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RESUMO 
 

O presente Relatório de Estágio foi elaborado no âmbito do Estágio Profissional 

enquadrado no 2º ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e tem como objetivo 

fundamental relatar o processo de crescimento profissional da autora ao longo 

do ano letivo 2014/2015. O Estágio Profissional foi realizado numa escola do 

Ensino Básico (2º e 3º Ciclos) pertencente ao distrito do Porto e concelho de Vila 

Nova de Gaia, à qual haviam sido atribuídos dois Núcleos de Estágio. Desta 

forma, todo o processo foi concretizado com o acompanhamento de um grupo 

de trabalho constituído por cinco estudantes-estagiários, duas professoras 

cooperantes da escola e o professor orientador da faculdade. O documento 

encontra-se dividido em seis capítulos: no primeiro capítulo, o do 

“Enquadramento Pessoal” é dada uma perspetiva autobiográfica acerca do 

percurso pessoal, académico e desportivo, e são também expostas as 

expectativas iniciais face ao desafio a ser enfrentado; no terceiro capítulo, 

referente ao “Enquadramento da Prática Profissional” é feita uma análise do 

contexto legal e institucional do estágio e do cenário da prática; no quarto 

capítulo, intitulado “Da Teorização à Prática”, estão espelhadas as experiências 

vivenciadas, incluindo as principais conquistas e dificuldades sentidas ao longo 

do processo, bem como os métodos e estratégias utilizadas; no quinto capítulo, 

“O Professor Socialmente Construído”, são retratadas as interações sociais com 

a comunidade escolar e em que medida contribuem para a formação profissional; 

no sexto capítulo, denominado “A Formação de Professores como um Processo 

Contínuo” é dada ênfase a questões fundamentais para o desenvolvimento 

profissional do docente; no sétimo e último capítulo, “A Chegada à Meta e 

Perspetivas Futuras”, é apresentada uma síntese acerca da importância e do 

contributo do estágio na formação da estudante-estagiária e são apresentadas 

as expectativas relativamente ao futuro profissional da mesma. 
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ABSTRACT 

The present  internship report is part of the professional internship course unit as 

an integral part of the Second Cycle studies  for obtaining a Maters degree in 

Physical Education teaching in both basic and secondary education levels. Its 

aim is to describe the professional growth process of the author during the school 

year 2014/2015. The professional internship was held in a Basic Education 

school in the Porto district, Vila Nova de Gaia council, which received two 

internship groups. This way, the whole process was accomplished and followed 

by a work group made up of five internship students, two cooperating teachers 

and a teacher advisor from University. 

The document is divided into six chapters: first chapter, “Personal dimension” we 

get an autobiographic perspective on the personal, academic and sports path as 

well as the initial expectations on the forthcoming challenge; in  the second 

chapter that focuses the “Professional practise Framework” we draw an analysis 

of the legal and institutional context of the internship and the context of the 

practice; in the third chapter “From theory to practice”, we report the experiences 

including the main achievements and difficulties felt during the whole process, as 

well as a look on  used strategies and methods; in the fourth chapter, “The socially 

built teacher” we depict the social interactions with the school community and in 

how far they contribute for the professional training;  in the fifth chapter called “ 

Teacher training as a continuous process” we focus on fundamental questions of 

the teachers’ professional development; in the sixth and last chapter, “Reaching 

the goal and perspectives for the future”, we present a summary on the 

importance and the contributions of the internship in the education of the 

internship student and we also present the expectations on the professional 

future. 

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

PEDAGOGICAL PRACTISES, FUNCTIONAL TRAINING  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento foi realizado no âmbito do Estágio Profissional, e 

representa a última fase da formação de professores de Educação Física. Tendo 

decorrido do ano de prática supervisionada, o Relatório de Estágio tem como 

principal finalidade materializar, por meio de reflexão, as experiências e 

confrontos vivenciados pelo estudante-estagiário ao nível profissional e pessoal. 

 Alarcão & Tavares (2003) descrevem o Estágio Profissional como uma 

experiência fundamental na formação de professores, uma vez que, a partir da 

prática contextualizada, é promovida a integração de competências no exercício 

da profissão. Neste sentido, Matos (2013a) acrescenta que a prática 

supervisionada visa integrar os futuros docentes no exercício da profissão, 

desenvolvendo competências que promovam um desempenho crítico e reflexivo 

capaz de responder aos desafios e exigências inerentes à docência. 

Com intuito de habilitar os futuros professores dos requisitos necessários 

que lhes permitam dar respostas competentes às exigências da profissão, Nóvoa 

(1992) afirma que a formação docente deve estimular uma perspetiva crítica e 

reflexiva, de forma a tornar o seu pensamento autónomo e facilitador das 

dinâmicas de autoformação participada. Neste contexto, este relatório surge 

como um documento reflexivo que visa relatar todas as vivências e 

considerações do estagiário, levando-o confrontar a teoria com a prática, o 

esperado com o realizado, as ambições com as concretizações, construindo 

assim uma base de conhecimento sólida e a consolidar as aprendizagens 

adquiridas ao longo do ano letivo. 

O Estágio Profissional foi realizado numa escola do Ensino Básico de 2º 

e 3º Ciclos em Vila Nova de Gaia. Uma vez que existiam dois núcleos de estágio 

na mesma escola, todo o processo foi desenvolvido em conjunto, sendo o grupo 

de trabalho constituído por cinco estudantes estagiários, duas professoras 

cooperantes da escola e um professor orientador da faculdade que era comum 

aos dois núcleo. A turma que me foi atribuída relacionou-se com o 8º ano de 

ensino e nesta turma fui completamente responsável pela lecionação. 

O corpo deste relatório divide-se em seis capítulos: (1) “Enquadramento 

Pessoal”, onde apresento os meus dados pessoais, vivências académicas e 

desportivas que direta ou indiretamente influenciaram as minhas conceções 
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acerca da área profissional de Educação Física. Também as expectativas iniciais 

face ao ano de estágio que viria a enfrentar, são relatadas neste capítulo; (2) 

“Enquadramento da Prática Profissional”, compreende a caracterização do 

contexto legal e institucional do Estágio Profissional, bem como a análise do 

contexto real da ação e o consequente enquadramento da minha prática 

profissional a fim de tornar possível a compreensão de todo o processo descrito 

na realização subsequente; (3) “Da Teorização à Ação”, são retratadas as 

experiências vivenciadas ao nível do processo pedagógico, envolvendo os 

sucessos alcançados, as dificuldades sentidas e os métodos e estratégias 

utilizados para a construção de um processo coeso e pertinente; (4) “O Professor 

Socialmente Construído”, são enfatizadas interações fora do contexto de aula, 

como a participação na escola e as relações sociais com a comunidade escolar, 

como complemento à formação de professores; (5) “A Formação de Professores 

como um Processo Contínuo” são aprofundadas questões que se revelaram 

fundamentais para a minha formação pedagógica e que se refletiram na 

construção da minha identidade profissional. Este capítulo incorpora a vertente 

investigativa sob a forma de um estudo acerca da possibilidade de desenvolver 

a Aptidão Física dos alunos por meio de circuitos de Treino Funcional realizados 

ao longo das aulas. Por fim, diz respeito a uma síntese acerca do contributo 

deste processo para o meu crescimento na profissão sem deixar de enfatizar um 

breve conjunto de perspetivas acerca do meu percurso profissional futuro. 
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

2.1. O meu “EU” antes do Estágio Profissional 

 

 Aos 13 anos de idade eu já tinha a certeza que o meu futuro passaria pela 

Educação Física, porque não havia nada que me deixasse mais feliz do que 

praticar desporto. Nove anos depois, aqui estou a apresentar a história de como 

uma criança com fortes convicções atinge os seus objetivos. 

 O meu nome é Jéssica Gomes, tenho 22 anos e sou natural de Ovar. Com 

5 anos de idade mudei-me para o concelho de Santa Maria da Feira, onde fiz 

toda a minha formação básica e secundária até ingressar, no ano letivo de 

2010/2011, na faculdade onde alguma vez poderia cumprir os meus objetivos, a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 Pratico desporto desde que me lembro. Aos três anos de idade iniciei a 

minha formação em Ballet Clássico, que ainda hoje é a minha paixão. Com a 

mesma idade comecei a praticar natação, prática essa que viria a prolongar-se 

até aos onze anos de idade. Cheguei ainda treinar Voleibol aos dez anos, no 

entanto, no final dessa época desportiva foi-me dado a escolher um dos três 

desportos e apesar de gostar muito de todos, o Ballet já era o que me despertava 

mais interesse, daí ter sido essa a minha opção. Todavia, dada a grande ligação 

que parte da minha família tem ao Voleibol, sempre me mantive interessada pela 

modalidade e quando no segundo ano pude escolher uma área de metodologia 

onde poderia aprender mais sobre este desporto, não hesitei. Tal como a maioria 

das meninas que praticam dança, em criança também eu queria ser bailarina, 

queria entrar no conservatório e fazer do Ballet a minha vida. Todavia, à medida 

que fui crescendo, os meus pais embora nunca me desencorajassem e sempre 

me tivessem apoiado, começaram a alertar-me para a necessidade de encontrar 

uma alternativa a essa vida de bailarina, tão difícil de alcançar em Portugal, por 

falta de aposta e oportunidades. Foi aí que surgiu a Educação Física, pois se 

não podia ser bailarina, então o meu futuro teria de passar por algo que estivesse 

direta ou indiretamente ligado à dança. Assim, dada a minha necessidade de 

estar em constante movimento aliada ao facto de gostar imenso de crianças e o 
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interesse que o desporto desperta em mim, tive a certeza que a área de Desporto 

seria a única opção. 

 Fiz o ensino secundário na Área Científico-Humanística de Ciências e 

Tecnologias e entrei em Ciências do Desporto com média de 15 valores. Aí já 

tinha a certeza que, mais do que estar ligada ao desporto, era a ensinar crianças 

que me via no futuro. As minhas expectativas em relação à licenciatura eram 

elevadíssimas e não houve um único momento em que a realidade não 

correspondesse àquilo que eu estava à espera.  

 À medida que os anos de licenciatura foram passando, fui descobrindo 

novas áreas de interesse e, entre elas a atividade física ligada à saúde que foi 

sempre a que mais me fascinou, pois à medida que fui conhecendo as suas 

diferentes áreas de intervenção fui ficando cada vez mais interessada nas 

potencialidades que o exercício físico tem na melhoraria do estilo de vida dos 

indivíduos a diversos níveis.  

E foram aí que surgiram as primeiras dúvidas. Não em relação ao facto 

de querer ensinar ou não, porque disso eu tinha a certeza absoluta, ensinar seria 

o que me faria mais feliz, mas sim devido ao facto de a conjuntura atual do país 

dificultar imenso a vida a qualquer professor. Mas o coração falou mais alto que 

a razão e tive a certeza que, se não seguisse o mestrado de ensino de Educação 

Física, acabaria por me arrepender. Então, em vez de adiar o meu sonho decidi 

manter o meu percurso em direção àquilo que me faria verdadeiramente 

completa, o ensino. 

 Ingressei no segundo ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

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

2013/2014 e atualmente estou a terminar o meu Estágio Profissional para 

concluir a minha formação. Em paralelo, sou treinadora de Voleibol de meninas 

com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos de idade, no Clube 

Desportivo de Fiães. Apaixonada pelo movimento, guardo ainda algum do meu 

tempo para ser bailarina a tempo parcial, na Escola de Bailado Fátima Costa 

onde fiz toda a minha formação e membro integrante do Núcleo de Dança da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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2.2. A Retrospetiva das Expectativas Iniciais 

 

 No decorrer do Estágio Profissional fui tendo a oportunidade de cruzar 

com a realidade todas as expectativas iniciais que havia perspetivado e pude 

constatar que, se por um lado algumas se verificaram bastante ajustadas à 

realidade, outras surgiram de um medo infundado de falhar acabando por não 

se verificar. 

 As minhas principais expectativas iniciais recaíam sobre a possível 

dificuldade de equilibrar as emoções com a necessidade de impor regras e 

manter o carácter formal de uma aula de Educação Física. Tinha receio que os 

meus alunos não se identificassem com as minhas estratégias de ensino e 

deixassem de me respeitar como professora, que me vissem apenas como uma 

estagiária que ainda não domina as suas funções. Tinha receio de a determinada 

altura, não conseguir controlar a turma, porque não havia sido exigente o 

suficiente para que eles percebessem a distância que nos separa. Tinha receio 

de me tornar demasiado amiga deles e ao mesmo tempo tornar-me demasiado 

fria, não conseguindo encontrar o equilíbrio entre a acessibilidade e o rigor das 

aulas.  

 Lembro-me de ter passado dias a tentar decidir que tipo de professora 

deveria ser, o que deveria dizer na primeira aula, se devia ser muito ou pouco 

rigorosa. Lembro-me de estar muito nervosa no dia de apresentação à turma. 

Esse nervosismo fez-se notar logo nos primeiros momentos da minha 

apresentação, pois estava tão concentrada em disfarçar todos os sintomas de 

ansiedade que nem percebi que estava a perder a atenção da turma. Com medo 

de estar a perder o controlo, pensei em todos os atletas que já treinei e que já 

tive à minha responsabilidade e percebi que se nunca tive dificuldade em lidar 

com esses grupos, a diferença de contextos não podia afetar o meu espírito líder, 

deixando assim a ansiedade de lado e fazendo-os perceber que, 

independentemente de ser Estudante Estagiária, exigia o mesmo respeito que 

eles apresentam para com qualquer outro professor e que se assim não fosse 

não tinha qualquer problema em tomar as medidas necessárias.  

Nos momentos que se seguiram apercebi-me que não valia a pena tentar 

ser uma pessoa que não sou, tinha de conseguir que a minha personalidade os 
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cativasse por si só e apenas dessa forma eu iria conseguir terminar o ano de 

Estágio com boas experiências e recordações. Tive a certeza disso quando, no 

final da aula ouvi uma das alunas a comentar com a colega:  “Esta foi a melhor 

apresentação que tivemos até agora!”. A partir daí, fiquei com a sensação de 

que as minhas aulas tinham tudo para dar certo.  

Em relação à prática supervisionada e ao desempenho do Professor 

Cooperante (PC) e do Professor Orientador (PO), as minhas expectativas foram 

completamente ao encontro daquilo que acabaria de se verificar. Tendo-lhes 

sido confiada a tarefa de me conduzir neste processo tão importante para o 

conclusão dos meus estudos, sinto que tudo fizeram para me ajudar, corrigir e 

guiar com vista um desenvolvimento profissional de excelência. De facto, 

encontrei na PC um forte pilar da minha prática, sempre disponível e bastante 

atenta ao meu desempenho, pois foi corrigindo e aconselhando sem nunca 

deixar de lado a sua faceta meiga e amistosa. Demonstrou desde sempre ser 

uma pessoa apaixonada pelo desporto e pelos jovens e fez-me perceber que 

tudo deve ser feito a pensar nos jovens e no seu desenvolvimento, mesmo que 

as exigências dos programas sejam desajustadas às capacidades dos nossos 

alunos. Quanto ao PO foi também alguém que sempre tentou garantir que não 

existiam falhas, nomeadamente ao nível do acompanhamento do Relatório de 

Estágio (RE). Uma vez que é também professor na escola onde realizei o meu 

Estágio Profissional (EP) o PO também foi acompanhando a minha prática e foi-

me dando concelhos sempre que achava pertinente, o que contribuiu para uma 

construção mais sólida do meu curso. 

No que diz respeito ao Núcleo de Estágio, a verdade é que inicialmente, 

a questão de trabalhar com colegas de estágio não me deixava totalmente à 

vontade, num momento tão crucial do meu percurso. Se por um lado, partilhar 

as experiências com alguém que compreende o que estamos a atravessar pode 

ser enriquecedor e pode proporcionar debates e discussões de ideias 

interessantes que nos permitiriam ver as situações de diferentes perspetivas, por 

outro lado tinha um enorme receio de me deparar com colegas que fariam o 

mínimo possível e que prejudicassem o trabalho do núcleo. Estes receios 

acabaram por se mostrar injustificados e por se desvanecer a partir do momento 

em que fui conhecendo os meus colegas de estágio e fui percebendo que 
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estávamos ali todos com o mesmo propósito e prontos para trabalhar em equipa 

a fim de todos conseguirmos bons resultados. 

Paralelamente e em relação à comunidade escolar com que me deparei, 

devo confessar que nunca foi uma grande preocupação, pois num meio onde os 

principais objetivos são o desenvolvimento saudável dos jovens e a sua 

aprendizagem, não deveria haver espaço para pessoas incompreensivas e 

alheadas ao crescimento e desenvolvimento dos jovens. No entanto, entre 

conversas de sala dos professores e reuniões de concelho de turma, fui 

percebendo que de facto há espaço para esse tipo de profissionais e que 

infelizmente são os mesmos que estão a tirar lugar a novos profissionais que, se 

apresentam cheios de vontade de trabalhar e mais preocupados com o bem-

estar dos alunos do que com os resultados próprio. Porém, tive a felicidade de 

nunca me ter cruzado com tais indivíduos, e assim a minha relação com a 

comunidade docente e funcionários foi uma boa e enriquecedora experiência. 

 Em jeito de síntese, posso afirmar que me senti completamente integrada 

na escola em que lecionei, quer em relação aos restantes docentes, quer em 

relação aos funcionários e, sobretudo em relação ao grupo de trabalho 

constituído pelos PC, PO e núcleo de estágio. Já a turma que me foi atribuída, 

não me poderia ter feito mais feliz e realizada. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

3.1. Contexto Legal e Institucional do Estágio Profissional 

  

 No que diz respeito ao contexto legal no qual se inserem o Modelo de 

Estágio elegido pela FADEUP no ano 2013/2014, este apresenta um 

funcionamento e uma estrutura que obedecem às orientações legais presentes 

no Decreto-lei nº74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro. 

Quanto ao seu enquadramento na FADEUP, o Estágio Profissional (EP) 

é uma Unidade Curricular do segundo ciclo de estudos conducente ao grau de 

mestre em Ensino da Educação Física. Decorre nos terceiro e quarto semestres 

do ciclo de estudos, tendo como objetivo fundamental 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, 2013a).  

É importante referir que, o EP é realizado com a supervisão de um 

Professor Orientador da Faculdade (FADEUP) e um Professor Cooperante da 

escola em que aquele decorre. É a partir destes pressupostos que o EE toma o 

pleno comando do ensino-aprendizagem de uma turma do segundo ou terceiro 

ciclo do ensino básico ou ensino secundário, e onde fica responsável pela 

conceção, planeamento e realização do processo pedagógico, podendo, no 

entanto, contar com o auxílio dos professores acima referidos e ainda dos 

restantes EE do seu núcleo que, não só podem, mas devem participar nos 

processos de conceção e planeamento. 

No que diz respeito aos documentos que servem de linhas condutoras do 

EP, no âmbito do referido mestrado de ensino, podemos enumerar: 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, 2013b), aos quais podemos ainda agregar o 

documento relativo às Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de 
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Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. 

Este último documento prevê que o desenvolvimento do EE deva 

contemplar quatro áreas de desempenho previstas no Regulamento de Estágio 

Profissional, sendo que, a área 2 e 3 se encontram agregadas numa só. São 

elas: 

Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

Áreas 2 e 3 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade” 

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” 

  

 Matos (2013a) refere ainda que a pluralidade e a natureza das funções 

docentes remetem para a noção de polivalência e alternância que permita um 

vaivém epistémico entre a teoria e a prática. Assim, esta compreensão servirá 

de linha orientadora para a elaboração do Relatório de Estágio em que a 

investigação/reflexão/ação se assume como um caminho adequado. Portanto, 

facilmente se compreende que, a fim de conseguir uma formação completa e 

plena de experiências e aprendizagens, o EE tenha como principais atribuições, 

as seguintes: cumprir todas as tarefas previstas nos documentos orientadores 

do EP; elaborar e realizar o seu projeto de formação (PFI); lecionar as aulas, 

realizando as tarefas de planificação, realização e avaliação inerentes; participar 

nas reuniões dos diferentes órgãos da Escola; participar nas sessões de 

natureza científica, cultural e pedagógica realizadas na Escola e/ou na 

Faculdade; elaborar e manter atualizado o portefólio do Estágio Profissional; 

observar aulas regidas pelo professor cooperante e pelos colegas estagiários; 

colaborar nos trabalhos de direção de turma (Matos, 2013b). 

Por fim, com o culminar do seu ano de Estágio, o EE terá de elaborar e 

defender publicamente o Relatório de Estágio, de acordo com o definido nos 

artigos 7º e 9º do Regulamento do segundo ciclo de estudos conducente ao grau 

de mestre em ensino da Educação Física nos ensinos básico e secundário. 
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3.2. A Escola como Instituição Social 

  

Segundo Patrício (1993) é na escola que as crianças e os jovens são 

reunidos para cumprirem o programa educativo formal que a família, a 

comunidade e o Estado consideram essencial ao seu aperfeiçoamento pessoal 

e à satisfação das necessidades de sobrevivência e desenvolvimento da própria 

família e da própria sociedade. 

Sendo a escola uma instituição social, histórica e organizacionalmente 

criada, que sofreu alterações ao longo do tempo e que tem vindo a transformar-

se no cruzamento entre perspetivas educativas e formativas, opções políticas e 

contextos sociais, sem nunca deixar de se representar como um espaço de 

relacionamento humano (Patrício, 1996), pode-se afirmar que é na escola que o 

aluno alcança o direito à educação, que tem como principal objetivo a formação 

de cidadãos. 

 Numa perspetiva mais sociológica, Berger & Luckmann (2004) afirmam 

que a formação do “eu” deve ser compreendida em relação com o contínuo 

desenvolvimento orgânico e com o processo social, neste sentido, a educação 

deve primar pela orientação dos alunos para a convivência e a exploração das 

relações sociais, a escola deve formar os indivíduos como membros ativos da 

sociedade atuando no processo de socialização dos mesmos e preparando-os 

para uma comunidade em que cada membro deve desempenhar o seu papel. 

 No sentido de atingir essa educação social e cultural exigir-se-á um 

professor igualmente social e cultural. Patrício (1993) assegura que, o professor 

só poderá ser agente de cultura se for homem de cultura. Isto é, se for o 

professor, científico, prático, técnico, artífice, artista e tecnólogo. O professor 

deve ser cada vez mais multifacetado, capaz de se adaptar às diferentes 

situações e capaz de reagir, adequadamente, às diferentes situações, sem 

nunca perder de vista o seu objetivo primeiro que é o de formar intelectual, física 

e socialmente indivíduos completos. 

 Em suma, a prioridade da formação inicial do professor não se completa 

sem que este esteja preparado para transmitir saberes científicos, consiga refletir 

e reconheça o seu papel educativo.  
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3.3. Caracterização Macro e Micro do Cenário da Prática 

 

A Escola Básica Dr. Costa Matos  

 Sendo a Escola o principal cenário de experiências e aprendizagens 

durante o ano de estágio, a escolha da mesma foi uma das minhas 

preocupações iniciais. A questão da proximidade e a possibilidade de integrar 

um núcleo de estágio com alguém que me é bastante próximo foi um dos meus 

critérios de escolha. Acabei por ter de ingressar sozinha neste contexto de 

prática, aceitando o desafio sem receios e ciente de que o processo iria ser ainda 

mais enriquecedor pelo facto de ter de aprender a trabalhar com colegas que, à 

partida não conheceria. 

A Escola Básica Dr. Costa Matos situa-se na freguesia de Santa Marinha, 

concelho de Vila Nova de Gaia. Em 2002 tornou-se a escola sede de um 

agrupamento constituído por mais cinco escolas do 1º ciclo e Pré-Escolar 

pertencentes às freguesias de Santa Marinha e Mafamude, recebendo a 

designação de Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos. 

 A escola caracteriza-se pela sua procura pela excelência tendo sido 

distinguida pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), pelo segundo ano 

consecutivo, com o “Prémio Escola”, que visa reconhecer as escolas que, de 

forma excecional, desenvolveram a qualidade da educação, da aprendizagem e 

dos resultados através do desenvolvimento de projetos coletivos no sentido de 

difundir as boas práticas e condutas com impacto no sucesso dos alunos, na 

dignificação e na valorização da escola (nº 2 do artigo 3º do Regulamento do 

Prémio de Escola). Assim sendo, a escola preocupa-se não só com os alunos 

com melhores qualificações académicas, mas procura também potenciar as 

capacidades dos alunos com maiores dificuldades, quer a nível intelectual, quer 

a nível social. Para isso apresenta duas turmas de Cursos de Educação e 

Formação (CEF), duas turmas com um Programa Integrado de Educação e 

Formação (PIEF) e ainda uma sala de multideficiência que pretende dar resposta 

a alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

No que diz respeito às condições de trabalho disponibilizadas para o 

grupo de Educação Física, a escola apresenta um Pavilhão Gimnodesportivo 

que possibilita a lecionação de três aulas em simultâneo e ainda um espaço 
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exterior de relvado sintético com as dimensões de um campo de futebol de sete, 

que dividido ao meio possui dois campos de futebol de cinco ou andebol. 

Apresenta ainda uma caixa de areia para a prática de salto em comprimento e 

triplo salto, bem como 4 pistas de atletismo do comprimento do campo sintético. 

Quanto ao material disponível, este encontra-se em boas condições e é bastante 

diversificado, uma vez que inclui kits de modalidades alternativas como boccia, 

kinball, frisbee, entre outros. No entanto, peca por ter pouca quantidade, 

principalmente quando há dois professores a lecionar a mesma modalidade. 

