analisando o Quadro 5, referente ao GCG, pode-se constatar que só o 

teste do TRX apresentou diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) 

entre o 1º e o 2º momento de avaliação e os testes do BP, EqP, KT, SC e BM 

não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, entre os momentos 

de avaliação. 

No teste do TRX, houve uma diminuição do valor do desvio-padrão e um 

aumento dos valores da média, mínimo, máximo e amplitude, entre o 1º e o 2º 

momento de avaliação. Isto é visível pelo valor negativo das diferenças dos 

desvios-padrões e pelos valores positivos das diferenças das médias, mínimos, 

máximos e amplitude.  

Nos testes do BP, EqP, KT e BM houve um aumento dos valores das 

médias e máximos, entre o 1º e o 2º momento de avaliação. Isto é visível pelos 
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valores positivos das diferenças das médias e máximos. No entanto, não houve 

diferenças estatisticamente significativas 

No teste do SC, não houve diferenças estatisticamente significativa, dado 

que apresenta um valor negativo na diferença das médias entre o 1º e o 2º 

momento de avaliação. 

Comparando o GCG com GIG (Quadro 4), é possível verificar, que o GCG 

teve diferenças estatisticamente significativas só no teste do TRX e o GIG teve 

diferenças estatisticamente significativas em todos os testes (TRX, BP, EqP, SC, 

KT, BM e em circuito). 

O valor das diferenças das médias de cada teste, entre o 1º e o 2º 

momento de avaliação, foram maiores no GIG. 

Estas diferenças estatisticamente significativas permitem afirmar o efeito 

positivo da aplicação do programa de TF, na melhoria da AptF geral dos alunos 

do GIG.  

No Quadro 6, são apresentados os dados da bateria de testes do 

FitSchool obtidos no 1º e 2º momento de avaliação, no GIF. 
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Quadro 6 - Apresentação dos dados da bateria de testes do FitSchool obtidos no 1º e 2º 

momento de avaliação, no grupo de intervenção – Género Feminino.  

Grupo de Intervenção - Género Feminino 

Exercício Momento N Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude P 

TRX 

1º 
8 

15,75 1,16 14 17 3 
0,040* 

2º 18,13 2,23 15 22 7 

Diferença  2,38 1,07 1,00 5,00 4,00  

BP 

1º 
8 

10,88 1,03 5 15 10 
0,069 

2º 15,38 2,15 9 27 18 

Diferença  4,50 1,12 4,00 12,00 8,00  

EqP 

1º 
8 

10,75 3,73 5 16 11 
0,007* 

2º 18,00 4,93 12 24 12 

Diferença  7,25 1,20 7,00 8,00 1,00  

KT 

1º 
8 

17,38 1,85 15 20 5 
0,176 

2º 19,25 2,92 16 24 8 

Diferença  1,88 1,07 1,00 4,00 3,00  

SC 

1º 
8 

62,75 14,56 39 82 43 
0,369 

2º 70,63 21,63 40 100 60 

Diferença  7,88 7,08 1,00 18,00 17,00  

BM 

1º 
8 

27,63 5,85 17 35 18 
0,060 

2º 32,13 2,47 29 37 8 

Diferença  4,50 -3,38 12,00 2,00 -10,00  

Circuito 
(seg 

1º 
7 

151,57 14,54 129 172 43 
0,017* 

2º 130,00 13,11 112 151 39 

Diferença  -21,57 -1,42 -17,00 -21,00 -4,00  

*Diferenças com significado estatístico (p≤0,05) 

 

Analisando o Quadro 6, referente ao GIF, pode-se constatar que, em 

comparação com o GIG (Quadro 4), que obteve diferenças estatisticamente 

significativas em todos os testes (TRX, BP, EqP, SC, KT, BM e em circuito), ao 

considerar só os elementos do género feminino do grupo de intervenção, este 

só obteve diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) nos testes do TRX, 

EqP e em circuito. 

Nos testes do TRX e EqP houve um aumento dos valores das médias, 

desvios-padrões, mínimos, máximos e amplitudes, entre o 1º e o 2º momento de 

avaliação. No entanto, aumento dos valores do desvio-padrão, é entendido de 
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forma negativa, pois refere que aumentou a variação dos valores individuais em 

torna da média.  

