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Resumo 

Inserido no plano de estudos do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, o Estágio Profissional emerge como oportunidade única dos estudantes 

estagiários colocarem em prática, em contexto real, os conhecimentos teóricos 

adquiridos na formação inicial. O núcleo de estágio foi composto por três 

elementos, o professor cooperante, residente na escola, e o professor 

orientador, pertencente à faculdade. Este documento descreve a evolução e 

crescimento de uma futura docente de Educação Física e relata o trajeto 

efetuado e todas as reflexões realizadas para atingir o melhor sucesso possível 

no processo de ensino-aprendizagem. O relatório está organizado em 7 grandes 

capítulos: o primeiro é referente à “Introdução”; o segundo ao “Enquadramento 

Pessoal” onde se procedeu a uma breve apresentação, a vivências e as 

expectativas que foram conduzidas para esta nova fase; o terceiro capítulo é 

referente ao “Enquadramento Institucional” onde são expostas todas as 

características da escola onde se decorreu o estágio; o quarto capítulo, 

“Enquadramento Operacional”, está subdividido em 3 grandes áreas: área 1 – 

organização e gestão do ensino e aprendizagem, que resume os processos de 

conceção, planeamento e gestão do ensino-aprendizagem; área 2 – 

participações na escola e relações com a comunidade que relata as atividades 

realizadas na escola, quer individuais quer de todo o núcleo; e por fim a área 3 

– desenvolvimento profissional que descreve tudo aquilo que se tornou 

fundamental à formação e construção, onde está incluído o estudo de 

investigação-ação inserido no projeto FitZarco, realizado na escola. O 5º capítulo 

é referente à conclusão do relatório onde é feita uma reflexão relativa ao que foi 

vivenciado e o que esperar para o futuro. O relatório termina com o capítulo 6, 

de onde fazem parte as referências bibliográficas e o capítulo 7 onde foram 

colocados anexos considerados importantes.   

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA. FORMAÇÃO INICIAL. PRÁTICA 

PEDAGÓGICA. PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. RELATÓRIO DE 

ESTÁGIO.
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Abstract 

As part of 2nd cycle curriculum in Physical Education Teaching in Primary and 

Secondary Education at the Faculty of Sport, University of Porto, the Professional 

Internship is an unique opportunity to interns put in practice the theoretical 

knowledge acquired in the initial training. The group was composed by three 

elements: the intern, a resident teacher (from school) and the supervisor-teacher 

from Faculty. This work describes the evolution and growth of a future Physical 

Education teacher and reports the steps in the teaching-learning process. This 

report is organized in seven main chapters: the first is  "Introduction"; the second 

is "Personal Framework" which consists in a brief presentation of experiences 

and expectations brought to this new phase; the third chapter refers to the 

"Institutional Framework" that describes school characteristics; the fourth 

chapter, "Operational Environment", is divided into 3 main areas: area 1 - 

organization and management of teaching and learning, summarizing the design 

process, planning and management of teaching-learning process; area 2 - 

participation in school and community relations reporting the activities carried out 

at school, whether individual or in the traineeship group; and area 3 - professional 

development that describes the circumstances  which were essential to education 

and professional construction, which  includes the study of research-action, 

inserted in FitZarco project, held at the school. The 5th chapter is the conclusion 

of the report and a reflection of the goals achieved and the future perspectives. 

The report finished with chapter 6, the references, and chapter 7 – attachments.  

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION. PEDAGOGICAL PRACTICE. 

TEACHING-LEARNING PROCESS. PROFESSIONAL INTERNSHIP. INITIAL 

FORMATION. 
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1.Introdução 

O desporto é a principal matéria do currículo de Educação Física sendo 

esta, “terreno disputado e coabitado por gentes oriundas ou atraídas por 

diferentes tradições, diferentes comunidades de prática, com diferentes 

sensibilidades” (Graça, 2015, p.13), a única disciplina que é soberana nas 

questões da corporalidade e da educação através do movimento onde corpo e 

mente funcionam em total cumplicidade, nunca dissociados (Bento, 1999, 2007). 

Este relatório resume o meu percurso enquanto estudante-estagiária 

(EE), abordando experiências e vivências, positivas e menos positivas, que 

presenciei ao longo do meu processo de formação e apresenta-se de acordo, e 

no seguimento do plano de estudos do Mestrado em Ensino da Educação Física 

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

Porto (FADEUP). Durante o estágio estive sob orientação do meu professor 

orientador (PO) e da minha professora cooperante (PC), na Escola Secundária 

João Gonçalves Zarco, espaço escolar onde eu e os restantes 2 elementos do 

núcleo lecionamos a nossa prática pedagógica supervisionada.  

O Estágio Profissional (EP), a última etapa de formação, é o elo de ligação 

entre o saber prático, em desenvolvimento, e o saber teórico inicial adquirido ao 

longo de todo o curso. Constitui-se como momento fulcral de aprendizagem onde 

“a prática de ensino oferece aos futuros professores a oportunidade de imergirem 

na cultura escolar nas suas diversas componentes, desde as suas normas e 

valores, aos seus hábitos, costumes e práticas” (Batista & Queirós, 2015, p.33).  

O EP é orientado para formar professores competentes e capazes de 

proporcionar um ensino de qualidade aos discentes. É um momento único, de 

intensa aprendizagem e sujeito a reflexões constantes acerca das metas 

alcançadas e por alcançar enquanto professores, e as dificuldades que nos vão 

surgindo e criando imprevistos durante a nossa prática. Segundo as normas 

orientadoras da FADEUP1, o EP tem como objetivo formar um professor 

                                                           
1 Matos, Z. (2014) Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP.  
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reflexivo, que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios de profissionalismo docente. Visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo capaz de responder aos desafios e exigências da 

profissão (p.3). 

É importante referir a pertinência deste pequeno grande momento da 

formação em Educação Física e Desporto. Apesar de fundamental no processo 

de formação do futuro docente, considero manifestamente curto para tão 

exigente tarefa a que se propõe. Mas, acredito que a formação é mesmo isto, é 

caminho contínuo e constante, mesmo após o período de estágio, e faz-se 

diariamente, com a aquisição progressiva de conhecimentos práticos de ensino.  

Não adianta termos todos os conhecimentos e acharmos que temos todas 

as competências necessárias para lecionar, se não conseguimos cativar a turma, 

isto é, passar o nosso gosto pela disciplina, pela nossa matéria de ensino que é 

o desporto e por todos os elementos que a abarcam. Outro aspeto que, a meu 

ver, urge combater é a crescente desvalorização da disciplina. Apesar de grande 

parte dos alunos gostar da mesma e das aulas, a falta de comprometimento e a 

falta de empenho para atingir melhores resultados, muito em virtude do facto de 

a disciplina não entrar no cálculo da média de avaliação global, faz com que 

muitos discentes não se sintam na obrigação e não tenham vontade de melhorar 

a sua nota, através do aperfeiçoamento da performance e perseverança nas 

diversas modalidades.  

Na minha opinião, é cada vez mais importante consciencializar os 

estudantes estagiários sobre a realidade em que nos encontramos. A crise 

económica e financeira, a crise social e a crise no setor da educação, apesar de 

importantes não devem ser as únicas preocupações do futuro docente. O 

docente deve também equacionar estratégias para motivar os alunos, deve 

reavaliar-se de forma contínua, refletir sobre a melhor forma de alterar as 

preconceções dos alunos e estratégias possíveis para o conseguir. A meu ver, 

não basta criar uma boa relação com os alunos, apesar de ser de extrema 
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importância, se não soubermos atraí-los para a prática das aulas. O planeamento 

de objetivos e meios para os alcançar são ferramentas de trabalho essenciais da 

prática educativa e estas tarefas devem, por si só, cativar os discentes e fazê-

los superarem-se aula após aula.  

O relatório de estágio está organizado em diversos capítulos que 

espelham todo o meu percurso formativo e todos os desafios que tive que 

ultrapassar. Estruturei-o segundo três enquadramentos antecedidos por uma 

introdução. Dentro do primeiro enquadramento (Enquadramento Pessoal) retrato 

o meu eu enquanto pessoa e futura docente e o entendimento e expectativas do 

estágio profissional. No segundo enquadramento (Enquadramento institucional) 

falo da escola como instituição e do contexto onde realizei o EP ao longo deste 

ano letivo. No último enquadramento (Enquadramento Profissional) descrevo 

toda a minha prática na escola, desde a turma que me foi entregue, às 

dificuldades, desafios e à minha participação na comunidade escolar. 

Termino o relatório com uma conclusão onde faço um apanhado geral 

respeitante a tudo o que supracitei e o que espero para o meu futuro. 
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2.Enquadramento Pessoal 

2.1.Quem sou eu? 

Ao longo do meu percurso enquanto estudante sempre se levantou a 

mesma questão: “O que queres ser no Futuro?”. “Eu quero dar aulas” – dizia eu, 

sem saber o que poderia esperar.  

Para mim, dar aulas era dos trabalhos mais fáceis que se poderia ter 

“Joguem…Meninas para o voleibol, meninos para o futebol…O que importa é 

que faças alguma coisa” em rigor, as experiências que tive não foram as 

melhores, contribuindo para esta minha ideia inicial, algo ingénua do que é ser 

professor. Afirmei e continuo com a mesma conceção de que esta profissão é 

realmente fantástica.  

Entrei na faculdade, no curso de Educação Física e Desporto, e agora? 

Será assim tão fácil quanto julgo? Foram perguntas que me surgiram de 

imediato, comecei a sentir o típico “nervoso miudinho” de estar a dar início ao 

que sempre quis. Fui-me deparando com conceitos como profissão docente, o 

bom professor, o professor competente, e foi nesta altura que surgiu o primeiro 

choque de entendimentos. Então dizia eu que esta profissão era tão simples, 

sabia o essencial sobre ela e nem consigo descrever características sobre o que 

a engloba? Ser um exemplo a seguir…Ser bom comunicador…Ser 

organizado…Líder. Será esta caracterização suficiente? Foi neste momento que 

comecei a perceber que esta profissão é realmente complexa: a variabilidade de 

pessoas que nela estão inseridas que tornam difícil de definir tais conceitos. 

Aprendi que um bom professor tem que ter competência profissional, ser dotado 

de conhecimentos que o distingam de todos os outros, que o tornem especialista 

daquela mesma matéria, intrinsecamente tem que haver uma cultura 

profissional, diferentes capacidades, tato pedagógico para decidir consoante as 

diferentes situações, tem que saber trabalhar em equipa, ser autónomo, aberto 

à inovação, lutar pela sua própria identidade profissional (Nóvoa, 2009).
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Todos estes conceitos e termos que fui aprendendo motivaram-me cada 

vez mais para engrenar na profissão docente. Mas, o que me fez seguir este 

rumo?  

Considero-me apaixonada pelo Mundo do Desporto, mais particularmente 

pela ginástica acrobática, modalidade a que me dedico, como atleta desde os 5 

anos de idade, inicialmente por iniciativa dos meus pais e, depois, por gosto 

pessoal onde dou continuidade à minha carreira, como treinadora. 

 Para muitos a ginástica competitiva é uma modalidade de extremos 

muitas vezes inaceitáveis e inatingíveis. Para mim, é uma modalidade 

extraordinária, bela e complexa. Sempre admirei a sua exigência, a dura vida de 

ginasta, o sofrimento necessário à excelência, a pressão de um apuramento e a 

glória de um primeiro lugar.  

 Quando abandonei a minha carreira enquanto atleta, senti de imediato 

uma extrema vontade em ensinar os mais pequenos lutadores tudo o que 

aprendi em 13 anos de experiências e vivências, e todos os truques que me 

ajudaram a atingir determinados marcos. Mal parei de praticar, fiquei a ajudar o 

meu treinador mas por pouco tempo. Comecei a sentir a necessidade de dar 

treinos de uma forma mais completa e profissional. Foi então quando decidi 

percorrer novos caminhos e desafios e fui para um outro clube, exercer funções 

como treinadora, o Estrela e Vigorosa Sport, local onde ainda me encontro.  

 O meu gosto por ensinar tem vindo a aumentar dia após dia, experiência 

após experiência e hoje, não me imagino a fazer outra coisa. Alguns dos 

professores que tive ao longo do meu percurso na escola foram marcantes para 

a minha ideia de seguir o caminho da docência mas foi maioritariamente a 

ginástica que aguçou mais essa minha vontade. 

 A minha personalidade e identidade têm vindo a ser moldadas por todas 

as pessoas com quem contactei ao longo dos anos e todos, sem exceção, 

tiveram parte ativa na minha construção enquanto pessoa, aluna e futura 

docente. Devo ao desporto, à competição, à ginástica e a todos os que 
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acompanharam o meu percurso, o meu modo de ser: ser humana, ser treinadora 

e ser futura professora de Educação Física.  

 Surge assim uma questão pertinente e que tem acompanhado o decorrer 

da minha formação. Após todo o processo de modelação da minha essência, 

deverei ser eu mesma em todos os contextos onde me insiro? Como afirma 

Nóvoa (2004, p.4), “o professor é a pessoa. E que a pessoa é o professor. Que 

é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais”. Será assim? O 

meu modo de atuar no dia-a-dia é igual ao meu modo de atuar nos treinos e na 

escola?  

 Durante o meu processo de formação, momentos antes de iniciar o 

estágio profissional, tinha muitas opiniões, preconceitos e ideias que julgava 

inalteráveis. Agora que terminei, não tenho a mesma conceção e alterei muito 

daquilo que considerava imutável.  

Eu acredito que a dimensão pessoal e a dimensão profissional possam e 

devam de certa forma ser ajustadas consoante os diferentes contextos e os 

diferentes seres humanos, onde devemos adaptar o nosso modo de ser e de 

atuar. Aquilo que sou com a família e os amigos e o modo como lido com eles é 

diferente do modo como lido com atletas, sendo este também distinto com 

alunos. Por norma, os atletas nos treinos estão motivados, empenhados e todos 

estamos a trabalhar para um mesmo rumo. A escola é um Mundo diferente. Os 

alunos que temos têm diferentes convicções, diferentes atitudes e ambições.  

Acredito que aquilo que sou e todas as minhas convicções podem manter-

se inalteráveis ao longo da minha vida, mas o modo como eu vou lidar nos 

diferentes contextos tem que ser diferente e o modo como eu penso e atuo 

nesses mesmos também são diferentes devido às diversas perspetivas e 

obrigações, tendo eu que saber proceder em todos eles. Um exemplo prático, 

após o supracitado, foi a minha realidade nas duas escolas onde estive inserida, 

com a minha turma residente e a turma partilhada. Foram discentes totalmente 

diferentes em contextos completamente diversificados. Apesar dos meus ideais 

e de tudo o que defendia serem os mesmos nos dois locais onde estava a 
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lecionar, tive que me ajustar aos alunos que tinha à minha frente para que 

conseguisse proporcionar a mesma oportunidade de atingirem sucesso ao nível 

da sua aprendizagem. E foi por estas duas realidades que passei que, as 

convicções que trazia foram sendo alteradas e moldadas.  

Durante o meu processo de ensino, tive que aprender a lidar de forma 

diferente, com alunos que apresentavam identidades únicas. Existem discentes 

extremamente motivados e outros que não têm qualquer motivação intrínseca 

para a prática da disciplina. Foi o desafio deste último grupo que alterou o meu 

modo de atuar e, em grande parte, o meu modo de pensar. “As dificuldades 

levantadas pelos “novos alunos” (por aqueles que não querem aprender, por 

aqueles que trazem novas realidades sociais e culturais para dentro da escola) 

chamam a atenção para a dimensão humana e relacional do ensino, para esse 

corpo-a-corpo diário a que os professores estão obrigados” (Nóvoa, 2004, p.4). 