No que diz respeito à gestão dos recursos, a principal limitação esteve 

relacionada com a estipulação de quatro turmas em aulas de educação para os 

quatro espaços de existentes, uma vez que a viabilidade do espaço exterior 

estaria sempre condicionada pelas condições atmosféricas. Esta limitação teve 

algum impacto sobre o planeamento dos conteúdos a abordar uma vez que só 

depois de avaliar as condições de ensino é possível assegurar o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

A Turma do 8º Ano 

 A caracterização da turma é realizada no início do ano letivo dada a sua 

pertinência no desenvolvimento do trabalho do professor. Tem como principal 

propósito dar a conhecer ao docente, numa perspetiva global e individual, os 

alunos que se encontram à sua responsabilidade, possibilitando a seleção e 

adequação de estratégias específicas para garantir um processo de ensino- 

aprendizagem ajustado e eficaz.  

 Deste modo, na tentativa de conhecer os alunos da turma que me foi 

atribuída, cada um preencheu uma ficha de caracterização individual, indicando 

os seus dados pessoais, as disciplinas preferidas, as disciplinas em que 

apresentavam maiores dificuldades, dados médicos, interesses desportivos e 

hábitos de vida. Este conhecimento revelou-se fundamental para a organização 

e estruturação das aulas. 

 A turma que me foi atribuída foi um 8º ano de escolaridade, constituída 

por dez raparigas e sete rapazes num total de 17 alunos. A média de idades da 

turma situou-se entre os 13 e os 14 anos, havendo, no entanto, um aluno de 16 

anos e uma aluna de 15 anos que já tinham ficado retidos em anos anteriores, 
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bem como uma aluna de 15 anos de nacionalidade angolana que, dadas as 

diferenças entre os sistemas educativos, foi colocada no 8º ano. 

 Em relação à situação profissional dos pais, importa referir que 19% dos 

pais e 19% das mães se encontram no desemprego. É de salientar que havia 

15% de alunos com ambos os pais desempregados, o que se refletiu numa 

atenção redobrada às necessidades dos mesmos, aquando da realização de 

atividades ou visitas de estudo que implicavam custos acrescidos. Esta 

informação foi indispensável a fim de não comprometer a participação dos alunos 

nas ditas atividades. 

 No que diz respeito aos dados clínicos, felizmente não havia nenhuma 

situação a relatar. No entanto, a meio do primeiro período, tive o caso de um 

aluno que fraturou o fémur, tendo de ser operado. Ao ser obrigado a parar 

durante 90 dias, no segundo período, o aluno foi apenas avaliado ao nível teórico 

e das atitudes. 

 Quanto ao tópico disciplinas, foi possível aferir que a Matemática se 

assumia como a disciplina em que os alunos apresentavam mais dificuldades, 

seguida pelas disciplinas de Inglês e Português respetivamente. Por outro lado, 

a matéria que reuniu o maior número de preferências foi a Educação Física, o 

que de certa forma, já seria de esperar, dadas as características da mesma. A 

turma revelou-se bastante homogénea ao nível da afinidade desportiva, tendo 

revelado especial interesse pelo Futebol e pelo Basquetebol. Apesar de estas 

preferências, apenas 31% dos alunos pratica desporto com regularidade, 

alegando, os restantes 69%, falta de tempo e falta de vontade, o que representa 

um indicador negativo no que respeita aos estilos de vida ativos. 

 Ainda assim, o facto de o gosto pela disciplina ser generalizado permite-

me encarar este ano de estágio de uma forma mais positiva. Desta forma, assumi 

como grande prioridade a motivação dos alunos durante todo o processo de 

ensino-aprendizagem, no sentido de que mantivessem a predisposição para a 

prática e sentissem vontade de perpetuar hábitos de vida saudáveis. 

 Por fim, a turma demonstrou bastante respeito pela figura do professor, 

sendo geralmente assíduos, pontuais e empenhados nas tarefas propostas, 

facto que facilitou a minha tarefa no que diz respeito ao controlo da turma. 
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4. DA TEORIZAÇÃO À AÇÃO 

 

4.1. Fundamentar o Processo de Ensino-Aprendizagem  

 

4.1.1. Conceção e Planeamento: Alicerces da Ação Docente 

 

A organização e a Gestão do processo de ensino-aprendizagem é realizado 

tendo em conta os quatro parâmetros estruturais da ação docente: a conceção, 

o planeamento, a realização e a avaliação. Neste capítulo serão focados a 

conceção e o planeamento sob o ponto de vista da sua relevância para a 

construção de um processo de ensino-aprendizagem mais completo. 

Segundo Matos (2013a) a conceção diz respeito a um trabalho de justificação 

teórica da ação do professor cruzando diferentes informações e adequando todo 

o processo de ensino. Assim, a conceção refere-se a um trabalho intensivo de 

fundamentação teórica de todo o processo e à preparação da ação educativa 

antes da aplicação de qualquer estratégia no terreno. Desta forma é evidenciada 

uma essencial tarefa cognitiva por parte do professor, muito para além da 

simples transmissão de conhecimento. Também Alarcão (1996, p. 57) enfatiza a 

importância de uma conceção do ensino que tenha em conta o professor para 

além da ação, referindo que “ Os professores desempenham um importante 

papel na produção e estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem 

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

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

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

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

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

aplicação de teorias exteriores à sua própria comunidade profissional.”  

O trabalho de fundamentação teórica que caracteriza o processo de 

conceção passa então por conhecer a comunidade educativa em causa, o meio 

em que esta está inserida, bem como as possibilidades e limitações desse 

contexto e os recursos humanos e materiais que são disponibilizados. Devem 

também ser tidas em consideração as questões relacionadas com a disciplina, 

nomeadamente no que diz respeito às competências gerais e específicas a 
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atingir, aos conteúdos que devem ser lecionados e às estratégias a adotar para 

que os alunos alcancem os pressupostos específicos de Educação Física. 

Sendo ainda imprescindível uma reflexão constante acerca da pertinência das 

conjeturas apresentadas nos programas nacionais, perante as necessidades de 

os alunos a que se destinam, mantendo sempre uma postura crítica em relação 

aos mesmos, necessária para uma melhor adequação das situações de ensino 

às características dos destinatários da aprendizagem. 

Neste sentido, tentei analisar toda a informação disponível e indispensável à 

construção da minha base de conhecimento, de forma a torná-la o mais sólida 

possível, quer ao nível do âmbito curricular, quer ao nível dos contextos sociais, 

culturais e económicos que caracterizam a população pertencente à comunidade 

educativa em geral, quer ainda ao nível da minha turma em particular. 

Assim sendo, comecei por realizar uma análise cuidada ao Projeto Educativo 

de Escola e o Projeto de Intervenção do Agrupamento, que, confrontados com a 

caracterização completa dos meus alunos me permitiu adequar métodos e 

estratégias específicas, ajustando o programa nacional à realidade do contexto. 

Aliada a esta informação, foi também indispensável a análise do Regulamento 

das Instalações Desportivas, permitindo o estabelecimento de regras e normas 

básicas de conduta que fossem ao encontro do interesse da instituição no geral 

e do grupo de Educação Física em particular. Já a partir de uma análise crítica 

cuidada, acerca do Projeto Curricular proposto para a disciplina de Educação 

Física, foi-me possível articular objetivos, conteúdos, finalidades e critérios de 

avaliação concordantes com as metas educativas acordadas pelo grupo de 

Educação Física. 

Todo este processo de análise e preparação para a prática permitiu-me 

formar a minha própria conceção do que seria o processo de ensino ao longo do 

Estágio Profissional. Todavia, tendo sempre a consciência de que conceções 

rígidas levam, invariavelmente, a planeamentos pouco ou nada flexíveis que 

acabam por ser, frequentemente, postos em causa pela heterogeneidade 

apresentada pelos alunos, a nível de conhecimentos, experiência, capacidades, 

entre outros. 

Desta forma, com o decorrer do ano letivo as minhas conceções foram 

assumindo diferentes formas e proporções, da mesma forma como o meu foco 

de preocupação foi mudando à medida que fui progredindo neste processo de 
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estágio. Se é certo que alunos com características diferentes exigem processos 

de aprendizagem diferentes para atingirem os mesmos resultados, então o “fazer 

melhor” deverá assumir um papel mais fulcral do que o “fazer mais”. Assim, 

apesar de, numa primeira fase, a minha preocupação ter recaído 

excessivamente sobre o cumprimento dos planos de aula e a garantia de obter 

boa densidade motora, rapidamente constatei que a grande preocupação 

deveria residir na qualidade da execução da tarefa, a fim de garantir um ensino 

adequado a todos os alunos. 

 No que diz respeito ao planeamento, Bento (2003, p. 8) afirma que “ (…) 

o planeamento significa uma reflexão pormenorizada acerca da direção e do 

controlo do processo de ensino numa determinada disciplina,” sendo este 

também “ (…) o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de 

ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização prática.” 

(Bento, 2003, p. 15). O mesmo autor (2003, p. 57) considera ainda que a 

atividade de planeamento exige uma “antecipação mental” do ensino que inclui 

tomadas de decisão acerca de determinadas categorias didáticas, procurando 

definir os contornos de um modelo de atuação no processo de ensino-

aprendizagem. O planeamento é assim visto como uma consideração prévia da 

ação, tornando todo o processo intencional e auxiliando a construção e a 

transmissão de conhecimento e competências de forma alicerçada e 

consistente, sendo que todo o processo deve ser planeado de acordo com os 

objetivos de aprendizagem dos alunos (Rink, 2014). 

 Bento (2003) é elucidativo, quando refere que o planeamento está dividido 

em três níveis: plano anual, plano periódico (de unidades didáticas) e plano de 

aula. Apesar desta divisão, a total coerência e interligação entre os três níveis é 

fundamental, evitando que a aprendizagem dos alunos seja desviada dos 

princípios e objetivos estipulados e balizados entre as condições contextuais, 

locais e específicas da escola. Neste sentido, importa referir que os três níveis 

de planeamento tiveram como base a informação constante nos documentos 

acima citados e levaram em consideração uma pesquisa acerca da organização 

da gestão escolar, nomeadamente do calendário escolar e da disponibilidade 

dos espaços desportivos e acerca das características de uma turma em 

particular. 
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 Com o objetivo de estruturar um documento que me permitisse ter acesso 

a todas as variáveis recolhidas de forma integrada, recorri ao Modelo de 

Estrutura do Conhecimento de Vickers (1990). Este modelo de planeamento 

apresenta-se como um veículo que interliga os conhecimentos transdisciplinares 

de determinada matéria às metodologias e estratégias de ensino que se revelam 

mais adequadas. Neste sentido, importa referir que a construção deste 

documento foi dividida em três fases. A primeira fase, a de análise (módulos 1, 

2 e 3), correspondeu a um observação das variáveis contextuais da prática, 

nomeadamente, ao estudo da disciplina da EF à luz do plano curricular, à 

identificação do contexto em que se inseria a instituição, bem como as respetivas 

limitações e condicionantes e ainda à análise da comunidade estudantil 

influenciada pelo respetivo meio. Já a segunda fase, a fase das decisões 

(módulos 4, 5, 6 e 7), caracterizou-se pela determinação da extensão e 

sequência das matérias de ensino a serem abordadas, pela definição dos 

objetivos essenciais a atingir relativamente às categorias transdisciplinares – 

Cultura Desportiva, Fisiologia do Treino e Condição Física, Habilidades Motoras 

e Conceitos Psicossociais, pela escolha de métodos e instrumentos de avaliação 

e pela criação de progressões de ensino relativas às matérias. A última fase dizia 

respeito à aplicação e caracterizou-se pela implementação de todos os 

pressupostos supracitados, em contexto real. 

 Visto que o planeamento anual se apresentou como uma base 

fundamental para o processo pedagógico, a primeira preocupação  foi a de 

elaborar o MEC anual recorrendo à informação disponível. No entanto, importa 

referir que, quanto às modalidades a lecionar em cada ano de ensino, estas já 

tinham sido pré-estabelecidas pelo grupo de EF de acordo com o programa 

nacional da disciplina e com aquilo que os professores consideraram mais 

pertinente, pelo que apenas houve liberdade para estabelecer a carga horária de 

cada modalidade e para definir as modalidades alternativas. No respeito pelas 

dinâmicas instruídas pelo grupo de EF que definem uma “modalidade forte” por 

ano de ensino, isto é, uma modalidade à qual deve ser dado maior enfoque 

durante o ano letivo, comprometi-me ainda a lecionar Andebol nessas condições, 

dado ser a modalidade que havia sido selecionada para o 8º ano. No total, foram 

então definidas sete modalidades a abordar: Andebol, Ginástica (solo, acrobática 



 27 

e artística), Atletismo (corrida de barreiras e salto em comprimento), Voleibol, 

Futebol, Dança e Frisbee. 

 Após selecionadas as modalidades, surgiu a necessidade de planear as 

aulas de acordo com o segundo nível de planeamento. Para isso recorri a um 

Modelo de Estrutura do Conhecimento mais específico para cada modalidade. A 

base deste documento é semelhante ao MEC anual, no entanto apresenta 

algumas particularidades referentes a um nível de planificação mais específico. 

 O MEC de cada modalidade também foi dividido em três fases: a de 

análise, a das decisões e a de aplicação. Neste contexto a análise da modalidade 

realizou-se com base nas quatro categorias transdisciplinares já referenciadas 

(módulo1), nos recursos temporais, espaciais, materiais e humanos disponíveis 

e indispensáveis à criação de estratégias de gestão de aula (módulo 2) e na 

caracterização da turma em particular, associada a uma avaliação inicial, 

permitindo uma adequação de conteúdos e objetivos ao nível de desempenho 

inicial dos alunos (módulo 3). Seguidamente, os processos de decisões foram 

realizados através da determinação da extensão e da sequência de conteúdos, 

que resultaram em Unidades Didáticas contextualizadas e justificadas (módulo 

4), da determinação de objetivos gerais e específicos relativos ao domínio motor 

(habilidades motoras e condição física), ao domínio cognitivo (cultura desportiva) 

e ao domínio social (conceitos psicossociais) (módulo 5), da configuração da 

avaliação referenciada aos objetivos definidos (módulo 6) e da criação de 

situações de aprendizagens que permitissem a aquisição das competências 

definidas (módulo 7). Por fim, a aplicação passou mais uma vez pela realização 

de toda a planificação em contexto real de prática.  

 Não posso deixar de referir que, aquando da construção das Unidades 

Didáticas, que Bento (2003, p. 75) define como “(…) partes essenciais do 

programa da disciplina, visto constituírem unidades fundamentais e integrais do 

processo pedagógico e por apresentarem aos professores e alunos etapas 

claras e bem distintas do ensino e aprendizagem”. Tive o cuidado de não lecionar 

demasiados conteúdos, o que me permitiu aprimorar a qualidade dos poucos 

conteúdos que ia abordando, mas potenciando a aprendizagem máxima do que 

ia introduzindo. Não me parecia congruente saltar etapas se as anteriores não 

estivessem consolidadas, e quando maior o número de conteúdos a abordar, 

maior a probabilidade de tal acontecer. Assim, elencando o princípio de Mesquita 
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& Graça (2009, p. 41) que refere que “ (…) aprende mais quem dedica mais 

tempo a uma boa exercitação, (…) ” e procurando ir ao encontro do que acima 

referi sobre dar prioridade ao “fazer melhor” em detrimento do “fazer mais”, senti 

a necessidade de eleger menos conteúdos de forma a poder exercitar mais cada 

um. 

 Este modelo revelou-se uma ferramenta bastante pertinente e essencial 

no sentido em que me fez perceber quais as lacunas que o meu conhecimento 

apresentava, obrigando a uma pesquisa aprofundada sobre cada modalidade e 

sobretudo acerca daquelas em que eu apresentava maiores fragilidades. Na 

minha perspetiva, o MEC acabou por simplificar o processo de planificação e 

organização dos conteúdos, uma vez que me permitiu fundamentar, com maior 

rigor, todas as minhas opções e construir uma prática pedagógica mais eficaz.  

É a partir da Unidade Didática que podemos chegar ao último nível de 

planificação, o plano de aula que,  constitui um guia para o processo de instrução 

de cada aula, traduzindo objetivos e metas vastos em experiências de 

aprendizagem específicas para os alunos (Rink, 2014). Desta forma, balizados 

pelos objetivos da Unidade Didática e levando em consideração as funções 

didáticas de avaliação diagnóstica, introdução, exercitação, consolidação e 

avaliação sumativa que caracterizam as tarefas essenciais do processo de 

ensino (Bento, 2003), o plano de aula inclui o material necessário para cada 

situação de aprendizagem, a análise do conteúdo, a instrução e em casos 

específicos que dependem das funções didáticas, os métodos de avaliação.  

Neste sentido, revejo-me no entendimento de Bento (2003) quando refere 

a intrínseca relação entre uma boa preparação da aula e o sucesso da mesma, 

pois a realização cuidada do plano de aula permite criar uma imagem mental da 

realização da aula. Senti que quanto mais específicos e exaustivos eram os 

meus planos de aula, mais facilmente me era possível antecipar as vantagens e 

desvantagens de determinada estratégia e, consequentemente, intervir na aula 

de forma mais intencional, coerente e refletida 

 Por fim importa referir que todos os níveis de planeamento foram sofrendo 

alterações inevitáveis devido à imprevisibilidade inerente ao processo de ensino 

aprendizagem e às próprias condições de prática. Por razões alheias (ou não) à 

minha vontade, deparei-me diversas vezes com a necessidade de adaptar 

situações de aprendizagem para poder garantir a pertinência do processo de 
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ensino. Mas tal como afirma Bento (2003, p. 101) “ (…) uma aula é um trabalho 

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

diante o conceito planeado, mas também mobilidade, flexibilidade de reação, 

adaptações rápidas a novas situações.” 

 

 

4.1.2. A Indispensável capacidade de adaptação 

  

Como Estudante Estagiária, uma das minhas principais preocupações foi 

sempre a de prever e antecipar todo o processo, procurando controlar todas as 

ocorrências da aula, nomeadamente questões relacionadas com o controlo da 

turma e das suas aprendizagens, o tempo e a dinâmica das aulas, o espaço de 

lecionação e até mesmo o espaço circundante. No entanto, o contexto real de 

ensino assume mais facetas do que aquelas que são controláveis pela 

planificação (Bento, 2003) , o que sugere que, um ligeiro atraso no início da 

sessão, uma falta de material ou a ausência de um aluno influenciam 

imediatamente qualquer planeamento realizado para aquele contexto. 

Segundo Bento (2003), o professor deve canalizar os seus esforços na 

concretização do planificado; no entanto, deve também ter a capacidade de 

reagir e adaptar-se aos condicionalismos, concebendo um plano flexível com a 

sensibilidade necessária para proceder a ajustes e alterações, em conformidade 

com as imprevisibilidades e as dificuldades emergentes das circunstâncias 

experienciadas.  

 Neste contexto, seria de esperar que, numa fase inicial, uma aula em que 

se verificasse qualquer tipo de imprevisto face ao planeamento, provocasse em 

mim um estado de ansiedade e preocupação algo exagerados que, mais tarde, 

com a experiência e com a ajuda da Professora Cooperante aprendi a controlar.  

 Foram diversos os fatores endógenos e exógenos que, ao longo do ano, 

foram representando constrangimentos à prática pedagógica, sendo que uns se 

apresentaram mais fáceis de controlar do que outros. Nesta perspetiva, devo 

salientar que a variável condições climatéricas foi um dos fatores que mais 

frequentemente me obrigou a readaptar o planeamento ou mesmo a abdicar do 

mesmo, dadas as condições da instituição. 
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(…) Uma vez que a aula estava prevista para o exterior, mas as condições atmosféricas 

não permitiam a realização da mesma, coloquei a possibilidade de lecionar uma aula 

teórica. No entanto, dada a lotação da escola à sexta-feira de manhã, não haviam salas 

de aulas disponíveis, pelo que reuni os alunos no refeitório para lhes explicar a situação, 

acabando por dispensá-los por falta de condições.  

(Reflexão da aula 44, UD Atletismo, 16 de Janeiro de 2015) 

 

(…) Dado que estava a lecionar Ginástica de Aparelhos, falei com o professor L. sobre 

a possibilidade de trocarmos de espaço, alertando-o para o facto de estar no espaço 

exterior. O professor imediatamente se disponibilizou para a troca e assim fizemos. No 

entanto, no segundos 50 minutos da minha aula, a professora I. veio falar comigo 

pedindo para que eu fosse lá para fora uma vez que o professor L. tinha ocupado o 

espaço dela alegando não saber que a troca que tinha feito comigo seria para o espaço 

exterior. Sem querer causar mais conflitos pedi aos meus alunos que arrumassem o 

material e se dirigissem ao exterior. Com as condições climatéricas que se faziam sentir 

e as perdas de tempo que se verificaram com as trocas, apenas dispus de mais 15 

minutos de tempo útil pelo que aproveitei para trabalhar a condição física dos alunos 

realizando exercícios de estafetas e pliometria no espaço coberto. (…)  

(Reflexão da aula 70/71, UD Ginástica, 15 de Abril de 2015) 

 

 Outro tipo de imprevistos que verifiquei ao longo do meu Estágio 

Profissional teve a ver com os atrasos na explicação e demonstração dos 

exercícios e com a dificuldade dos alunos perceberem os mesmo e executarem 

imediatamente o que lhes foi solicitado. 

 
(…) O segundo exercício necessitou de mais tempo do que o que eu estava à espera 

quando elaborei o plano de aula. Os alunos demoraram algum tempo a perceber e a 

organizar o exercício, daí que tive de ir, grupo a grupo, explicar o que era pretendido e 

ainda assim tive de fazer muitas correções até que os alunos executassem o exercício 

como era suposto. Dada esta demora no segundo exercício, acabei por deixar o terceiro 

exercício que não era fundamental, de parte, dando mais tempo para o exercício anterior 

e para a forma de jogo reduzida, que nesta fase, é essencial na motivação dos alunos.  

(Reflexão da aula 7/8, UD Andebol, 1 de Outubro de 2014) 

 

(…) Uma vez que o exercício de remate em suspensão da aula anterior não tinha 

resultado como inicialmente eu estava à espera, optei por realizar um outro exercício, 

mais simples, para que os alunos tivessem a oportunidade de exercitar o remate em 

suspensão e forma mais adequada. Foi então visível que esta alteração ao exercício foi 

bastante mais vantajosa para os alunos e resultou muito melhor, atingindo o objetivo 

pretendido.             

(Reflexão da aula 11, UD Andebol, 10 de Outubro de 2014) 

 

 Num âmbito completamente diferente, menos feliz, mas que não raras 

vezes acabam por acontecer, dadas as características da disciplina, enquadram-

se os imprevistos ligados à saúde ou à lesão de alunos. Nestas situações senti 

necessidade de dar prioridade ao bem-estar dos meus alunos em detrimento dos 

objetivos da sessão.  
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(…) Nesta aula tive ainda uma aluna que se lesionou no pé, porque tropeçou no pé de 

um colega enquanto realizava o exercício. Como já estou algo familiarizada com este 

tipo de situações, uma vez que sou treinadora de voleibol e estas situações são 

frequentes no treino, pedi imediatamente a um aluno para ir buscar gelo ao funcionário 

e analisei a gravidade da situação. (…) Dadas as dores apresentadas pela aluna, a lesão 

parecia sem mais do que um simples entorce, pelo que recomendei que colocasse 

bastante gelo nos dias seguintes e, caso a dor não diminuísse, que se dirigisse ao 

hospital. 

 (Reflexão da aula 9, UD Andebol, 3 de Outubro de 2014) 

  

 Conforme demonstram os exemplos acima apresentados, todos os 

imprevistos vivenciados acabaram por testar a minha capacidade de adaptação 

obrigando-me a pensar em hipóteses alternativas e em situações possíveis para 

que o processo de ensino e de aprendizagem não ficasse comprometido e 

dando-me a oportunidade de desenvolver as minhas competências no âmbito 

das tomadas de decisão.  

 Em última análise, importa salientar que todas as decisões tomadas 

devem ser alvo de reflexão de forma a tornar as planificações cada vez mais 

adequadas ao contexto real, permitindo ao docente construir um repertório 

diversificado de respostas providas de intencionalidade e sentido educativo. 

 

 

4.2. O Contexto Real da Ação 

 

4.2.1. Gerir e Controlar: Entre a Razão e o Emoção 

 

 No que concerne à gestão de aula e ao controlo disciplinar, desde cedo 

procurei adotar um conjunto de comportamentos que contribuíssem para 

estruturação de um contexto favorável de ensino e de aprendizagem, 

nomeadamente, através da organização e domínio de variáveis que fossem 

passíveis de serem controladas, que influenciam a dinâmica da aula. 

 Foi então no entendimento de Rosado & Ferreira (2009) de que as regras 

devem ser encaradas enquanto reguladoras das interações entre os 

intervenientes no processo de ensino e aprendizagem, promovendo uma maior 

atenção, uma participação mais responsável e a utilização adequada dos 

equipamentos e dos espaços, que orientei a minha atuação tendo sempre em 
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vista duas grandes preocupações: desenvolver uma capacidade de gestão que 

me permitisse otimizar o processo pedagógico e conquistar a autoridade perante 

os meus alunos. 