Tal como, se constatou no GIG, o teste do EqP foi o que apresentou um 

valor da diferença das médias mais significativo, assim como obteve uma 

diferença estatisticamente significativa mais relevante (p=0,369).  

No que diz respeito ao teste em circuito, este apresentou melhorias, que 

estão representadas pelos valores negativos das diferenças das médias, 

desvios-padrões, mínimos, máximos e amplitudes. 

Nos testes dos BP e KT, houve um aumento dos valores das médias, 

desvios-padrões, mínimos, máximos e amplitudes. No entanto, não houve 

diferenças estatisticamente significativas 

No teste do SC, houve um aumento do valor da média, desvio-padrão, 

mínimo, máximo e amplitude. No entanto, o valor do desvio-padrão foi em ambos 

os momentos de avaliação muito elevado, ±14,56 no 1º momento e ± 21,63 no 

2º momento.  

No caso do teste da BM, houve um aumento do valor da média, mínimo e 

máximo e por outro lado uma diminuição do valor do desvio-padrão e da 

amplitude, esta diminuição sugere que ocorreu uma diminuição da 

heterogeneidade entre os elementos do grupo. Porém, não houve diferença 

estatisticamente significativa (p=0,060). 

Estes valores não vão ao encontro daquilo evidenciado pelo estudo 

realizado por Barbosa (2014), que verificou diferenças estatisticamente 

significativas em todos os testes (TRX, BP, EqP, SC, KT, BM e em circuito), 

numa amostra composta por 61 alunos do género feminino, do ensino 

secundário.  

Porém, no estudo realizado por Silva (2014), verificou-se diferenças 

estatisticamente significativas só nos testes do TRX e em circuito, numa amostra 

composta por 12 alunos do género feminino, do 10º ano. 

No Quadro 7, são apresentados os dados da bateria de testes do 

FitSchool obtidos no 1º e 2º momento de avaliação, no GCF. 
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Quadro 7 - Apresentação dos dados da bateria de testes do FitSchool obtidos no 1º e 2º 

momento de avaliação, no grupo de controlo – Género Feminino.  

Grupo de Controlo - Género Feminino 

Exercício Momento N Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude P 

TRX 

1º 
10 

16,90 2,73 12 19 7 
0,285 

2º 17,60 2,88 13 23 10 

Diferença  0,70 0,15 1,00 4,00 3,00  

BP 

1º 
10 

15,10 4,53 7 22 15 
0,467 

2º 16,10 4,25 10 23 13 

Diferença  1,00 -0,28 3,00 1,00 -2,00  

EqP 

1º 
10 

8,20 2,39 4 12 8 
0,029* 

2º 11,20 2,94 6 15 9 

Diferença  3,00 0,54 2,00 3,00 1,00  

KT 

1º 
10 

17,60 4,20 10 23 13 
0,107 

2º 19,60 4,17 11 25 14 

Diferença  2,00 -0,03 1,00 2,00 1,00  

SC 

1º 
10 

51,00 10,48 35 65 30 
0,299 

2º 45,90 13,68 23 61 38 

Diferença  -5,10 3,21 -12,00 -4,00 8,00  

BM 

1º 
10 

18,60 5,64 9 27 18 
0,058 

2º 22,40 7,75 9 33 24 

Diferença  3,80 2,11 0,00 6,00 6,00  

*Diferenças com significado estatístico (p≤0,05) 

 

Analisando o Quadro 7, referente ao GCF, pode-se constatar que, em 

comparação com o GCG (Quadro 5), que obteve diferenças estatisticamente 

significativas só no teste do TRX, ao considerar só os elementos do género 

feminino do grupo de controlo, este só obteve diferença estatisticamente 

significativa (p≤0,05) no teste de EqP. 

No teste do TRX houve um pequeno aumento do valor da média, no 

entanto a diferença é ínfima, 0,70, o que por sua vez justifica o facto de não ter 

apresentado diferença estatisticamente significativa no teste do TRX, em 

comparação com o GCG. 

No teste de EqP houve um aumento dos valores da média, desvio-padrão, 

mínimo, máximo e amplitude. No entanto o aumento do valor do desvio-padrão 
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e da amplitude, não perturbaram a obtenção de diferença estatisticamente 

significativa no teste de EqP. 