Esta dimensão humana e as relações de afetividade que formamos e 

contruímos com os nossos alunos são fundamentais, a meu ver, para um 

desenvolvimento positivo de um professor e de um aluno. “A dimensão afetiva 

na relação professor-aluno pode ser percebida em todas as áreas da educação, 

porém quando se relaciona este aspeto à educação física este fator afetivo torna-

se quase essencial, afinal quando o aluno se sente à vontade e gosta das aulas 

este se torna mais recetivo e participativo, os movimentos tornam-se mais 

espontâneos propiciando ao aluno uma maior vivência motora” (Silva & Peixoto, 

2013, p.6). Nós, professores, temos que conseguir chegar até aos alunos, 

conhecê-los e perceber quais as suas maiores qualidades. Na minha turma 

residente tinha um discente que era muito diferente dos restantes colegas. 

Estava altamente desmotivado não só com a disciplina como com a escola, o 

que me levou algum tempo, ao fim de inúmeras estratégias, a aproximar-me dele 

e a compreendê-lo melhor. Só quando consegui ter uma relação de proximidade 

com o aluno e alterei por completo o modo como lidava com ele, é que o motivei 

para as minhas aulas tornando-o dessa forma mais participativo e fazendo-o 

atingir maior sucesso na disciplina.  
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Um professor deve defender e dignificar a sua disciplina, contribuindo 

para ensinar a todos, alunos, pais e população em geral, o que é a Educação 

Física e o Desporto, e de que forma a disciplina é fundamental ao 

desenvolvimento social, pessoal e moral dos jovens. Transmite um conjunto de 

valores fundamentais ao dia-a-dia construindo o modo de ser das crianças e 

adolescentes, desenvolvendo competências fundamentais para a sobrevivência 

de uma forma positiva e desenvolvendo o seu caráter enquanto futuros adultos 

(Rosado & Mesquita, 2011). Permite a aquisição de conhecimentos de uma 

forma única, através do movimento. Permite formar o ser humano de forma 

holística como, a meu ver, nenhuma outra disciplina consegue. Permite cativar 

os alunos para práticas ativas, prepará-los para o futuro para que consigam 

disfrutar da vida com qualidade. Permite tantos outros aspetos relevantes que 

me fazem não conseguir compreender a constante marginalização da mesma.  

Mas, o que significa ser professor? Que professora sou eu?  

Muito mais do que docentes, somos formadores das gerações futuras. 

Sempre que me afirmei desta forma fui alvo de algumas ideias contraditórias. 

Alguns testemunhos de pessoas que me são próximas defendem que o 

professor deve apenas ensinar. Formar é trabalho de casa, dos pais. Não sou 

dessa opinião. Nós, professores, temos um papel preponderante no crescimento 

dos alunos, quer a nível físico, psicológico e social. Conseguimos, muitas vezes, 

conhecer verdadeiramente um aluno devido ao contacto diário e frequente que 

temos com o mesmo. Por isso, sou da opinião que nós, para além de ensinar, 

estamos a preparar os discentes para o seu futuro.  

Trabalhar com crianças é algo que me fascina e do qual me orgulho fazer, 

ter um papel ativo no seu crescimento, ligar o desporto à sua evolução, melhorar-

lhes a qualidade de vida nos mais diversos aspetos e incutir-lhes valores 

essenciais ao seu dia-a-dia é, para mim, o emprego mais gratificante que alguém 

poderia ter. Tenho características positivas e menos positivas que vão sendo 

construídas com o meu crescimento mas, enquanto docente, ainda não sou 

capaz de me definir na totalidade. Só agora estou a iniciar o que sempre sonhei, 

e só agora é que entro na profissão docente, por isso, estou em constante 
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aprendizagem e ainda estou a formar a minha identidade profissional para definir 

o meu modo de ser professora. É certo que nada permanecerá inalterável e que 

as minhas conceções estão em constante adaptação mas uma coisa é certa, em 

tudo o que faça, no contexto em que esteja, com os mais diversos alunos que 

possam surgir vou ser sempre apaixonada pelo meu trabalho e vou tentar ao 

máximo transmiti-lo aos alunos.  

A nossa disciplina não tem, infelizmente, o mesmo reconhecimento que 

outras áreas do currículo escolar. É vista como algo que “faz falta mas vale 

pouco” (Graça, 2014, p.105). Sempre me perguntaram o porquê de querer seguir 

uma profissão com uma visão extremamente reducionista onde a taxa de 

desemprego tem aumentado a um ritmo alarmante, tal como muitas outras, 

devido à crise em que nos encontramos. São o querer demonstrar o valor da 

disciplina, o valor do desporto, passar a minha paixão por praticar algo do nosso 

gosto e demonstrar a toda a comunidade, fundamentalmente aos alunos, a 

importância desta disciplina que me fizeram querer seguir este caminho e que 

cada vez mais me motivam a não desistir de dignificá-la.  

E é por isso que nós, futuros professores de Educação Física, somos 

fundamentais. Temos que incutir nos alunos a nossa paixão, demonstrar-lhes 

que não é só a questão da saúde que interessa, existe a competição, o 

comprometimento, o sentido de cooperação, a diversão, a alegria, a vitória, a 

derrota, a superação, um conjunto de valores inerentes à disciplina que são 

transmitidos através de nós e que permitem formar os jovens de forma mais 

completa. 
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2.2.Expectativas e entendimento em relação ao estágio profissional. 

O Estágio Profissional é um espaço de formação onde podemos colocar 

em prática todos os conhecimentos e fundamentos teóricos adquiridos ao longo 

de todo o nosso percurso académico, onde o professor estagiário é confrontado 

com a escola, advindo o chamado “choque de realidade”, pois após a aquisição 

das teorias que aprendeu, contacta a primeira vez com a realidade escolar sendo 

assombrado por sentimentos de impotência (Carrega, 2012). Esta expressão 

pretende, segundo Braga (2001, p.65), “traduzir o impacto sofrido no início da 

profissão e corresponde a uma curva do desencanto que indica o colapso dos 

ideais missionários elaborados durante a formação de professores face à dura e 

crua realidade quotidiana”. 

Inicialmente as minhas expectativas relativamente ao estágio eram um 

pouco diferentes do que sinto neste momento. Lembro-me como se fosse hoje 

dos meus últimos dias de verão. A minha ansiedade para o início do ano letivo, 

o primeiro contacto com a professora cooperante, em saber qual o professor 

orientador, o primeiro contacto com a escola, com os outros professores, com os 

funcionários, com os alunos. Não tinha a mínima ideia do que ia fazer quando 

entrasse na escola com o estatuto de professora estagiária nem como os outros 

iriam reagir. Sempre tive receio de que iria ser tratada como uma aluna e não 

como uma colega, que poderia ser olhada de lado por ser nova e estar de certa 

forma a invadir o espaço que ainda não seria meu.  

Uma coisa sempre foi certa no meu pensamento: “o estágio vai ser 

exigente, carregado de trabalho e cansativo”, palavras minhas, com que sempre 

caracterizei este novo caminho a percorrer.  

 No arranque do ano letivo, e após conhecer a professora cooperante e o 

professor orientador, fiquei com a expectativa que ia ser um estágio com um 

grande suporte de apoio pois os dois professores aparentavam ser 

extremamente profissionais, competentes e prestáveis. E assim foi! Ao longo de 

todo o meu percurso, tive total apoio e aprendi muito com eles. As suas 

diferentes maneiras de ser, diferentes conceções, diferentes personalidades 
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ajudaram-me a construir um pouco daquilo que poderei ser, enquanto futura 

docente. O papel ativo da professora cooperante e as suas constantes 

intervenções na reflexão da minha prática foram cruciais à minha evolução e à 

minha aprendizagem. Ensinou-me, a importância de ter um papel ativo na 

escola, das relações interpessoais com a comunidade escolar, do estudo regular 

para preparar as planificações, e também passou para mim, a sua paixão pela 

disciplina e o modo ativo e persistente de a legitimar. O modo descontraído como 

o professor orientador observava as aulas e a relação de proximidade que criou 

com os estagiários foi também fundamental à minha prática pedagógica pois em 

momento algum senti um nervosismo extremo que me prejudicasse a aula. 

Foram, então, duas pessoas que marcaram o meu estágio de uma forma 

bastante positiva. 

 Neste momento, que terminei, algumas das minhas opiniões moldaram-

se e alteraram-se. A ideia que tinha de como poderia ser vista na escola estava 

totalmente errada. Senti-me bem, integrada e acarinhada por toda a comunidade 

educativa. Nunca me senti posta de parte nem vista como uma mera aluna que 

estava a cumprir mais uma etapa da sua formação.  

A ideia de que o estágio ia ser um processo longo, trabalhoso e cansativo 

estava correta mas, agora já vista de forma diferente. Todo esse trabalho e 

cansaço foram positivos pois vivenciei e experienciei alegrias e diversificados 

sentimentos em todas as tarefas que exerci.  

Como já fui aludindo, o estágio é imprescindível à formação do futuro 

docente e para mim, algo que aprendi foi a importância quase impreterível da 

reflexão. Digo praticamente obrigatória pois o ser um professor reflexivo, aquele 

que interroga as suas práticas no sentido de melhorar o seu processo de ensino 

(Nóvoa, 2001), é fundamental para desenvolver boas práticas de ensino, ricas 

em qualidade e com um elevado grau motivacional. Assim, é importante fazer 

interiorizar aos estudantes estagiários, a adoção de uma postura mais crítica e 

reflexiva face a todos os conceitos e conteúdos que vão sendo transmitidos na 

formação inicial que estão continuamente presentes ao longo das nossas 

práticas, e também de tudo o que se passa ao longo do ano letivo com a nossa 
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turma, desde o planeamento à sua aplicação nas aulas (Batista & Queirós, 

2015).  

Não podemos adotar o que os outros adotam sem que a nossa conceção 

vá ao encontro da conceção de outros. O estágio é espaço de formação algo 

coletivo mas sobretudo individual onde, na minha opinião, vivenciamos 

experiências que, apesar de termos um núcleo e todo um envolvimento de apoio 

à nossa prática, é um momento único e particular que deve ser aproveitado para 

construirmos a nossa identidade enquanto futuros docentes. E por isso refiro o 

quão imprescindível são os momentos de reflexão, quer das nossas práticas, 

quer das práticas de outros e de tudo o que fomos aprendendo ao longo de toda 

a formação académica. Com eles aprendemos, enriquecemo-nos 

profissionalmente, tornamo-nos cognitivamente mais ricos e permitem que 

determinados erros cometidos sejam posteriormente evitados. 

Não podemos adotar teorias e modelos de ensino “só porque sim”, temos 

que fundamentar as nossas opiniões e não deixar que o ensino funcione como 

uma moda, “repetindo os mesmos conceitos, as mesmas ideias, as mesmas 

propostas” (Nóvoa, 2009, p.2). 

Termino este capítulo afirmando que para mim o estágio foi o momento 

em que confrontei as minhas expectativas e conceções, mantendo algumas 

delas mas em grande parte moldando-as e tornando as minhas competências 

ao nível do conhecimento e das práticas cada vez mais desenvolvidos e ricos.
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3.Enquadramento Institucional 

3.1.A escola como instituição. 

 A escola é um local fundamental para formar os indivíduos. É nesta 

instituição que os alunos passam grande parte do seu dia-a-dia e por isso, a 

mesma deve ser responsável por transmitir aos discentes um conjunto valores e 

conhecimentos, que lhes garantam um bom desenvolvimento individual. 

Defendo que, não se pode olhar para a escola como apenas um edifício, um local 

onde deixamos as crianças e adolescentes e os vamos buscar a uma 

determinada hora. É mais do que isso. É um espaço de formação, vivências e 

experiências, onde eles aprendem, não só todos os conteúdos abordados nas 

mais diversas disciplinas, mas também a viver em sociedade com a aquisição 

de valores e modos de agir. 

Sendo um dos principais meios de socialização e de promoção de 

relações interpessoais, a escola insere-se num contexto histórico, social e 

cultural, onde o sistema educativo é orientado para valores que são transmitidos 

à sociedade (Carvalho, 2006). No mundo escolar está patente uma dimensão 

multicultural de seres e convicções, que origina a que escola possua uma cultura 

e identidade próprias que irão caracterizar o seu modo de funcionamento. A 

cultura escolar não pode ser vista apenas como um conceito teórico mas também 

como um conceito com implicações práticas para que seja proporcionado o 

desenvolvimento holístico dos alunos (Pol, 2007).  

 Para que a instituição escolar crie uma identidade distinta e que 

proporcione sucesso aos alunos, toda a comunidade educativa deve estar unida. 

Os processos de sociabilização entre toda a comunidade escolar são fulcrais 

para um desenvolvimento positivo da escola. Cada discente é único, tem as suas 

potencialidades e as suas fraquezas, por isso as instituições têm que ser 

capazes de dar resposta a todos para que ninguém seja prejudicado e que 

ninguém passe por períodos de retrocesso escolar.  
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O insucesso e as dificuldades dos alunos não devem ser vistos como algo 

impossível de lidar e de ultrapassar, muito pelo contrário, devem ser tidos como 

desafios passíveis de combater (Nóvoa, 2009). 

 A escola onde estagiei, que descreverei no seguinte capítulo, tem uma 

conceção e metodologias muito próprias e algo controversas. É uma instituição 

que, daquilo que consegui observar, funciona por níveis de ensino, isto é, os 

alunos são mais ou menos distribuídos pelas turmas consoante os seus níveis 

de aprendizagem. Existem turmas de elite, onde nelas são inseridos os melhores 

alunos, e turmas com alunos com maiores dificuldades. Este modo de 

funcionamento é bastante discutível. Eu ainda não tenho experiência suficiente 

para dar uma resposta devidamente fundamentada mas o que é certo, é que a 

escola no geral tem bons resultados. A meu ver, este modo de ação traz 

vantagens pois os docentes podem ajustar o seu ensino consoante o ritmo dos 

alunos, pois a escola define estratégias para que consiga apoiar as turmas com 

maiores dificuldades para que dessa forma, seja possível recuperar as 

aprendizagens em atraso. Mas, depois vem a questão da possibilidade de 

segregação de alguns alunos devido aos rótulos que por vezes são colocados 

às turmas com maiores dificuldades. O que esses alunos podem sofrer pode 

revelar-se desvantajoso à sua aprendizagem. Apesar desta controvérsia, penso 

que a escola tem um bom funcionamento a esse respeito e é altamente 

organizada.  

 Para terminar, sou da opinião que a escola deve assentar, sobre uma 

perspetiva interacionista, que considera cada instituição particular. Assim, toda 

a comunidade educativa deve trabalhar para que a instituição e o currículo 

escolar dos alunos correspondam à heterogeneidade existente e que transmita 

os valores essenciais para que, no futuro, estes se tornem seres críticos e 

coerentes (Carvalho, 2006).
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3.2.Contexto de estágio: apresentação da escola. 

 A escola Secundária João Gonçalves Zarco situa-se num local com uma 

grande facilidade de acesso e muito perto da praia. Tem uma oferta formativa 

vasta e diversificada que engloba o 3º ciclo e o ensino secundário. Tem cursos 

diurnos: Vocacional, Científico Humanístico e Profissional, e cursos com horário 

pós-laboral: Educação e Formação de Adultos (EFA), Científico Humanístico - 

Ensino Recorrente, Regime Presencial e Regime não Presencial. 