 Rosado & Ferreira (2009) referem também que o controlo ativo dos 

alunos é um elemento potenciador do empenhamento daqueles na consecução 

dos objetivos definidos pelo professor, pelo que eu tinha a noção de que só 

depois de conquistar a minha turma poderia conseguir que os meus métodos de 

gestão de aula, de espaço e de tempo, resultassem da forma esperada. De facto, 

até à chegada à escola, este foi sempre o meu maior receio, porque apesar de 

reconhecer as minhas capacidades de controlar grupos, receava que o meu 

papel de professora estagiária me colocasse numa posição mais frágil quando 

comparada com outros docentes já profissionalizados. O que acabou por 

suceder na aula de apresentação foi que o nervosismo aparente, aliado a esse 

medo inicial permitiu que os alunos aproveitassem a minha insegurança para se 

alienarem do que eu estava a dizer e se instaurasse um clima de desordem. 

Perante esta situação, a única atitude que poderia tomar seria a de colocar as 

inseguranças de lado e assumir-me como professora e responsável pelo grupo, 

fazendo-os perceber que teriam de me respeitar como tal. A partir do momento 

em que assumi essa postura, não tive qualquer problema até ao final da aula. 

 
(…) Após ter começado a minha apresentação, comecei a sentir que os alunos, sabendo 

que eu era uma professora estagiária, continuavam a ver a professora Sónia como a 

professora da turma, não me levando tão a sério, no entanto foi algo que só vim a 

comprovar quando, a determinada altura tive de os chamar à atenção para a desordem 

e fazê-los perceber que quem iria lecionar as aulas de Educação Física era eu e portanto 

seria eu a professora da turma. A partir daí, na minha perspetiva, o comportamento dos 

alunos alterou-se e a comunicação professor-aluno melhorou. (…) 
Acabei a aula com muito boas expectativas, pois os alunos pareceram-me bastante 

educados e respeitadores, o que os torna uma turma com as condições ideais de 

trabalho, agora vai depender de mim conseguir motivá-los para a prática e conseguir 

manter a ordem e o respeito nas aulas para que a progressão dos alunos seja notória 

tanto ao nível motor como ao nível pessoal.  

(Reflexão da aula 1/2, 17 de Setembro de 2014) 

 

 É fundamental que o docente desenvolva a capacidade de controlar os 

alunos durante todas as fases da aula, pois ao sentirem que o professor está em 

constante supervisão, os alunos ficam mais concentrados na tarefa e a 

ocorrência de comportamentos desviantes tende assim a diminuir. Por 

conseguinte, à exceção de alguns conflitos esporádicos, o comportamento dos 
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alunos tendeu a manter-se de acordo com a discrição acima citada. Apesar do 

sucedido na primeira aula, sempre acreditei que o controlo da turma dependesse 

muito da personalidade e da abertura que o professor demonstra para com os 

seus alunos. Assim sendo, tentei sempre respeitar os alunos e fazê-los perceber 

que quanto melhor fosse a nossa relação, melhor seria o funcionamento das 

aulas, pelo que fiz questão de que também eles se sentissem sempre 

respeitados por mim de maneira a tornar a minha autoridade mais aceite do que 

imposta. 

 Arends (2008) afirma que, os professores terão mais sucesso a motivar 

os seus alunos se concentrarem os seus esforços em fatores que possam 

controlar. Com efeito, o professor pouco controlo tem sobre fatores que afetam 

o esforço dos alunos como são a sua origem social, a sua personalidade, entre 

outros. Todavia, há um fator que influencia o esforço dos alunos e que está ao 

alcance do docente, a motivação. Cabe então ao professor, através das suas 

próprias atitudes e opiniões em relação aos alunos, gerir a motivação destes 

para que se mantenham empenhados na tarefa. Portanto, enquanto professora 

tentei sempre criar uma relação próxima dos alunos, mostrando interesse pelas 

suas opiniões e ideias, porque nem todos os alunos provêm de meios favoráveis, 

mas todos têm direito à compreensão e à aprendizagem que responda às suas 

necessidades e, acima de tudo, têm o direito ao sentimento de pertença e à 

compreensão. Alunos motivados e incluídos numa comunidade de 

aprendizagem tendem a sentir-se mais predispostos para a prática, sendo 

sempre esse o meu objetivo. 

 No que diz respeito à gestão da aula, Rink (2014) salienta que há um 

impacto indireto da mesma nas tarefas, pelo relevo que esta assume na criação 

de um ambiente positivo de aprendizagem. A autora considera ainda que a 

gestão está associada ao comportamento adotado pelo professor na 

estruturação, direção, ou reforço da conduta adequada à aula, e com a 

organização do tempo, espaço, alunos e material, lidando simultaneamente com 

essa conduta e com a organização dos meios disponíveis para o professor. 

 Em relação à gestão do espaço, uma das principais dificuldades 

experienciadas prendeu-se sobretudo com a gestão dos espaços em dias em 

que as condições climatéricas não permitiam aulas no exterior, sendo que essas 

situações acabavam por ser resolvidas com a lecionação de aulas teóricas. No 
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entanto, deparei-me com outras dificuldades relacionadas com a disposição dos 

materiais fixos como é o caso da caixa de areia, que por se encontrar 

relativamente distante do campo sintético dificultavam o controlo ativo da turma 

em algumas aulas de Atletismo; com o reduzido número de balneários que 

muitas vezes provocavam atrasos no início das aulas, pois os meus alunos 

tinham de esperar que as turmas anteriores saíssem para poderem equipar-se; 

e ainda com a dificuldade de lecionar Andebol e Futsal no interior pelo reduzido 

espaço disponível e pela falta de balizas, sendo estas improvisadas com 

colchões de queda. Dadas as condições desportivas da escola, estratégias como 

o trabalho por estações, circuitos ou vagas foram preponderantes para que o 

ensino dos diferentes conteúdos fosse o mais aproximado possível das suas 

características principais. 

 Passando para questões relacionadas com a gestão do tempo, Rosado 

& Ferreira (2009) mencionam que o professor deve procurar aumentar o tempo 

de atividade motora específica, rentabilizando o tempo útil da aula com vista a 

otimização do tempo disponível para a prática, do tempo na tarefa e do tempo 

potencial de aprendizagem. Os mesmos autores salientam também a 

necessidade de rentabilizar o tempo, orientando-o para a realização de tarefas 

ajustadas, pertinentes, desafiantes e com uma probabilidade de sucesso 

assegurada. Por outro lado, Siedentop (1991) alerta para o cuidado que deve 

haver com o tempo despendido pelos professores em tarefas de controlo da 

turma e de gestão, para que estas não resultem em tempos de espera 

excessivos. 

 Tentando contrariar estas tendências, o meu foco residiu sempre em 

manter os alunos em atividade motora, o maior tempo possível, recorrendo a 

explicações simples, claras e o mais concisas possível, a apresentação de 

desenhos e figuras e em muitos casos a demonstrações, tentando facilitar a 

comunicação e reduzir o tempo de informação, ou seja, de apresentação de 

tarefas e de transição entre situações de aprendizagem. Também tive em 

consideração as tarefas administrativas como as faltas ou o sumário, utilizando 

o tempo de ativação geral e de condição física para realizar estas últimas, 

permitindo-me estar desocupada para a parte fundamental da aula. 

 Esta dedução nos tempos de gestão e a manutenção das dinâmicas das 

aulas seriam consideravelmente mais difíceis de aplicar se não fosse a 
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implementação de rotinas durante as sessões pedagógicas. Neste contexto, 

para Rosado & Ferreira (2009, p. 189) “(…) as rotinas permitem aos praticantes 

conhecer os procedimentos a adotar na diversidade das situações de ensino 

(…)” situação esta que tive a oportunidade de testemunhar em contexto real, 

pois era bastante a diferença entre a dinâmica de lecionação na primeira semana 

de determinada modalidade em que as rotinas ainda não estava interiorizadas, 

para as seguintes em que a aula decorria mais fluida e ritmada. Siedentop & 

Tannehill (2000) acrescentam também que, as rotinas são estratégias 

promotoras de uma boa gestão de aula, uma vez que representam a 

sistematização de tarefas específicas e frequentes que permitem essa mesma 

gestão, devendo estas ser implementas logo no início do processo de ensino e 

aprendizagem, de maneira a serem consolidadas e assumidas como hábitos. 

Desta forma, reconhecendo a utilidade destas estratégias, optei por adotar 

algumas prévias à aula e seguidamente durante a mesma. Assim, procurei 

sempre antecipar-me à chegada dos alunos, aproveitando para rever o plano de 

aula, a disposição dos exercícios no espaço e aproveitando para preparar o 

material necessário, quer fosse eu ou os alunos a preparar o espaço, caso lhes 

tenha sido delegada essa tarefa. Posteriormente, estabeleci cinco regras gerais 

de rotina para o funcionamento de todas as aulas durante o ano letivo: os alunos 

tinham três segundos para se juntarem ao professor a partir do momento em que 

este os chamasse; ninguém saía da aula sem que todo o material estivesse 

arrumado; todos tinham cinco minutos para se equipar e 10 para se desequipar; 

em caso de haver bolas e o professor estivesse a falar, estas deveriam ser 

colocadas debaixo do braço; e cada sessão era terminada com o grito de turma.  

Para Arends (2008) os professores eficazes devem procurar desenvolver 

competências de autogestão nos seus alunos, com o intuito de os 

responsabilizar sobre os acontecimentos da aula e reduzir os eventuais 

problemas que possam existir tanto a nível de gestão como a nível disciplinar. 

Por conseguinte, é de salientar que este fator foi decisivo aquando da lecionação 

de Ginástica e Corrida de Barreiras, uma vez que seria necessário manusear 

mais material e de maiores dimensões. Foram determinadas desde a primeira 

aula, rotinas de reposição e recolha de material de forma calma, ordeira e 

segura, por parte dos alunos. 
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(…) Dada ser uma turma bastante prestável, mal entraram no pavilhão e viram a 

dificuldade que eu estava a ter, a retirar os aparelhos de ginástica, ofereceram-se para ajudar. 

(…) No final, fiz o grito para terminar a aula e mandei os alunos parta o balneário, tendo-me 

esquecido de lhes pedir para arrumar o material. Pedi a um dos rapazes e a uma das raparigas 

que ainda estavam no pavilhão para ir chamar os colegas de novo que, após alguns protestos, 

perceberam que não seria possível ser eu a arrumar todo o material, sozinha, e vieram ajudar. 

Nesse momento deixei claro que isto teria de acontecer todas as aulas, quer para colocar o 

material, quer para arrumar.  

(Reflexão da aula 39/40, UD Ginástica Acrobática, 7 de Janeiro de 2015) 

 

(…) Foi a primeira aula de corrida de barreiras e, como é hábito, antes de começar a 

aula fui buscar o material, no entanto tinha-me esquecido do facto das barreiras que existiam na 

escola serem desmontáveis, pelo que, no momento em que ia coloca-las no carrinho, estas 

começaram a desmontar-se. (…) Apesar da ajuda dos alunos, a aula acabou por começar com 

um ligeiro atraso. (…) No final da aula expliquei aos alunos como é que as barreiras deviam ser 

transportadas para que não de desmontassem novamente.  

(Reflexão da aula 73/74, UD Atletismo, 22 de Março de 2015) 

 

 É claro que não há gestão de aula possível se o professor não tiver em 

consideração os alunos. São estes os principais reguladores de todo o processo, 

podendo revelar-se como importantes aliados ou principais inimigos na 

construção e manutenção das dinâmicas da aula. Assim sendo, considero de 

extrema importância que o professor saiba lidar com todos os fatores que 

influenciam a gestão da aula, mas que, fundamentalmente, saiba gerir diferentes 

personalidades, vontades, motivações e medos, porque tal como referi 

anteriormente, os alunos têm origens sociais e personalidades distintas que 

influenciam direta ou indiretamente a forma como lidam com as situações. O 

professor deve então desenvolver uma sensibilidade e sensatez que lhe permita 

compreender que estratégias se podem adequar àquele grupo em geral e à 

singularidade de cada elemento em particular, encontrando fatores, sobretudo 

motivacionais, que levem os alunos a manter o foco no processo pedagógico e 

a vontade de aprender. Se é para eles que as estratégias pedagógicas são 

construídas, então faz todo o sentido que, como professores, estejamos a par 

dos seus conhecimentos e capacidades, assim como a sua personalidade. É 

aqui que se encerra, na minha opinião, o verdadeiro desafio do professor e a 

minha experiência permitiu-me confirmar isso mesmo. 

 Nesta linha de pensamento Meirieu (2001) defende que o docente deve 

proporcionar a cada aluno o confronto com um saber que o ultrapassa e, em 

simultâneo, ajudá-lo a aproximar-se dele, devendo também solicitar o 

comprometimento da pessoa ao mesmo tempo que põe à sua disposição os 
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recursos sem os quais poderá ter êxito nas suas aprendizagens. Daqui se 

percebe que a relação professor-aluno tem um papel complexo e preponderante 

no processo de ensino-aprendizagem, pois dela dependem inúmeros fatores que 

podem condicionar o objetivo primordial do processo pedagógico: o sucesso 

escolar do aluno. 

  Durante a minha breve passagem pelo ensino penso ter conseguido 

construir uma boa gestão de aula e, consequentemente, uma boa gestão dos 

comportamentos dos alunos, que a curto e médio prazo foi resultando, numa 

relação cada vez melhor, dada a afinidade sentida por ambas as partes. Orientei 

sempre a minha relação pedagógica com os alunos, dentro e fora do espaço de 

aula, em função de princípios como, o respeito mútuo, a responsabilidade, o 

trabalho, a cooperação, o altruísmo e a tolerância, balizados pelos limites 

transparentes de uma autoridade explícita, compreendida e aceite pelos alunos, 

pois, tal como Siedentop & Tannehill (2000) salientam, é necessário que, ao 

transmitir as regras, o professor as justifique para que os alunos as possam 

interiorizar e aceitar melhor. 

 Por fim, penso que, grande parte do meu êxito neste âmbito teve muito a 

ver com a minha personalidade sensível, compreensiva e comunicativa, já que 

tentei envolver todos os alunos nos diferentes projetos e iniciativas, mas também 

crítica e orientadora, mantendo o compromisso com a promoção da 

aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e cívico. E considerando, tal como 

defende Rink (2014), que um ambiente de aprendizagem só é eficaz se o 

comportamento do professor e do aluno convergirem para o aumento da 

prestação motora do último, empenhei-me sempre em fazer dos meus alunos 

meus aliados, reforçando a importância da sua colaboração na manutenção de 

um ambiente de aprendizagem positivo.  

 

 

4.2.2. A Simbiose entre Modelos Instrucionais 

 

 Para Mesquita & Graça (2009) os Modelos Instrucionais não são 

estanques, não se pode afirmar que uns sejam melhores que outros, pois a sua 
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adaptabilidade depende muito de variáveis de ensino e de aprendizagem a que 

é necessário atender no momento da sua escolha. 

 Neste contexto, é de prever que modalidades distintas têm, forçosamente, 

características e exigências distintas, pelo que acaba por ser necessário adotar 

e restruturar o mesmo modelo de forma a proporcionar a melhor abordagem da 

matéria de ensino em causa. Por vezes, acaba até por ser necessário adotar um 

modelo de ensino totalmente diferente, não só porque a modalidade assim o 

exige, mas também porque é aquele que melhor se adequa às características do 

professor e, essencialmente, da turma. 

 A primeira modalidade que lecionei foi Andebol e, uma vez que não 

conhecia muito bem a turma, optei por utilizar o Modelo de Ensino do Jogo para 

a Compreensão (MEJC) Por um lado, por uma questão de (in) segurança, pois 

como estava a iniciar o meu processo de estágio e tinha algum receio de cometer 

erros, optei por utilizar o modelo que foi apresentado nas aulas de Didática de 

Andebol. Por outro lado, porque é um modelo que possibilita alguma autonomia 

ao aluno para procurar soluções para os problemas apresentados, permitindo 

que este compreenda a tática do jogo, deixando de a ver como mera aplicação 

da técnica e passando a considera-la como uma forma de resolução de 

problemas. Assim, tal como Mesquita & Graça (2009) afirmam, este é um modelo 

que vai ao encontro de uma descoberta guiada em que o aluno é exposto a uma 

situação-problema e é estimulado a procurar soluções, sempre ajudado pelas 

questões estratégicas do professor.  

 Neste sentido, a minha ideia inicial era a de abordar todos os desportos 

coletivos, adotando o mesmo modelo de ensino, o qual vinca muito bem a ligação 

entre o conhecimento declarativo e processual, indo além da mera transmissão-

aquisição de conhecimento das regras e outros aspetos do jogo, para visar o 

conhecimento situado e o uso dos conceitos de jogo (Mesquita & Graça, 2009). 

Porém, à medida que fui conhecendo a turma, fui percebendo que era um grupo 

muito unido, em que todos os elementos se preocupavam uns com os outros, 

tentando ajudar-se e proteger-se mutuamente. Estas características levaram-me 

então a considerar a implementação de um outro modelo de instrução, o Modelo 

de Educação Desportiva (MED).Pois para além de conferir aos alunos um cunho 

afetivo e social ao processo pedagógico, este modelo tem em conta a 
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importância do desenvolvimento da tomada de decisão nos alunos, à 

semelhança do MEJC. 

 Com efeito, optei por lecionar as restantes modalidades coletivas através 

do MED. Todavia Mesquita & Graça (2009) alertam para o facto de que, dada a 

elevada autonomia que é conferida aos alunos na realização e organização das 

atividades das aulas, a aplicação do MED exige boas competências de gestão e 

de organização por parte do professor, bem como a aplicação de diferentes 

modelos instrucionais de acordo com as características da turma e os objetivos 

de aprendizagem. Assim, optei por articular este modelo com o MEJC uma vez 

que alguns conteúdos se revelavam demasiado complexos para a instrução 

poder ser delegada aos alunos. Além disso, sendo um modelo nunca 

experienciado pelos alunos, estes apresentavam algumas lacunas ao nível da 

compreensão da dinâmica das aulas, pelo que a articulação entre modelos 

garantiu a boa gestão do tempo de aula. 

 A implementação deste modelo de ensino deixou-me, inicialmente, um 

pouco receosa no sentido em que os alunos poderiam não aceitar da melhor 

forma as características inerentes ao mesmo, sobretudo porque este exige a 

seleção de um dos alunos para assumir um papel de liderança. No entanto, os 

alunos responderam muito bem e mantiveram-se sempre entusiasmados e 

empenhados em fazer a sua equipa alcançar o melhor resultado. 

  
 (…) “No primeiro dia de competição, os alunos estavam bastante entusiasmados, 

entoando gritos e cânticos de apoio à sua equipa. (…) Quando reparei, o capitão da 

equipa “Charlies” tinha reunido toda a equipa e estava a fazer um discurso de motivação 

à semelhança do que se faz no desporto federado.”  

(Reflexão da Aula 53, UD Voleibol, 6 de Fevereiro de 2015) 

 
 Já no que diz respeito ao Atletismo e à Ginástica, estas matérias foram 

lecionadas através de Descoberta Guiada e o Ensino de Pares, através de 

estratégias de circuito, tendo sempre a preocupação de centrar alguns dos 

objetivos da aula, no desenvolvimento da autonomia dos alunos, no seio do 

grupo de trabalho. Desta forma, permitia não só que os se auxiliassem 

mutuamente, como permitia que estes mantivessem o foco na atividade, mesmo 

quando eu estava a corrigir outros alunos nas diferentes estações. Ao longo das 

aulas procurei sempre ajudar os alunos a compreender a estrutura ou a ideia-

chave da modalidade, envolvendo-os ativamente no processo de aprendizagem, 



 40 

na crença de que, tal como Arends (2008) refere, a verdadeira aprendizagem 

provém da descoberta pessoal. 

 O desempenho dos alunos nas estratégias adotadas para os modelos de 

ensino em causa deixaram-me agradavelmente surpreendida, principalmente na 

modalidade de ginástica que, à partida, é uma modalidade que não agrada muito 

aos alunos.  

 
(…) Contrariamente ao que seria de esperar e, apesar de eu não conseguir estar em 

constante supervisão de todas as estações, uma vez que ia fazendo ajudas a alunos 

com mais dificuldades, os alunos foram trabalhando muito bem sozinhos, sem 

dispersarem muito. Eles de facto iam tentando fazer as coisas e, principalmente, iam 

tentando ajudar o colega quando este apresentava dificuldades.  

(Reflexão da Aula 30/31, UD Ginástica, 26 de Novembro de 2014) 

 

 A título de conclusão, devo referir que, tendo em conta a ideia defendida 

por Mesquita & Graça (2009) de que deve haver uma interligação entre modelos, 

com o desenvolvimento diferenciado dos mesmos, por forma a responder a 

especificidades contextuais, procurei que as minhas estratégias de ensino 

fossem potenciadas pelos diferentes modelos, adaptando, constantemente, a 

minha atuação às necessidades e problemas que iam surgindo na turma 

aquando da lecionação das diferentes modalidades, permitindo-me, desta forma, 

promover aprendizagens significativas a nível dos domínios psicomotor, socio 

afetivo e cognitivo. 

 

 

4.2.2.1. O Modelo de Edução Desportiva: Em Busca da Autonomia 

 Atendendo ao paradigma atual da educação, que coloca o aluno no centro 

de todo o processo, sendo considerado construtor ativo das suas próprias 

aprendizagens, Mesquita (2014) afirma que o professor deve descentrar-se de 

si próprio para se situar no aluno, nomeadamente na interpretação da sua 

atividade motora e cognitiva, de forma a proporcionar a melhor atmosfera de 

aprendizagem. 

 Assim, na tentativa de dar resposta a esse mesmo paradigma, mas tendo 

ainda em conta o nível de desempenho diferenciado dos alunos e a necessidade 

de os manter entusiasmados para a prática, optei por utilizar o Modelo de 

Educação Desportiva (MED). Segundo Mesquita (2014) este modelo possui uma 
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estrutura global e coerente que clarifica os objetivos de aprendizagem, 

perspetiva a natureza das tarefas, equaciona os papéis de professor e aluno e 

sobretudo, acautela a coexistência de práticas percursoras da aquisição do 

sentido e do valor do desporto, da partilha de experiências de aprendizagem 

autênticas e entusiásticas e da equidade de oportunidades. Tomei então como 

principais premissas para a implementação deste modelo os três vetores 

fundamentais que devem sustentar uma educação desportiva autêntica, o da 

competência, o da cultura desportiva e o do entusiasmo, no sentido de formar 

desportivamente os alunos. (Siedentop, 1994).  

 Neste sentido, os meus objetivos com a aplicação deste modelo 

prendiam-se não só com o sucesso do ensino e da aprendizagem, mas 

particularmente com a implementação do trabalho de equipa e com o 

desenvolvimento de uma igualdade de oportunidades que, aquando da utilização 

de outros modelos, ainda que que estes prevejam o ensino por níveis, essa 

igualdade acaba por se dissipar, uma vez que os estatutos que surgem entre os 

alunos impossibilitam a ascensão dos mais fracos, que se vêm como subalternos 

nas tarefas e acabam por sucumbir a negociações com os melhores. 

 Comecei então por aplicar o MED na modalidade de voleibol e logo à 

partida fiquei com uma boa sensação de que esta estratégia de ensino iria 

resultar pois, os alunos, aula após aula, mantinham-se empenhados na tarefa, 

em especial os treinadores-capitães que se portavam como autênticos líderes 

de equipa, motivando e ajudando os seus colegas, mas também chamando-os 

à razão e fazendo-os perceber que a falta de empenho de uns, pode 

comprometer o trabalho de equipa. 

 
(…) A meio da aula, a treinadora-capitã da equipa “Simpsons” veio ter comigo, para me 

pedir ajuda, uma vez que tinha uma colega de equipa com muitas dificuldades que não 

estava a conseguir realizar os exercícios propostos, e não sabia como poderia ajudá-la 

(…) Assim que cheguei perto da treinadora apercebi-me que ela já tinha colocado a sua 

equipa a trabalhar, tendo ela própria abdicado do exercício para se colocar à parte, com 

a colega mais fraca realizando um exercício mais simples e tentando melhorar a sua 

técnica. (…) Explique-lhe apenas os aspetos técnicos de passe e como é que ela devia 

corrigir a colega e dei-lhe os parabéns por não ter desistido de a ajudar.  

(Reflexão da Aula 51/52, UD Voleibol, 4 de Fevereiro de 2015) 

 

(…)O treinador-capitão dos “Charlies” chamou-me junto da equipa e pedir-me 

autorização para penalizar um dos seus elementos de equipa, tal como eu fazia com a 

turma nas aulas,  pois este não estava a fazer o que lhe era pedido e estava a prejudicar 

o funcionamento do exercício. Disse-lhe que sim, mas que teria primeiro de falar com o 
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colega e depois o castigo teria de ser acessível. E que ainda assim o elemento da equipa 

continuasse a desrespeitá-lo a ele e à equipa que seria eu a resolver a situação. Tal 

como eu previa, tendo em conta que estamos a falar de um aluno meramente preguiçoso 

e não desrespeitador, este aceitou o castigo e começou a realizar o exercício de forma 

empenhada para não ser castigado novamente. (…)  

(Reflexão da Aula 59/60, UD Voleibol, 25 de Fevereiro de 2015) 

 
 Estava um pouco reticente em utilizar o MED, uma vez que a autonomia 

conferida aos alunos era muito grande, pelo que o risco de não conseguir 

controlar o processo pedagógico tornar-se-ia maior. No entanto acabei por me 

rever na afirmação de Mesquita (2014) quando diz que o valor pedagógico do 

MED é particularmente saliente na valorização do desempenho da equipa e na 

minimização da discrepância de nível de habilidade entre alunos, porquanto 

todos contribuem de acordo com as suas possibilidades para o melhor 

desempenho do grupo, evitando ou, pelo menos, minimizando a desistência por 

parte dos mais fracos. De facto, os alunos foram sempre tentando ajudar-se 

mutuamente e nunca deixaram de parte os alunos com maiores dificuldades, 

muito pelo contrário, fizeram um esforço constante para que estes evoluíssem, 

nunca os deixando desistir.  