Comparando o GCF com o GIF (Quadro 6), é possível verificar, que o 

grupo de controlo teve diferenças estatisticamente significativas só no teste de 

EqP, enquanto o grupo de intervenção teve diferenças estatisticamente 

significativas nos do TRX, EqP e em circuito. 

O valor das diferenças das médias de cada teste, entre o 1º e o 2º 

momento de avaliação, foram maiores no GIF, exceto no teste do KT, que no 

GCF foi ligeiramente maior. 

Estas diferenças permitem afirmar que a aplicação do programa de TF 

apresentou uma ligeira melhoria da AptF geral dos alunos, do género feminino.  

É importante referir que o tamanho das amostras do GIF (N=8) e do GCF 

(N=10) foram pequenas. O que influenciou as medidas descritivas, de modo que 

estas fossem mais facilmente influenciadas por um único elemento da amostra. 

No Quadro 8, são apresentados os dados da bateria de testes do 

FitSchool obtidos no 1º e 2º momento de avaliação, no GIM. 
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Quadro 8 - Apresentação dos dados da bateria de testes do FitSchool obtidos no 1º e 2º 

momento de avaliação, no grupo de intervenção – Género Masculino.  

Grupo de Intervenção - Género Masculino 

Exercício Momento N Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude P 

TRX 

1º 
21 

19,86 3,51 13 25 12 
0,006* 

2º 23,05 4,28 17 34 17 

Diferença  3,19 0,77 4,00 9,00 5,00  

BP 

1º 
21 

16,62 5,59 5 25 20 
7,12E-05* 

2º 22,57 5,39 13 35 22 

Diferença  5,95 -0,20 8,00 10,00 2,00  

EqP 

1º 
21 

12,95 5,65 3 25 22 
1,47E-08* 

2º 23,33 5,53 10 31 21 

Diferença  10,38 -0,12 7,00 6,00 -1,00  

KT 

1º 
21 

18,95 4,03 13 26 13 
0,013* 

2º 21,29 3,76 15 30 15 

Diferença  2,33 -0,27 2,00 4,00 2,00  

SC 

1º 
21 

71,43 19,65 8 98 90 
0,011* 

2º 80,86 20,34 29 104 75 

Diferença  9,43 0,69 21,00 6,00 -15,00  

BM 

1º 
21 

30,24 5,65 14 37 23 
0,007* 

2º 34,57 6,23 21 42 21 

Diferença  4,33 0,58 7,00 5,00 -2,00  

Circuito 
(seg 

1º 
21 

132,57 24,87 111 220 109 
1,30E-04* 

2º 118,14 13,41 102 165 63 

Diferença  -14,43 -11,46 -9,00 -55,00 -46,00  

*Diferenças com significado estatístico (p≤0,05) 

 

Analisando o Quadro 8, referente ao GIM, pode-se constatar que, em 

comparação com o GIG (Quadro 4), ambos obtiveram diferenças 

estatisticamente significativas em todos os testes (TRX, BP, EqP, SC, KT, BM e 

em circuito). 

O valor das diferenças das médias de cada teste, entre o 1º e o 2º 

momento de avaliação, foram ligeiramente maiores no GIM, exceto no teste em 

circuito, foi ligeiramente maior, no GIG. 

Quanto aos desvios-padrões, os valores em cada um dos momentos de 

avaliação são muito próximos dos obtidos pelo GIG, visto que, os elementos do 
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género masculino do grupo de intervenção (N=21) constituem a maior parte dos 

elementos da amostra do GIG (N=29). 

Estes valores vão ao encontro daquilo evidenciado pelo estudo realizado 

por Barbosa (2014), que verificou diferenças estatisticamente significativas em 

todos os testes (TRX, BP, EqP, SC, KT, BM e em circuito), numa amostra 

composta por 77 alunos do género masculino, do ensino secundário. Para além 

disso, o mesmo autor verificou que o teste do SC, foi o que apresentou valores 

mais elevados do desvio-padrão, em ambos os momentos de avaliação.  

Estes valores também vão ao encontro daquilo evidenciado pelo estudo 

realizado por S. Oliveira (2014), que verificou diferenças estatisticamente 

significativas em todos os testes, exceto nos testes dos BP e em circuito, numa 

amostra composta por 19 alunos do género masculino, do 11º ano. 