 A escola foi criada em 1955 e funcionou em diferentes espaços da cidade 

de Matosinhos até se instalar, definitivamente, no atual edifício, inaugurado em 

1969. As modificações sociais e políticas foram alterando a sua designação e 

em 1995 foi-lhe atribuído, pela autarquia, o nome que apresenta hoje. Em 2009, 

foi concluída a sua requalificação, no âmbito do projeto de intervenção da 

empresa Parque Escolar. Esta intervenção melhorou significativamente as 

condições físicas, os equipamentos e, consequentemente aumentou o nível de 

satisfação da comunidade escolar (Escola Secundária João Gonçalves Zarco 

[ESJGZ], 2011). 

 De acordo com o Projeto Educativo (ESJGZ, 2011), a escola possui um 

Contrato de Autonomia, promove a escola junto de entidades externas, valoriza 

a cooperação e a competição (Projeto Coopetindo na Zarco) e avalia as suas 

práticas (Projeto de Autoavaliação, QualiZarco – Certificação de Qualidade). 

 A Escola Secundária João Gonçalves Zarco tem no exercício de suas 

funções 155 professores, 19 Assistentes Operacionais, 12 Assistentes Técnicos 

e 4 Técnicos Superiores. Existem dois funcionários que estão destinados para a 

zona dos balneários da Escola e para o Gabinete de Educação Física, que 

ajudam no bom funcionamento das aulas dessa mesma disciplina. 

 Para o exercício das aulas de Educação Física, a escola possui 

excelentes condições e com uma enorme quantidade de material para 

proporcionarmos aos alunos experiências ricas em aprendizagem e de diversas 

modalidades. 
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 No dia em que entrei na Zarco e após conhecer todas as suas instalações 

fiquei perplexa com a sua estrutura e com a qualidade que a mesma 

apresentava. Os espaços, à exceção do pavilhão que já apresentava algumas 

carências, e o material para as aulas de Educação Física eram, para mim, 

extraordinários e permitiram que pudéssemos experienciar um vasto leque de 

atividades, algumas desconhecidas por mim como foi o caso do tchouckball que 

relatarei mais à frente. 

 Sinto-me agradecida pelas oportunidades que a escola me proporcionou. 

É, na minha opinião, uma escola excecional e que tem todas as ferramentas, 

materiais e humanas, para oferecer um estágio rico em vivências e experiências. 

Todas as situações pelo que passei ao longo do ano que passou e todos os 

desafios alcançados traçarei mais à frente, no terceiro enquadramento. 
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4.Enquadramento Operacional 

4.1.Área 1 – Organização e gestão do ensino e aprendizagem. 

Um professor eficaz diferencia-se de outros docentes conhecidos como 

meros “cumpridores de tarefas” se o seu propósito de ensino assentar em 

promover a aprendizagem dos alunos e ajudá-los a aprender (Mesquita & Graça, 

2011). Assim, esta grande área respeitante à organização e gestão do processo 

de ensino-aprendizagem “que engloba as tarefas de conceção, planeamento, 

realização e avaliação” (Batista & Queirós, 2015, p.38), é fundamental para o 

sucesso de um professor no lecionar das suas aulas, pois possibilita a que haja 

uma gestão organizada de todos os processos do ensino-aprendizagem e todas 

as tarefas realizadas permitem a prévia preparação do docente para lecionar as 

suas aulas. 

Segundo as normas orientadoras do estágio2, o objetivo desta área diz 

respeito à construção de uma estratégia de intervenção que intensifique o 

desempenho dos alunos e que conduza ao sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. O professor deve ter o conhecimento de que, durante todo esse 

processo, é o conteúdo e o que é trabalhado na aula “que é atendido pelos 

alunos, o que mobiliza a sua atenção, o seu esforço, a sua compreensão, a sua 

aplicação, a seu pensamento e ação” (Graça, 2015, p.23). Por isso, os docentes 

devem dedicar-se a esta área para que as suas aulas sejam desafiantes e ricas 

em aprendizagem para todos os estudantes.  

Descrevo neste capítulo do meu relatório, todos os procedimentos que 

idealizei, refleti, coloquei em prática, onde tive diferentes taxas de sucesso, ao 

longo da minha prática pedagógica.

                                                           
2 Matos, Z. (2014) Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 
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4.1.1.O (re)viver de uma formação inicial e impacto com a 

turma. 

A formação inicial dos professores é o começo, institucionalmente 

enquadrado e formal, de um processo de preparação e desenvolvimento da 

pessoa respeitante ao desempenho e realização profissional numa escola 

(Estrela, 2002).  

Senti, no momento inicial do meu estágio, alguma dificuldade em me 

distanciar de determinadas atitudes e preconceitos que defendia e que me foram 

instruídas durante a minha formação inicial, tal como reforçam esta ideia Batista 

e Queirós (2015, p.36), “os estudantes antes da formação inicial desenvolvem 

fortes crenças acerca de ensinar, as quais tendem a persistir durante o estágio”.  

No título deste capítulo, que é também o título do meu relatório de estágio, 

refiro-me ao (re)viver desta formação. Quando iniciamos o estágio, trazemos 

inúmeras conceções, ideias a aplicar na escola e com a turma, receios, 

ansiedades e dúvidas - que tipo de professor vou ser? Como me vou dirigir à 

turma? Que postura vou adotar? Senti em alguns momentos que aquilo que 

trouxe da formação inicial, com o impacto da prática, tinha voltado a ser 

desconhecido, como se tivesse a passar por tudo novamente e as dúvidas 

voltassem a surgir. O estágio serve também para isso: para que as dúvidas 

apareçam, sejam encaradas e, por fim, ultrapassadas, não obstante ter sempre 

a consciência clara de que o dissipar de umas, acarreta o surgimento de tantas 

outras.   

Nesta etapa aborda-se muito daquilo que foi instruído em disciplinas 

previamente lecionadas. Não foram raros os momentos da minha prática, em 

que voltei a vivenciar desafios e problemas que julgava já ultrapassados. O 

“choque de realidade” tantas vezes antecipado foi exatamente isso: um choque. 

Por ser o período do primeiro impacto com a comunidade escolar (Carrega, 

2012), pelo medo de poder estar a construir planos pouco motivantes para a 

turma, pela angústia de poder não conseguir criar a imagem de professor e de 



29 
 

figura de autoridade, pela possibilidade de não ser levada de forma respeitável 

e autêntica.  

É certo que, nem tudo foi falado, experienciado, discutido e refletido nas 

aulas do mestrado. O saber lidar com imprevistos, o adaptar planeamentos, 

reagir rapidamente a tarefas que não resultam e com as quais não se consegue 

ensinar, a dificuldade em criar laços com alguns, a dificuldade em motivar, a 

dificuldade em conhecê-los na totalidade, a definição da melhor estratégia de 

gestão de aula, são questões sempre presentes ao longo do estágio e são 

naturalmente compreensíveis dada a inexperiência do estagiário. São elementos 

que não têm preparação prática prévia porque, a meu ver, os estagiários devem 

ser confrontados com determinadas inseguranças e receios para evoluírem 

profissionalmente e fortalecerem o seu caráter. Os problemas surgem e só 

depende de cada um aceitar estas questões, interiorizá-las, refletir sobre elas e 

construir-se com base nelas. Cada um de nós é um ser diferente, com conceções 

e modos de ser diferentes.  

O estágio é um espaço de formação e aprendizagem ao mesmo tempo 

individual e coletivo, muitas vezes imprevisível e por isso temos de aprender a 

lidar com imprevistos. Cada estagiário deve procurar posicionar-se face aos 

alunos e à turma, tendo em conta o modo de ser dos mesmos, a sua pessoa e a 

sua forma própria de reagir às diversas situações. Não existem fórmulas 

infalíveis nem modos de atuação universais, certos ou unidirecionais, existem 

sim estratégias mais ou menos eficazes, com aspetos positivos e negativos 

tendo em conta as particularidades de cada aluno e de cada turma. A melhor 

estratégia para uns, pode revelar-se desastrosa para outros. Cabe-nos, a nós 

estagiários, experimentar diferentes estratégias, refletir sobre elas, para que 

sejamos bem-sucedidos na tarefa a que nos propomos.  

Antes de terminar este capítulo é fundamental refletir um pouco sobre o 

momento mais esperado e o que causou mais ansiedade – o primeiro contacto 

com a turma.  
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Recordo esse dia, quando me dirigi com a diretora de turma para a aula 

de apresentação do 10º4, minha turma residente que contava com 28 alunos, 

dos quais 17 eram do sexo feminino e 11 do sexo masculino, com uma média de 

idades de 14.8 anos. Foi bastante positivo o facto de nos ter sido permitido 

conhecer a turma num contexto diferente do nosso, numa sala de aula onde os 

alunos estavam sentados e disponíveis.  

 É fundamental para qualquer professor, essencialmente para o de 

Educação Física, conhecer o histórico de saúde do aluno para evitar qualquer 

tipo de problema que poderia surgir no decorrer das aulas. Realizei no início do 

ano letivo um questionário para conhecer melhor os alunos. Com este, percebi 

que mais de metade da turma praticava desporto como atividade extracurricular, 

e que apenas uma aluna demonstrou não gostar da disciplina de Educação 

Física. A turma contava com 2 discentes com problemas que podiam condicionar 

a sua prática: um aluno com asma e uma aluna com diagnóstico de perturbação 

de ansiedade, pânico e com histórico de tensão arterial baixa.  

 Numa primeira impressão, achei os alunos empenhados, educados e na 

grande maioria, ativos e pensei que não teria grandes problemas no 

planeamento de tarefas para as aulas. Na realidade não aconteceu exatamente 

da forma que eu tinha em mente. Devido a este choque com a realidade que é 

caracterizado pelo período de transição de estudante, que todos nós passamos, 

fase de grandes dúvidas, grandes tensões e simultaneamente de aprendizagens 

únicas, tive alguma dificuldade no arranque do ano letivo e em conectar-me aos 

alunos (Carrega, 2012). Foi por isso que a fase inicial não decorreu da forma que 

eu previa mas que, com o passar do tempo, foram sendo resolvidas através de 

planeamentos, reflexões e criação de laços afetivos com os alunos que de certa 

forma fizeram com que conseguisse trabalhar bem com a minha turma e partilhar 

alegrias e sucessos .
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Inicialmente, e já na minha aula de apresentação, estava um pouco 

ansiosa e sem saber como reagir perante os alunos, por ser eu a estar a assumir 

o controlo da aula e o controlo da turma. Realizei um jogo para nos conhecermos 

e para criarmos um ambiente mais descontraído. À medida que o tempo foi 

passando, fui adotando uma postura mais descontraída e comecei desde logo a 

criar laços afetivos com a turma. No início, dizia a mim mesma que não ia sorrir 

muito para definir uma posição mais assertiva e que nas primeiras semanas ia 

ser mais rígida, pois tinha receio que de outra forma os alunos não me tivessem 

tanto respeito. Nada disto aconteceu. A criação de laços afetivos sobrepôs-se a 

essa minha ideia inicial e revelou-se essencial para o processo de ensino-

aprendizagem, pois permitiu que a generalidade os alunos estivessem 

motivados para as aulas e gostassem de partilhar as experiências das aulas 

comigo. 

Estou habituada a trabalhar com crianças e adolescentes e por isso 

costumo ter facilidade em me aproximar deles e em concretizar uma relação 

afetiva positiva entre professor-aluno, e penso que ao longo desta minha etapa 

de formação, consegui com a maioria deles.   

Ao longo de todo o estágio, e agora que terminei, posso afirmar que a 

minha turma tinha alunos empenhados, divertidos e outros mais desafiantes em 

algumas situações de aula. Digo desafiantes porque em diversas aulas me 

testaram a todos os níveis, o facto de em alguns casos não fazerem o que era 

pedido, estarem em atividades fora da tarefa, não prestarem a devida atenção, 

ajudaram-me a desenvolver mais enquanto profissional. Com essa mancha de 

discentes fui percebendo ao longo do ano letivo era mais favorável não me deixar 

afetar pela frustração e pela angústia do que eles faziam mas tentar perceber o 

porque de eles reagirem daquela forma. Por isso, fui-me aproximando cada vez 

mais desses alunos criando uma relação afetiva mais positiva e fornecendo-lhes 

tarefas e desafios mais complexos, para que os conseguisse motivar de alguma 

forma. Foi uma turma que me deu prazer em acompanhar, em demonstrar muito 

daquilo que sou, aplicar todos os meus conhecimentos e modos de atuar e que 

tornaram o meu estágio positivo, estimulante e motivador.  
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Concluindo, é importante referir que, para obter sucesso nas aulas e 

ensinar de forma profícua e completa é preciso reconhecer que “o ensino não é 

uma atividade que se baste a si própria, é uma atividade relacional e tem que 

atender não apenas a especificidade da matéria, mas também às 

particularidades dos aprendentes e dos contextos, das situações e das 

circunstâncias” (Graça, 2015, p.23).
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4.1.2.Planeamento. Gestão e organização dos processos de 

ensino-aprendizagem. 

 O processo de ensino-aprendizagem é extremamente complexo, pelo 

facto de a nossa profissão estar direcionada para pessoas, e por isso, exige-se 

ao professor um enorme comprometimento na procura de melhores resultados 

no ensino. Este é “criado duas vezes: primeiro na conceção e depois na 

realidade” (Bento, 2003, p.16). Todas as nossas conceções podem ser sujeitas 

a mudanças e adaptações. Sempre que somos confrontados com novas 

aprendizagens, automaticamente vamos confrontar aquilo que já conhecemos 

com as novas conceções que nos estão a ser apresentadas. A aprendizagem é 

mesmo assim, um processo de interação entre novas conceções com as que já 

existem para que se possa incrementar aquilo que já sabemos ou então alterar 

por completo o nosso modo de pensar (Graça, 2001).  

O processo ensino-aprendizagem tem início a partir do momento que 

estruturamos mentalmente, passando depois ao planeamento do mesmo, o 

nosso ano letivo. Não se cinge apenas ao planear e ao realizar das aulas mas 

também a todos os processos que o antecedem e que são fundamentais à sua 

realização. Todo esse procedimento é fulcral para o sucesso do ensino, devido 

a toda a preparação antecipada do mesmo e por isso, devemos definir bem 

aquilo em que acreditamos para que tal se espelhe na nossa posterior prática 

pedagógica. Tal como reforça Graça (2001, p.110), “as conceções que os 

professores possuem acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com 

quem trabalham, refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as suas 

práticas de ensino”. 

Segundo Bento (2003, p.8), “planeamento significa uma reflexão 

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

determinada disciplina”. Planificar a educação e a formação significa projetar, 

programar e delinear os diversos níveis de realização de todas as componentes 

do processo de ensino-aprendizagem, captando o essencial das tarefas que 

propomos e dos processos pedagógicos (Bento, 2003).  
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Defendo que todos os nossos planeamentos nunca devem ser vistos de 

uma forma estanque, como se fossem uma receita e que em nada deveriam ser 

ajustados. São guias, que facilitam em muito a nossa prática pedagógica e que 

nos auxiliam a uma maior preparação para as aulas que vamos lecionar, 

funcionando como um excelente auxiliar à nossa memória em alguns momentos 

do ensino. Defendo que devemos ter sempre em mente que tudo o que 

planeamos pode ser ajustado ou mesmo alterado. Durante a minha prática, fi-lo 

algumas vezes. Por exemplo no plano anual, que até ser finalizado sofreu 

algumas alterações devido ao decorrer das minhas aulas, onde achei necessário 

aumentar ou diminuir algumas unidades. Outro exemplo prático foram as 

constantes alterações que tive necessidade de fazer às unidades didáticas. 