 É de salientar que, mesmo conferindo a dita autonomia aos alunos, o 

professor é uma peça chave neste modelo de ensino no sentido em que terá de 

estar sempre atento, não só aos erros cometidos pelos alunos ao nível motor 

como certificar-se de que os alunos treinadores-capitães percebem aquilo que 

vão ensinar. Mesquita (2014) defende que, embora o MED apele a estratégias 

informais e implícitas, também perspetiva o recurso pontual a outras mais 

explícitas e formais, competindo ao professor conceber, aplicar e modelar 

estratégias de intervenção, suscetíveis de criar ambientes optimizadores do 

desempenho dos alunos. Neste contexto, foi sempre minha preocupação que, 

através do MEJC, os treinadores-capitães encontrassem soluções para os 

problemas com que se iam deparando de forma a dar a melhor resposta possível 

às necessidades da sua equipa. No entanto, dada a dificuldade técnica e tática 

da modalidade, grande parte das vezes vi-me obrigada a ser eu a sugerir os 

exercícios a serem aplicados na aula, no sentido de dar respostas aos objetivos 

primordiais do processo de ensino-aprendizagem e, particularmente, aos 

objetivos da modalidade em questão. Além disso, sabendo que o MED é um 

modelo que exige, em condições normais, pelo menos 21 de aulas de lecionação 
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e, tendo eu apenas 16 aulas disponíveis numa condição de ensino em que 

alunos não conheciam completamente o modelo, muitas vezes optava por dar 

mais indicações do que o que seria desejável. Uma vez que a aplicação do MED 

superou todas as minhas expectativas, optei por implementá-lo também em 

Futebol, com mais algumas limitações temporais que me obrigaram a um, ainda 

maior ajuste e a uma maior simbiose entre os dois modelos referidos. 

 Por fim, dizer que a aplicação deste modelo foi das experiências mais 

enriquecedoras que vivi durante todo o processo de estágio, concordando com 

Mesquita (2014) quando afirma que o MED é um modelo aberto ao diálogo e à 

inovação e que confere relevância ao comportamento ético pela valorização da 

literacia desportiva e o não descurar da aprendizagem como razão maior da 

prática desportiva. 

 

4.2.3. A Avaliação como um processo contínuo e constante 

 

 Segundo Bento (2003), o trabalho de reflexão é crucial para uma 

avaliação consciente pois, sem controlo permanente da qualidade do ensino, 

nenhum professor consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua prática, e 

consequentemente a evolução dos seus alunos. O mesmo autor refere ainda 

que, “para evitar que o confronto (inevitável) com todo o tipo de situações 

incomodativas seja frequente, para que a experiência frustrante seja uma 

exceção, é necessário estabelecer uma metodologia pessoal, consistente, de 

análise e avaliação sistemática das aulas” (p.176). 

 Neste sentido, e procurando ir ao encontro das normas orientadoras do 

estágio, que referem que o EE deve valer-se de diferentes formas de avaliação 

com o intuito de regular e implementar um ensino e uma aprendizagem eficaz 

(Matos, 2013a), foi sempre uma grande preocupação minha refletir acerca dos 

objetivos e conteúdos e ajustá-los, sempre que o desempenho dos alunos assim 

o exigisse. Aliás, a avaliação constituiu, para mim um dos momentos de maior 

preocupação e complexidade que experienciei dada a minha ambição de ser o 

mais justa possível para com os alunos. 

Concordando com Siedentop & Tannehill (2000) considero que a 

avaliação deve estar diretamente  ligada  aos  objetivos  de  aprendizagem  dos
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alunos, que Rink (2014) considera ser um dos principais problemas na aplicação 

dos programas de EF, dada a forma irreal com que estes estabelecem esses 

mesmos objetivos. Ora se a justiça no processo avaliativo está dependente da 

sua relação com os objetivos determinados dentro de um contexto de 

aprendizagem particular (Siedentop, 1991), então a Avaliação Diagnóstica 

revela-se fulcral para estabelecer a ponte entre os objetivos definidos nos 

programas de EF e as características de uma turma em particular. De facto, foi 

recorrendo a este modo de avaliação que encontrei uma forma de estabelecer 

pontos de referência que me permitiram realizar os ajustes necessários e 

devidamente fundamentados, às necessidades da minha turma. 

 Neste contexto, devo salientar as dificuldades sentidas na primeira 

avaliação diagnóstica. Por um lado, como o primeiro contacto com os alunos 

tinha sido feito há pouco tempo, senti alguma incapacidade de associar, 

imediatamente, o nome dos alunos às respetivas caras; por outro lado, numa 

tentativa de ser o mais pormenorizada possível, acabei por construir um 

instrumento de avaliação com uma quantidade de habilidades e critérios que se 

revelaram demasiado extensos, tornado impossível a concretização total da 

observação no tempo destinado a essa função didática. 

 

(…) A principal dificuldade com que me deparei durante a avaliação esteve relacionadas 

com a gestão da aula propriamente dita e a avaliação de alunos que ainda não conhecia 

bem. O que acontecia muitas vezes era que estava a observar um dos alunos, quando 

era solicitada para resolver um desentendimento no jogo ao lado, quando voltava à 

avaliação, já não sabia bem quem era quem e demorava muito tempo para reconhecer, 

novamente, o aluno que estava a observar. (…) Também tive alguns problemas 

relacionados com a grelha de avaliação, uma vez que a quantidade de conteúdos era 

extensa o que me fazia perder muito tempo com cada aluno.  

(Reflexão da Aula 3, UD Andebol, 19 de setembro de 2014) 

 

 Percebi assim que, para ter sucesso em momentos de avaliação, é de 

extrema importância que o professor defina “clara e exatamente aquilo que para 

ele é importante e aquilo que procura; escolha o tipo de observação e/ou 

documentação que poderá fornecer mais dados naquele sentido; documente os 

dados mais significativos; escolha de antemão critérios que ajudem a decidir 

acerca da satisfação ou insatisfação com os resultados de análise” (Bento, 2003, 

p. 190). Também com a prática e através de reflexões regulares no seio do 

Núcleo de Estágio, comecei a desenvolver uma maior capacidade de distinguir 

o essencial do acessório e a definir estratégias de avaliação mais simples e 
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eficazes, quer ao nível da avaliação diagnóstica, quer ao nível de todas as 

avaliações subsequentes. 

 Os processos reflexivos, nomeadamente, as reflexões no final de cada 

aula, foram fundamentais, aquando da realização da Avaliação Formativa. 

Sendo esta descrita por Rink (2014) como a verificação da evolução dos alunos, 

perante determinada meta, as reflexões permitiram-me uma avaliação contínua 

acerca da prestação dos alunos, das suas principais dificuldades e até das 

possíveis origens dessas dificuldades. Este formato de avaliação permitiu-me 

também controlar a eficácia das minhas estratégias perante diferentes 

modalidades, possibilitando-me a alteração das mesmas sempre que se 

justificasse. Desta forma, mesmo desprovida de classificação, através da AF foi 

possível realizar um controlo constante relativamente ao processo pedagógico, 

acabando por facilitar a avaliação final, uma vez que pude recolher e registar 

regularmente as prestações dos alunos 

 
(…) A determinada altura percebi que os alunos não estavam a ter o sucesso desejado 

no exercício relativo à criação de linhas de passe, pois embora percebessem o que 

tinham de fazer, não conseguiam fintar o adversário para rematar. (…) Percebi então 

que seria necessário, nas próximas aluas, dar mais alguma ênfase a este conteúdo, com 

vista o sucesso dos alunos.  

(Reflexão da Aula 24/25, UD Andebol, 12 de novembro de 2014) 

 

 No que diz respeito à Avaliação Sumativa, Rink (2014) afirma que esta 

constitui o processo de aferição do grau de cumprimento dos objetivos 

predefinidos. Neste contexto, Bento (2003) diz que o ensino está direcionado 

para a realização de objetivos e para o alcance de resultados. Portanto, 

facilmente se compreende que a única forma de que os professores dispõem 

para avaliar é através da análise dos resultados obtidos pelos alunos face aos 

objetivos estipulados atribuindo-lhes uma classificação que represente o seu 

desempenho. 

 Neste sentido, sabendo que avaliar é muito mais do que classificar, reuni 

todos os meus esforços para conseguir tomar em consideração todos os 

momentos avaliativos realizados ao longo da UD, numa tentativa de ser o mais 

justa possível, não só para com os alunos que já tinham uma grande 

predisposição motora, mas também para com os alunos que apresentaram um 

grande empenhamento motor e, consequentemente, conseguiram evoluir. 
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Na minha perspetiva, o que verdadeiramente importa é o valor da 

informação recolhida ao longo do processo de ensino-aprendizagem que, 

posteriormente, poderá refletir em melhorias na prática. Assim, optei por olhar 

para cada AS, realizada no final de cada UD, como como um meio para efetivar 

um balanço dos resultados. Desta forma, podia verificar a progressão dos alunos 

face à sua avaliação diagnóstica, no sentido de confirmar ou não os dados 

recolhidos nas AF e para dar uma última oportunidade àqueles alunos que ainda 

não tinham conseguido alcançar os objetivos predefinidos. 

 Importa referir que, durante este processo de avaliação, procurei sempre 

optar por situações de aprendizagem conhecidas dos alunos, na tentativa de 

eliminar qualquer variável que comprometesse o sucesso dos mesmos, como a 

incompreensão da tarefa ou a insegurança face ao desconhecido. Recorri 

também, frequentemente, a situações de jogo e/ou a formas jogadas para 

procurar verificar a transferência de aprendizagens face aos diferentes 

problemas que as dinâmicas de jogo colocam aos alunos e, consequentemente 

avaliar a capacidade de tomada de decisão, sobretudo em relação aos jogos 

desportivos coletivos. 

 
(…) Uma vez que, a UD de Futebol foi muito reduzida e nas últimas aulas fui verificando 

certas dificuldades, por parte de alguns alunos, em participar nas formas de jogo 

(GR+4)x(4+GR) optei por incluir uma forma jogada mais reduzida de forma a aumentar 

a participação desses alunos e permitindo-me realizar uma avaliação mais justa. Assim 

avaliei primeiro, todos os alunos através da forma de jogo (GR+2)x(2+GR) e só depois 

avancei para a forma de jogo anteriormente estipulada.  

(Reflexão da Aula 85, UD Futebol, 5 de Junho de 2015) 

 

 Paralelamente aos processos avaliativos socio afetivos e psicomotores, 

considerei importante aferir os entendimentos dos alunos ao nível cognitivo 

relativamente às diferentes modalidades, pelo que, optei por realizar, no final de 

cada unidade didática, uma avaliação de conhecimentos mais formal, recorrendo 

a um teste escrito, sem deixar de utilizar algumas tarefas de avaliação menos 

informais como revisões de conteúdos e chamadas orais.  

A fim de aferir as classificações finais de cada período, foi necessário 

converter os resultados das avaliações sumativas numa ponderação percentual 

e numa escala de valores. Esta ponderação teve por base os valores percentuais 

definidos pelo grupo de Educação Física para cada domínio psicomotor 

(psicomotor (65%), socio afetivo (25%) e cognitivo (10%)). Importa, no entanto 
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referir que, não raras vezes senti que a escala classificativa definida para o 3º 

ciclo do Ensino Básico, era demasiado redutora e limitadora face à distinção do 

desempenho dos alunos. Pois estando reduzida a uma escala de apenas 5 

valores, sentia por diversas vezes, alguma injustiça ao atribuir a mesma 

classificação final a alunos com prestações bastantes distintas e merecedores 

de algum reconhecimento diferenciado. 

 Por fim, não posso deixar de mencionar a importância de realizar uma 

autoavaliação constante da minha postura e comportamento face ao processo 

pedagógico, pois a responsabilidade de avaliar outros que estão dependentes 

de mim, implica que eu reflita, constantemente, sobre as minhas decisões, 

avaliando as suas vantagens e desvantagens para o processo de ensino-

aprendizagem dos meus alunos. 

 

4.3. As aulas observadas e a Evolução 

 

 Fazendo uma análise retrospetiva, estou certa de que foram os processos 

de supervisão e de observação de aulas, que contribuíram de forma mais 

significativa para o meu desenvolvimento profissional ao longo do EP. Tenho 

consciência de que essa evolução foi possível devido à minha recetividade às 

críticas construtivas que me dirigiram, assim como pela capacidade de reflexão 

que desenvolvi e que me fez evoluir a cada momento. 

 Saliento, assim, a importância que esta vertente do EP teve na minha 

perceção acerca da ação pedagógica que desenvolvi, quer ao nível da relação 

com os alunos, dos processos de gestão adotados, das diferentes metodologias 

de ensino implementadas, quer ao nível de muitas outras informações 

indispensáveis às quais apenas tive acesso através desses processos de 

observação. De facto, reconheço que estes procedimentos representaram um 

ponto-chave na construção de uma imagem mais real das minhas aulas, uma 

vez que, através das deduções retiradas das observações feitas à minha atuação 

como professora, pude perceber as minhas potencialidades e sobretudo 

identificar as minhas fragilidades, redefinindo estratégias para as colmatar. 

 Por outro lado, também a observação das aulas lecionadas pelos colegas 

do núcleo, pelo Professor Cooperante e por outros docentes da escola 
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permitiram-me alargar o meu leque de conhecimento e opções, considerar 

diferentes formas de atuação, perceber os pontos positivos e negativos dessas 

mesmas atuações, levando-me a adotar ou a evitar condutas marcadamente 

influenciadoras de sucesso ou insucesso de cada situação de aprendizagem. É 

neste contexto que Rink (2014) afirma que à melhoria do ensino está associada 

uma análise das ocorrências experienciadas no decorrer da aula, suportada por 

informações significativas válidas e fiáveis. Neste contexto, faz todo o sentido o 

entendimento da autora, quando refere que o desenvolvimento profissional do 

professor depende substancialmente da sua capacidade de observação e da 

forma como interpreta e julga o que acontece, recorrendo a esses dados para 

alterar a sua prática.  

 Segundo Sarmento (2004) a observação é um processo ativo e complexo, 

no qual as diferenças entre observadores ou entre contextos provocam 

entendimentos distintos da realidade. Neste sentido, para que todos os 

elementos do núcleo olhassem para as mesmas situações, no mesmo espaço 

de tempo, a primeira tarefa a realizar neste âmbito passou pela definição dos 

objetos do processo de observação e pela definição de métodos e instrumentos 

mais adequados. No que diz respeito aos objetivos, estes relacionaram-se com 

o comportamento do professor, o tempo de atividade dos alunos, as interações 

e as atividades de aula. Objetivos estes que foram observados em três fases 

reguladoras: controlo da turma e relação com os alunos; rentabilizar a gestão e 

o tempo de aula; e melhorar a qualidade da instrução. Rink (2014) afirma que, 

para que o processo de observação possa ser totalmente proficiente, o docente 

deve desenvolver a sua capacidade de focar a sua atenção nas coisas certas, 

de forma correta. De facto, esta organização permitiu uma recolha de informação 

e a sua subsequente interpretação, discussão e reflexão de forma de uma forma 

bastante eficiente, num contexto natural de atividade. 

 Na minha perspetiva, o facto dos momentos de observação terem sido 

seguidos de momentos de discussão e reflexão sobre as decisões tomadas no 

decorrer da sessão, ou sobre outros elementos pertinentes, representou um 

benefício enorme, pois só aliando a observação à reflexão e à partilha de críticas 

construtivas é que o processo se torna significativo e a evolução profissional se 

torna real. 
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 Apesar de reconhecer a importância dos processos de observação e, 

sobretudo, a crítica construtiva ao meu desempenho, bastantes foram as vezes 

em que me senti desconfortável, principalmente nas primeiras observações. Isto 

aconteceu não só por estar no centro das atenções, mas por sentir que as 

minhas competências iriam estar a ser postas à prova, sendo que cada opção 

que tomasse iria ser alvo de avaliação. Contudo, com o decorrer do tempo, com 

a experiência e muitas reflexões depois, fui ganhando a confiança que me faltava 

para justificar o meu trabalho, sempre que assim fosse solicitado, provando que 

me regia por bases sustentáveis de conhecimento e que se procedi de 

determinada forma, tinha uma justificação para tal. O nervosismo e a ansiedade 

deram lugar a um sentimento de segurança face ao meu desempenho e às 

metodologias de ensino implementadas. 

 Em última análise importa referir que a observação de aulas de diferentes 

professores, mais experientes, provaram-me que, de facto, não há respostas-

padrão para todas as situações pedagógicas. Cada estratégia deve ser adotada 

consoante as características do contexto em que estamos inseridos, de forma a 

serem viáveis e promotoras de aprendizagens significativas, contribuindo para o 

sucesso de determinada turma. Também, o contraste observado entre as minhas 

opções e as opções dos meus colegas de estágio e professoras cooperantes, 

aquando das reuniões de núcleo, revelaram-se os motores de verdadeiras 

aprendizagens, pelas reflexões elucidativas que geraram acerca das vantagens 

e desvantagens de determinadas metodologias e estratégias de intervenção.
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5. O PROFESSOR SOCIALMENTE CONSTRUÍDO
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5. O PROFESSOR SOCIALMENTE CONSTRUÍDO 

 

5.1. Comunidade de Prática: Discussão e Partilhas 

 

 A escola deve ser vista, cada vez mais como o lugar da formação dos 

professores, como o espaço da análise partilhada das práticas, enquanto rotina 

sistemática de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho 

docente (Nóvoa, 2009). Deste modo, partindo deste pressuposto, parece-me 

pertinente falar um pouco do Núcleo de Estágio que, em conjunto com a PC, 

formou uma comunidade de prática fundamental ao meu desenvolvimento 

profissional. 

 Neste contexto, Arends (2008) refere-se ao conceito de comunidade de 

prática, num sentido mais direcionado para aprendizagem, considerando-a como 

um contexto na qual todos os membros têm objetivos e relações em comum e 

que se preocupam uns com os outros. Acrescenta ainda que é um lugar no qual 

as pessoas partilham tendências e normas, para se sentirem e agirem de 

determinada forma. Pelo exposto, estas comunidades não são apenas grupos 

de indivíduos que se debruçam sobre o mesmo tempo, mas sim “comunidades 

de aprendizagem” compostas por elementos com diferentes interesses, mas que 

se disponibilizem a oferecer contribuições diversas através dos diferentes pontos 

de vista. 

 No meu caso particular, tive o privilégio de integrar uma comunidade 

prática constituída por dois núcleos de estágio, o que tornou a partilha de 

experiências muito mais enriquecedora. No entanto, o facto de ter convivido 

pouco com os restantes EE, antes do estágio profissional, deixou-me um pouco 

reticente face ao tipo de pessoas que iria encontrar. Estes receios 

desvaneceram-se logo com os primeiros contactos com a comunidade de 

prática, pois logo à partida, estabeleceu-se desde logo um clima favorável à 

apresentação e discussão de ideias, pela abertura demonstrada pelo grupo. 

Sobretudo face às PC que se mostraram completamente disponíveis e recetivas 

a novas ideias e opiniões que, certas ou erradas, contribuíssem para uma 

aprendizagem suportada pelo trabalho cooperativo.  
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Chegada ao final deste processo, devo referir que, o ambiente de partilha 

que se fez sentir ao longo de todo o ano letivo permitiu não só a desmistificação 

de muitas ideias erradas e de muitos receios, mas também a aquisição de novos 

conhecimentos e competências, alicerçados no espírito de abertura e 

sinceridade com que todos os elementos encararam os momentos de reflexão 

sobre cada tentativa, cada estratégia ou cada experimentação ao longo do 

processo pedagógico. Lave & Wenger (1991) referem que as comunidades de 

prática constituem uma condição intrínseca para a construção de conhecimento, 

uma vez que fornecem um verdadeiro suporte interativo, essencial para a 

edificação do mesmo. Não pude concordar mais com as anteriores palavras, no 

sentido em que senti, realmente, que parte da minha evolução se deveu, sem 

dúvida, à minha participação nos contextos de debate e discussão de ideias. 

(…) Por duas ou três vezes tive de parar o exercício porque os alunos não estavam a 

perceber bem o que era para fazer. (…) Acabei a aula com um grande sentimento de frustração, 

porque sabia que tinha alguma dificuldade em lecionar Andebol, mas por muito que estudasse a 

modalidade não encontrava mais eficazes que me ajudassem a estar mais segura perante 

aquilo que estava a lecionar. (…) De facto, os exercícios utilizados acabavam por ser um pouco 

monótonos e os alunos acabavam por perder o interesse. Assim, as estratégias solicitadas 

pelos meus colegas de estágio permitiram-me adotar exercícios mais dinâmicos, mas que ao 

mesmo tempo me permitissem manter o controlo da turma e assim a partir daí, fui conseguindo 

estruturar melhor a aula, para que não cometesse mais os mesmos erros. (Reflexão da aula 

9,UD Andebol, 3 de outubro de 2015) 

 

Importa referir que, este trabalho cooperativo só foi possível porque cada 

EE sabia a importância que tinha no processo e que, o desenvolvimento 

profissional só seria exequível se cada um assumisse o controlo da sua função 

dentro do grupo de trabalho. Apenas este envolvimento ativo, de cada elemento, 

permitiu o sucesso da mesma. Mesmo quando o consenso não era alcançado, 

as possibilidades que resultavam desse debate permitiam uma abertura muito 

maior a novas possibilidades. Não obstante, Lave & Wenger (1991) afirmam 

ainda que o segredo está em participar na comunidade de prática, sem nos 

tornarmos objeto da mesma, pelo que procurei sempre fazer a ponte entre aquilo 

que era discutido no seio do grupo e aquilo que me caracterizava enquanto futura 

docente, procurando sempre um desenvolvimento profissional que fosse ao 

encontro do meu desenvolvimento pessoal.  

Em suma, devo concordar com Cardoso et al. (2014) que advoga a 

evidência de que a existência de opiniões divergentes beneficia a participação e 
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consequente aprendizagem. Diferentes perspetivas permitiam uma maior 

discussão acerca dos temas e, consequentemente, uma visão mais ampla de 

todas as hipóteses inerentes. 

 

5.2. Integração na Comunidade Docente  

 

 A profissão de docente não se resume apenas à estrita relação com a sua 

turma- Muito pelo contrário, pois o professor deve encontrar-se inserido na 

comunidade escolar a fim de se manter a par dos objetivos educativos e 

curriculares que a escola define para os seus alunos e de partilhar ideias e 

experiências que lhe permitam reajustar e melhorar as suas estratégias de 

ensino. 

 Assim, com o início do ano letivo, foi realizado o primeiro e único Concelho 

Geral de Professores, ao qual tive oportunidade de presenciar. Foi neste 

momento que tive oportunidade de conhecer o diretor agrupamento, bem como 

alguns membros da direção e ainda conhecer os objetivos e desafios a defrontar 

ao longo do ano letivo. Este foi um espaço em que a maioria dos professores 

reviu, com alguma nostalgia os momentos do ano anterior através de um vídeo 

realizado com todos os alunos da escola ao som da música “Happy”, o que 

também me permitiu sonhar com o ano que tinha pela frente e, 

consequentemente, com as experiências que estava prestes a vivenciar. 

 Também no início do ano letivo, foi realizada uma reunião de 

Departamento das Expressões. Daqui pretendo apenas realçar o nervosismo 

sentido, pelo facto de me encontrar num ambiente totalmente novo e 

desconhecido, perante docentes com bastante mais experiência, o que me levou 

a recear qualquer intervenção, mas tornando-me uma espectadora ativa de toda 

a discussão, tentando absorver toda a informação relevante. Importa esclarecer 

ainda que, esta reunião me fez perceber melhor o clima de tensão que se gera, 

regularmente, entre professores de áreas tão distintas dentro do capítulo das 

Expressões que, tal como a Educação Física, são constantemente 

desvalorizadas. Como seres humanos que são, grande parte dos professores 

acaba por descarregar os seus receios e frustrações naquele espaço, gerando 
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discussões saudáveis acerca da legitimação de cada uma das disciplinas 

representadas. 

 No respeitante às reuniões do Grupo Disciplinar de Educação Física, a 

primeira ocorreu como meio de definir estratégias e atividades a realizar ao longo 

do ano letivo, bem como para definir os critérios de avaliação, as planificações 

anuais para cada nível de ensino e definir o plano de rotatividade dos espaços 

desportivos. De facto, nestas reuniões o entendimento entre docentes revelou 

ser muito maior, dado serem todos da mesma área disciplinar, o que à partida, 

os leva a lutar pelos mesmos ideais. Face a estas reuniões, o sentimento de 

pertença foi crescendo ao longo dos três períodos letivos, permitindo mais 

intervenções a fim de gerar discussões abertas entre os professores estagiários 

e os restantes docentes.  