No Quadro 9, são apresentados os dados da bateria de testes do 

FitSchool obtidos no 1º e 2º momento de avaliação, no GCM. 
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Quadro 9 - Apresentação dos dados da bateria de testes do FitSchool obtidos no 1º e 2º 

momento de avaliação, no grupo de controlo – Género Masculino.  

Grupo de Controlo - Género Masculino 

Exercício Momento N Média 
Desvio-
Padrão 

Mínimo Máximo Amplitude P 

TRX 

1º 
7 

15,43 2,44 11 19 8 
0,035* 

2º 18,00 2,24 16 22 6 

Diferença  2,57 -0,20 5,00 3,00 -2,00  

BP 

1º 
8 

17,38 2,56 13 21 8 
0,077 

2º 19,50 3,16 16 25 9 

Diferença  2,13 0,60 3,00 4,00 1,00  

EqP 

1º 
8 

11,13 4,12 4 16 12 
0,785 

2º 10,88 4,09 5 18 13 

Diferença  -0,25 -0,03 1,00 2,00 1,00  

KT 

1º 
8 

18,50 5,26 8 24 16 
0,931 

2º 18,63 6,52 10 26 16 

Diferença  0,13 1,26 2,00 2,00 0,00  

SC 

1º 
8 

49,13 22,69 20 84 64 
0,266 

2º 44,50 18,62 14 70 56 

Diferença  -4,63 -4,07 -6,00 -14,00 -8,00  

BM 

1º 
8 

30,63 7,44 16 38 22 
0,800 

2º 31,38 8,26 20 45 25 

Diferença  0,75 0,82 4,00 7,00 3,00  

*Diferenças com significado estatístico (p≤0,05) 

 

Analisando o Quadro 9, referente ao GCM, pode-se constatar que, em 

comparação com o GCG (Quadro 5), ambos obtiveram diferenças 

estatisticamente significativas unicamente no teste do TRX.  

O valor das diferenças das médias do teste do TRX e BP, entre o 1º e o 

2º momento de avaliação, foram maiores no GCM. 

O GCM só obtiveram uma diferença das médias mais significativa, no 

teste do BP, em comparação com o GCG. 

Nos testes de EqP e SC, o valor da média diminuiu, entre o 1º e o 2º 

momento de avaliação. Nos testes de KT e BM, o valor da média aumentou de 

forma insignificante, entre o 1º e o 2º momento de avaliação. 

Comparando o GCM com o GIM (Quadro 8), foi possível verificar, que o 

GCM teve diferenças estatisticamente significativas só no teste do TRX, 
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enquanto o GIM teve diferenças estatisticamente significativas em todos os 

testes (TRX, BP, EqP, SC, KT, BM e em circuito) 

O valor das diferenças das médias de cada teste, entre o 1º e o 2º 

momento de avaliação, são maiores no GIM. 

Estas diferenças permitem afirmar, que a aplicação do programa de TF 

provocou uma melhoria da AptF geral dos alunos, do género masculino. 

 

5.6. Conclusões 

No que diz respeito ao grupo de intervenção, após a aplicação do 

programa de TF, que teve a duração de 37 aulas de EF, pode-se constatar que 

existiram diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) entre o 1º (início) e 

o 2º (final) momento de avaliação, em todos os testes, quer na realização dos 

exercícios de forma isolada (TRX, BP, EqP, SC, KT e BM), quer seja na 

realização em circuito, da bateria de teste FitSchool.  

Ao considerar só os elementos do género feminino do grupo de 

intervenção, este obteve diferenças estatisticamente significativas nos testes do 

TRX, EqP e em circuito. 

Quanto aos elementos do género masculino do grupo de intervenção, este 

obteve diferenças estatisticamente significativas em todos os testes. 

Por sua vez, o grupo controlo, que não realizou o programa de TF, nem 

realizou qualquer tipo de trabalho direcionado para a AptF, nas aulas de EF, só 

obteve diferenças estatisticamente significativas só no teste do TRX. No entanto 

é importante referir que o grupo controlo só realizou os testes dos exercícios de 

forma isolada e não realizou o teste em circuito.  

Os elementos do género feminino do grupo de controlo, este só obteve 

diferenças estatisticamente significativas no teste de EqP, por outro lado os 

elementos do género masculino do grupo de controlo, este só obteve diferenças 

estatisticamente significativas no teste do TRX. 