Foram raras aquelas que permaneceram iguais ao longo de uma modalidade, 

porque no decorrer da prática pedagógica e de perceber exatamente o nível em 

que os alunos se encontravam, que nem sempre foi visível na avaliação 

diagnóstica, sentia-me quase “obrigada” em ajustar a unidade no sentido de 

ajudar os alunos a terem uma maior progressão.  

 Antes de iniciar a minha prática pedagógica, tive várias reuniões na 

escola, com a professora cooperante. A fase inicial de todo o processo construtor 

da minha prática foi antecedida pelo conhecimento da escola, das instalações 

desportivas e não desportivas, da comunidade escolar, e também pela 

distribuição, de uma forma bastante positiva, das turmas para cada um dos 

estagiários. A professora cooperante permitiu que eu e os meus restantes 

colegas do núcleo escolhêssemos a turma e o horário da nossa preferência 

consoante o horário total dela. À nossa escolha tínhamos quatro turmas, desde 

o 10º1 ao 10º4. Referi que foi um processo positivo pois o facto de nos ser 

permitido escolher, e o facto de eu ter trabalho extracurricular, ajudou-me a gerir 

melhor o meu tempo e a selecionar a turma que, por questões de horário, se 

ajustava melhor à minha realidade, o 10º4. 

Nas diversas reuniões que tive juntamente com o restante núcleo, antes 

do início do ano, discutimos o plano para o ano letivo, tendo em conta o programa 

Nacional de Educação Física (Jacinto et al., 2001), os documentos adotados pelo 
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grupo disciplinar e conforme o roulement, rotação dos professores, das 

instalações.  

Todas estas tarefas realizadas fizeram-me entender a complexidade da 

profissão porque, como estamos a lidar com pessoas e a influenciar a sua 

formação e o seu desenvolvimento enquanto seres humanos, todas as questões 

tratadas tinham que ser organizadas, estruturadas e cuidadas para que os erros 

fossem mínimos e com pouca interferência, negativa, no desenvolvimento 

integral dos alunos.  

Foram tarefas que permitiram aumentar os meus conhecimentos relativos 

à profissão de forma a entender melhor o seu funcionamento e todos os 

constituintes fundamentais para a sua prática. 

O núcleo realizou uma primeira tarefa para utilização de toda a 

comunidade escolar ligada à Educação Física (EF) – a caracterização das 

instalações e o inventário do material (anexo I), trabalho apreciado pela sua 

qualidade e pertinência. Esta primeira tarefa foi fundamental. Permitiu-nos 

conhecer melhor a escola e tudo o que a mesma possuía. Foi exigente mas que 

não podia deixar de ter sido feita pois de outra forma não nos tornaríamos tão 

autónomos, a meu ver, como nos tornamos. Juntos, andamos a conhecer todos 

os recantos da escola, todo o material que utilizámos para as nossas aulas e, já 

nesse momento, começávamos a pensar no que poderíamos fazer ao longo do 

ano letivo. Para além de conhecer as instalações, esta tarefa permitiu-me 

também conhecer um pouco mais a comunidade educativa, fundamentalmente 

aquelas que eram responsáveis pelos materiais e locais de prática. 

 Após concretizadas as tarefas iniciais e pesquisas essenciais, passei ao 

planeamento anual das respetivas turmas onde, juntamente com o núcleo, 

programamos lecionar as mesmas modalidades ao mesmo tempo para que, 

dessa forma, conseguíssemos partilhar ideias, experiências, modos de 

realização e construíssemos em conjunto os Modelos de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) do que lecionamos. Este momento de seleção foi uma 

tarefa importante e que exigiu alguma atenção da nossa parte pois, foi 
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fundamental iniciarmos a prática pedagógica de um modo mais seguro e com a 

modalidade onde nos sentíamos mais à vontade para lecionar.  

De acordo com o Programa Nacional de EF e os documentos do grupo 

disciplinar, no 10º ano lecionei, respetivamente: no 1º período as modalidades 

de voleibol, futsal, badmínton e atletismo (corrida contínua); no 2º período, 

ginástica e andebol; no 3º período atletismo, nas disciplinas de salto em 

comprimento, lançamento do peso e corrida de velocidade, e tchouckball, sendo 

a modalidade alternativa que selecionei. No decorrer do 2º período lecionei 

também, nas aulas de 50 minutos, circuitos de treino funcional pois a avaliação 

física fazia parte da avaliação dos alunos e por isso foi importante desenvolvê-la 

através de exercícios estimulantes.  

As tarefas realizadas foram, a meu ver, um processo complicado e que 

exigia alguma experiência para que o ano letivo fosse organizado o mais 

corretamente possível e com uma distribuição lógica das modalidades ao longo 

dos três períodos. Em grupo, contruímos os nossos próprios planeamentos mas 

no fim tivemos total apoio da professora cooperante que, com o seu domínio na 

profissão, nos aconselhou para os melhores caminhos a percorrer, dando-nos 

sempre liberdade para o que achávamos mais correto. Estas modalidades, no 

geral, motivaram-me bastante e senti-me desde logo desafiada em algumas 

delas. É certo que tive algum receio, pois não dominava inicialmente todas, mas 

ao mesmo tempo estava entusiasmada por me estar a “colocar à prova”. 

Antes de proceder ao relato de todos os momentos fundamentais relativos 

à prática pedagógica, acho essencial aprofundar um pouco um tema que foi 

supracitado no momento inicial do relatório. Que cuidados tive com os dois 

alunos que apresentavam problemas com algum risco de condicionar a prática? 

Apesar de numa fase inicial ter ficado um pouco preocupada por não saber ao 

certo como lidar, ao longo do ano letivo essa preocupação foi suavizando. 

Relativamente ao aluno com asma, e como também tenho essa condição sei 

bem como funciona e como pode ser despontada, apenas fui tendo algum 

cuidado e uma atenção mais redobrada em modalidades que exigiam uma 

apetência cardiorrespiratória mais elevada, como o atletismo. Sempre que 
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planeava essas aulas, colocava no plano como nota o nome do aluno para que, 

quando a preparasse nunca deixasse espapar esse pormenor.  

A outra aluna foi um caso um pouco diferente. Só descobri que ela tinha 

ataques de pânico e ansiedade na primeira aula de voleibol, pois não me tinha 

sido dada nenhuma indicação prévia. Estávamos a partilhar o pavilhão com outra 

turma que por acaso, também estava na modalidade de voleibol. De um 

momento para o outro esta aluna já estava totalmente em pânico no chão, 

deixando-me um pouco atrapalhada e sem saber como reagir porque para mim 

era algo novo. Foi nesse momento que me foi indicado o problema da discente 

e, nas aulas seguintes foi sendo progressivamente ultrapassado e evitado. 

Sempre que planeava aulas em que poderia despontar na aluna alguma 

ansiedade eu tive sempre o cuidado de colocá-la num espaço de aula mais 

calmo e onde não estivessem acumulados tantos alunos. Ultrapassada a 

modalidade de voleibol, as crises não voltaram a surgir e a aluna foi capaz de 

aproveitar as aulas com uma maior tranquilidade.  

No planeamento da prática de ensino, tive em consideração as minhas 

conceções teóricas e pedagógicas previamente adquiridas e que se revelaram 

fundamentais. Na fase inicial do estágio e nas primeiras unidades didáticas 

apliquei os diversos exercícios que consegui apreender durante as diversas 

aulas do mestrado. Nesta fase, senti alguma dificuldade em abstrair-me um 

pouco do que me foi ensinado e focar-me mais na turma e nas dificuldades que 

a mesma me demonstrava. Mal iniciei a minha prática, senti logo uma grande 

dificuldade que marcou o momento inicial do meu estágio, que foi o facto de não 

conseguir desconectar-me do plano de aula. Queria tanto que a aula corresse 

bem e que nada falhasse que pouco me preocupava com a execução dos alunos, 

com o perceber se eles estavam a entender as tarefas. Defendo que o sucesso 

de um plano não está intimamente ligado ao sucesso dos alunos e só quando 

pensamos realmente nesta dicotomia e nos focamos nos nossos discentes é que 

conseguimos realmente fazê-los aprender. Recordo-me perfeitamente da 

primeira aula, que foi uma aula de avaliação da aptidão física que perdi algum 

controlo da mesma. O facto de não ter tido todo o material que estava a contar 
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e o facto de, não ter poder para parar o relógio para me reorganizar, foram 

situações que me dominaram, deixando-me um pouco consternada após a 

primeira aula do meu estágio:  

“Preparei-a bem, tinha tudo bem estruturado na minha cabeça e 

em como iria dirigir a aula e os exercícios, mas saiu tudo ao 

contrário! Perdi um pouco o controlo do tempo de aula, deixei-me 

levar pelo nervosismo de não ter todo o material planeado para a 

aula (cronómetros) e não agi rapidamente a esta situação 

imprevista.” 

(Excerto da reflexão de aula número 3, dia 24/09/2015) 

No fundo, o que eu pretendia era que a aula fosse ao encontro do meu 

plano e que nada se desviasse desse mesmo caminho. Fui ingénua ao pensar 

que o facto de não correr sempre como queremos e como está planeado é algo 

errado. Sei que nesta aula, aprendi que devo controlar melhor o meu nervosismo 

e a lidar com ele. 

Para a construção das unidades didáticas, eu e os restantes elementos 

do núcleo optamos por seguir e construir o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento, defendido por Joan Vickers, para as diversas modalidades 

lecionadas. Este modelo tem uma perspetiva baseada no conhecimento e 

pretende ligá-lo a metodologias e estratégias de ensino. Reflete um pensamento 

transdisciplinar e o modo como uma matéria é estruturada. Este é dividido em 8 

módulos que referenciam todos os procedimentos de análise, decisão e 

aplicação, fulcrais ao desenvolver da prática pedagógica. Tem uma organização 

metodológica dos conteúdos que pode seguir uma abordagem da base para o 

topo que parte do mais simples para o mais complexo, isto é, os alunos 

conhecem primeiro os diferentes elementos das modalidades e só depois 

chegam ao jogo formal, ou então pode seguir uma abordagem do topo para a 

base que parte do complexo para o simples onde é possibilitado ao aluno o 

conhecer do contexto antes de descortinarmos os diversos elementos que nele 

estão inseridos (Vikers, 1990).  
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Relativamente a este tipo de abordagens, na minha opinião a que traz 

mais vantagens e uma aprendizagem mais rica, é a abordagem do topo para a 

base. Para mim, é mais vantajoso o discente conhecer o contexto que vamos 

querer abordar, experimentá-lo e a partir daí, de observarmos as dificuldades 

apresentadas pelos alunos e a falta de conhecimentos na prática que eles 

demonstram, vamos simplificando a tarefa até chegarmos aos elementos 

específicos de determinada modalidade. É certo que, a meu ver, este tipo de 

abordagem requer uma enorme concentração e capacidade de observação para 

que nada nos falhe no momento de lecionar os conteúdos e no fundo para que 

os alunos aprendam o que queremos transmitir. Apesar de defender este modo 

de ensino, afirmo que na maioria das vezes não o apliquei com receio de falhar 

e de não conseguir assumir o meu papel da melhor forma possível. Tive receio 

de perder o controlo da aula ou então de não conseguir interpretar o que os 

alunos me estavam a demonstrar e assim, consequentemente, teria um ensino 

com uma baixa qualidade.  

Relativamente a este tipo de abordagem, acho importante referir uma 

unidade em específico, na turma partilhada de 5º ano que irei falar mais à frente, 

que conseguimos, em núcleo, utilizá-la com sucesso. Como estivemos sempre 

dois a lecionar a aula logo, dois a observar, sentimo-nos confiantes em aplicar 

este modo de ensino. Foi na modalidade de voleibol que, sempre em contexto 

de jogo, 1x1 e 2x2, trabalhamos os diversos conteúdos e, ao longo da unidade, 

introduzimos algumas regras que os condicionavam e eles, com o auxílio do 

nosso questionamento, percebiam o que estava de errado e o que faltava fazer. 

Conseguimos deste modo trabalhar todos os conteúdos técnico-táticos 

previstos, dentro do jogo. Se tivesse oportunidade de voltar atrás, tentaria seguir 

a abordagem do topo para a base mais vezes para realmente perceber o efeito 

que esta tem sobre os alunos, que a meu ver é bastante positivo na sua 

aprendizagem.  

Inicialmente, a construção do MEC foi bastante exigente e retirou uma 

grande parte do nosso dia-a-dia por ser algo de extrema importância para o 

sucesso do ensino-aprendizagem e por não termos muito domínio nas diversas 
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modalidades. À medida que o estágio foi decorrendo e os diversos MEC’s que 

fomos realizando, o processo foi-se tornando mais rápido e mais simples porque 

para além de existirem módulos semelhantes nas diversas modalidades 

existentes, retirando assim algum do nosso tempo, o nosso conhecimento, as 

estratégias a utilizar e os nossos ritmos de pesquisas foram aumentando e 

melhorando unidade após unidade. A construção deste modelo foi essencial ao 

meu conhecimento acerca da modalidade a abordar e também fez com que o à 

vontade no lecionar das aulas fosse visível e as diversas alternativas que 

poderiam despontar nas mesmas surgissem naturalmente, demonstrando assim 

uma preparação prévia para as aulas.  

Relativamente à prática pedagógica em si, não a consigo descrever 

facilmente e em poucas palavras. Algo que refleti bastante ao longo do ano letivo, 

fundamentalmente quando terminei, momento aquele que olhamos para trás e 

pensamos em tudo o que poderíamos ter feito de melhor, foi a questão de qual 

o tipo de modelo de que deveria seguir. No início da formação inicial fui 

assoberbada por inúmeros modelos, muitos nunca presentes no meu 

conhecimento.  

Algo que me fascinou e que marcou muito a minha formação inicial no 

mestrado foi o conhecimento do modelo que em muito pode mudar a conceção 

da escola, fundamentalmente da Educação Física – o Modelo de Educação 

Desportiva (MED). Este modelo pretende tornar os alunos mais autónomos. 

Pretende conferir “um cunho afetivo e social às aprendizagens, preservando e 

reavivando o seu potencial educativo” (Mesquita & Graça, 2011, p.59), algo que 

já referi anteriormente. As relações de afetividade entre professor e aluno podem 

ter um impacto significativo e fundamental na aprendizagem dos mesmos. Dadas 

as suas características próprias optei por segui-lo em algumas das disciplinas 

que lecionei. Não foi tarefa fácil!  

Honestamente, penso que numa fase muito inicial do meu percurso não 

segui nenhum especificamente. Tinha toda uma junção de diversos modelos 

como o MED, o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) e o Modelo 

de Instrução Direta (MID) sendo que, neste último, era eu quem assumia a maior 
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parte da aula. O MID, mais centrado no professor que realiza a revisão das 

matérias aprendidas, apresenta novas habilidades e cria estratégias para a 

monotorização constante dos alunos, não permite que seja dada uma grande 

autonomia aos alunos (Mesquita & Graça, 2011), mas a meu ver é um excelente 

modelo para que haja um maior controlo da aula e dos discentes numa fase mais 

inicial. Já o MAPJ, que penso que foi o mais próximo que utilizei em voleibol, é 

altamente fundamentado no MED, no Modelo de Ensino dos Jogos para a 

Compreensão e no Modelo Desenvolvimental pois defende que é bastante 

vantajosa esta interligação de modelos para o sucesso de uma modalidade 

desportiva (Graça & Mesquita, 2013).  