 Quanto ao concelho de turma, devo destacar as aprendizagens 

consumadas que, sendo alvo de reflexão me permitiram conhecer melhor cada 

um dos alunos da turma. Foram assim realizadas três reuniões correspondentes 

aos momentos de avaliação de cada período letivo, sendo que a primeira foi a 

que me proporcionou o conhecimento mais relevante, uma vez que, como só 

conhecia os alunos através da minha experiência prática, a apreciação de outros 

professores, sobre os mesmos alunos, fez-me ter uma visão mais ampla do seu 

percurso escolar, permitindo-me precaver determinadas situações que 

pudessem ocorrer. Além disso, as informações dadas pela Diretora de Turma, 

acerca das situações sociais de determinados elementos daquela, que em nada 

eram favoráveis ao desenvolvimento dos mesmos, fez-me repensar estratégias 

e formas de abordagem que permitissem aos alunos atingir os objetivos 

definidos, apesar das suas dificuldades. Assim, percebi a real importância da 

caracterização da turma, não só ao nível da disciplina em causa, mas em relação 

a um todo constituído pela opinião de diferentes professores com diferentes 

perspetivas dos alunos, tornando o processo pedagógico mais personalizado às 

diferentes realidades. 

 Noutra perspetiva, Arends (2008, p. 491) refere que “(…) na maioria das 

escolas existem sempre alguns professores que gostam mais da discussão e da 

colegialidade. Um professor principiante pode tomar a iniciativa de procurar 

estes professores e promover este tipo de interações. Os debates iniciais podem 

levar eventualmente à troca de materiais e talvez troca de observações à sala 
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de aula”. Foi nesta perspetiva que procurei sempre conhecer as diferentes 

estratégias e metodologias de professores mais experientes, confrontando-as 

com as minhas e discutindo-as no seio da comunidade docente, compreendendo 

os porquês de cada opção de forma a refletir sobre o que poderia ou não 

melhorar no meu desempenho, com vista a evolução profissional. A somar a esta 

situação, tive o privilégio de me cruzar com professores que desde a primeira 

semana não tiveram qualquer receio em incluir-me em ambientes de convívio 

mais informais e descontraídos, onde também eu tive liberdade para me 

expressar e dar opiniões, o que me proporcionou não só um melhor 

conhecimento dos diferentes colegas de trabalho, dentro ou não da mesma área 

de ensino, mas também me sugeriu uma perspetiva diferente da comunidade 

escolar. Se por um lado, esta perspetiva mais abrangente da comunidade 

escolar me deixou bastante agradada com as boas relações que se podem 

estabelecer entre professores de matérias completamente distintas, por outro 

lado deixou-me um pouco reticente dadas as opiniões retrógradas e formas de 

estar inflexíveis de alguns docentes face ao contexto escolar, o que me fez 

questionar diversas vezes acerca do futuro do ensino em Portugal. 

 Em última análise, a relação com a comunidade escolar revelou-se mais 

enriquecedora do que o que eu estaria à espera, não só ao nível profissional, 

mas também a nível pessoal, no sentido em que aprendi muito acerca da 

realidade das crianças e jovens do nosso país. Isto é, esta inserção na 

comunidade permitiu-me observar de que forma o sistema educativo e as suas 

exigências podem influenciar o comportamento dos alunos, algo que a falta de 

experiência ainda não me tinha permitido constatar.  

 

5.3. Atividades Dinamizadas pelo Grupo de Educação Física? 

 

 Uma parte essencial no processo de formação do EE é a sua 

disponibilidade para planear e concretizar atividades que promovam o convívio 

e a socialização entre a comunidade escolar, estreitando relações e fortalecendo 

laços de cooperação em prol de objetivos comuns a todos os intervenientes.  

Certa de que a docência não se confina à lecionação de aulas e á relação 

com as turmas que são atribuídas ao professor, considero fundamental que este 
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procure integrar-se na comunidade educativa, trabalhando em prol das boas 

relações no seio da comunidade e dando o seu contributo para o dinamismo e 

vitalidade da mesma. Assim, penso que estas capacidades, geradas a partir de 

um contexto menos estruturado pedagogicamente, contribuirão não só para 

melhorar as suas capacidades de gestão e organização de atividades, mas 

também, tal como afirmam Lave & Wenger (1991), para conhecer os contornos 

da profissão e, pouco a pouco, tornar-se parte da comunidade educativa.  

Enquanto EE, as minhas expectativas face a este ponto do estágio, era 

de encontrar uma lista com algumas atividades a realizar, mas tendo a liberdade 

para, juntamente com os restantes elementos do núcleo de estágio, dar um 

cunho pessoal às atividades tornando-as ainda mais interessantes e apelativas. 

No entanto, rapidamente me apercebi que o meu percurso e as minhas 

experiências em relação à organização de atividades iria ser ligeiramente 

diferente do que seria de esperar. Como profissional de desporto em nada me 

surpreendia as barreiras que iria encontrar face à legitimação da disciplina na 

escola, mas uma vez que me encontrava perante a Escola Sede de um 

Agrupamento de Escolas, com contrato de autonomia, esperava igualmente 

deparar-me com um diretor e um concelho pedagógico que compreendessem 

melhor as necessidades atuais dos jovens. É de salientar que, segundo o 

Ministério da Educação (2012), este tipo de contrato permite alguma flexibilidade 

aos órgão de administração de uma escola para gerir a carga horária e oferta 

curricular da instituição. Neste sentido, coube ao Concelho Pedagógico da 

escola decidir, entre outros pontos relativos a este mesmo assunto, a forma 

como iriam distribuir a carga horária letiva pelas disciplinas. E foi aí que se 

instalou alguma “revolta” por parte dos professores de EF quando, ao nível do 9º 

ano de escolaridade, estando a sobrar um bloco de 50 minutos semanal, este foi 

atribuído à disciplina de Geografia em detrimento da disciplina de EF. Pelas 

características da disciplina e pela sua importância a nível motor, facilmente se 

compreende o porquê desses 50 minutos serem essenciais à única disciplina 

que dá ao corpo a sua verdadeira importância.  

Esta decisão não se teria revelado tão desprestigiante, não fosse o caso 

de, naquela escola em particular, ser o Grupo de EF quem mais atividades 

extracurriculares proporcionava à comunidade, ao longo dos últimos anos e 

tendo a escola chegado a ser distinguida pelo seu dinamismo e inclusão da 



 59 

comunidade não escolar, resultante dessas mesmas atividades. Então, perante 

toda esta situação, em Conselho de Grupo Disciplinar, o grupo de EF decidiu 

tomar uma medida radical, suspendendo as atividades extracurriculares durante 

o corrente ano letivo, numa tentativa de fazer ver, à comunidade escolar, a 

relevância não só das atividades, mas essencialmente do dinamismo do grupo 

em causa em contexto escolar. Devo admitir que, inicialmente fiquei um pouco 

reticente perante esta decisão, porque no meu entender, desistir nunca deve ser 

opção, muito pelo contrário, pois a EF deve sempre munir-se de mais e novas 

estratégias a fim de atingir o seu objetivo, até porque, tal como refere Tani (2007, 

pp. 286-287) “o desporto é um património cultural e a escola é uma instituição 

criada especificamente para promover a disseminação cultural. Portanto, se a 

educação física escolar, que é a disciplina responsável pela disseminação desse 

património – o desporto – não assumir essa nobre tarefa, corre um sério risco de 

determinar por si aquilo que já foi insistentemente prognosticado e 

suficientemente conjeturado: o seu desaparecimento do currículo escolar”. 

Porém, ao longo do ano letivo fui percebendo que a estratégia posta em prática 

não passava apenas por suspender as atividades, mas que o verdadeiro objetivo 

seria o de que, no ano letivo seguinte surgissem mais e melhores atividades que 

demarcassem o contraste dos dois anos letivos, confirmando assim a 

importância das mesmas, essencialmente desportivas, não só ao nível do 

desenvolvimento dos alunos, mas também ao nível social. 

Com todos estes conflitos fui assumindo que, num meio onde a 

argumentação nem sempre leva a melhor, por vezes é realmente necessário 

fazer desaparecer determinado elemento e tudo o que lhe é inerente, para que 

seja sentida a sua falta e lhe seja atribuída a merecida distinção. Neste caso, 

falo do grupo de EF, que nunca teve a intenção “baixar os braços”, apenas 

necessitando de reagrupar esforços e ânimo a fim de encontrar novas forças 

para continuar uma luta, que desde sempre foi desleal. 

  

5.3.1. (Re) Legitimar e Posicionar a Educação Física na Escola 

São inúmeras as provas de que a EF é, constantemente, mal interpretada 

pelo Sistema Educativo português em geral, e pelos órgãos de gestão das 

escolas em particular, muitos dos quais ainda vêm esta disciplina como uma 

matéria recreativa, desprovido de objetivos, conteúdos e substância, cujo único 
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propósito é, essencialmente, o de entreter os alunos através da prática 

deliberada de modalidades desportivas. A situação acima descrita é apenas 

mais uma evidência da desvalorização que é atribuída à EF. 

 Face ao exposto no parágrafo anterior é prioritário que a comunidade 

educativa compreenda que a necessidade de formar um indivíduo para agir é o 

que, verdadeiramente legitima a EF. O Ser Humano é um sujeito de ação, pelo 

que um dos papéis da educação é o de o formar para que este consiga agir, não 

só da forma como tenciona, mas também de acordo com as situações com que 

se depara diariamente. A EF pretende conceber alunos capazes de atuar tanto 

nas mais diversas situações desportivas, como também em todas as 

capacidades motoras básicas, já que estas são fundamentais para o exercício 

comportamental e profissional de qualquer cidadão. Bento (1995) aponta três 

dimensões nucleares para a referida capacidade de ação: uma relacionada com 

o aspeto motor (focada no movimento corporal intrínseco à ação desportiva), 

outra associada à interação (assente na dimensão relacional entre os 

participantes da ação ou mesmo entre estes e as ações que se evidenciam no 

desporto) e uma outra inerente à pluridimensionalidade de sentidos (patenteada 

na multiplicidade de objetivos de ordem ética, estética, expressiva, lúdica, social, 

cognitiva, afetiva, entre muitos outros, também fundamentais para a formação 

integral do indivíduo). 

 O desporto é o principal conteúdo presente do currículo da EF, sendo que 

é dele que provêm grande parte dos conteúdos a desenvolver nesta disciplina, 

sendo a partir dele que a corporalidade é formada. Bento et al. (1999) são os 

primeiros a admitir a EF como disciplina central na abordagem a essa 

corporeidade e também como meio através do qual o sistema educativo 

perspetivando a sua possível relevância educativa. Cabe então aos professores 

de EF provar que esta dimensão é tão essencial na formação do ser humano 

que até os estudos em psicologia apontam para uma consciencialização do “eu” 

através de critérios eminentemente corporais. Marleau-Ponty (1999) confirma a 

mesma ideia, defendendo que é através do corpo que a criança adquire 

consciência do mundo e de si mesma, desenvolvendo a perceção  da 

objetividade e da subjetividade. É assim um processo de crescimento que 

permite à criança, através do seu eu físico, contactar com o espaço exterior, 
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tendo noção do seu próprio corpo, da sua localização espacial e das suas 

movimentações. 

 Já ao perspetivar a EF como parte da cultura humana, é possível 

considera-la como fazendo parte de uma área de conhecimento que se encontra 

diretamente relacionada, quer pelo estudo quer pela ação, a um conjunto de 

práticas inerentes ao corpo e ao movimento que caracterizam o Homem, desde 

sempre. Surge assim o conceito de cultura do movimento, como organizador do 

conhecimento da EF no âmbito escolar. Neste contexto, compreende-se a 

perspetiva de Crum (1993) quando refere que é necessário empreender um 

processo de ensino-aprendizagem que faculte aos jovens a possibilidade de 

adquirirem os conhecimentos, as competências e as atitudes, necessários a uma 

participação emancipadora, recompensadora e prolongada na cultura do 

movimento. O mesmo autor (2013) compara ainda a EF a outra área do saber, 

nomeadamente a uma disciplina de língua, dizendo que se esta última capacita 

o aprendente na assimilação e integração linguístico-cultural, a EF viabiliza a 

familiarização e a integração na cultura do movimento.  

 Graça (2014, p. 115) apresenta uma linha de pensamento convergente 

com a citada anteriormente, afirmando que a “(…) dramatização do 

sedentarismo e da obesidade em idades infantis reivindica uma maior 

centralidade para o exercício orientado para a saúde e um melhor 

aproveitamento do tempo da educação física para proporcionar maior dispêndio 

energético e fomentar hábitos de atividade física e um estilo de vida saudável.” 

Porém, a realidade curricular dificulta a concretização desses ideais dada a 

deficiente carga horária atribuída à disciplina. Desta forma, na impossibilidade 

de direcionar as aulas exclusivamente para questões de saúde, pelo pouco 

tempo disponível, o objetivo prioritário acaba então por se centrar no máximo 

envolvimentos dos alunos nas atividades físicas propostas, contudo, procurando 

sempre não desvalorizar as questões mais relevantes relacionadas com a 

formação e o desenvolvimento integral do aluno. 

 Bento (1995) afirma que o desporto é apresentado como argumento 

nuclear a favor da importância da EF e da sua presença no currículo escolar, 

pela sua natureza e incumbência educativas, encerrando, na sua essência, 

ideais, valores, normas, regras, atitudes, desafios, exigências e metas. O 

desporto e os valores que lhe são atribuídos, materializados na escola através 
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da educação física, munem o aluno de estratégias e ferramentas que o ajudam 

a superas as suas dificuldades, a saber lidar com o sucesso e com o insucesso, 

a respeitar os colegas e a trabalhar em equipa. Transmite-lhes a necessidade de 

lutar por aquilo que ambicionam e a não desistir perante dificuldades, formando 

e consolidando assim o domínio e o conhecimento de si mesmo e do meio em 

que está inserido, tendo em conta a relação com os outros.  

 Em última análise, dada a importância da EF na escola, evidente e aqui 

explanada, há de facto, uma necessidade emergente de consciencializar a 

sociedade para os efeitos negativos que a despromoção desta disciplina ao nível 

curricular podem exercer, sobre a formação integral e global dos alunos. 

 

5.3.2. Atividades Extracurriculares 

 Tendo em consideração, a situação descrita anteriormente e a 

importância da participação do EE na comunidade educativa, não apenas com 

espectador, mas como membro ativo, coube ao núcleo de estágio, com ajuda 

das professoras cooperantes, encontrar alternativas que proporcionassem aos 

estagiários experiências semelhantes, ainda que o grupo de Educação Física 

estivesse numa posição frágil face aos acontecimentos sucedidos. 

 Enquanto membro de um Núcleo de Estágio, estive envolvida na 

organização de quatro atividades realizadas dentro e fora da instituição, em que 

cada uma delas apresentou diferentes estímulos e desafios que culminaram 

sempre em grandes aprendizagens e novas experiências que permitiram o meu 

desenvolvimento profissional e social. 

 A primeira atividade desenvolvida neste âmbito for a visita de estudo ao 

Estádio do Dragão e a assistência de um jogo de andebol do Futebol Clube 

do Porto. O que à partida aparentava ser uma tarefa simples, uma vez que 

apenas era necessário organizar a visita para 30 alunos de duas turmas de 8º 

ano, revelou-se bem mais complexo no sentido em que a responsabilidade que 

recai sobre os ombros de um professor que se disponibiliza a realizar este tipo 

de iniciativas em ambiente não tão controlados, torna cada decisão repleta de 

incertezas e preocupações, sobretudo quando o professor em causa é ainda 

estagiário e a experiência é diminuta. Entre realizar marcações no local da visita, 

arranjar meios de transportes, verificar autorizações e confirmar que estão 

assinadas, arranjar aquela quantidade de bilhetes para o jogo de andebol e gerir 
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os fundos monetários necessários, havia o sentimento de que nada poderia 

correr mal, por um lado porque era a segurança dos alunos que estava em causa 

e por outro o querer demonstrar um bom trabalho perante aqueles que estavam 

responsáveis pelos elementos do núcleo. No entanto, lembro-me de que, a 

experiência que mais me marcou foi o contacto com os alunos fora de instituição 

escolar, porque desde o início que afirmava que o meu maior receio era o de não 

conseguir equilibrar a razão e a emoção face à relação com os alunos. 

 
(…) No entanto, numa perspetiva de Estudante Estagiária e futura professora, o que 

tornou esta atividade realmente interessante, foi a possibilidade de poder contactar com 

os alunos num ambiente completamente informal, permitindo conhecermo-nos num 

registo mais descontraído. Este contacto fez-me perceber que há espaço para a razão e 

a emoção trabalharem juntas em prol das boas relações com os alunos. Percebi que a 

afetividade, quando bem gerida, pode ser uma grande vantagem para o professor, no 

ambiente escolar.  

(Reflexão da Visita de Estudo ao Estádio do Dragão, 6 de Dezembro de 2014) 

 

 Uma vez que o grupo de EF decidiu não realizar o corta mato na escola, 

foi dada a oportunidade aos EE de participarem, ainda que muito ligeiramente, 

na organização do Corta Mato Regional com a participação de milhares de 

jovens da região do Porto em diferentes escalões etários. Obviamente que a 

maior parte das tarefas ficou à responsabilidade daqueles que, ao longo dos 

vários anos, foram adquirindo a experiência necessária para tal. No meu caso 

em particular, fiquei responsável por entregar os dorsais à chegada dos 

participantes e, posteriormente confirmar a identificação dos vencedores para 

que não houvesse enganos na passagem dos mesmos às fases seguintes. 

 
(…) Este período contou ainda com uma experiência totalmente diferente e 

enriquecedora que foi a participação no Corta-Mato Regional, ao nível da organização. 

Perceber como tudo é organizado, a quantidade enorme de tarefas que devem ser 

acauteladas, a necessidade de saber lidar com quem não entende as implicações de 

organização de um evento daquela dimensão, a interligação e comunicação que deve 

haver entre os diferentes membros da organização para que tudo corra dentro dos 

parâmetros esperados, fez com que eu sentisse que de facto, ainda me falta aprender 

muito ao nível da organização de atividades desportivas que, infelizmente não tivemos a 

oportunidade de experienciar dentro do nosso âmbito de atuação.  

(Reflexão Final do 2º Período, 7 de Março de 2015) 

 

 O núcleo de estágio viu-se ainda envolvido na organização de atividades 

lúdicas para alunos do 4º ano de escolaridade das escolas básicas 

pertencentes ao agrupamento, no âmbito de uma iniciativa do mesmo que 
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pretendia dar a conhecer as instalações escolares aos alunos que as iriam 

frequentar, pela primeira vez, no ano letivo seguinte. Esta a atividade exigiu uma 

grande coordenação entre EE, uma vez que, durantes os 6 dias em que a 

atividade se realizou, apenas despendemos de 45 minutos de atividade para três 

circuitos, construídos na tentativa de permitir aos alunos o maior número de 

experiências possível. Assim, a atividade iniciou-se com uma ativação geral, em 

que os alunos tinham de realizar uma coreografia de acordo com o que o 

professor estava a ensinar, de seguida, as três estações funcionava ao mesmo 

tempo, sendo que o primeiro circuito era dedicado à ginástica, o segundo dizia 

respeito a atividades de aptidão física como correr, saltar, rastejar, entre outras 

e a terceira estação era dedicada aos jogos prá-desportivos. Assim, cada um 

deveria saber, exatamente, a sua função para que, assim que os alunos 

chegassem, pudéssemos pôr em prática as atividades planeadas, possibilitando 

que todos os alunos passassem por todas as estações. Foi um desafio muito 

positivo, pois pôs à prova o trabalho de equipa e a coordenação de esforços 

entre todos os elementos, características essenciais a um professor de EF que 

pretenda ser dinâmico, espontâneo, sociável e disponível. 

  A última atividade realizada com a participação dos estagiários foi a única 

que o grupo de EF decidiu manter, por ser aquela que geralmente tem mais 

afluência de alunos, que por ser tão lúdica, procria maiores relações sociais, e 

principalmente porque, ao ser realizada desde há 10 anos para cá, já quase se 

tornou uma tradição, que foi a ida ao Parque Aquático de Amarante. Foram 

necessários 10 autocarros para transportar as cerca de 500 crianças e 32 

professores a Amarante no dia 3 de junho do corrente ano. Devo admitir que, 

inicialmente, estes números me deixavam bastante alarmada, pois não 

conseguia conceber como é que num espaço tão amplo, seria possível que 

apenas 32 professores conseguisses vigiar 500 jovens entre os 10 e os 17 anos 

de idade. No entanto, perante docentes com muitos anos de profissão, e alguns 

dos quais já acompanhavam as turmas nesta viagem há dez anos consecutivos, 

obriguei-me a acreditar que tudo correria bem, até porque o número de lesões 

ou conflitos nesta visita em particular era, praticamente nulo. Ao nível da 

organização, a única responsabilidade de cada EE era a de confirmar as 

autorizações dos alunos da turma que lhes tinha sido atribuída e guardar o valor 

monetário a ser entregue ao responsável pela organização do evento. Fazendo 
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uma retrospetiva desse dia, a verdade é que, não podia ter corrido melhor, os 

alunos só se queriam divertir e não estavam dispostos a arranjar problemas, pois 

sabiam que isso poria em causa a sua permanência naquele espaço aquático. 

O ambiente entre professores e alunos revelou-se muito próximo e afetivo o que, 

com o culminar do ano de estágio, fez crescer a nostalgia sentida perante os 

últimos meses vivenciados.  

  Como pessoa dinâmica e ativa que considero ser e como profissional 

dedicada e empreendedora em que pretendo tornar-me, tomei a liberdade, assim 

que me foi dada essa oportunidade, de propiciar aos meus colegas de disciplina 

uma ação de formação numa área que me desperta bastante interesse que é o 

Treino Funcional, neste caso em particular, o Treino Funcional aplicado à sala 

de aula. Esta ideia surgiu pela disponibilidade demonstrada por um Professor da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, aquando de uma reunião 

realizada no âmbito do projeto de estudo a integrar o Relatório de Estágio. Assim, 

a primeira tarefa que tive de realizar foi a construção de um circuito de treino 

funcional, cientificamente suportado pela literatura sobre o tema, a fim de o 

professor perceber que o meu comprometimento com a tarefa era total e que de 

facto eu gostaria que ele me ajudasse a realizar a dita formação.  

Com o aval dado pelo mesmo, realizei um cartaz que foi enviado para 

todos os professores de EF do agrupamento, sendo que todos eles podiam 

convidar pessoas para participar desde que, até à data afixada, dessem a 

confirmação. Posteriormente, necessitei de pedir autorização ao Diretor do 

Agrupamento, uma vez que esta atividade iria realizar-se durante os tempos 

letivos. Com as presenças e o espaço confirmados, restava apenas elaborar o 

certificado de participação. Assim, a ação de formação iniciou-se com uma parte 

teórica a cargo do referido Professor e após um breve intervalo, pusemos em 

prática o circuito que eu havia elaborado, explicando cada estação para que 

todos os intervenientes pudessem participar. Esta foi, sem dúvida, a atividade 

que mais contribuiu para o meu enriquecimento profissional, mas foi também a 

mais gratificante, dado que no final da sessão vários professores me deram os 

parabéns e agradeceram aquela pequena sessão, pois ainda não conheciam as 

potencialidades do treino funcional em contexto escolar, mas depois desta 

atividade passaram a ver o treino da aptidão física como uma possibilidade para 

as suas aulas. 
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Em conclusão, dizer que esta experiência face a um tipo de docência 

menos estruturado e mais amplo me permitiu uma ligação mais próxima dos 

alunos, sentindo que estava a lutar não só pela sua aprendizagem, mas também 

pela sua integração social. Mais ainda, a participação em todas estas atividades 

foi de extrema importância para melhor compreender a necessidade de criar 

laços com a comunidade. Penso que, cada vez mais, a escola deve viver para a 

comunidade e não apenas sobreviver dela, prestando atenção às necessidades 

e exigências da mesma e preparando os alunos para uma vida fora da instituição. 

 

 

5.4. Desporto Escolar 

 

 De acordo com a análise das normas orientadoras do estágio profissional 

disponíveis até à data (Matos, 2013a) verifiquei que enquanto estagiária, deveria 

optar por investir num acompanhamento da Direção de Turma ou de um grupo 

de Desporto Escolar (DE). No meu caso em particular, optei por um 

acompanhamento mais próximo do DE, essencialmente, por estar inserido no 

âmbito do Desporto e, por sentir que o meu contributo seria bastante maior. Por 

outro lado, segundo a Lei de Base do Sistema Educativo, Artigo 48.º relativo à 

Ocupação de Tempos Livres e Desporto Escolar, este visa especificamente a 

promoção da saúde e condição física, a aquisição de hábitos e condutas motoras 

e o entendimento de desporto como fator de cultura que estimula sentimentos 

de solidariedade, cooperação, autonomia e criatividade, pelo que estes 

propósitos também contribuíram para a minha escolha de acompanhar o DE. 

Segundo Bento (1989) o DE é o setor da vida escolar em que são criadas 

oportunidades para ação organizada e orientada, para atividades autónomas e 

espontâneas, para competições intra e inter escolas e para o fomento do 

desenvolvimento de talentos. Caracteriza-o ainda como atividade extracurricular 

de caráter complementar às aulas de EF, dando uma contribuição para a 

realização da competência sócio pedagógica da escola, nomeadamente no 

plano de desenvolvimento integral dos discentes. Nesta perspetiva, com vista a 

uma melhor compreensão do funcionamento e da atuação do professor neste 

contexto e associadamente às razões supracitadas, optei por integrar uma das 
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equipas disponibilizadas na escola, de forma a melhor entender de que forma a 

escola pública em geral e esta em particular desenvolvem o seu trabalho 

relativamente a este tópico.  