O grupo de intervenção apresenta nitidamente melhorias em todos os 

testes, que são visíveis pelo valor da diferença das médias de cada teste, 

destacando-se principalmente o teste do EqP. 
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Em contraste ao panorama do grupo de intervenção, o grupo de controlo 

apresenta melhorias ligeiras no valor da diferença das médias dos testes, entre 

o 1º e 2º momento de avaliação, exceto no teste do SC, no qual piorou. 

Após analisar os resultados deste estudo pode-se concluir que a 

realização do programa de TF, nas aulas de EF, melhorou a AptF, dos alunos. 

O que reforça a pertinência do desenvolvimento de programas de treino deste 

tipo (TF), para assegurar o desenvolvimento significativo da AptF geral dos 

alunos. 

É pertinente referir que os alunos do grupo de intervenção melhoraram na 

técnica de execução dos exercícios dos testes e dos exercícios desenvolvidos 

ao longo das sessões de TF. Demonstrando melhorias visíveis principalmente 

nos exercícios do BP e KT. 

Porém, neste estudo não foi realizado um registo formal sobre o 

desenvolvimento da técnica de execução dos exercícios, uma vez que a bateria 

de teste FitSchool não possui um registo deste género. 

 

5.7. Sugestões para Futuras Investigações 

Para futuras investigações neste âmbito, sugiro que se realize um registo 

avaliativo formal da técnica de execução dos exercícios, nos momentos de 

avaliação quer no decorrer do programa de treino no grupo de intervenção, de 

modo a obter uma melhor perceção da evolução da técnica de execução.  
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6. Conclusões e perspetivas para o futuro 

 

6.1. Conclusões 

Este é o último Capítulo do meu RE e o fim de mais uma etapa da minha 

formação inicial. No entanto, gostaria de deixar algumas reflexões relativamente 

ao que o EP significou para mim e o quanto esta experiência marcou o meu 

caminho. 

Através do RE, foi-me concedida a possibilidade de retratar toda a 

atividade desenvolvida ao longo do EP. Deste modo, ele funcionou como um 

espelho, onde tentei explicar todas as vivências que influenciaram o meu 

desenvolvimento enquanto professor. 

Há uma certa nostalgia, quando observo todo o meu percurso durante 

este EP, que foi repleto de grandes experiências e por isso tenho a certeza 

absoluta que ficou muita coisa por escrever no RE, pois é praticamente 

impossível descrever tudo aquilo que vivenciei e realizei durante o EP. Contudo, 

espero ter refletido sobre tudo aquilo que foi mais importante durante este ano 

letivo.   

No início do EP, estava receoso e não sabia o que esperar dele, senti 

algumas dificuldades em cativar os alunos para a prática de EF. No entanto, com 

o desenrolar das aulas e, por intermédio das reflexões destas, que me exigiram 

refletir sobre a ação, consegui encontrar estratégias para motivar os alunos, de 

modo a se tornarem mais participativos nas aulas. Estas reflexões foram também 

decisivas em vários aspetos ligados à lecionação, designadamente: na 

otimização da gestão da aula, na disciplina, na instrução, entre outros. 

Foram constantes, os trabalhos e tarefas exigidas pela faculdade quer 

pela escola, que exigiram de mim uma rotina diária de trabalho responsável, 

assídua e reflexiva. 

Com o passar do tempo ia-me apercebendo que o tempo é demasiado 

curto para conseguirmos experimentar e construir tudo aquilo que inicialmente 

idealizamos.  

É importante referir o papel que teve o NE e o PC para o sucesso do EP. 

A supervisão do PC foi vital para estimular as minhas capacidades, adotando 
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uma postura colaborativa e orientadora em detrimento de uma postura diretiva, 

concedendo-me espaço à autodescoberta guiada das melhores estratégias e 

soluções para a realização da minha prática letiva, visando a melhor 

aprendizagem dos alunos. Deste modo, contribuiu para desenvolver a minha 

autonomia e capacidade de reflexão sobre as decisões que fui tomando. O 

confronto de opiniões e de ideias com o PC e NE, principalmente nas reuniões, 

revelou-se decisivo para a consecução dos meus objetivos. 