Inicialmente estava tão ansiosa com o MED que, poucas pesquisas fiz e 

fui aplicando apenas aquilo que me marcou nas aulas do mestrado, 

fundamentalmente no que diz respeito à autonomia dos alunos. Como era 

previsível, esta primeira tentativa não poderia dar excelentes resultados. E assim 

foi. Estava tão focada nas questões da autonomia que deixei um pouco de parte 

a eficácia e eficiência da transmissão dos conteúdos. Fui aprendendo. Agora que 

já terminei o estágio e que faço uma reflexão mais profunda sobre ele, julgo 

puder afirmar que na primeira unidade didática que lecionei – voleibol – não segui 

nenhum modelo em específico. Não significa que seja algo desvantajoso se for 

feito de um modo racional e estruturado, mas não se aplica nesta situação pois 

confundi um pouco os diferentes modelos. Vejo, agora, como algo menos 

positivo no meu percurso. Mesmo que, na minha cabeça pretendia aplicar o 

MED, na prática penso que não se refletiu e talvez tenha estado mais próxima 

do MAPJ e do MID, utilizando apenas a competição como característica do MED. 

Tinha tantas ideias, tantas crenças e estava tão focada nisso que não parei para 

pensar se estava a agir da melhor forma. Penso que acabei por lecionar uma 

modalidade em situação de jogo mas a meu ver, com poucas experiências 

diferentes, algo que eu não desejava. Voltei, nesta unidade, a preocupar-me 

mais com as questões do espaço, do material e do tempo e não com a prática 

dos alunos e voltei a sentir alguma impotência nesta primeira fase: 
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“O começo de aula não correu conforme tinha planeado e por isso, 

o meu stresse inicial interferiu com o primeiro exercício. Como o 

gabinete não abriu à hora que eu esperava, não tive tempo de 

montar tudo antes do início da aula para que depois pudesse 

organizar tudo calmamente Tive uma grande preocupação em 

montar os campos, durante a atividade motora dos alunos, não 

dando assim muita importância ao exercício. O que sucedeu? É 

que muitos alunos estiveram parados sem realizar a atividade. Mais 

grave ainda, eu não dei pelo sucedido e deixei decorrer uma tarefa 

sem qualquer intervenção para remediar a situação.” 

(Excerto retirado da reflexão das aulas 7 e 8, no dia 06/10/2015) 

Todo o meu nervosismo e ansiedade iniciais, foram sendo corrigidos e 

ultrapassados com a prática e com o meu à vontade nas aulas. Quando aprendi 

a controlar os meus sentimentos e emoções, comecei a ter um maior sucesso 

nas tarefas que propunha.  

Ao longo de todo o ano letivo não desisti de aplicar este modelo e acredito 

que fui melhorando na sua aplicação, mas foi fundamentalmente no 3º período 

que considero que tive sucesso, na modalidade de atletismo. Utilizei mais 

elementos que dizem respeito ao MED, tive em atenção os pormenores 

fundamentais para que não perdesse o controlo e consequentemente não 

estivesse a transmitir corretamente aos alunos o que pretendia e sobretudo, 

penso que consegui lecionar aulas diferentes, motivantes e que levaram os 

alunos à aprendizagem.  

“Consegui, através da utilização de diversas estratégias como a 

utilização da figura do treinador, a realização de concursos, a 

identificação das equipas através de mascotes e a utilização do 

questionamento, que os alunos no geral se mantivessem sempre 

predispostos para a aprendizagem e cooperassem entre equipa 

para alcançarem resultados positivos no que diz respeito à 

eficiência e à eficácia de realização dos elementos.” 
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(Excerto retirado da reflexão da aula 74, no dia 14/04/2016) 

Se pudesse voltar atrás e começar tudo do zero, teria um maior empenho 

na aplicação deste modelo para que os alunos tivessem adquirido o modo de ser 

do mesmo mais cedo para o aproveitarem mais e melhor. Estou em constante 

aprendizagem e por isso não me arrependo de tudo o que apliquei. Só assim se 

aprende, se nunca tivesse experimentado as minhas ideias, os meus 

conhecimentos e os meus exercícios, poderia nunca vir a saber se resultavam e 

se tinham um impacto positivo nos alunos. 

O MED, a meu ver é o modelo mais eficaz na aquisição de aprendizagens 

significativas pelos alunos mas, se por um lado promove a autonomia dos alunos, 

por outro acarreta algumas dificuldades na organização e gestão da aula. O 

primeiro obstáculo para lecionar, com sucesso, as diversas modalidades e 

tarefas de acordo com o modelo foi o facto de eu própria não o conhecer 

totalmente e não o dominar. Assim, de forma progressiva fui aprendendo cada 

vez mais e retirando informações necessárias e fundamentais nas minhas 

pesquisas para obter maior êxito possível. Fui percebendo, após familiarização 

com o modelo e tudo o que o envolve, que podia e devia organizar as minhas 

aulas de uma forma também pessoal e dinâmica. Tudo o que me foi previamente 

instruído foi fulcral para saber o que fazer com os alunos mas, só depois de 

aplicar algumas componentes do modelo segundo a minha visão, é que tornei 

esta aprendizagem mais rica e eficaz. Um segundo obstáculo que senti foi a 

dificuldade em fazer os alunos perceberem a pertinência do modelo. “Treinador? 

Mas para que é que isso serve?” – foi uma, de algumas das expressões que ouvi 

dos alunos. Progressivamente, consegui que a maioria deles percebesse o que 

se pretendia com o modelo e melhorasse o seu desempenho. Os discentes 

começaram a estar mais atentos, mais participativos e cooperaram uns com os 

outros de um modo bastante positivo pois, em equipa, ajudaram-se mutuamente 

na obtenção de melhores resultados.   

Apesar de eu defender este modelo e para mim, ser o mais eficaz, assumo 

que apresenta alguns desafios, fundamentalmente no que diz respeito à 

instrução. O facto de introduzirmos os conteúdos através dos treinadores pode 
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revelar-se algo receoso pois arriscamos que haja ineficiência na transmissão de 

feedbacks e modos de realização essenciais ao realizar da tarefa. Se a 

informação não for bem transmitida pelos alunos aos seus colegas, toda a aula 

pode ser influenciada negativamente. Nas minhas aulas não senti que isso tenha 

acontecido muito frequentemente mas em algumas situações, fui obrigada a 

intervir e a reforçar a informação para que todos entendessem. Esses momentos 

levaram a que uma mera introdução de um conteúdo demorasse um período 

bastante extenso. A meu ver, esta situação não deve ser um obstáculo à 

aplicação do modelo. Devemos sim, tentar criar as melhores estratégias para 

que a informação passe corretamente e com o mínimo de falhas possíveis. Um 

exemplo, aplicado por mim, foi criar um manual com imagens e explicações que 

passou para todos os alunos da turma para que estes tivessem sempre acesso 

às tarefas e viessem preparados para elas (anexo II). 

Parece-me poder afirmar que a minha gestão e o meu controlo da aula 

foram progressivamente melhorando. Cativei a turma, aula após aula, adotando 

uma postura descontraída mas sempre que necessário mais diretiva, e criei um 

ambiente agradável para que os meus alunos a gostassem de frequentar e, 

dessa forma, retirassem aprendizagens significativas para as suas vidas. No 

decorrer do ano letivo é certo que tive dificuldades em controlar a turma em 

algumas situações fosse por estarem mais dispersos e desconcentrados, fosse 

por eu não estar a agir da melhor forma, não ter selecionado as estratégias mais 

eficazes ou não me ter preparado previamente da melhor forma. Com a 

experiência e auxílio da professora cooperante e com posteriores autorreflexões, 

fui aprendendo com essas situações, alterando comportamentos e estratégias 

de modo a superar e antever dificuldades.  

No decorrer das minhas aulas, sempre que tinha que a parar ou repetir 

informações ou mesmo regular o comportamento de alguns alunos, foi por estes 

estarem a falar demasiado ou então, em alguns casos, estarem em 

comportamentos fora da tarefa. Nunca, em momento algum, senti vontade de 

expulsar alguém da aula por comportamentos inadequados, ou faltas de 

respeito. Já senti sim, e coloquei em prática, vontade de chamar alunos à 
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atenção de uma forma bastante assertiva e com o conhecimento de todos os 

alunos para tentar que, quem estava a perturbar, percebesse que estava a 

prejudicar toda a aula. Já tive que recorrer a “time out” retirando alguns alunos 

da atividade de forma a permitir a sua regulação e assegurar o bom 

funcionamento da tarefa. E surge aqui uma outra questão bastante pertinente e 

que ainda não tenho uma opinião fundamentada – os castigos. Será correto 

mandar sentar um aluno? Será correto castigá-lo, retirando-o da tarefa? O que 

fazer para os castigar da melhor forma? Pessoalmente, não sei o que responder. 

A meu ver, devia conseguir criar estratégias para repreender os alunos sem os 

retirar da prática das tarefas. Não o consegui fazer porque, honestamente, penso 

que qualquer professor chega a um ponto da sua aula onde, estando 

constantemente a chamar à atenção de um discente e querer se concentrar na 

aula e nos restantes alunos, manda-o parar para se acalmar, para que dessa 

forma não prejudique a aula e também o modo de estar do professor. Apesar 

disso, sinto que não é o mais correto a fazer porque em grande parte dos casos, 

essencialmente nos mais velhos, esses castigos não têm qualquer influência se 

estes não tiverem motivação para as aulas de Educação Física. É então 

necessária a criação de consequências positivas e negativas ao comportamento 

dos alunos. Por exemplo passar o foco para os colegas e não o manter em nós, 

indicando aos discentes que só avançam de tarefa quando o colega estiver 

empenhado e realizar corretamente o proposto. É um tema bastante interessante 

para mim e que no futuro, quando tiver oportunidade de lecionar numa escola, 

vou querer estudar e colocar em prática diferentes alternativas que se foquem 

fundamentalmente na melhoria da postura do professor para que tenham uma 

influência positiva na postura do aluno. Nós só temos controlo sobre os nossos 

comportamentos e, quando os alteramos, é que podemos esperar alterar a 

reação, em terceiros, a esses mesmos comportamentos. 

Ao longo do percurso na escola e através da progressiva aprendizagem e 

experiência, fui lidando melhor com a questão da superação de imprevistos e na 

adaptação de algumas aulas. As inúmeras reflexões que realizei ao longo da 

prática pedagógica foram cruciais para esse processo. O perceber o que correu 

mal, o que deveria fazer de melhor nas restantes aulas, o que deveria fazer na 
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aula seguinte para corrigir determinadas falhas, foi fundamental para a minha 

aprendizagem e evolução enquanto futura professora de Educação Física.  

Agora que cheguei ao fim, admito que a minha maior dificuldade esteve 

na reflexão. Se pudesse retroceder no tempo, teria dado uma maior importância 

nestes momentos porque se achei fundamental e penso que não estive a 100%, 

imagino os resultados que poderia ter tido se tivesse dado o meu melhor. Em 

alguns casos, as minhas reflexões estavam mais direcionadas para um relatório 

de aula do que para uma análise crítica da mesma. Apesar de, na minha cabeça, 

ter noção do que falhou e do que poderia ter feito, no momento de transcrever 

para o papel não era sempre eficaz e não demonstrava a minha aprendizagem 

em algumas das aulas. Penso que ao longo do ano, esta minha dificuldade foi 

melhorando mas que, mesmo assim, era algo que eu alteraria certamente se 

voltasse a repetir o estágio. O processo de reflexão é fulcral para a progressão 

de cada um de nós, e por isso, temos que ser capazes de nos autocriticarmos e 

de auxiliarmos os outros da mesma forma para que, todas essas críticas sejam 

construtivas à nossa aprendizagem futura.  

Termino este capítulo reforçando a importância da planificação das aulas 

de forma consciente e não a encarando com uma mera tarefa a cumprir. “Uma 

melhor qualidade de ensino pressupõe um nível mais elevado do seu 

planeamento e preparação” (Bento, 2003, p.16) “até porque a luta por melhores 

resultados requer diariamente do professor o confronto com problemas teóricos 

e práticos” (Bento, 2003, p.10) e por isso é importante que este reflita sobre as 

suas aulas e as planifique consoante os resultados obtidos. 
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4.1.3.Avaliação e classificação do aluno. 

A avaliação é o reunir da análise das informações retiradas no momento 

da tomada de decisão. É um processo dinâmico que envolve não só a recolha 

de dados, a atribuição de um juízo de valor aos mesmos de acordo com padrões 

normalizados, mas também retirar conclusões face a esses dados (Baumgartner 

et al., 2007).  

Segundo Bento (2003), trata-se de um processo complexo pois a “análise 

e reflexão implicam a posterior reprodução mental daquilo que se passou durante 

o ensino e a avaliação da sua qualidade” (p.175). Exatamente com a mesma 

perspetiva sou da opinião que o momento de avaliação, principalmente a final, é 

o momento mais complexo, mais desgastante e mais difícil de todo o estágio. Foi 

onde eu me senti mais frágil e com medo de cometer injustiças. Se existiu algum 

momento do estágio onde foi possível sentir a falta de experiência, e 

consequentemente a falta de segurança, foi no momento em que avaliei e 

classifiquei os alunos. 

 A avaliação dos alunos é um momento de grande importância para o 

professor, onde a experiência, a meu ver, é fundamental. O conhecimento 

adquirido e o domínio de todas as questões técnico-táticas são elementos 

essenciais na eficácia da docência, mas para o momento da avaliação a meu 

ver são insuficientes. Não basta conhecer os conteúdos técnicos e táticos para 

se conseguir avaliar. Ter vivências na área e nas modalidades e rotinas 

organizativas são elementos fulcrais para avaliar os alunos.  

 Pessoalmente senti algumas dificuldades neste domínio porque, ainda 

não sou capaz de me focar em tantos elementos ao mesmo tempo, recolher 

dados de todos os alunos em todos os parâmetros de análise apenas com 

observação direta. Arrisco afirmar que um dos obstáculos que tive quando 

avaliava os meus alunos era o simples receio de não ser justa e de muitas vezes 

o facto de já saber o que eles eram capazes e, naquele dia em específico, não 

o conseguiam demonstrar, dificultava um pouco o modo como os estava a 

avaliar. 
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Uma das estratégias que, após refletir mais profundamente a cerca deste 

tema, poderia melhorar era se estipulasse por exemplo várias datas de registo 

para os diferentes critérios de avaliação, para os diversos alunos. Poderia trazer-

me vantagens pois não teria que realizar tudo ao mesmo tempo. Ao longo do 

ano letivo, mais propriamente, a partir do meio da minha prática pedagógica, 

optei por complementar as minhas observações com meios audiovisuais e dessa 

forma, apesar de mais demorada, consegui avaliar e classificar os alunos mais 

facilmente. Nas modalidades individuais, como o atletismo e ginástica foi um 

pouco mais fácil porque a observação era feita individualmente. Na ginástica, a 

tarefa foi mais simples pois é a minha área de especialidade e já tenho 

automatizados os conteúdos, modos de realização e estratégias organizativas 

que facilitam a minha observação. Nas tarefas coletivas, o dilema da análise 

direta foi mais frequente pois, em situação de jogo, dificilmente consigo avaliar, 

num curto espaço de tempo, tantos alunos em execução.  