 A escola onde realizei o EP ofereceu uma grande variedade de 

modalidades, tais como: Atividades Rítmicas e Expressivas (Dança Moderna), 

Badminton, Golf, Ténis de Mesa, Judo, Basquetebol, Desporto Adaptado e 

Xadrez. A minha escolha, juntamente com uma das minhas colegas de estágio, 

recaiu sobre o grupo de Badminton, coordenado por um dos professores do 

grupo de EF e que desde logo se disponibilizou para nos ajudar e apoiar ao longo 

de todo o processo. Ao nível competitivo, esta modalidade contou com cerca de 

10 alunos distribuídos pelos escalões de Iniciados e Juvenis de ambos os sexos. 

Por outro lado, havia uma outra vertente mais lúdica, que permitia que alunos do 

5º e 6º ano pudessem comparecer aos treinos para experimentar e compreender 

se realmente gostavam da modalidade em questão. Os treinos decorreram no 

pavilhão gimnodesportivo todas as segundas-feiras das 12:10 às 13:00 horas e 

das 13:15 às 14:05 horas e sextas-feiras das 13:15 às 14:05 horas.  

 Assim, ao nível das atividades semanais, coube-me a tarefa de ajudar a 

orientar o grupo de iniciação, no sentido de os fazer perceber o regulamento, de 

compreender os aspetos técnicos e táticos da modalidade e, principalmente, 

fomentar o gosto pela prática levando a que o grupo crescesse e, futuramente, 

se pudesse apresentar com maior número de escalões em competição. Não 

obstante, tentei sempre acompanhar o trabalho realizado pelo professor 

responsável, nomeadamente, ao nível dos escalões mais velhos, podendo 

assim, aprender um pouco mais acerca da modalidade e das estratégias de 

lecionação, e também compreendendo as exigências inerentes ao nível 

competitivo dos escalões em prova. 

 Além dos treinos semanais, os alunos participaram em competições 

regionais para cada escalão. Infelizmente, não tive oportunidade de acompanhar 

esta vertente do DE, por falta de disponibilidade, uma vez que estas competições 

eram realizadas ao sábado de manhã, altura em que também eu, como 

treinadora de Voleibol que sou, estava a dar treinos às minhas atletas. Ainda 

assim, pude experienciar as pequenas tarefas inerentes à organização de 

torneios dentro do próprio grupo de DE, como a coordenação dos resultados e a 

rotação dos atletas e também funções de arbitragem. 
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 Noutra perspetiva, reconhecendo o Desporto Escolar como uma atividade 

de complemento curricular e dado o caráter que lhe está inerente, posso afirmar 

que este representa uma excelente oportunidade para o início da prática 

desportiva por parte dos jovens em idade escolar. Mais ainda, tendo tido a 

oportunidade de trabalhar exatamente com essas crianças que se confrontam 

pela primeira vez com a modalidade, devo admitir que é bastante gratificante 

sentir que ao estar a começar do “zero” com eles, posso ver a sua evolução e 

tornar um dos seus primeiros contactos com a modalidade, numa experiência 

positiva que os incentive a continuar a praticar esta modalidade, ou até a 

desenvolver a curiosidade de experimentar muitas outras. 

 Não posso deixar de salientar a importância das atividades de DE, pelo 

facto de ser o único serviço extracurricular do Ministério da Educação que 

proporciona atividades pedagógicas, de âmbito educativo, predominantemente, 

orientado para o domínio motor. Para além do mais, assume ainda como 

principal propósito a promoção da saúde, o desenvolvimento da cidadania e a 

formação de bons candidatos a praticantes de desporto. 

 Em suma, referir que gostaria que a minha intervenção no âmbito do DE 

tivesse sido mais ativa, pois embora tivesse tido a oportunidade de reconhecer 

a importância deste projeto de formação de jovens apoiado em estilos de vida 

saudáveis e baseado na aquisição de competências dentro e fora do domínio 

escolar, numa próxima oportunidade ambiciono projetos que me permitam uma 

participação mais consistente que me permitam desenvolver atitudes cada vez 

mais proactivas perante esta dimensão da EF. 
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6. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES:  

UM PROCESSO CONTÍNUO 
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6.1. O Treino Funcional na Melhoria da Aptidão Física – Efeitos 

da sua aplicação regular nas aulas de Educação Física em 

alunos do 3º ciclo do Ensino Básico 

 

6.1.1. RESUMO 

 

A elaboração deste estudo surgiu da necessidade emergente de promover 

estilos de vida saudáveis e de desenvolver a aptidão física dos alunos do Ensino 

Básico.  

O estudo teve como propósito geral verificar o efeito da aplicação de um circuito 

de Treino Funcional nas aulas de Educação Física, na aptidão física de alunos 

do 8º ano do 3º ciclo do Ensino Básico. A amostra deste estudo foi composta por 

dois grupos: um experimental, que foi alvo da aplicação do Treino Funcional; e 

um grupo de controlo, que frequentou as aulas de EF sem a aplicação do treino. 

Para avaliação da aptidão física foi utilizada a bateria de testes Fitschool Portugal 

(Garganta, 2015). Para a descrição e caracterização das variáveis foram 

utilizadas medidas de tendência central e de dispersão. A eficácia do programa 

de reino foi aferida através da análise de variância de medidas repetidas. 

Os principais resultados do estudo revelam que a aplicação de um circuito de 

treino funcional, realizado nas aulas de Educação Física, melhora, 

significativamente, os níveis aptidão física dos alunos. O grupo experimental 

revelou melhorias significativas em cinco dos seis testes da bateria, enquanto o 

grupo controlo revelou melhorias significativas em apenas três testes. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: TREINO FUNCIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, APTIDÃO 

FÍSICA 
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6.1.2. INTRODUÇÃO 

 

Numa época em que a inatividade física infantil preocupa cada vez mais 

os profissionais do Desporto e, principalmente, os professores de Educação 

Física que lidam mais proximamente com os jovens, em contexto escolar, 

começa a surgir a necessidade de adotar estratégias de intervenção que levem 

os jovens a aumentar a sua prática desportiva, dentro e fora do contexto escolar. 

 De facto, a obesidade infantil tem vindo a tornar-se uma grande preocupação a 

nível global, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMG) um 

dos mais graves problemas de saúde pública do século XXI (WHO, 2002), é 

necessário encontrar estratégias que contrariem esta tendência. Assim, a 

recomendação da OMS (2002) é de que os programas de prevenção, incluindo 

a promoção de um estilo de vida mais ativos, devam ser iniciados já na infância 

ou na adolescência, pois estes comportamentos saudáveis, nesta faixa etária, 

podem trazer benefícios a médio e longo prazo. 

 Considerando que os professores de Educação Física são agentes de 

mudança e, como tal, devem estar atentos aos interesses, valores e motivos que 

caracterizam a época em que vivem, sugerindo uma intervenção adequada para 

a capacitação dos jovens na escolha de uma atitude positiva para com as 

atividades físicas, os professores em particular têm assim o papel importante de 

fornecer informação e orientações relevantes aos seus alunos encorajando-os a 

procurar soluções para situações negativas ou de fracasso (Mota, 1992, 2004). 

 Nesta perspetiva, se tivermos em consideração a definição da WHO 

(2002) que define atividade física como qualquer movimento corporal produzido 

pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia, facilmente se conclui 

que a atividade física tem um papel importante no aumento dos valores de 

aptidão física. Já no que diz respeito à aptidão física Geraldes & Soares (2008) 

definem-na como um conjunto de variáveis físicas que, de forma importante, se 

relacionam sempre com um de dois objetivos: desempenho desportivo e saúde. 

Também Nahas (2010) apresenta duas formas de abordar a aptidão física: 

relacionada à performance motora, que inclui componentes necessários para 

uma performance máxima no trabalho ou no desporto; e relacionada à saúde 

que congrega características que, em níveis adequados, possibilitam mais 
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energia para o trabalho e o lazer, proporcionando também um menor risco de 

desenvolver doenças ou condições crónico-degenerativas. 

É então sobre a segunda perspetiva, de aptidão física relacionada com a 

saúde, que se debruçam sobretudo os programas de Educação Física, 

apresentando como objetivos para o aluno o de relacionar a aptidão física e 

saúde e identificar os fatores associados a um estilo de vida saudável, 

nomeadamente o desenvolvimento das capacidades motoras, a composição 

corporal, a alimentação, o repouso, a higiene, afetividade e a qualidade do meio 

ambiente (Reajustamento do Programa Nacional de Educação Física – 3º Ciclo, 

2001). 

 

Educação Física e a melhoria da Aptidão Física 

 Os programas de Educação Física têm sido estruturados quase 

exclusivamente em torno dos desportos formais, supondo-se que a prática 

desportiva por si só, produzirá os benefícios esperados pela Educação Física 

como o desenvolvimento de habilidades motoras, aptidão física, 

desenvolvimento sócio pessoal e um estilo de vida ativo que promova a saúde 

agora e no futuro (Nahas et al., 2004). A questão é que por muito que o professor 

tente garantir a duração, a intensidade e a frequência de atividade necessárias 

para atingir as metas propostas, estes fatores têm de, invariavelmente, ser 

associados um leque alargado de tarefas pedagógicas que diminuem 

substancialmente as possibilidades de aumento da atividade no contexto 

curricular da escola (Mota, 1992). 

 As condições estruturais e temporais de que a Educação Física dispõe 

encontram-se muito abaixo do necessário para ser possível atingir todos os 

objetivos propostos, daí que seja necessário estabelecer prioridades de acordo 

com as características e as necessidades da turma, tendo em conta os dois 

objetivos centrais da Educação Física que são, o desenvolvimento das 

habilidades motoras e a promoção de atividades físicas relacionadas com a 

saúde. No entanto, os alunos só conseguem atingir esses e outros objetivos se 

forem fisicamente ativos, dentro e fora da escola (Corbin, 1994). 

 Neste sentido surge a necessidade de construir currículos que atendam 

às necessidades e interesses dos indivíduos, tanto atuais como futuras. Se um 

dos objetivos é fazer com que os alunos incluam hábitos de atividade física nas 
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suas vidas, é fundamental que compreendam os conceitos básicos relacionados 

com a saúde e aptidão física, que sintam prazer na prática e que desenvolvam 

as suas habilidades motoras a um ponto que lhes permita ter a perceção de 

competência e motivação para a prática continuada (Nahas et al., 2004). 

 Pangrazi (1994) propõe algumas estratégias para tornar a atividade física 

uma experiência de aprendizagem positiva, como por exemplo: expor os alunos 

a uma grande variedade de exercícios que diminuam a monotonia e aumente a 

motivação para a prática; dar aos alunos noções básicas de aptidão física para 

que estes compreendam quais as finalidades de cada exercício e dar feedback 

significativos sobre a sua performance e sobretudo sobre a sua evolução, 

fazendo-o perceber que o importante é o processo e não o resultado. 

  

Treino Funcional nas Escolas 

 Numa tentativa de dar resposta a todas as questões acima inumeradas 

surgiu a possibilidade de desenvolver a aptidão física dos alunos através de 

circuitos de Treino Funcional que de uma forma geral pode também ir ao 

encontro das estratégias que Pangrazi (1994) propõe. 

 Apesar de ser um tema atual no mundo do fitness, a base do treino 

funcional é o “Treino em Circuito”, já utilizado no alto rendimento desportivo. O 

“Treino em Circuito” é descrito por Gambetta (2007) como um treino intervalado 

de força, baseado no número de repetições no menor tempo possível ou o 

máximo de repetições em determinado tempo, em que os grupos musculares 

são alternados de uma estação para a estação seguinte.   

No caso do Treino Funcional, o circuito utiliza apenas o exercício de 

movimentos funcionais que são todos aqueles que envolvam correr, saltar, atirar, 

puxar, empurrar, alcançar, levantar, fletir, estender, arrancar e parar (Gambetta, 

2007), movimentos esses que edificam os quatro pilares do movimento humano 

evidenciados por Santana (2002):  

 Produção Bípede e Locomoção: Este primeiro pilar é responsável pelo 

suporte do centro de massa do corpo em diferentes bases. Além disso a 

locomoção é também a habilidade bimotora mais básica do ser humano, 

envolvendo todos os pilares. 
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 Variação de Alavancas do Centro de Massa do Corpo: O segundo pilar está 

relacionado com os movimentos que realizamos para baixar e elevar 

(alavancas) o nosso centro de massa. 

 Puxar e Empurrar: Tal como o nome indica, o terceiro pilar relaciona-se com 

todos os movimentos de puxar e empurrar que realizamos todos os dias. 

 Rotação – Mudanças de direção e produção de força rotacional: Caracteriza-

se como o mais importante pilar do movimento pois a maioria das ações 

humanas são explosivas e realizadas no plano transversal e é determinado 

pelas mudanças de direção e a produção de força rotacional. 

 

O Treino Funcional constitui-se assim, como uma boa alternativa para a 

melhoria da aptidão física no sentido em que solicita simultaneamente as 

capacidades condicionais e as capacidades coordenativas, focando-se no maior 

número de movimentos multiarticulares possível nos diversos planos de 

movimento (Gambetta, 2007). 

Segundo (Boyle, 2004) existem tês princípios fundamentais na construção 

de um programa de Treino Funcional: Aprender os exercícios básicos; Iniciar 

com exercícios de peso corporal e progredir do simples para o mais complexo. 

Só assim é possível garantir um programa de treino adequado às capacidades 

dos alunos em causa. Este tipo de treino pode ser visto de diversas formas, não 

existindo nenhuma fórmula que seja completamente correta ou incorreta, uma 

vez que é um tipo de treino que parte de exercícios mais básicos para os mais 

complexos, está sempre apto a inovações (Boyle, 2004). 

 Neste contexto, poderá então ser possível criar um programa de Treino 

Funcional, que permita melhorar a aptidão física dos alunos, mantendo o seu 

interesse na tarefa, uma vez que há uma imensa variedade de exercícios que 

podem ser utilizados, podendo estes ser adequados às necessidades dos 

alunos, o que lhes permite observar a própria evolução, mas que permita 

também ao professor de educação física aferir a sua pertinência face ao objetivo 

acima enunciado, de melhorar a aptidão física dos alunos e de os motivar para 

a prática desportiva fora do contexto escolar. 
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Objetivo Geral 

Perceber e comparar os efeitos da aplicação regular de Treino Funcional 

nas aulas de Educação Física, na melhoria da Aptidão Física de alunos do 3º 

Ciclo do Ensino Básico através dos resultados obtidos em dois diferentes grupos 

da mesma faixa etária. 

 

Objetivos Específicos 

 Verificar a evolução dos níveis de Aptidão Física dos alunos que realizam 

regularmente Treino Funcional nas aulas de EF; 

 Averiguar se a evolução dos níveis de Aptidão Física dos alunos que 

realizam regularmente Treino Funcional nas aulas de EF é, 

significativamente, superior à dos alunos que não o realizam regularmente. 

 

6.1.3. METODOLOGIA 

 

6.1.3.1. Caracterização da Amostra 

 

 Os participantes eram alunos no 3º Ciclo do ensino básico, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 16 anos. A amostra foi constituída por 28 alunos, 

sendo que 14 são do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Os alunos foram 

divididos em dois grupos correspondentes a duas turmas: um grupo de controlo 

(GC) constituído por 12 alunos e um grupo experimental (GE) constituída por 17 

alunos. 

 

6.1.3.2. Instrumentos 

 

Implementação do Programa de Treino Funcional 

Antes da implementação do Treino Funcional propriamente dito, os alunos 

da GE tiveram a oportunidade de experimentar diversos exercícios básicos e de 

fácil aprendizagem que, futuramente, iriam constituir os diferentes circuitos de 

Treino Funcional a implementar durante as aulas de Educação Física. Foram 

também apresentadas, aos alunos, diversas folhas com a exemplificação gráfica 

de cada exercício e as respetivas componentes críticas, para que, quando 
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determinado exercício fosse solicitado num circuito, aqueles reconhecessem o 

exercício e não houvessem dúvidas sobre o que seria para fazer. 

Após esta experimentação, foi feita uma avaliação inicial através da 

bateria de testes Fitschool Portugal (Garganta, 2015) sob a forma de exercício 

isolados para aferir o nível de aptidão física dos alunos.  

A partir desse momento, e durante 12 semanas, os circuitos de Treino 

Funcional foram construídos com diferentes exercícios, a maioria já conhecidos 

pelos alunos, e um ou outro exercício direcionado para a modalidade que estava 

a ser lecionada. Desta forma seria possível quebrar a monotonia e manter os 

alunos empenhados na tarefa. No final do segundo período letivo, foi feita uma 

segunda avaliação através da mesma bateria de testes, de maneira a perceber 

se de facto houveram melhorias a nível da aptidão física. 

Todos os alunos, quer do GE quer do GC tiveram a oportunidade de 

experimentar a bateria de testes Fitschool antes da primeira avaliação para que 

os resultados fossem o mais fiáveis possível, não correndo o risco de serem 

influenciados, negativamente, pelo desconhecimento da bateria. 

Assim os alunos do GC apenas foram submetidos a uma avaliação inicial 

e a uma avaliação final, sem realizarem qualquer tipo de treino no tempo que 

mediou as duas avaliações. 

 

Caracterização do Instrumento de Avaliação 

O Bateria de Testes Fitschool é uma bateria de testes construída com 

vista a aplicação nos ensinos Básico e Secundário e cujas cargas devem ser 

adaptadas conforme o nível de ensino a que se destina. 

A bateria é constituída por seis exercícios, descritos no quadro 1, podendo 

os mesmo ser realizados de duas formas:  

 Sob a forma de exercícios isolados em que o objetivo é fazer o maior 

número de repetições no tempo estipulado (45 s). 

 Sob a forma de circuito em que o objetivo é fazer o número mínimo de 

repetições estipuladas para cada exercício, no menor tempo possível.
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Quadro 1 – Exercício da Bateria de Teste Fitschool Portugal 

1. Agachamento com Torção (TRX) 

 Critério de Contagem: Número de vezes que toca com a mão no chão, 
com os MI em flexão e agarrado com uma mão no TRX. 

Erros comuns: 
- Não fletir completamente os MI; 
- Não estender completamente os MI. 

2. Passe de peito com bola medicinal no plano sagital 

 Critério de Contagem: Conta o número de vezes que a bola toca acima 
dos 2 m e é agarrada ao nível do peito; Fletir as pernas para lançar. 

Erros comuns: 
- Não acertar na marca ou acima dela (2 metros); 
- Deixar a bola cair ao chão. 

3. Equilíbrio em prancha trocando os mecos de sítio 

 

Critério de Contagem: Posição de pé com os dois pés em apoio na 
plataforma. Troca os mecos de lugar (um com o outro) e bate palma, de 
seguida, acima da cabeça; Conta o número de vezes que bate palma 
acima da cabeça após trocar os mecos. 

Erros comuns: 
- Tocar no solo com a prancha; 
- Não estar em equilíbrio; 
- Tirar 1 pé da plataforma. 

4. Desenvolvimento com Ketlebell 

 Critério de Contagem: Conta o número de vezes que o Kettlebell toca 
no chão. 

Erros Comuns: 
- Não estender os MS acima; 
- Não bater com o Kettlebell no chão. 

5. Saltar à Corda 

 Critério de Contagem: Conta o número de vezes que salta 
Passagem simples da corda. 

Erros Comuns: 
- Contar sem a corda passar por baixo do corpo. 

6. Burpees 

 Critério de Contagem: Conta o número de saltos após a colocação 
das mãos no chão e extensão dos MI em prancha.  

Erros Comuns: 
- Não colocar o tronco em prancha facial; 
- Não saltar para terminar o movimento. 
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6.1.3.3.Recolha de Dados 

 

Neste estudo apenas foi utilizada a primeira forma de avaliação, dada a 

dificuldade de encontrar horários compatíveis e disponibilidade por parte do 

professor de Educação Física do GC. 

O circuito de Treino Funcional foi realizado a pares. Enquanto um dos 

alunos fazia o exercício, o colega contava o número de repetições e vice-versa. 

Foram contemplados os exercícios descritos no quadro 1, conforme a ordem 

apresentada. Foi realizado numa lógica 45 segundos de exercitação e 45 

segundos de descanso, que correspondiam à exercitação do colega. 

O professor de Educação Física desempenhou o papel de juiz-árbitro, 

controlando, dessa forma, o tempo e a técnica dos alunos, uma vez que, cada 

vez que estes não cumprissem o critério de execução, esse movimento não 

contava, embora o aluno devesse continuar a prova até ao fim do tempo.  

 

Procedimentos Estatísticos 

 Para a descrição e caracterização das variáveis foram utilizadas medidas 

de tendência central (média aritmética) e de dispersão (desvio padrão). A 

homogeneidade entre o grupo experimental e o grupo de controlo foi verificada 

através de um teste de homogeneidade de variância. Com o propósito de 

identificar as melhorias observadas através do programa de treino foi utilizada 

uma análise de variância de medidas repetidas. O nível de significância 

estabelecido foi de p≤0,05. Para a análise estatística das variáveis, foi utilizado 

o software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) 

versão 21. 

 

6.1.4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

Os resultados serão apresentados de forma a permitir observar a possível 

existência de efeitos da aplicação de um programa de Treino Funcional. 

Primeiramente, serão apresentados os resultados das medidas descritivas para 

cada exercício realizado, bem como a diferença de médias entre os dois 

momentos para cada momento de avaliação. Posteriormente, através de 
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gráficos de barras, será apresentada a evolução dos diferentes alunos, em cada 

exercício ao longo do período de evolução. 

Os seguintes resultados referem-se às medidas descritivas básicas 

(média e desvio padrão) e à significância da diferença de médias entre 

momentos de avaliação para cada grupo, nos 6 testes da bateria Fitschool em 

cada momento de avaliação. 

 

Analisando o quadro 2, podemos constatar que, no grupo experimental, 

as médias dos valores obtidos em todos os testes que constituem a bateria 

Fitschool Portugal revelam um aumento do primeiro para o segundo momento 

Quadro 2 – Apresentação das medidas descritivas e da diferença entre a média dos dois grupos nos diferentes 
momentos de avaliação 

   Média ± Desvio Padrão 
Diferença de 

Médias 
t p 

T
R

X
 

GE 
Momento 1 30 ± 7 

7 3,313 0,005 
Momento 2 37 ± 10 

GC 
Momento 1 31 ± 11 

4 2,360 0,038 
Momento 2 35 ± 11 

P
A

S
S

S
E

 GE 
Momento 1 28 ± 11 

15 5,904 0,000 
Momento 2 43 ± 11 

GC 
Momento 1 26 ± 12 

12 2,596 0,025 
Momento 2 38 ± 17 

E
Q

U
IL

ÍB
R

IO
 

GE 
Momento 1 15 ± 4 

2 1,868 0,081 
Momento 2 17 ± 3 

GC 
Momento 1 9 ± 4 

2 2,315 0,041 
Momento 2 11 ± 2 

K
E

T
T

LE
B

E
LL

 

GE 
Momento 1 17 ± 5 

3 3,198 0,006 
Momento 2 20 ± 5 

GC 
Momento 1 16 ± 3 

1 0,816 0,432 
Momento 2 17 ± 3 

S
A

LT
O

S
 GE 

Momento 1 42 ± 18 
6 2,333 0,034 

Momento 2 48 ± 20 

GC 
Momento 1 32 ± 12 

1 0,200 0,845 
Momento 2 33 ± 17 

B
U

R
P

E
E

S
 

GE 
Momento 1 9 ± 3 

3 3,782 0,002 
Momento 2 12 ± 4 

GC 
Momento 1 9 ± 4 

2 1,055 0,314 
Momento 2 11 ± 3 
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de avaliação; sendo que em todos os testes a evolução é significativa, à exceção 

do teste de EQUILÍBRIO em que, embora se verifique uma melhoria, esta não é 

significativa (p=0,081). Podemos ainda observar que o teste de PASSE foi o que 

registou maior evolução do primeiro momento (28±11) para o segundo momento 

(43±11), talvez por ser o teste que exige menos força e capacidade coordenativa. 

Já o exercício que revelou uma evolução menor foi o de EQUÍLIBRIO 

(Momento1=15±4 e Momento2=17±9), possivelmente porque os alunos não 

correspondem aos níveis de capacidade propriocetiva que seria de esperar. 

Neste sentido, devemos considerar a possibilidade de que, os resultados 

verificados poderem estar relacionados com o facto apresentado por Seabra et 

al. (2003), de que a melhoria da capacidade de trabalho das crianças através do 

treino pode ser possível, sobretudo se a sua experiência motora for fraca.  

Relativamente ao grupo controlo verificamos que também existem 

melhorias em todos os testes realizados apesar de este grupo não ter sido 

submetido ao programa de treino. As melhorias verificadas podem ser 

explicadas, pois segundo um estudo realizado por Zaichkowsky et al. (1980) com 

crianças dos 9 aos 12 anos, atividades físicas organizadas tem efeitos positivos 

na coordenação motora, uma das componentes da aptidão física. Assim, a 

participação do grupo de controlo nas aulas de EF, realizando as atividades 

propostas pelo professor, pode ter influência nas melhorias apresentadas. À 

semelhança do que aconteceu com o grupo controlo, o teste de PASSE foi o que 

registou maior evolução do primeiro momento (26±12) para o segundo momento 

(38±17). Já os exercícios que revelaram resultados menos positivos foram: o do 

SALTO (Momento1=32±12 e Momento2=33±17), que sendo um exercício muito 

associado às atividades de lazer das crianças, revela-se um valor alarmante que 

evidencia os crescentes valores de inatividade das crianças; e o do 

KETTLEBELL (Momento1=16±3 e Momento2=17±3) que pode demonstrar os 

níveis reduzidos de força de membros superiores que a média dos jovens 

apresenta. No grupo de controlo, apenas os resultados dos testes de TRX 

(p=0,038), do PASSE (p=0,025) e do EQUILÍBRIO (p=0,041) representam 

evoluções significativas. 