De acordo com Sousa e Fernandes (2004, p. 92), “a formação teórica 

recebida nos primeiros anos de formação inicial é uma espécie de receituário, 

em que a prática é uma aplicação da teoria”. Foi durante o EP que tudo que 

aprendi durante o primeiro ano do MEEFEBS foi posto a prova, em cada aula e 

atividade. No entanto, deparei-me com diversas dificuldades da prática, que só 

foram superadas, com muita reflexão pessoal e ajuda do PC e do NE. 

Para poder evidenciar uma evolução no meu desempenho enquanto 

professor, foi necessário reconhecer e assumir os meus erros e confrontá-los de 

modo a poder dissipá-los ao máximo, em prol de uma maior competência 

profissional. Isto foi algo que ocorreu frequentemente durante o EP. 

Durante este ano também tive a perceção de toda a complexidade que 

está inerente ao cargo de um professor de EF na escola. Um professor não pode 

dar o conhecimento como terminado. A formação de um professor é interminável, 

uma vez que a aquisição de conhecimentos é um processo contínuo, constante 

e mutável. Por isso, pelo facto de finalizar o EP, não significa que a minha 

formação tenha terminado, pelo contrário, é o ponto de partida para alargar 

horizontes e dotar-me de outras ferramentas para poder ser proactivo, assim 

como para perceber a importância da atualização constante e permanente de 

saberes e de práticas, acompanhando a evolução da sociedade e das exigências 

e requisitos que vão sendo colocadas. Assim, estou consciente de que a 

construção da minha identidade profissional será intensificada nos anos 

subsequentes do EP. 

A profissão docente é um modo de vida, uma intervenção e envolvência 

ativa com todo o envolvimento do local onde este realiza a sua prática, ou seja, 

“ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se 
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numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no 

diálogo com os outros professores que se aprende a profissão” (Nóvoa, 2009, p. 

3). 

No fundo o que levo do EP são um conjunto de vivências, aprendizagens 

e entendimentos acerca do que acarreta a profissão docente, da enorme 

responsabilidade que é liderar uma turma, ser diretor de turma e dirigir o DE. 

Retrospetivamente, considero que o EP foi gratificante, uma vez que este 

proporcionou-me experiências únicas que me permitiram evoluir imenso quer 

profissionalmente quer pessoalmente. 

É realmente gratificante sentir que ensinamos algo a alguém e que 

contribuímos, decisivamente, para o seu desenvolvimento. Posso afirmar que 

nunca esquecerei os momentos vividos na EEP, momentos únicos e 

inesquecíveis, extremamente enriquecedores que me proporcionaram uma 

maior capacidade de liderança, de iniciativa própria e fizeram-me ter a certeza 

absoluta de que é esta profissão que quero exercer e é nela que pretendo 

continuar a investir na minha formação.  

 

6.2. Perspetivas Futuras 

Relativamente às perspetivas futuras, elas não são diferentes das que 

tinha antes da realização do EP, pois atendendo à conjetura atual, não posso ter 

certezas quanto a nada. A verdade é que se forma muita gente nesta área para 

as vagas disponíveis, originando assim muito desemprego, vivendo-se 

atualmente um cenário negro para os professores e perante este cenário tenho 

consciência de que não será fácil conseguir arranjar emprego na área para a 

qual tanto investi, mas não impossível, com esforço, dedicação e empenho, mais 

cedo ou mais tarde, tudo se consegue. 

Entretanto, com certeza que não vou cruzar os braços, enquanto existirem 

pessoas para aprender, livros para ler e ruas para correr, o meu compromisso 

com a EF e Desporto nunca terminará. 

Apesar de a minha formação académica e as minhas habilitações, levo na 

bagagem conhecimentos, experiências e vivencias adquiridos ao longo do EP. 

Assim, de forma a continuar ligada a esta área tão rica que é a educação e o 
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desporto, procurarei lugar sempre que possível na área de ensino, mas também 

na área do exercício físico, aproveitando todas as oportunidades que me 

surgirem para adquirir novas experiências e me desenvolver, principalmente, a 

nível profissional, de modo a continuar a manter vivo o meu sonho de ensinar 

desporto. 
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Anexo II – Cartaz da Aula Aberta de Krav Maga 
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Anexo III – Cartaz do Núcleo Experimental de Treino Funcional 

 

 

 

 

 