 No sentido de auxiliar a minha observação e como já referi anteriormente, 

optei por utilizar em algumas unidades meios audiovisuais para complementar e 

reforçar o que estava transcrito nas grelhas. Penso que esta estratégia é 

bastante vantajosa e deva ser utilizada numa fase mais inicial da docência e que 

deve ser progressivamente abandonada com o ganho de experiência. É uma 

tarefa que exige concentração e tempo para ser analisada. Requer mais trabalho 

mas traz também uma maior eficiência e eficácia no momento da avaliação. 

Apesar de considerar esta estratégia vantajosa, também acredito que um 

professor não se deve apoiar sempre neste modo de avaliar. Defendo que a 

capacidade de observação direta do professor é uma característica fundamental 

e uma excelente arma para um posterior sucesso pessoal e, por isso, deve ser 

exercitada sempre que possível nestes momentos para que, nas diversas tarefas 

de aula o docente consiga ser mais proactivo e crítico face ao que consegue 

descortinar da execução dos alunos. Na minha opinião, nós estagiários, 

devemos utilizar diversas estratégias de avaliação nesta fase da nossa formação 

para percebermos se são úteis e eficazes. O facto de termos alguém a 

supervisionar a nossa prática e que nos ajuda em posteriores reflexões é uma 
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mais-valia para serem experimentadas diversas estratégias que achamos que 

podem vir a funcionar. 

 Para além das questões da avaliação dos alunos, surgiu no decorrer da 

prática pedagógica, o dilema de os classificar com uma nota, que pretende definir 

aquilo que eles são e que demonstraram ser ao longo de um período.  

 Pensei que, com a experiência adquirida durante as aulas a atribuição de 

uma classificação se tornaria mais fácil. Pessoalmente, sempre foi uma decisão 

difícil porque é, a meu ver, inevitável termos alunos com quem criamos uma 

maior ligação do que outros e no momento de lhes atribuir uma nota, é difícil 

desconectarmo-nos desse fator. O conhecido efeito Pigmalião, referido por 

Rosenthal e Jacobson (1971), fenómeno que afirma que quanto maior for a 

expectativa que temos face a determinadas pessoas, melhor será o seu 

desempenho. A atitude inicial que se tem face a uma pessoa influencia o modo 

como atuo sobre ela. Tenho perfeita noção que o supracitado não é correto, e 

antes de iniciar o estágio, acreditava profundamente que essa dificuldade não 

se colocaria. Apesar de tudo procurei ser imparcial, procurando analisar 

objetivamente o desempenho de cada aluno e evitei que a ideia, positiva ou 

menos positiva que tinha face aos alunos, não se sobrepusesse à razão e à 

justiça que deve acompanhar o processo de decisão no momento de avaliação. 
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4.1.4.Turma Partilhada – 5º I. 

O núcleo de estágio esteve, ao longo de todo o ano letivo, a lecionar aulas 

de Educação Física a uma turma partilhada de 5º ano. Esta turma, da Escola 

Básica de Matosinhos, tinha um professor responsável, o professor titular, que 

nos acompanhou e cooperou em todos os momentos necessários. 

Concordamos, em núcleo, orientar esta turma, 5º I, a pares, para que os 

processos de planificação e toda a burocracia necessária fossem mais simples 

e para podermos aprender com os erros e sucessos uns dos outros. Foi uma 

turma bem mais complicada que a minha residente, uma vez que era constituída 

por alunos com problemas disciplinares e comportamentais, e seres 

extremamente heterogéneos. Eram alunos com personalidades e modos de agir 

distintos nas aulas que faziam com que a nossa forma de lecionar tivesse que 

ser direcionada de modos diversos para cada uma das identidades. Conseguir 

controlá-los não foi tarefa fácil, fundamentalmente no início da prática 

pedagógica.  

Cada um de nós adotou diferentes estratégias para conseguir lecionar as 

aulas sem nunca perder o controlo dos alunos. Eu optei por uma postura 

completamente distinta da turma de secundário. Se, com os mais velhos, fui mais 

descontraída, com os mais novos fui mais rígida e assertiva. Nas aulas iniciais 

foram poucas as vezes que sorri para que os alunos percebessem que me 

tinham que respeitar. Só quando consegui que o entendessem, é que fui 

mostrando mais a minha personalidade e o meu modo descontraído de ser.  

Ao longo do ano letivo lecionei as aulas maioritariamente por níveis de 

aprendizagem. Como se tratava de uma turma complexa e muito diversificada 

foi a estratégia que considerei adaptar-se melhor ao grupo, tendo obtido 

resultados positivos. O mais importante foi nunca dar a entender que uns eram 

mais fracos que outros. Sempre frisei que todos tinham potencial de crescimento 

e que o seu desempenho atual era apenas uma fase que seria melhorada com 

o seu empenho. Sempre auxiliei cada aluno com as suas dificuldades individuais 

e expliquei-lhes o porquê de estarem no nível em que estavam e nas vantagens 
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no nível de execução dos exercícios que isso traria para o seu desenvolvimento 

futuro. Não tive problemas com os discentes nesse aspeto e por isso acho que 

a minha estratégia correu bem e, fundamentalmente no voleibol tivemos 

progressos bastante positivos. 

Apliquei nesta turma, na unidade didática de futebol, uma estratégia que 

neste momento e após sucessivas reflexões, pouco defendo: lecionar as aulas 

dividindo a turma em géneros. Foi uma decisão do núcleo e que não foi tomada 

inconscientemente. Foi aplicada como último recurso devido ao mau 

comportamento dos alunos, à indisciplina dos mesmos, à diversidade do nível 

existente entre o sexo feminino e o sexo masculino e fundamentalmente à 

incapacidade dos alunos em trabalharem esta modalidade com os géneros em 

conjunto. Os rapazes estavam num nível de desempenho superior em relação 

às raparigas. Tentamos realizar diversos exercícios com todos os alunos a 

intervir, mas não resultou. As raparigas atrasavam muito os rapazes e nenhum 

deles estava a progredir. Dividimos a turma por níveis e quando demos por nós, 

tínhamos os rapazes de um lado e as raparigas do outro. Ficamos um pouco 

hesitantes nesta decisão, mas ao longo das aulas fomos percebendo que foi 

acertada e só dessa forma é que conseguimos uma evolução positiva em todos 

os discentes.  

Penso que esta decisão e todas aquelas que tomamos com o 5ºI poderiam 

ter sido diferentes se tivéssemos lecionado sozinhos as aulas, isto é, eu assumia 

o controlo do 1º Período e os meus colegas os restantes. Dessa forma seria mais 

vantajoso porque o facto de estarmos a dominar uma aula sozinhos acarreta 

diferentes responsabilidades e um diferente tato com as diversas situações, do 

que quando estamos com um colega. Acredito que, se tivéssemos assumido a 

responsabilidade sozinhos, esta opção em concreto poderia não ter surgido 

porque iríamos ponderar mais, e como estávamos a acompanhar a turma 

semana após semana, o nosso controlo sobre ela seria certamente diferente. Se 

pudesse voltar atrás, para além do que já referi, tentaria resolver as dificuldades 

desta turma de uma outra forma, através de exercícios diversificados e com 

diferentes graus de exigência dentro deles para que os mais avançados 
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pudessem realizar de uma forma mais complexa que os menos avançados. É 

certo que após refletir profundamente surgem outras soluções que poderiam ser 

mais eficazes mas, na altura foi o que nos pareceu correto e decidimos ensinar 

dessa forma. Os alunos tiveram aprendizagens significativas, o que no fundo é 

o essencial.  

Sempre tive ideia em lecionar uma aula sozinha a esta turma para 

observar até que ponto teria, ou não, problemas graves. Assim o fiz, no segundo 

período lecionei uma aula a estes discentes, de ginástica, e penso que foi uma 

boa aula, onde os alunos estiveram empenhados e concentrados nas tarefas. 

Foi certo que tive que parar a aula algumas vezes para corrigir alguns desvios 

de comportamento. Planeei a aula com diversos elementos nas tarefas 

propostas para que os alunos não tivessem tempo de dispersar e penso que esta 

minha estratégia de planeamento e todas as que efetivei na aula foram eficazes, 

sendo estas, um dos motivos para que não surgissem problemas entre os 

alunos.  

Foi também nesta aula que comecei a utilizar uma outra estratégia que, a 

meu ver, foi bem-sucedida. Sempre que os discentes tiveram um comportamento 

que perturbava a aula, mandava-os sentar e só os deixava jogar quando 

permaneciam em silêncio. O que aconteceu foi que os alunos perdiam tempo útil 

de aula e assim, sempre que surgia uma situação de potencial confrontação ou 

que poderia despoletar comportamentos disruptivos para a aula, os alunos 

anteviam a situação e evitavam-na. As aulas tornaram-se, assim, cada vez mais 

ricas em aprendizagem e os alunos progrediram mais rápida e eficientemente. 
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4.2.Área 2 – Participações na escola e relações com a comunidade. 

 Esta área diz respeito a todas as tarefas realizadas, essenciais à minha 

integração na comunidade educativa, enquanto estudante estagiária. Tem em 

vista a exploração da ligação entre a comunidade escolar e o meio envolvente.3 

Pretende-se que o estudante estagiário “seja capaz de envolver-se nas 

atividades que ultrapassam o âmbito da lecionação da turma que acompanha, 

tornando-se uma pessoa promotora de sinergias entre a escola e o meio” (Batista 

& Queirós, 2015, p. 38).  

 Neste subcapítulo pretendo demonstrar a importância do trabalho 

coletivo, efetuado por todo o núcleo ao longo do ano letivo e também referir as 

atividades que foram realizadas e se tornaram fulcrais à minha evolução. 

 Tudo o que realizamos em núcleo foi fundamental para nos integrarmos 

na escola e para mostrarmos o nosso papel e a nossa função, enquanto 

professores estagiários. Todas as atividades realizadas foram fundamentais 

para prover a cooperação entre alunos e desenvolver valores como a superação, 

o espírito competitivo e o fair-play, alguns dos valores que estiveram intrínsecos 

a tudo o que realizamos na escola.   

  

                                                           
3 Matos, Z. (2014) Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 
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4.2.1.A união do núcleo e da comunidade educativa.  

 Eu e os meus colegas do núcleo descobrimos, no verão, que juntos 

formaríamos o núcleo de estágio da Escola Secundária João Gonçalves Zarco. 

Foi muito vantajoso e uma informação bastante positiva e que nos trouxe alguma 

tranquilidade, num período tão stressante como o que se avizinhava. O facto de 

já nos conhecermos foi fulcral à nossa descontração e ao nosso sucesso 

conjunto.  

 Desde o início do mestrado que nos fomos tornando excelentes colegas, 

quer no nível afetivo quer no que diz respeito à questão do trabalho em equipa, 

permitindo que dessa forma todo o nosso ano de estágio decorresse mais 

tranquilamente pois o suporte de apoio era forte e consistente. As 

particularidades de cada um e o respeito que temos uns pelos outros permitiram 

que, as tarefas propostas fossem realizadas da melhor forma possível, sem 

grandes desentendimentos e faltas de concordância, que, apesar de tudo, são 

naturais e benéficas. 

Ao longo do estágio, o cenário foi semelhante. É certo que à medida que 

este processo de aprendizagem ia decorrendo, o grau de exigência para atingir 

bons resultados ia aumentando e as tarefas em grupo tornavam-se mais 

frequentes. Estas fases levaram a discussões e desabafos inevitáveis e por 

vezes bastante ansiogénicos. A partir do momento em que trabalhamos com 

pessoas e temos que lidar diariamente com elas, é natural que existam 

desentendimentos, pois nenhum ser humano é igual a outro, e cada um tem a 

sua forma de ser e o seu modo de pensar. Estas relações afetivas tornaram-se 

então fulcrais para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas e futuros 

profissionais pois, com os outros, podemos enriquecer todo o nosso reportório e 

crescer com eles.  

Nós, enquanto núcleo, conseguimos lidar com a fadiga física e cognitiva 

que fomos sentindo, evitando descarregar as nossas frustrações uns nos outros. 

Dividimos e partilhamos tarefas sem grandes divergências e assim conseguimos 

trabalhar naturalmente. 
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Desde o momento da nossa entrada na escola, fomos acarinhados e bem 

recebidos por toda a comunidade educativa. Fomos, desde logo, convidados a 

participar no lanche da escola, dirigido para todos os professores, no qual nos 

sentimos integrados e reconhecidos pelos demais docentes. 

Considero que fomos uma grande equipa e que todos os processos que 

passamos juntos foram cruciais para fortalecer a nossa amizade e para 

conseguirmos ter um maior sucesso nesta fase tão importante para nós. Penso 

que esta nossa união era visível e contribuiu em muito para a nossa atuação 

positiva na comunidade escolar.  

Conquistámos uma proximidade com o grupo disciplinar de Educação 

Física que permitiu retirar um maior número de vivências e opiniões para a nossa 

construção pessoal e profissional.  
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4.2.2.Atividades realizadas. 

 O nosso núcleo de estágio foi sempre um grupo prestável, disponível e 

recetivo a todas as tarefas propostas pelo grupo disciplinar. Através das rotinas 

organizativas de cada um, conseguimos disfrutar de todas as atividades e 

processos que nos fizeram envolver na comunidade escolar.  

  Ao longo do ano letivo participamos em diversas tarefas do plano anual 

de atividades, dinamizadas pelo grupo disciplinar de Educação Física, nas quais 

aprendi imenso enquanto pessoa e profissional. 

 Durante todo o ano letivo fizemos o acompanhamento dos treinos de 

Desporto Escolar (DE), com a equipa de Badmínton, e também da direção de 

turma da nossa professora cooperante. Nos treinos tínhamos a função de auxiliar 

o professor responsável, intervindo, sempre que necessário, e corrigindo os 

alunos nos momentos oportunos. Tivemos, também, alguns momentos em que 

fomos nós a orientar o treino, a pedido do professor. Estas tarefas permitiram 

que ganhássemos mais autonomia e que tivéssemos um maior contacto com os 

alunos. Ajudou-nos também a melhorar as nossas capacidades e competências 

técnico-táticas relativas à modalidade de badmínton pois para além de termos 

tido um número de aulas elevado destinado exclusivamente à mesma, retiramos 

conceções, vivências e exercícios diversos de um outro professor da escola que, 

naturalmente, tem uma forma diferente de lecionar e isso ajuda a alargar o nosso 

leque de conhecimentos.  

 A direção de turma foi uma tarefa bastante preponderante no nosso ano 

de estágio. Foram tarefas realizadas em núcleo onde, em conjunto com as 

orientações da professora cooperante, acompanhamos e procedemos ao 

tratamento de faltas dos alunos, à organização do dossier de turma, ao 

atendimento dos encarregados de educação, à preparação de reuniões, à 

realização dos sumários relativos a cada dia. Estas tarefas são essenciais para 

dar conhecimento aos pais de todo o processo escolar dos filhos, isto porque, 

uma das funções do diretor de turma passa por estas questões administrativas, 

estabelecendo uma ponte de ligação entre os professores, os alunos, os 
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encarregados de educação e a direção da escola (Ministério da Educação, 

2008). 

 Todo o núcleo esteve envolvido no corta-mato escolar, que teve um 

grande sucesso e uma participação massiva por parte da comunidade escolar. 

Neste evento ficamos incumbidos de realizar o aquecimento para a atividade, 

onde fizemos uma pequena sessão de aeróbica que motivou os alunos, 

concebendo um espírito festivo aliado à competitividade existente. Estivemos 

também envolvidos nos Torneios Concelhios, nas modalidades de atletismo e 

badmínton, que foram aquelas com as quais ficamos responsáveis juntamente 

com a professora cooperante e o professor responsável pelo desporto escolar. 