Segundo Bianchi (2009), apesar de haver uma tendência para o 

desenvolvimento unitário das capacidades coordenativas, este decorre de forma 

diferenciada, sendo que a orientação espacial +e a que se desenvolve numa 
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fase mais tardia e só termina o seu desenvolvimento na idade correspondente 

ao jovem adulto. Isto pode explicar a diferença de significância encontrada ao 

nível do grupo controlo, uma vez que o equilíbrio está diretamente relacionado 

com a orientação espacial. Assim sendo ao nível do grupo controlo, a evolução 

significativa encontrado no teste EQUILÍBRIO (Momento1= 9± 4 e Momento2= 

11± 2) pode ser explicada pelo desconhecimento do padrão motor e, 

consequentemente, pela falta de rigor na realização do teste no primeiro 

momento. 

 Atendendo agora à magnitude do desvio padrão, esta indica que, 

genericamente, as diferenças interindividuais são marcantes em todos os testes, 

reforçando a premissa de que a escola é, de facto, um espaço muito heterogéneo 

e que as turmas são constituídas por alunos com níveis de desenvolvimento 

coordenativo muito diferentes. 

 As figuras seguintes são as mais representativas das diferenças 

observadas entre os dois momentos de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

O Gráfico 1 é bastante elucidativa acerca das diferenças positivas 

existentes entre o primeiro e o segundo momento de avaliação, sobretudo no 

respeitante ao grupo experimental, onde se verifica um maior aumento do 

número de repetições (entre 1 e 24). No entanto, podemos também verificar que, 

apesar da diferença de médias indicar evolução em todos os testes, houve cinco 

Gráfico 1 - Diferenças interindividuais na avaliação do TRX 
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alunos que realizaram menos repetições no segundo momento do que no 

primeiro (entre -3 e -7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Também na Gráfico 2 é evidenciado o facto de que, nem todos os alunos 

obtiveram melhores resultados do primeiro para o segundo momento. Porém 

podemos observar que, no grupo experimental, apenas um aluno diminuiu o 

número de repetições, enquanto, no grupo controlo houve três alunos a piorar o 

seu desempenho (entre -1 e -19). Importa ainda referir que este foi o teste onde 

se verificou um maior aumento de repetições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Como já havia sido verificado anteriormente, o teste do EQUILÍBRIO foi o 

que revelou diferenças menos significativas ao nível do grupo experimental. 

Gráfico 2 - Diferenças interindividuais na avaliação do PASSE 

Gráfico 3 - Diferenças interindividuais na avaliação do EQULÍBRIO 
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Assim a Gráfico 3 mostra que três dos alunos diminuíram o número de repetições 

(de -1 a -6) e outros três não responderam à implementação do teste, visto o 

número de repetições não se ter alterado. No grupo controlo, dois alunos 

pioraram o seu desempenho (-1 e -4) e um não alterou o seu desempenho. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Na Gráfico 4 é percetível o porquê do grupo de controlo não ter 

apresentado uma diferença significativa de médias do primeiro para o segundo 

momento. Dos doze elementos que que constituíam este grupo, apenas cinco 

melhoraram o seu desempenho. Outros cinco diminuíram o número de 

repetições (entre -1 e -6) e dois mantiveram-se no mesmo nível de desempenho. 

Já no grupo experimental, apenas um aluno piorou (-6 repetições) e outro não 

respondeu nem positiva nem negativamente ao programa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Diferenças interindividuais na avaliação do KETTLEBELL 

Gráfico 5 - Diferenças interindividuais na avaliação do SALTO 
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Na Gráfico 5 podemos observar que no exercício de SALTO apenas dois 

alunos do grupo experimental pioraram o seu desempenho (-13 e – 2) e um 

manteve-se no mesmo nível de desempenho. Este foi o segundo teste em que 

se registaram melhorias mais significativas havendo alunos a conseguir 

melhorias entre 15 e 30 repetições. Já no grupo controlo, registaram-se grandes 

diminuições no número de repetições (-6 até -31) que em parte pode ser 

explicado pela falta de empenho dos aluno, uma vez que se tratava de um teste, 

relativamente, acessível.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Por fim, a Gráfico 6 mostra-nos que no grupo experimental, à semelhança 

do teste anterior, dois dos alunos diminuiram o número de repetições (-5 e -1) e 

um manteve o número de repetições, enquanto que os restantes elementos do 

grupo melhoraram. Quanto ao grupo controlo, registaram-se duas descidas de 

resultados (-9 e -2) e dois alunos obtiveram os mesmos resultados no primeiro e 

no segundo momento. 

 As diferenças registadas entre sujeitos vão ao encontro do que é referido 

por Maia & Lopes (2001), que é evidente que o passado histórico-biológico do 

ser humano está repleto de vivências de atividade física de cariz multifacetado, 

pelo que é interessante pensar que alguns sujeitos serão portadores de genes 

sensíveis que os predispõem, de modo diferenciado, para participar em 

atividades físicas diversas e mostrar, consequentemente, valores distintos de 

aptidão física.  

Gráfico 6 - Diferenças interindividuais na avaliação do BURPEES 
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6.1.5. CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 No que diz respeito ao grupo experimental, as médias dos quocientes 

obtidos em todos os testes da bateria Fitschool Portugal revelam um aumento 

do primeiro para o segundo momento, com valores estatisticamente 

significativos em todos os testes, à exceção do EQUILÍBRIO. 

 Relativamente ao grupo controlo, também são verificadas melhorias em 

todos os testes, do primeiro para o segundo momento, mas os resultados apenas 

foram significativos, do ponto de vista estatístico, ao nível do teste do TRX, do 

PASSE e do EQUILÍBRIO. 

 Podemos assim concluir que, a implementação de um circuito de Treino 

Funcional, nas aulas de EF, melhora a aptidão física dos alunos, sendo que, tal 

como havia sido considerado inicialmente, os alunos do GE obtiveram resultados 

mais significativos do que os alunos do GC. No entando, a fim de conseguir 

resultados mais significativos e pertinentes, consideramos que o período de 

aplicação do circuito de TF deverá ser superior às doze semanas implementadas 

neste estudo. 

 Assim, consideramos que há pertinência na aplicação deste tipo de 

trabalho nas aulas de EF, devendo ser uma preocupação do docente da área, 

no sentido de tornar os seus alunos mais aptos e capazes, não só a nível 

desportivo, mas ao nível funcional. Neste sentido, concordamos com Farinatti & 

Ferreira (2006) quando afirmam que a noção de saúde, veínculada pelo ideário 

da promoção de saúde, pode ser trabalhada na escola através dos conteúdos 

centrais da EF, que são a aptidão e as atividades físicas, sem descaracterizar 

aquela como disciplina escolar e sem que se percam de vista os objetivos gerais 

da educação. 

 Para investigações futuras, sugerimos a constituição de uma amostra com 

um maior número de indivíduos, assim como aumentar o período de 

implementação do protocolo, no sentido de encontrar evoluções mais 

significativas. Parece-nos ainda pertinente realizar um controlo mais efetivo das 

variáveis, sobretudo das externas, tais como a pratica ou não de exercício físico 

por parte dos alunos, fazendo ainda um acompanhamento mais rigoroso da 

evolução daqueles, aumentando os momentos de avaliação. 
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6.2. Reflexão como fio condutor do Ensino e da Aprendizagem 

 

 Aprender a ser professor é um processo que se desenvolve ao longo do 

tempo e que implica total dedicação do sujeito no sentido de perceber se algo 

está errado, que estratégias já não se adequam à realidade dos alunos ou quais 

as novas metodologias a experimentar de forma que o sucesso do processo 

pedagógico possa estar sempre garantido. Ora, isso só é possível se o professor 

analisar constantemente o seu percurso e refletir sobre o mesmo, para que seja 

capaz de perceber e registar a necessidade de renovações na sua atividade. 

 Antes de mais, importa referir que, todo o meu percurso de EP foi marcado 

por um processo reflexivo constante e sistemático, representando uma 

ferramenta indispensável ao meu crescimento profissional, quer no sentido de 

me conhecer enquanto docente responsável pelas aprendizagens, melhorando 

a intervenção e a conduta, adequando as estratégias e metodologias à 

especificidade da turma em questão, tornando, desta forma, o processo de 

ensino-aprendizagem mais significativo. Assim, procurando ir ao encontro de 

Alarcão (1996), procurei sempre observar ativa, persistente e rigorosamente 

aquilo em que acreditava e as metodologias que habitualmente executava, 

procurando evidenciar os motivos que justificavam essas ações e encontrar as 

consequências a que elas conduziriam. No fundo, tal como a mesma autora 

refere (p. 175), procurei “(…) utilizar o pensamento como atribuidor de sentido”. 

 Segundo Zeichner (1993) a prática reflexiva não se limita à aplicação em 

sala de aula, de estratégias geradas no exterior. Mais do que isso, os professores 

devem criticar e desenvolver as suas teorias práticas à medida que refletem 

individualmente e em conjunto na ação e sobre ela, impelido assim o docente a 

adotar uma postura crítica face às questões da sua profissão e da sua prática, 

promovendo aquelas, essencialmente, a resolução de problemas. Neste sentido, 

Schon (1987) faz a distinção entre três momentos de reflexão: reflexão na ação; 

reflexão sobre a ação; e a reflexão sobre a reflexão na ação. Os dois primeiros 

momentos estão, diretamente, relacionados com uma natureza reativa operada, 

respetivamente, durante a prática, pelo confronto com as situações imprevistas 

e após a prática, já em condições indiretas e/ou retardadas face ao cenário da 

ação, tendo o docente de se apoiar na consciencialização do sucedido através 
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de uma reconstrução mental. Em relação à reflexão sobre a reflexão na ação, 

esta incentiva a progressão do desenvolvimento profissional, na medida em que 

é a averiguação do que o profissional observou, o significado que atribuiu àquilo 

que observou e a forma como tal atuação o pode auxiliar a identificar novos 

problemas e orientar ações futuras, que conferem um valor prospetivo ao 

processo reflexivo. 

 Sempre considerei que apresentava uma boa capacidade de reflexão, no 

entanto, no início do EP, fui chamada à atenção algumas vezes para reflexões 

demasiado descritivas sobre o sucedido durante a aula e não tão críticas como 

realmente deveriam ser. De facto, devo confessar que nessa altura a minha 

análise reflexiva prendia-se muito com respostas a perguntas como “o que se 

passou?” ou “como se passou?”. Porém, com a ajuda da professora cooperante, 

fui estimulada a construir reflexões mais críticas que me fizessem ir ao encontro 

dos problemas e a sua consequente resolução, tendo sempre em conta os 

fatores externos às aulas. Assim, e de forma gradual, fui deixando de refletir tão 

descritivamente, para atingir um nível de reflexão mais crítico e assertivo, 

transportando uma maior clareza, um maior significado, uma maior capacidade 

de análise da ação futura e uma base sólida para a fundamentação das minhas 

decisões. Nesta perspetiva, Zeichner (1993) refere que o processo reflexivo 

comporta três níveis de reflexão: o técnico que está relacionado com a 

preocupação inerente à eficácia e eficiência dos meios usados para atingir 

determinados objetivos, que são aceites e não discutidos; o prático que provém 

da reflexão das implicações e consequências das ações, por análise dos 

princípios, conceções e práticas implícitas na atividade de ensino; e por fim, o 

crítico, que diz respeito, tal como o nome indica, a uma reflexão crítica, na qual 

são valorizadas as questões éticas, sociais, políticas e institucionais na análise 

da ação prática. 

 É de reconhecer que, pela minha condição de professora estagiária, não 

raras vezes me encontrei em situações de alguma fragilidade, nomeadamente, 

envolvendo uma série de questões relacionadas com obstáculos relativos ao 

grau de conhecimento requerido para a lecionação das matérias ou o domínio 

de orientações metodológicas inerentes a esse conhecimento; com a variedade 

de saberes que interessa importar das ciências da educação, como ponto de 

referência para a prática pedagógica; com as questões da disciplina e da gestão 
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da sala de aula; com os processos e instrumentos de avaliação a aplicar; com a 

intervenção na instituição que apresenta uma complexidade contextual de tal 

forma que necessita de tempo para ser estudada e apreendida; entre outros. 

Pelo exposto, tornou-se extremamente importante que o processo de reflexão 

fosse desenvolvido a vários níveis, como são: a planificação (apoiada num 

diagnóstico das dificuldades e do ponto de situação da aprendizagem da turma), 

o processo pedagógico (através da investigação, da formação contínua, etc) e a 

capacidade de observação e a apreciação da ação. 

 Apesar da minha experiência letiva ter sido limitada a um ano, sinto que 

aprendi bastante por meio de processos refletivos e que pude experienciar outro 

tanto com base nas conclusões que retirava desses mesmos processos. 

Procurei ao máximo experienciar diferentes estratégias que levassem os alunos 

a manter-se motivados. Também a reflexão acerca da convivência com o corpo 

docente e com os próprios colegas de estágio me permitiram conhecer melhor 

as potencialidades de cada metodologia, percebendo de que forma estas iriam 

beneficiar positiva ou negativamente o processo de ensino aprendizagem da 

turma. Neste sentido, Cardoso et al. (1996) afirmam que a reflexão é o primeiro 

passo para evitar a rotina, fomentando a ponderação das opções mais viáveis 

para a resolução de cada problema e possibilitando o desenvolvimento da 

autonomia do professor face às suas práticas. De facto, sinto que cresci 

profissionalmente e que, mais do que nunca, entendo a necessidade de um 

professor se interrogar constantemente acerca do seu desempenho, recorrendo 

à reflexão para confirmar, renovar ou gerar novo conhecimento, adaptando a sua 

ação às exigências das circunstâncias que, direta ou indiretamente, o 

condicionam. 

 Não posso deixar de expor a minha opinião acerca da inquestionável 

necessidade do processo reflexivo ao longo de toda a carreira profissional do 

docente. Não só numa perspetiva pedagógica, de fazer um balanço entre a teoria 

e a prática, o idealizado e o concretizado, retirando ilações que permitam 

reajustar o ensino para não comprometer a aprendizagem. Mas também, numa 

perspetiva social, uma vez que os alunos são cada vez mais irreverentes e 

indisciplinados, reflexo do ritmo de vida que vivem as famílias. Resultando este 

facto em pouco tempo disponível para acompanhar os seus educandos, 

preferindo muitas vezes por dedicar esse pouco tempo disponível ao descanso, 
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deixando a árdua tarefa da educação ao cuidado das instituições escolares. 

Pelos motivos expostos, cabe ao professor quebrar a rotina das aulas e 

encontrar novas formas de manter os seus alunos empenhados nas tarefas 

propostas, sendo, apenas, essa rotina quebrada se o professor estiver disponível 

e munido das competências necessárias para proporcionar novas experiências 

em sala de aula aos seus alunos. 

 Para concluir, quero referir que esta linha de pensamento foi a que 

procurei seguir ao longo desta experiência tão enriquecedora do EP, e que tanto 

contribuiu para a (re) construção do meu EU enquanto pessoa, mas sobretudo 

enquanto Professora de Educação Física. 

 

6.3. Experiência Pedagógica em diferentes ciclos de Ensino 

 

 Durante este ano letivo foi proposto aos EE, que experienciassem o 

processo de ensino aprendizagem ao nível do segundo ciclo de ensino, dadas 

as diferenças evidentes, quer ao nível da predisposição motora e da capacidade 

física, quer ao nível cognitivo, social e motivacional, entre alunos desta faixa 

etária e os alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário. Assim sendo, parece-

me importante refletir um pouco à cerca desta experiência, pois à semelhança 

do que aconteceu com a minha primeira turma, considero também que o 

contacto com esta faixa etária se revelou uma mais-valia para a minha formação 

e para a construção da minha identidade profissional. 

 O contacto com estes alunos deu-se ao nível do Desporto Escolar na 

modalidade de Badminton, assim como aquando da lecionação da Unidade 

Didática de Atletismo a uma turma do 6º ano de escolaridade. Desde logo senti, 

pela diferente forma como os alunos reagiam aos estímulos, que esta 

experiência me iria permitir desenvolver uma plasticidade pedagógica essencial 

à profissão de docente, uma vez que esta área de formação é caracterizada pela 

constante necessidade de adaptação e reajuste a diferentes turmas de 

diferentes faixas etárias. 

 Na minha perspetiva, os alunos do segundo ciclo de ensino necessitam, 

por parte do professor, de uma atenção redobrada. Por um lado, porque o seu 

contacto com a EF ainda é muito reduzido, uma vez que muitos deles não 
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tiveram oportunidade de experienciar esta disciplina no âmbito do primeiro ciclo. 

Por outro lado, acabados de chegar a uma escola com vários alunos de 

diferentes ciclos de ensino e diferentes faixas etárias, a quantidade de novas 

experiências a que estão expostos é muito superior, pelo que o professor deve 

ter isso em consideração, tentando compreender que influência têm essas 

interações sociais sobre os alunos e de que forma podem influenciar a sua 

aprendizagem. Na realidade, senti que estes alunos exigiam muito mais atenção 

e paciência, principalmente em relação a questões relacionadas com a 

organização, o comportamento e a segurança, para que os objetivos 

estabelecidos fossem cumpridos. Por outro lado, observei que procuravam, 

frequentemente, reforços e feedback positivos para continuarem a trabalhar com 

empenho, isto é, não raras eram as vezes em que perguntavam se estavam a 

executar bem os movimentos ou o que estavam a fazer mal, mostrando uma 

grande capacidade de se superarem, mas também de agradarem ao professor.  

 Esta vontade de aprender, contrastante com o desleixo de grande parte 

dos alunos ao nível do segundo e terceiro ciclos de ensino, tornou toda a 

experiência bastante mais enriquecedora, pois, mais do que saber planear bem 

o processo de ensino-aprendizagem, o professor tem de ter a capacidade de 

lidar, de formas distintas, com a diferença entre os alunos, intervindo, ajudando 

e explicando os conteúdos de acordo com as realidades. 

 Ainda que não tenha tido a oportunidade de dar aulas ao ensino 

secundário, penso que o ensino em diferentes contextos me permitiu perceber 

que a construção da minha identidade profissional está intimamente dependente 

do tempo e dos contextos a que estarei exposta no futuro. Como consequência, 

este facto tornará a construção do meu “eu” profissional num processo dinâmico 

que sofrerá alterações consoante as experiências vivenciadas e os 

acontecimentos particulares, pois a docência exige uma necessidade constante 

de ponderar ações e reações, de acordo com cada caso. Nesta perspetiva, 

Dubar (1997) refere-se a identidades profissionais, no plural, tratando-as de 

forma complexa e ambígua, dando enfase à existência de múltiplas pertenças 

sociais. Tendo em conta a variabilidade de experiências a que estive exposta, 

como a lecionação de faixas etárias distintas, em espaços de trabalho variados, 

pude comprovar a complexidade que envolve a construção de uma identidade 

profissional. 
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 Em última análise, tendo em consideração que, o que está em causa é a 

construção de uma identidade profissional, julgo que os alunos são, sem dúvida, 

sujeitos influenciadores de todo o processo. A minha experiência teria sido 

certamente distinta se os alunos com que contactei tivessem sido outros, com 

outras dificuldades e necessidades, pois despertariam em mim sensações e 

reações diferentes. Por conseguinte, cada vez mais acredito que, a minha 

identidade profissional não se define numa só imagem, sendo o reflexo natural 

das exigências dos meus alunos. 
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7. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 
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7. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

 Ao terminar este percurso, fica para trás um ano repleto de novas 

experiências, muitas aprendizagens, alguns erros e muita nostalgia, mas 

sobretudo reside o mesmo sentimento que no início, o de que o ensino da 

Educação Física seria o primeiro e mais marcante caminho que eu poderia 

escolher para alcançar a minha realização profissional. 

 Tenho a certeza que muito ficou por escrever, porque no meio de tantas 

e tão significantes vivências, há algumas que são impossíveis de transmitir por 

palavras. De facto, há momentos que valem mais do que mil palavras, mas 

tentando fazer jus ao que foi para mim este ano de Estágio, e de que forma este 

contribui para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, é então chegado o 

momento de escrever as últimas palavras, aquelas que ditam a conclusão de 

uma etapa. 

 Recordo algumas das metas traçadas perante este “grande desafio”, em 

que a única certeza que tinha era a de que ia dar o meu melhor e ultrapassar 

todas as barreiras para alcançar este grande objetivo. Antes de mais desejava, 

mais do que tudo, conseguir conciliar a minha personalidade com o papel de 

professora, sem que a minha sensibilidade aparentasse fragilidade ou que a 

minha disciplina fosse confundida com severidade, queria dar aos meus alunos 

toda a minha disponibilidade, sem perder o seu respeito; esperava conseguir 

concretizar com sucesso a articulação dos programas de Educação Física com 

todas as formas de planeamento, de forma a manter sempre um processo 

pedagógico pertinente e organizado e que desse respostas à heterogeneidade 

apresentada pela minha turma; na interação com o núcleo de estágio estava 

decidida a manter uma postura profissional, ajudando-os sempre que fosse 

necessário, mas sempre sem comprometer os meus ideais e a minha 

objetividade de observação e, consequentemente a crítica. Mais ainda, pretendi 

ter a certeza de que conhecia bem as funções de um professor responsável pelo 

Desporto Escolar, a fim de poder auxiliar o grupo que ia integrar, bem como o 

respetivo professor; e desejei que a minha intervenção ao nível da comunidade 

escolar, quer através das atividades organizadas ou como parte integrante de 

um grupo disciplinar, atingisse o expectável para uma estudante estagiária. 
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Revejo todas estas expectativas, porque lhes atribuo grande relevância no 

sentido em que definiram o ponto de partida para a minha atuação docente e 

acabaram por se revelar um fio condutor no meu processo de compreensão 

sobre o que se espera de um professor, bem como a sua principal missão no 

seio escolar e quais as competências fundamentais que se encontram 

associadas ao ensino de qualidade. 

 A verdade é que não considero o Estágio Profissional como o final do meu 

percurso, é o terminar da minha formação académica, mas não deixa de ser a 

minha iniciação à formação profissional de professora de Educação Física, que 

não terá fim, no sentido em que, como ser reflexivo que sou estarei sempre à 

procura de novas aprendizagens que me permitam ser o melhor possível. Na 

verdade, foi neste contexto que, pela primeira vez fui chamada à ação real de 

professora, que me permitiu testar métodos e estratégias, aprimorar a minha 

intervenção e experimentar tudo o que me havia sido transmitido ao longo de 

toda a formação inicial. Permitiu-me também desenvolver um espirito crítico mais 

perspicaz no sentido de construir uma prática consciente. Neste contexto, a 

escola onde estagiei teve um papel fundamental, uma vez que foi o local 

primordial de todo o meu desenvolvimento profissional, onde me foi permitido 

construir conceções e desenvolver as competências sempre com um 

acompanhamento supervisionado de profissionais versados que me ajudaram a 

ver determinadas situações que a minha falta de experiência não me permitia 

observar. Não desvalorizando os anos letivos precedentes, considero que esta 

unidade curricular é fundamental, pois dá aos estudantes estagiários a 

oportunidade de aprender, de experimentar, de renovar o conhecimento e, 

sobretudo dá-nos a oportunidade de errar. 

Ressalvo, sobretudo, a importância do trabalho de grupo que o núcleo de 

estágio, colegas e professoras cooperantes me proporcionaram, fazendo-me 

debruçar sobre diferentes perspetivas que me permitiram observar o processo 

de ensino e aprendizagem como um todo. A realidade é que, muitas vezes, dava 

por mim tão concentrada e focada no micro sistema que era a minha turma que 

acabava por me impedir de perceber outro tipo de conceções construídas à luz 

de diferentes realidades de ensino. 

A elaboração do Relatório de Estágio fez-me, sobretudo, perceber melhor 

o quanto evoluí e de que forma as minhas inseguranças foram ultrapassadas, 
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dando lugar a uma constante vontade de aprender mais e a uma confiança 

profissional que foi sempre gerida com o acompanhamento daqueles que me 

orientaram neste processo. A cada página fui dando conta de que o sucesso de 

cada estratégia foi fruto da minha persistência, estudo e sobretudo de falhas que 

nunca representaram falhanços, mas sim oportunidades de reflexão para a 

construção de uma prática pedagógica mais assertiva e melhor sustentada, não 

só na literatura mas em vivências do contexto e das necessidades reais dos 

meus alunos.  

Numa análise retrospetiva, considero que todas as funções que 

desempenhei ao longo do ano letivo, sobretudo ao nível dos desafios que vão 

para além do tempo letivo, me fizeram perceber que a profissão de docente não 

se cinge à lecionação de conteúdos e à contribuição para a formação de 

determinados alunos, mas tem o importante propósito que lhe está subjacente, 

de dar resposta às necessidades de uma comunidade escolar, da qual os alunos 

fazem parte, mas que não são os únicos intervenientes. 

Terminada esta etapa, sei que muitos outros desafios me esperam ao 

nível da minha formação profissional, muito há para aprender e descobrir. Mas 

também sei encarar cada um com o maior entusiasmo, uma vez que este 

processo fez-me perceber que o meu gosto pela Educação Física vai crescendo 

à medida que conheço as potencialidades desta disciplina, pelo e que há ainda 

muitos caminhos que gostava de explorar ao nível da minha prática pedagógica. 