Estive também presente nas finais de futsal e voleibol. Apesar de não ser 

elemento ativo e não ter tarefas específicas, quis demonstrar a minha estima 

pela escola e vontade de a apoiar em todos os momentos. A presença em 

momentos de escola não letivos é importante quer para nós quer para os outros. 

O facto de nos verem interessados na participação da escola em diversas 

atividades faz com que, na minha opinião, que nos vejam de uma forma diferente 

do que meros estagiários que vieram cumprir a última tarefa da sua formação. 

Com esta oportunidade que nos foi fornecida, consegui disfrutar em pleno de 

tudo o que a escola pode oferecer, quer a nível pedagógico quer a nível social, 

e conheci pessoas que me marcaram e que certamente tiveram um papel 

fundamental na minha construção, progressiva, enquanto pessoa e profissional.   

 Considero relevante incluir, no relatório do meu percurso pedagógico, 

uma aula que tive e que foi, não só diferente de todas as outras mas também 

marcante na minha postura de docente e fundamental para a minha 

aprendizagem. Tive a oportunidade de, numa das minhas aulas, vigiar um teste 

intermédio. Aparentemente pode não parecer um momento importante no 

estágio e no percurso de um professor estagiário. Enquanto estagiária consegui 

vincar mais a minha presença e mostrar-me mais aos alunos. Alguns nunca me 

associaram a uma professora, devido à nossa proximidade de faixas etárias 

possivelmente, e com esta tarefa ficaram a ver-me como tal. A minha postura foi 

um pouco diferente, visto que não poderia existir qualquer tipo de interações 
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verbais e físicas, tentei estar descontraída para que os alunos também o 

estivessem mas também um pouco mais rígida pois tinha receio em que os 

alunos não respeitassem as diversas regras de realização de um exame. Admito 

que não é uma função que me agrade muito, pois o que gosto é de interagir com 

os alunos e de estar em atividade com eles, mas considerei uma tarefa 

interessante e enriquecedora no meu percurso formativo.  

 De acordo com as normas orientadoras do estágio4 e com o intuito de 

promover pelo menos uma ação, no âmbito das atividades desportivas, que 

facilite não só a integração e a sociabilização dos alunos, como, também, 

promova sinergias com a comunidade (p.7), o núcleo organizou uma atividade 

para todos os alunos da escola, desde o ensino básico ao ensino secundário, 

intitulada de Zarcolímpica.  

 Sendo 2016 o ano dos Jogos Olímpicos, surgiu a ideia de produzir um 

pequeno programa do mesmo. O convite da ginasta olímpica Zoí Lima, a 

construção da tocha olímpica, da bandeira, da realização de uma cerimónia de 

abertura e cerimónia de encerramento, foram elementos inseridos no nosso 

programa e que tiveram bastante impacto na comunidade educativa. Foi visível 

o meu contentamento, o dos meus colegas e da professora cooperante quando 

nos apercebemos que uma grande mancha da escola estava presente na 

cerimónia de abertura da nossa atividade.  

 A planificação desta atividade foi bastante complexa e exaustiva, desde a 

inscrição dos alunos, à construção dos diversos materiais necessários como 

boletins de jogo, credenciais, diplomas de participação, medalhas, entre muitos 

outros. Foi uma tarefa que exigiu, ao núcleo, um elevado grau de 

comprometimento e disponibilidade.  

 Felizmente, no dia da atividade, contamos com o apoio dos professores 

de Educação Física nas diversas modalidades existentes e da turma do curso 

profissional de técnico de apoio à gestão desportiva que fizeram um excelente 

                                                           
4 Matos, Z. (2014) Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 
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trabalho nas questões organizativas dos diferentes espaços, do som e da 

alimentação.  

 Esta atividade tinha como objetivo promover a atividade física e as 

relações sociais entre discentes e docentes. Penso que conseguimos causar 

impacto em toda a comunidade escolar e deixar a nossa marca, enquanto núcleo 

de estágio de 2016, na escola e nos indivíduos que a frequentam. Esperamos 

que esta atividade não seja esquecida e tenha tido impacto ao ponto de ser 

repetida consoante os jogos olímpicos.  

 Para terminar, tivemos um último momento de partilha de vivências 

diferentes com o grupo disciplinar de Educação Física, com os alunos e com 

alguns docentes de outras disciplinas – ida ao Parque Aquático de Amarante. 

Foi um dia completamente diferente do habitual. No meu caso em específico, 

partilhei experiência com os meus alunos em contexto fora de aula, tive uma 

personalidade ainda mais descontraída e mais próxima daquilo que sou fora do 

contexto profissional e participei com eles em algumas atividades do parque. 

Tive também a oportunidade de estar ainda mais próxima do grupo de docentes 

da escola e com eles viver momentos de diversão únicos e que ficarão gravados 

na minha memória.    

 Como levávamos à nossa responsabilidade os alunos da escola, eu e a 

professora que íamos na carrinha com alunos do 7º e 8º anos optamos por dividir 

a responsabilidade por cada uma de nós as respetivas turmas. Fiquei um pouco 

receosa pois, com tanta gente no parque, poderia acontecer algo fora do meu 

controlo. Para que tentasse da melhor forma manter o controlo das turmas, 

combinei com alunos, horários específicos, num local pré-definido para que, ao 

longo do dia, fosse tendo conhecimento de que tudo estava bem. A atividade 

correu muito bem, tivemos comentários bastante positivos dos alunos e 

restantes professores.  

Retirei deste dia a experiência de estar responsável por discentes num 

espaço bastante amplo, onde criei estratégias que, a meu ver, foram positivas e 

eficazes.  
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Todas estas atividades supracitadas, realizadas no contexto do estágio, 

foram fulcrais para o início da construção da minha identidade profissional e para 

começar a ganhar noções de tudo o que envolve a profissão docente e do quão 

gratificante é, o trabalho com jovens e a partilha de experiências com docentes 

de outras disciplinas. 
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4.3.Área 3 – Desenvolvimento profissional. 

 Esta área descreve todas as experiências e vivências, que 

complementaram as minhas competências individuais no decurso do Estágio 

Profissional.5 É requerido ao estudante estagiário que “desenvolva a sua 

competência profissional, numa lógica de procura permanente do saber, através 

da reflexão, investigação e ação” (Batista & Queirós, 2015, p.39).  

 Estas tarefas são fundamentais para a construção da minha identidade 

profissional e para incrementar as minhas potencialidades como futura docente.  

 Defendo que, para nos desenvolvermos quer no sentido pessoal, quer no 

sentido profissional, não podemos ficar parados e realizar apenas aquilo que nos 

é fornecido e que temos direito, como o realizar do estágio e de todas as tarefas 

que nos são solicitadas. Todos os extras são fulcrais à nossa formação. O 

trabalho de casa é igualmente importante para que consigamos ter sucesso nas 

nossas aulas e no nosso futuro enquanto profissionais.  

Assim, neste capítulo refiro todas as tarefas extras, fundamentais para a 

construção da minha identidade profissional e para incrementar as minhas 

potencialidades como futura docente, que realizei ao longo do meu ano de 

estágio. 

                                                           
5 Matos, Z. (2014) Normas Orientadoras do Estágio Profissional do ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 
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4.3.1.Importância das formações complementares. 

 O início da formação de professores desponta com a formação inicial à 

qual os estudantes são sujeitos, sendo esta, segundo Amado (2012, p.707) “o 

princípio de um longo caminho a percorrer”. É certo que a formação inicial deve 

ser entendida como o arranque da nossa carreira enquanto futuros docentes, 

tendo esta um forte impacto na construção da nossa identidade, mas não deve 

ser única na construção do futuro docente (Amado, 2012).  

Estarmos em constante aprendizagem é essencial ao nosso progresso 

enquanto seres humanos e seres profissionais. “A formação continuada 

promove o desenvolvimento profissional do professor e influencia a sua prática 

pedagógica” (Ferreira et al., 2015). 

 Apesar da formação inicial, fornecida no estabelecimento de ensino 

através de todas as matérias lecionadas e o estágio profissional, ser fundamental 

à construção primária dos conhecimentos e das competências do futuro 

professor, é impreterível a procura por novos saberes e desafios para 

complementar lacunas individuais.  

O docente não deve conduzir a sua prática de ensino sempre da mesma 

forma, sem ter em conta os diferentes contextos que está inserido, os diferentes 

alunos e os diferentes imprevistos que vão surgindo. Em alguns casos, a 

formação inicial não é suficiente para dar resposta a todas as situações que 

surgem, no momento do planeamento e no decorrer da sua prática pedagógica. 

O que nos é ensinado abrange a generalidade dos alunos e não casos 

particulares como o saber lidar no imediato com alunos com formas de ser 

excêntricas, por exemplo. Desta forma, ter uma formação contínua e 

complementar, torna-se fundamental para aperfeiçoarmos as nossas práticas e 

a nossa ação pedagógica. Em alguns momentos da nossa formação inicial 

podem existir diversas lacunas que a meu ver são fundamentais e que, com 

atividades externas possam ser corrigidas. Por exemplo, algo que a meu ver 

sinto necessidade de aprender mais, tem a ver com as questões do saber lidar 

melhor com as particularidades de ser, inerentes a uma criança, isto porque, 
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colocando em prática, nos treinos e mesmo em algumas situações de aula não 

entendo o motivo de determinados comportamentos indisciplinares dos jovens, 

que em muitas situações necessitam de uma maior atenção e uma entrega mais 

profunda. 

 Na nossa formação inicial, estas questões do saber lidar com os jovens, 

não são um tema muito aprofundado, apesar de ficarmos com noções de 

extrema importância como o desenvolvimento de uma criança e os seus estádios 

de desenvolvimento, mas penso que devo ir mais além com este tema se quero 

realmente ter um maior sucesso nas minhas práticas futuras.  

É igualmente importante o realizar de formações externas, noutras áreas 

do saber, que podem não ter uma implicação direta com a nossa prática de 

ensino nas escolas por serem, por exemplo, demasiado especializadas numa 

determinada área, mas que, de certo modo, acabam por ter implicações em 

termos cognitivos que ampliam a nossa cultura desportiva. Assim, conseguimos 

ter um maior impacto nos alunos com inúmeros exercícios e diferentes desafios 

que podemos trazer para as aulas e sermos mais eficazes e eficientes nas mais 

diversas situações. 

No meu caso em específico, a formação que estou a frequentar de grau II 

de treinadora de ginástica acrobática, ao mesmo tempo que realizei o mestrado, 

apesar de não estar intimamente ligada à minha prática em educação física, 

considero fundamental à minha construção enquanto profissional, pois permitiu 

que alargasse os meus conhecimentos e adquirisse diferentes técnicas e 

atividades lúdicas fundamentais nas minhas atletas e que tiveram bastante 

utilidade com os meus alunos.  

Apliquei, nas aulas que lecionei de ginástica, alguns jogos diferentes 

daqueles que os alunos costumavam ser alvos e instruí diferentes feedbacks, 

correções e modos de realização, que permitiram que eles adquirissem, de uma 

forma eficaz, competências físicas para a execução de diversos elementos. 
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4.3.2.Vivências e tarefas formativas. 

 Ao longo do estágio profissional, fomos sujeitos a diversas tarefas e 

vivências que me marcaram enquanto pessoa, profissional e que se tornaram 

essenciais ao meu crescimento.   

 O estágio na escola não é um mero espaço onde se colocam em prática 

todos os conhecimentos, onde se realizam planos de aula e não está circunscrito 

apenas ao lecionar aulas a uma turma. É muito mais! Sendo um espaço 

destinado à nossa formação, é um momento que, para além de nos permitir 

colocar todos os nossos saberes em prática, exige uma procura constante de 

novos conhecimentos, trabalho contínuo e perseverante para que a nossa 

prática pedagógica tenha uma evolução e seja marcante tanto para nós, 

estagiários, como para os nossos alunos.  

 Durante este ano letivo, para além do planeamento prévio relativo à 

construção dos planos de aula, do lecionar das mesmas, de todas as reflexões 

realizadas aula após aula e de todas as tarefas respeitantes ao estágio, 

concretizei percursos fundamentais há minha formação. As pesquisas que 

realizei foram constantes e essenciais para que a minha prática, a minha 

disponibilidade e descontração nas aulas fosse melhor e cada vez maior. 

 No início do ano letivo, optei por utilizar um pequeno caderno que me 

acompanhava todos os dias e fiz dele o meu diário de bordo. Escrevia tudo aquilo 

que me ia acontecendo no decorrer de estágio, desde as aulas, às suas 

planificações, às tarefas realizadas, aos problemas que surgiam, às reuniões 

que estava presente, entre outros. Foi um caderno que considerei fundamental 

e que me auxiliou na resolução de alguns problemas iniciais do meu percurso. 

Para mim, era o instrumento que considerava essencial para a minha formação. 

Mas, à medida que o tempo foi passando, comecei a realizar as reflexões de 

aula para anexar ao portfólio, atas das reuniões, relatórios de atividades 

realizadas e das unidades didáticas lecionadas. Quando o trabalho começou a 

acumular, senti a necessidade de optar apenas por um modo de expor os meus 

pensamentos, observações e análises porque, a meu ver, quando começamos 
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a realizar algo apenas como uma tarefa a cumprir não nos estamos a 

desenvolver enquanto pessoas e futuros profissionais. Escrever duas vezes 

informação semelhante em locais diferentes, não trazia vantagens. Dessa forma, 

o meu diário de bordo foi deixado um pouco de parte e comecei a utilizar todos 

os outros documentos escritos por mim e a anexá-los num local onde coloquei 

todos os processos que acompanharam o meu estágio profissional – na dropbox, 

onde construí progressivamente o meu portfólio.  

 Agora, que terminei o estágio, admito que esta minha decisão não foi 

totalmente acertada. Enquanto que, no caderno que adotei como diário de bordo 

não me preocupava muito com a forma de escrever mas sim com o conteúdo 

que lá inseria, nas reflexões das aulas e das unidades didáticas já tinha que ter 

preocupação com essas questões pois sabia que eu não ia ser a única pessoa 

a lê-las e a analisá-las. Dessa forma, e se pudesse voltar atrás no tempo, 

continuaria a utilizar o meu caderno para escrever apenas aqueles momentos 

mais marcantes e que foram fulcrais à minha progressão enquanto futura 

professora de Educação Física, que podem não ser tão visíveis nas minhas 

reflexões.  

 Tal como supracitei, ao longo de todo o meu percurso enquanto estudante 

estagiária, fui construindo o meu portfólio de estágio, na dropbox. Foi uma 

escolha de todo o núcleo que a meu ver, foi bastante acertada porque é uma 

plataforma onde podemos ir construindo de forma progressiva e onde a 

professora cooperante podia ir analisando, dando as suas opiniões que ficavam 

gravadas automaticamente. Foi então, o modo mais eficaz de partilharmos 

documentos, individuais e coletivos, e organizarmos todo o nosso percurso.  

Para a construção do mesmo foi necessária bastante organização para 

que nunca se tornasse confuso e que, com o acumular dos trabalhos e tarefas 

nada fosse esquecido e não constasse no mesmo.  

 Com organização constante, o meu portfólio estava continuamente 

atualizado. Cumpri sempre os prazos de entrega, realizei diariamente as 

reflexões e fui colocando-as à medida que iam sendo feitas. Isso permitiu que 
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nunca fossem esquecidas e assim, sempre que a professora cooperante 

entendesse observar e analisar os portfólios eu não tinha qualquer receio de que 

algo falhasse. A minha constante organização permitiu que nunca deixasse 

acumular trabalho e que consequentemente tivesse qualidade nas tarefas 

realizadas.  