Por fim, no plano das intenções, prevejo uma enorme persistência e 

ousadia na perseguição do grande objetivo que se afigura ser o de lecionar, 

atualmente. Porém, até lá pretendo continuar a aprender e aplicar os 

conhecimentos que recebi na instituição que acolheu o meu crescimento 

académico, a FADEUP, não descartando a possibilidade de expandir a minha 

formação para a área da atividade física relacionada com a saúde. Assim, no 

plano do imediato, pretendo dedicar-me sempre à minha área de formação, se 

não for no ramo da educação, que seja do e para o Desporto. 
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ANEXO I – Unidade Didática de Andebol 

Andebol Objetivos 
Sessão 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

H
ab

ili
d

ad
es

 M
o

to
ra

s 

T
éc

n
ic

a 

P
as

se
 

Ombro 

O aluno deve colocar a bola acima do nível da cabeça, fletir 
o antebraço sobre o braço, afastar o cotovelo do tronco, 
colocando-o recuado e à altura do ombro, afastar os 
membros inferiores e realizar o passe através da extensão 
do membro superior e rotação do tronco. 

I/E 
E 

Ex: 
23 

E 
Ex:
25 

E 
Ex: 
42 

C 
Ex:
1 

             
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex
:69 

Picado 

O aluno deve colocar a bola acima do nível da cabeça; fletir 
o antebraço sobre o braço; afastar o cotovelo do tronco, 
colocando-o recuado e à altura do ombro; estender o 
membro superior e fletir o pulso ao enviar a bola, por fim 
fazer ressaltar a bola próximo do recetor. 

I/E 
 

E 
Ex: 
23 

 

E 
Ex:
23 

 

E 
Ex: 
42 

C 
Ex:
1 

             
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex
:69 

R
em

at
e 

Apoio 

O aluno deve colocar a bola acima do nível da cabeça, fletir 
o antebraço sobre o braço, afastar o cotovelo do tronco, 
colocando-o recuado e à altura do ombro, afastar os 
membros inferiores e realizar o remate através da extensão 
do membro superior e rotação do tronco e imprimindo força 
à bola.de trás para a frente. 

   
I/E 
Ex:
12 

E 
Ex: 
48 

E 
Ex:
48 

E 
Ex:
14 

E 
Ex
45 

E 
Ex:
45 

E 
Ex:
43 

C 
Ex:
43 

       
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex
:69 

Suspensão 

O aluno deve realizar o encadeamento dos apoios, realizar 
a impulsão na vertical, fletindo o membro inferior livre com 
elevação e rotação externa do joelho; “armar o braço 
superior executor; executar o remate no ponto mais alto do 
salto pela extensão total do membro superior, rotação do 
tronco e rápida ação do pulso; realizar a receção em 
equilíbrio com a parte anterior dos pés e flexão dos 
membros inferiores. 

    
I/E 
Ex: 
16 

E 
Ex:
16 

E 
Ex:
14 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
56 

C 
Ex:
43 

     
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex
:69 

D
ri

b
le

 

Progressão 

O aluno deve impulsionar a bola para a frente pela 
flexão/extensão do antebraço e trabalho de pulso; libertar 
o olhar da bola; contactar a bola com a mão aberta e 
orientada para o solo. 

 
I/E 
Ex
9 

E 
Ex:
9 

E 
Ex:
42 

E 
Ex:
66 

C 
Ex:
66 

            
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex
:69 

F
in

ta
s 

Sem bola 

O aluno deve dar a entender ao adversário que vai 
prosseguir por um dos lados; desequilibrar o adversário 
para o lado da simulação; ultrapassar o adversário pelo 
lado contrário; aumentar a velocidade para criar situação 
de vantagem. 

 
I/E 
Ex:
23 

E 
Ex: 
25 

E 
Ex: 
39 

E 
Ex:
48 

E 
Ex:
48 

E 
Ex:
54 

E 
Ex: 
43 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
56 

C 
Ex:
56 

       
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex
:69 

Com bola 

O aluno deve, sempre com o braço armado, dar a entender 
ao adversário que vai prosseguir por um dos lados; 
desequilibrar o adversário para o lado da simulação; 
ultrapassar o adversário pelo lado contrário; aumentar a 
velocidade para criar situação de vantagem e iniciar o drible 
se necessário. 

         
I/E 
Ex:
26 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
56 

C 
Ex:
43 

  
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex
:69 



   iv 

 

 

Posição Base 

O aluno deve apoiar sempre os dois pés, colocando um 
ligeiramente à frente do outro; distribuir o peso do corpo 
igualmente pelos dois apoios; fletir ligeiramente as pernas; 
inclinar o tronco para a frente; levantar lateralmente os 
braços; voltar a palma das mãos para a frente. 

          
I/E 
Ex:
59 

E 
Ex:
59 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
61 

C 
Ex:
61 

 AS AS 

Deslocamentos 
Defensivos 

O aluno deve utilizar diferentes formas de deslocamento 
para ocupar espaços frontais à sua baliza, impedindo a 

progressão do adversário. 
      

I/E 
Ex:
54 

E 
Ex:
56 

E 
Ex 
56 

E 
Ex:
43 

C 
Ex:
43 

       
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex:
69 

T
át

ic
a 

Manutenção da 
posse da bola 

O aluno deve procurar passar a bola ao colega livre, 
garantindo a manutenção da posse da bola. 

 
I/E 
Ex:
32 

E 
Ex: 
66 

E 
Ex:
39 

E 
Ex
48 

E 
Ex
1 

C 
Ex 
54 

           AS AS 

Ocupação racional 
do espaço 

O aluno deve procurar ocupar equilibradamente o espaço 
de jogo, em amplitude e profundidade. 

     
I/E 
Ex
48 

E 
Ex 
54 

E 
Ex
56 

E 
Ex
56 

E 
E 
Ex
56 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
56 

C 
Ex:
52 

   TT 
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex:
69 

Progressão para o 
alvo 

O aluno deve mostrar intenção de progredir em direção à 
baliza adversária para finalizar, quando não tem 

oportunidade passa ao colega melhor posicionado. 
   

I/E 
Ex:
39 

E 
Ex:
66 

E 
Ex
66 

E 
Ex:
54 

E 
Ex: 
43 

C 
Ex
49 

         AS AS 

Finalização O aluno deve procurar finalizar em condições favoráveis.    
I/E 
Ex: 
42 

E 
Ex
12 

E 
Ex 
66 

E 
Ex:
54 

E 
Ex: 
45 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
43 

E 
Ex:
56 

C 
Ex:
56 

      
AS 
Ex:
61 

AS 
Ex:
69 

Desmarcação 
O aluno deve movimentar-se de forma a soltar-se da 
marcação, criando uma situação mais vantajosa para 

receber a bola. Exemplo: “passa e vai” 
I/E 

E 
Ex: 
32 

E 
Ex: 
66 

E 
Ex: 
39 

E 
Ex:
1 

E 
Ex
1 

C 
Ex:
54 

           AS AS 

Contra ataque 
O aluno deve iniciar o ataque rápido, após recuperação da 

posse da bola. 
           

I/E 
Ex:
56 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
52 

E 
Ex:
62 

E 
Ex:
61 

E 
Ex:
68 

E/C 
Ex: 
69 

AS 
Ex: 
61 

AS 
Ex:
69 

Defesa individual 

O aluno deve responsabilizar-se por um colega 
adversário, impedindo ou dificultando a progressão em 

drible, o passe e o remate, colocando-se entre a bola e a 
baliza. 

      
I/E 
Ex:
54 

E 
Ex:
56 

E 
Ex 
56 

E 
Ex: 
43 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
56 

C 
Ex:
52 

    
AS 
Ex:
69 

AS 
Ex:
69 

Recuperação 
Defensiva 

O aluno deve correr para a defesa, imediatamente, após a 
perda da posse da bola, com o objetivo de voltar a 

recupera-la. 
           

I/E 
Ex:
59 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
56 

E 
Ex:
62 

E 
Ex: 
61 

E 
Ex:
68 

E/C 
Ex: 
61 

AS AS 

Defesa à zona 
O aluno deve realizar marcações na sua zona de 

responsabilidade dificultando a penetração e ação dos 
atacantes. 

             
I/E 
Ex:
62 

E 
Ex:
62 

E 
Ex:
61 

E 
Ex:
68 

E/C 
Ex: 
69 

AS 
Ex: 
69 

AS 
Ex:
69 

Formas Jogadas: O aluno deve procurar utilizar os conteúdos lecionados através 
de várias formas jogadas, que vão aumentando de complexidade a fim de chegar ao 

jogo formal. 
 

I/E 
Ex: 
66 

E 
Ex:
66 

E 
E 

Ex:
66 

E 
Ex
66 

E 
Ex: 
54 

E 
Ex: 
56 

E 
Ex
56 

E 
Ex: 
56 

E 
E 

Ex:
56 

E 
Ex:
56 

E 
Ex
56 

E 
Ex:
62 

E 
Ex:
62 

E 
Ex:
68 

E/C 
Ex: 
69 

AS 
Ex:
69 

AS 
Ex:
69 
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Andebol Objetivos 
Sessão 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C
o

n
d

iç
ão

 F
ís

ic
a 

C
ap

ac
id

ad
es

 

Força 
Aumentar os níveis de força no que se refere á parte 
superior, inferior e zona de core. 

 TF   TF   TF   TF   TF   TF    

Resistência 
Desenvolver a resistência em situações de jogo ou 
durante a parte inicial, aquando ativação geral. 

I/E E E E E E E E E E E E E E E E 
E/
C 

   

Velocidade de  
Reação 

Deslocar-se rapidamente reagindo rapidamente e com 
eficácia a um sinal ou estímulo em situações jogadas. 

I/E E E E E E E E E E E E E E E E 
E/
C 

   

Coordenação 
Possuir amplitudes de movimento em determinados 
grupos musculares, necessárias á prática da 
modalidade 

    I/E E E E E E E E E E E E 
E/
C 

   

Orientação Espacial 
Determinar a posição do corpo em relação ao espaço 
e orientá-lo em função dos objetivos. 

    I/E E E E E E E E E E E E 
E/
C 

   

C
u

lt
u

ra
 D

es
p

o
rt

iv
a 

Sinalética 
Saber aplicar durante os exercícios, situações de jogo 
e teste escrito: 

 Passos; Dribles; Faltas pessoais. 

    
 
 

 I/E E E E E E E E E E 
E/
C 

AS   

Regras 

Saber aplicar durante os exercícios, situações de jogo 
e teste escrito as seguintes regras: 
(1)Terreno de jogo; (2) Tempo de jogo e equipa; (3) 
Área de Baliza; (4) Jogar a bola e faltas 
antidesportivas; (5) Lançamento de saída; (6) 
Lançamento de reposição em jogo; (7) Lançamento 
livre; (8) Lançamento de 7m; 

I/E E E E E E E E E E E E E E E E 
E/
C 

AS   

Terminologia 
Reconhecer durante os exercícios, situações de jogo 
e teste escrito: Linha 6 metros; Linha de 9 metros; 
Linha de lançamento livre; Corredores laterias. 

   I/E E E E E E E E E E E E E 
E/
C 

AS   

C
o

n
ce

it
o

s 
p

si
co

ss
o

ci
ai

s Assiduidade/ 
Pontualidade 

Ser assíduo e pontual. Todas as Aulas 

Concentração 
Capacidade de focar a 
sua atenção e o pensamento  assunto ou tarefa
 em particular. 

Todas as Aulas 

Cooperação Cooperar com os colegas. Todas as Aulas 

Autonomia/ 

Responsabilidade 
Realizar algumas situações de aprendizagem 
autonomamente, de forma responsável. 

Todas as Aulas 

Fairplay/ 

Disciplina 
Manter uma postura correta ao longo da aula, 
respeitando as decisões de colegas e professor. 

Todas as Aulas 
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ANEXO II – Plano de Aula de Voleibol (Modelo de Educação Desportiva)

Plano de Aula 

Professora Cooperante: Sónia Calejo Data: 04/02/2015 Turma:8ºE Local: P Material: 12 sinalizadores; 6 bolas; 4 
coletes; 3 bolas medicinais 3kg; 3 
bolas medicinais 1kg; 3 plataformas 
de borracha. 

Professora Estagiária: Jéssica Gomes Aula nº: 51/52 Sessão nº: 4/5 Hora: 14h10 às 15h50 

Unidade Didática: Voleibol Nº de alunos: 16 Nível: Elementar Duração: 85min de 100min 

Função Didática:  
Objetivo geral da aula: Continuar a aprendizagem do Voleibol através do Modelo de Educação Desportiva; Desenvolver competências 

relacionadas com o trabalho em equipa e cooperação; Aumentar os níveis de condição física através do treino funcional. 

  Conteúdo Objetivos Comportamentais Situação de Aprendizagem 
Componentes 

Críticas 

P
ar

te
 

in
ic

ia
l 

10’’ 

14h25 

HM 
Ativação Geral 

Cooperação 
CPS 

Autonomia 

O aluno deve: 
-Aumentar a frequência cardíaca; 
-Cooperar com os colegas de equipa; 
- Ter a capacidade de gerir e executar acções por si próprio de 
forma responsável. 

A activação geral é da responsabilidade dos capitães de equipa.  

P
ar

te
 F

u
n

d
am

en
ta

l 

20’’ 

14h45 

HM Técnica 

Passe em apoio 

C. Coordenativas 
Velocidade de Reação 

 

O aluno deve: 
- Adotar a posição fundamental; Utilizar o deslocamento 
ântero-posterior durante a fase de voo da bola e quando a sua 
trajetória exige que o aluno se desloque para a frente ou para 
trás; Manter os membros inferiores um à frente do outro mas 
não em linha; Ter noção de que não pode cruzar os apoios; 
Parar o deslocamento antes de contactar a bola; 
- Ser capaz de responder com a máxima rapidez a um estímulo 
(visual, auditivo ou tátil). 

8. Triângulo 

Em grupos de quatro, os alunos formam um triângulo em que dois dos vértices 

se encontram junto à rede e o terceiro vértice encontra-se afastado da rede. Os 

alunos devem fazer autopasse e passe para o colega à sua esquerda e seguir 

a bola para o local onde a passou. Posteriormente o exercício deve ser feito 

apenas com passe e em passe em suspensão.  

Pontuação: A equipa ganha 1 ponto por cada toque na bola em boas 

condições. 

- “Bola alta”; 

- “vira-te para onde 

queres passar”; 

- “Desloca rápido” 

20’’ 

15h05 

HM Tática 

Recebedor/Não 

Recebedor 

Transição 

C. Coordenativas 

Orientação Espacial 

O aluno deve: 
- Ter a noção de que quando não recebe a bola, deve avançar 
para a rede para realizar o segundo toque. 
- No caso de ter dado o primeiro toque, deslocar-se para 
atacar, enquadrando-se com a trajectória da bola e tentando 
jogar para o espaço livre da equipa adversária. 
- Assumir rapidamente a sua função de recebedor/não 
recebedor. O aluno que recebe a bola deve dirigi-la para perto 
da rede e para o local onde o colega se encontra. O aluno não 
recebedor deve deslocar-se para junto da rede e realizar um 
passe paralelo à rede. O aluno que recebeu deve avançar 
progressivamente para perto da rede para atacar. 
- Ser capaz de situar-se e orientar-se, em relação a objetos, 
pessoas e ao seu próprio corpo em um determinado espaço. 

28. Um aluno no final do campo (D) deve realizar serviço dirigido para um dos 

colegas que está na receção do outro lado da rede (A ou B). Dos dois alunos, 

o aluno que vai receber (A na figura) deve assumir o primeiro toque, enquanto 

o não recebedor (B na figura) deve avançar, imediatamente para junto da 

rede afim de efectuar o segundo toque. O segundo toque será efetuado para 

o colega que recebeu, inicialmente (A) que por 

sua vez deve agarrar a bola. 

Após cada jogada os alunos devem executar 

uma rotação da seguinte forma: A – B – C – D 

Pontuação: A equipa ganha 1 ponto cada vez 

que os três toques forem executados em boas 

condições. 

- “vira-te para onde 

queres passar”; 

- “Não recebe, sobe para 

a rede”; 

- “2º toque paralelo à 

rede”; 

-“bola alta, sempre”; 

 

A 

B 

C D 
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 25’’ 

15h30 

HM Técnica 

Serviço por baixo 

HM Tática 

Comunicação 

Recebedor/Não 

Recebedor 

Transição 

 

C. Coordenaticas 

Destreza Geral 

O aluno deve: 
- Adiantar o membro inferior contrário à mão livre; Executar 
uma flexão acentuada do corpo; Colocar o membro superior 
que segura a bola, estendido ao nível da cintura e no 
prolongamento da mão livre; Contactar a bola com a palma 
da mão (rígida e com os dedos juntos) do membro superior 
livre; Transferir o peso corporal para o apoio que se 
encontra mais adiantado, no ato de batimento da bola. 
- Comunicar com o colega de equipa evitando que a bola 
caia em zonas de conflito entre ambos. 
- Ter a noção de que quando não recebe a bola, deve 
avançar para a rede para realizar o segundo toque. 
- No caso de ter dado o primeiro toque, deslocar-se para 
atacar, enquadrando-se com a trajectória da bola e tentando 
jogar para o espaço livre da equipa adversária. 
- Ser capaz de antecipar o ataque adversário de maneira a 
posicionar-se debaixo da bola e construir o ataque da sua 
equipa, de forma a devolver a bola em boas condições para 
que os colegas consiga continuar o jogo. 
- Ser capaz de realizar uma sequência de exercícios de 
forma coordenada. 

31. Jogo 2x2 de Cooperação 
Os alunos devem jogar em cooperação com o adversário tentando fazer 

com que a bola passe o maior número de vezes por cima da rede. Devem 

realizar três toques obrigatórios e gritar “minha” ao primeiro toque. 

Pontuação: A equipa pontua pelo número máximo de passagens na rede 

que conseguir realizar sem deixar a bola cair ao chão, independentemente 

dos dois alunos que o conseguiram. 

-“Volta à posição inicial”; 

- “Fala com o colega”; 

- Olha para onde queres pôr a 

bola”; 

 

P
ar

te
 F

in
al

 

10’’ 

15h40 

CF 
Força; 

Diferenciação 
Cenestésica 

Destreza Geral 
 

O aluno deve: 
- Ter a capacidade de exercer tensão contra uma 
resistência, que ocorre por meio de ações musculares. 
- Apresentar precisão de movimentos e ser capaz de dosear 
o esforço, dissociar segmentos e utilizar o membro não 
dominante quando é necessário. 
- Ser capaz de realizar uma sequência de exercícios de 
forma coordenada. 

Treino Funcional orientado pelo capitão de equipa aplicado à modalidade 
de Voleibol. 

- “Não desiste”; 
- “Costas direitas”; 
- “Concentra-te”; 
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ANEXO III – Grelha de Avaliação Sumativa de Ginástica Artística (Aparelhos) 

 

Aluno 

 Avaliação Sumativa: Ginástica Artística (Aparelhos) 

P
rá

ti
ca

 

(6
5%

) 

N
o

ta
 P

ar
ci

al
 

N
o

ta
 F

in
al

 

Sequência de Avaliação 

Minitrampolim Bock Plinto 

Salto de Vela Salto Engrupado Meia pirueta Salto ao Eixo Salto Entre Mãos Progressão Salto Entre Mãos 

Aluno 1          

Aluno 2          

Aluno 3          

Aluno 4          

Aluno 5           

Aluno 6          

Aluno 7          

Aluno 8          

Aluno 9          

Aluno 10          

Aluno 11          

Aluno 12           

Aluno 13          

Aluno 14          

Aluno 15          

Aluno 16          

Aluno 17          
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Critérios de Classificação 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
M

in
i T

ra
m

po
lim

 S
al

to
 d

e 
V

el
a 

Não Executa 
Após corrida preparatória, não 
realiza chamada a pés juntos; 

Após corrida preparatória e chamada a pés 
juntos realiza um salto, mas não utiliza os 
braços para dar impulsão, e deixa os MS 
passarem para trás da linha do corpo. 

Após corrida preparatória e chamada a pés 
juntos realiza um salto colocando os MS em 
baixo e ao lado corpo, elevando-os 
posteriormente, mas deixando-os passar para 
trás da linha do corpo, realizando uma 
receção desequilibrada.  

Após corrida preparatória e chamada a pés juntos 
realiza um salto colocando os MS em baixo e ao 
lado corpo, elevando-os posteriormente, pela frente 
até à vertical e descendo-os pela lateral sem nunca 
passar para trás da linha do corpo, na receção. 

S
al

to
 

E
ng

ru
pa

do
 

Não Executa Após corrida preparatória, não 
realiza chamada a pés juntos; 

Após corrida preparatória e chamada a pés 
juntos realiza um salto, mas não utiliza os MS 
para dar impulsão, realizando o salto 
engrupado em más condições. 

Após corrida preparatória e chamada a pés 
juntos realiza um salto com os MS elevado e 
os segmentos corporais alinhados; Puxa os 
joelhos ao peito mas não no ponto mais alto, 
pelo que não alinha o corpo antes da receção. 

Após corrida preparatória e chamada a pés juntos 
realiza um salto com os MS elevado e os segmentos 
corporais alinhados; Puxa os joelhos ao peito no 
ponto mais alto, voltando a alinhar o corpo antes da 
receção. 

M
ei

a 

P
iru

et
a 

Não Executa Após corrida preparatória, não 
realiza chamada a pés juntos; 

Após corrida preparatória e chamada a pés 
juntos realiza um salto, mas não utiliza os MS 
para dar impulsão, não tendo tempo para 
completar a meia pirueta antes da receção. 

Após corrida preparatória e chamada a pés 
juntos, realiza o salto, mas não mantém os 
segmentos corporais alinhados nem o corpo 
tonificado realizando uma receção 
desequilibrada. 

Após corrida preparatória e chamada a pés juntos, 
mantém os segmentos corporais alinhados; 
Mantém o corpo completamente tonificado; Define 
posição inicial e final, terminando o salto orientado 
para o Minitrampolim. 

B
oc

k 

S
al

to
 a

o 
E

ix
o 

Não Executa 

Executa corrida preparatória 
lenta; Eleva pouco a bacia no 
primeiro voo; Fraca impulsão dos 
MS no aparelho; MI fletidos 
durante o salto; Receção 
desequilibrada. 

Executa uma corrida preparatória em 
velocidade crescente no entanto a impulsão 
dos MS no plinto é fraca; MI fletidos durante o 
salto; receção desequilibrada. 

Executa uma corrida preparatória em 
velocidade crescente; Realiza uma forte e 
rápida ação de impulsão dos MI na chamada; 
eleva a bacia; Receção desequilibrada. 

Executa uma corrida preparatória em velocidade 
crescente; Realiza uma forte e rápida ação de 
impulsão dos MI na chamada; Eleva a bacia, 
demarcando bem o primeiro voo; Afasta os MI no 
momento em que os MS saem do aparelho; mantém 
os MS e MI em completa extensão durante todo o 
salto. 

S
al

to
 E

nt
re

 

M
ão

s 

Não Executa 

Executa corrida preparatória 
lenta; Ação descoordenada dos 
MS; Eleva pouco a bacia no 
primeiro voo; Fraca impulsão dos 
MS no aparelho; Não consegue 
realizar a receção; 

Executa uma corrida preparatória em 
velocidade crescente; Ação descoordenada 
dos MS; Eleva pouco a bacia no primeiro voo; 
Fraca impulsão dos MS no aparelho; Receção 
desequilibrada, 

Executa uma corrida preparatória em 
velocidade crescente; Realiza uma forte e 
rápida ação de impulsão dos MI na chamada; 
eleva a bacia; Receção desequilibrada. 

Executa uma corrida preparatória em velocidade 
crescente; Realizar uma forte e rápida ação de 
impulsão dos MI na chamada; Eleva bem a bacia, 
realizando um forte apoio/repulsão dos MS; mantém 
os MS em completa extensão durante todo o salto, 
fletindo os MI após a saída dos MS do plinto; 

P
lin

to
 

P
ro

gr
es

sã
o 

 

S
al

to
 E

nt
re

 M
ão

s 

Não Executa 

Executa corrida preparatória 
lenta; Ação lenta dos MS 
realizando uma chamada com 
pouca impulsão e apenas apoia 
os joelhos no plinto; 

Executa uma corrida preparatória em 
velocidade crescente; Realiza uma rápida 
ação de impulsão dos MI; Eleva bem a bacia e 
apoia os pés no plinto; Não realiza salto de 
coelho no plinto. 

Executa uma corrida preparatória em 
velocidade crescente; Realizar uma forte e 
rápida ação de impulsão dos MI na chamada; 
Eleva bem a bacia, realizando um forte 
apoio/repulsão dos MS apoiando os pés no 
plinto; Realiza um salto de coelho no plinto 
mas não consegue fazer a receção no chão. 

Executa uma corrida preparatória em velocidade 
crescente; Realizar uma forte e rápida ação de 
impulsão dos MI na chamada; Eleva bem a bacia, 
realizando um forte apoio/repulsão dos MS 
apoiando os pés no plinto; Realiza um salto de 
coelho do plinto para o chão fletindo os MI após a 
saída dos MS do plinto; 
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ANEXO IV – Cartaz de divulgação da formação de Treino Funcional 
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ANEXO V – Poster apresentado nas “Jornadas de Encerramento” 

 

 