 Em meados do 1º Período tivemos que realizar o nosso Projeto de 

Formação Inicial (PFI) que funcionou como uma introspeção de tudo aquilo que 

eu esperava relativamente ao estágio profissional que assumi como uma 

excelente ferramenta para identificar as minhas potencialidades e dificuldades 

iniciais. Foi um trabalho que exigia algum rigor pois foi extremamente útil para a 

construção deste meu relatório final pois, foi possível confrontar as minhas 

expectativas iniciais com a realidade em que me encontrei e com as posteriores 

reflexões relativas à minha prática.  

 Fazia também parte do nosso plano no percurso do EP, a concretização 

de um estudo de investigação-ação. Decidimos, em núcleo, envolvermo-nos 

num projeto, organizado por um professor de Educação Física da escola e um 

estudante de Medicina, a que se deu o nome de FitZarco que o descrevo no 

capítulo seguinte.  

 Através deste projeto, consegui marcar a minha presença na escola e 

deixar a minha marca, fora do contexto das aulas. Permitiu que conhecesse mais 

alunos e que os marcasse de forma positiva e, juntamente com os meus colegas, 

trouxemos-lhes vantagens para o seu futuro consciencializando-os para práticas 

mais ativas e estilos de vida mais saudáveis. Apesar de este projeto estar mais 

ligado às questões da saúde, é também importante realçar alguns valores que 

os alunos foram adquirindo e que lhes permitiram uma alteração significativa no 

seu dia-a-dia, como por exemplo o sentido de comprometimento, neste caso pela 

atividade física regular e uma alimentação mais saudável, e também o sentido 

de superação, onde todos queriam dar o máximo de si e treino após treino, 

queriam alcançar marcos maiores. Foi gratificante observar o crescimento deles 

e vê-los a optarem por melhores estilos de vida.  
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 Foi-nos também incumbida a tarefa da realização do relatório de estágio 

que teve como objetivo fazer um balanço do meu ano de estágio onde narrei 

todos os momentos que foram fundamentais e que me marcaram enquanto 

pessoa e futura docente.  

 Para terminar, reforço a ideia de que o estágio é um espaço de 

aprendizagem constante e contínua onde todas as nossas conceções, 

experiências e vivências são fundamentais para nos tornarem seres e 

profissionais cada vez melhores e completos.  
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4.3.3.Estudo: Satisfação com a imagem corporal em alunos com 

excesso de peso e obesidade integrados no projeto FitZarco. 

Estudante Estagiária: Ana Catarina Ferreira 

Orientador: Professor Doutor José Mário Cachada 

Resumo 

O excesso de peso e obesidade são cada vez mais frequentes nos dias de hoje 

e o modo como as pessoas lidam com a mesma e como se sentem no seu 

próprio corpo é um tema com grande interesse. Com esta pesquisa, com o 

desígnio de perceber o modo como os alunos se sentiam com o seu corpo, 

pretendeu-se analisar se o exercício físico tem influência na satisfação da 

imagem corporal dos discentes. Assim, através do questionário “Satisfação com 

a Imagem Corporal” de Raust-Von (1989) traduzido e adaptado por Vasconcelos 

Raposo (2004), o objetivo foi comparar os resultados no momento inicial do 

projeto e no fim do mesmo, passados 2 meses de prática. A amostra foi 

constituída por 22 discentes. Foram avaliados o peso e a altura, numa fase 

inicial, de 288 alunos de 11 turmas diferentes (5 de 10º ano, 3 de 11º ano, 3 de 

12º ano), de onde foram considerados para o estudo apenas aqueles que se 

encontravam com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 25. Este 

projeto surgiu então, com o propósito de ajudar os alunos com excesso de peso 

e obesidade, da escola João Gonçalves Zarco, na tentativa de perda de peso 

através de um programa de treino funcional, de intensidade vigorosa, 3 vezes 

por semana. No final do projeto não foi possível fundamentar a influência que o 

exercício físico pode ter sobre a satisfação com a imagem corporal dos 

participantes, ainda que em alguns dos itens tenha havido alterações evidentes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: EXCESSO DE PESO. IMAGEM CORPORAL. 

OBESIDADE. PERDA DE PESO. SATISFAÇÃO.  
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Abstract 

Overweight and obesity are becoming more and more frequent these days, and 

how people deal with it and how they feel in their own body is a topic with great 

interest. With this research, to understand how students felt with their bodies, it 

was intended to examine whether exercise affects the students’ satisfaction of 

their own body image. Thus, using the questionnaire "Satisfaction with body 

image" from Raust-Von (1989), translated and adapted by Vasconcelos Raposo 

(2004), the objective was to compare the results we had at the beginning and 

after 2 months of sports practice. The sample was composed by 22 students. At 

an early stage, we measured the height and weight of 288 students from 11 

classes (of which 5 classes from 10th grade, 3 from 11th and 3 from 12th grade). 

Of these students, we considered only those who had a Body Mass Index (BMI) 

greater than or equal to 25. This project then emerged with the purpose of helping 

students with overweight and obesity from João Gonçalves Zarco School, in an 

attempt to make them lose weight through a functional training program, 

exercising 3 times a week at an high-intensity pace. At the end of the project it 

wasn’t possible to notice the influence that exercise can have on satisfaction with 

body image of the participants, although in some of the items have been evident 

changes. 

 

KEYWORDS: OVERWEIGHT. BODY IMAGE. OBESITY. WEIGHT LOSS. 

SATISFACTION. 
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Introdução 

O número de crianças e adolescentes, com excesso de peso e obesidade, 

é cada vez mais alarmante e é fulcral que se intervenha nestas idades para que 

o futuro dos jovens seja possível e com qualidade. Segundo descrito no Diário 

da República (2005), a obesidade é uma doença crónica, com génese 

multifatorial, que requer esforços continuados para ser controlada, constituindo 

uma ameaça para a saúde e um importante fator de risco para o 

desenvolvimento e agravamento de outras doenças.  

O número de registos e a gravidade dos casos assinalados com esta 

doença, considerada a epidemia do século XXI, torna-se uma preocupação 

constante e crescente, a nível mundial, sendo impreterível a intervenção sobre 

este domínio (Mendes et al., 2014). Em muitos casos é praticamente impossível 

não pensar em como é que conseguem, nestas idades, chegar a um ponto em 

que a intervenção é bastante difícil e onde o processo é certamente longo.  

É cada vez maior o interesse em refletir no modo como os jovens 

adolescentes se viam e qual a perceção que tinham sobre a sua imagem corporal 

pois só assim é que conseguiria perceber o porque de eles se deixarem ir até ao 

extremo do seu peso. Será que eles têm noção de como são? Estarão satisfeitos 

com a sua imagem corporal? 

Antes de iniciar o projeto, foi fundamental conhecer a noção de satisfação 

com a imagem corporal. Esta, defendida também Vasconcelos-Raposo et al. 

(2004, p.46), “deve ser entendida como o produto das perceções conscientes e 

inconscientes, das atitudes e dos sentimentos relativos ao corpo e ao longo do 

ciclo de vida”, sendo particularmente significativa no período da adolescência, 

grupo social mais afetado por campanhas relativas ao culto do corpo e à ideia 

de um corpo ideal. É neste período onde ocorrem diversas alterações físicas e 

fisiológicas onde os jovens têm que aprender a se adaptarem a elas 

(Vasconcelos-Raposo et al., 2004).  

Anastácio e Carvalho (2006), completam e reforçam ainda as ideias 

supracitadas, afirmando que o atual conceito de Saúde considera que é 
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fundamental para que sejam desenvolvidas competências de ação favoráveis ao 

bem-estar pessoal e de terceiros se os indivíduos tiverem uma positiva 

autoestima e imagem corporal. Acrescenta ainda Vasconcelos-Raposo et al. 

(2014), que esta última “pode ser concebida como positiva, negativa e neutra” 

(p.17).  

 A imagem corporal é um tema bastante importante e significativo na 

adolescência devido a todas as mudanças e alterações morfológicas e 

fisiológicas que surgem neste período (Anastácio & Carvalho, 2006). Pretende-

se com este estudo entender se existe influência do exercício físico com a 

satisfação da imagem corporal. Defendem Pedrosa e Rodrigues (2011), que o 

exercício físico regular traz inúmeros benefícios e que “a atividade física melhora 

o desempenho, o metabolismo e a constituição física, tanto no indivíduo são 

como na doença” (p. 273). 

 Perante esta realidade, surgiu o projeto FitZarco, coordenado por um 

professor da ESJGZ e por um estudante de Medicina que contou com a nossa 

colaboração, estudantes estagiários, com alunas do mestrado de Atividade 

Física e Saúde da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, com uma 

professora da mesma instituição ligada ao treino em ginásios e por fim com 

enfermeiras responsáveis pela recolha de sangue, realizada no momento de 

avaliação inicial dos alunos e no final.   

 Através de um programa de treino com frequência mínima de três treinos 

semanais de exercício físico de intensidade vigorosa, com aplicação do treino 

funcional, pretendeu-se que os alunos selecionados conseguissem perder peso 

num espaço de 2 meses, através do exercício físico e de uma alimentação 

saudável e equilibrada mas também que adquirissem hábitos de vida saudáveis 

para que no futuro se tornem indivíduos ativos e saudáveis.  

 A intervenção sobre este projeto esteve ligada à satisfação, e à sua 

possível alteração, com a imagem corporal dos jovens. 

 São diversos os autores que fundamentam a existência de uma 

correlação positiva entre o exercício físico e o aumento da satisfação com a 
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imagem corporal. Ciampo et al. (2010), defendem que a prática de exercício 

físico é efetivamente relevante para a melhoria da perceção e aceitação corporal. 

Fox (1999), acrescenta que este é importante para a satisfação com a imagem 

corporal visto ser indispensável à perda de massa gorda e na redefinição do 

corpo. Igualmente, reforçam Vasconcelos-Raposo (2014) e Sokmen et al. 

(2015), a existência de uma influência positiva da prática de atividade física na 

satisfação com a imagem corporal dos indivíduos.   

Tendo por base a literatura acima descrita, o objetivo do estudo 

investigação-ação está assente na análise da satisfação corporal de alunos com 

excesso de peso e obesidade e perceber se esta é influenciada pelo exercício 

físico. 
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Metodologia 

 Participantes 

 O projeto foi direcionado para os alunos do ensino secundário da Escola 

Secundária João Gonçalves Zarco, em Matosinhos.  

 De entre 288 alunos, onde foram avaliados os seus dados 

antropométricos, peso e altura, foram selecionados 49 alunos que preenchiam 

os requisitos de excesso de peso e obesidade com IMC superior ou igual a 25. 

Após esta primeira seleção e a entrega das autorizações aos Encarregados de 

Educação, ficaram definitivamente 34 alunos, constituindo assim a amostra de 

estudo, do projeto FitZarco (anexo III).  

 Após a análise e tratamento dos dados retirados (Figura 1), verifica-se 

que 49 alunos (17%) se encontram, segundo a Direção Geral da Saúde de 

acordo com o Programa Nacional de Combate à Obesidade (2005), dentro dos 

índices de excesso de peso/obesidade, como se pode verificar no quadro abaixo 

(quadro 1). 

Quadro 1 – Classificação da obesidade no adulto em função do IMC e risco de comorbilidades. 

Figura 1 – Índice de massa corporal dos alunos do ensino secundário. 
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Atualmente esta percentagem pode considerar-se um dado preocupante. 

O excesso de peso/obesidade tem vindo a aumentar, fundamentalmente em 

idades mais jovens. De acordo com os dados retirados, 37% dos alunos com 

excesso de peso/obesidade são do 11º ano, outros 37% do 12º ano, e 26% são 

do 10º ano (Figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

De um modo mais aprofundado, dos alunos com excesso de peso 27% 

são do 10º ano, 34% do 11º ano e 39% do 12º ano (Figura 3). Dos alunos com 

obesidade grau I, 33% são do 11º ano e 67% do 12º ano (Figura 4). Por fim, os 

alunos com obesidade grau II são do 10º ano (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Alunos com excesso de peso/obesidade. 

Figura 3 – Alunos com excesso de peso. 
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Para o estudo propriamente dito, o preenchimento dos questionários para 

conhecer a satisfação com imagem corporal dos discentes e saber se esta se 

alterava ao fim de 2 meses de aplicação, apenas 29 alunos procederam à sua 

realização, numa fase inicial. Na aplicação posterior do mesmo, somente 22 

alunos preencheram pois foram os únicos que assumiram o compromisso dos 

treinos e a responsabilidade em voltar a preencher o questionário, quando 

solicitado. Para efeitos de estudo, considerou-se apenas o grupo de indivíduos 

que responderam às duas fases do preenchimento do questionário. Esses 

mesmos alunos foram os que, assumiram ativamente a sua presença em todos 

os treinos propostos.   

 

 Instrumentos utilizados  

 Para avaliar a satisfação que tinham relativamente ao seu corpo, foi 

utilizado o questionário “Satisfação com a Imagem Corporal” de Raust-Von 

(1989) traduzido e adaptado por Vasconcelos Raposo (2004) (Anexo IV). Este é 

constituído por 30 itens, onde cada um deles tem 5 categorias classificativas: 1 

– Não Gosto, 2 – Gosto Pouco, 3 – Gosto, 4 – Gosto bastante, 5 – Gosto muito. 

O aluno fez corresponder uma categoria a cada um dos itens, no fim somaram-

se as categorias. Quanto mais elevado fosse esse valor, melhor os alunos se 

sentiam consigo mesmo. Cada um dos itens era referido a diferentes partes do 

corpo sendo que os itens 29 e o 30 não se tratavam de partes corporais 

específicas mas sim de aspetos mais gerais: altura e volume corporal. 

Figura 4 – Alunos com obesidade grau I. Figura 5 – Alunos com obesidade grau II. 
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 Procedimentos estatísticos  

 Antes do momento de entrega dos questionários, e como se tratava de 

um projeto a ser aplicado à escola, foram realizadas diversas tarefas para a 

caracterização da amostra e para dar início à aplicação prática do mesmo. Foi 

pedido a cada um dos professores de Educação Física das respetivas turmas 

que recolhessem os dados relativos à altura e peso dos alunos para que o núcleo 

de estágio procedesse ao cálculo do índice de massa corporal dos discentes. 

Para avaliar o IMC recorreu-se à fórmula peso/ altura2 expresso em Kg/m2. A 

classificação dos alunos com excesso de peso e obesidade foi tida em conta, 

segundo a Direção Geral da Saúde de acordo com o Programa Nacional de 

Combate à Obesidade (2005). Para a medição do peso foi utilizada uma balança 

e para a medição de altura, uma fita métrica.  

 No dia em que os alunos tiveram a sua avaliação inicial com os 

responsáveis pelo projeto, 4 de abril de 2016, foi entregue o primeiro 

questionário. Foi o momento adequado porque pôde contar-se com a presença 

de todos e ainda não tinham começado os treinos e por isso, estavam todos em 

igualdade de circunstâncias. Na semana de 6 a 10 de junho de 2016, onde foram 

realizadas as avaliações finais, foram entregues novamente os questionários, já 

no momento final do projeto.  

 Para proceder à análise dos dados, foi utilizado o programa SPSS 

Statistics 23 (tabelas no anexo V). Após a conclusão do estudo e a introdução 

dos dados no mesmo, procedeu-se à análise estatística dos questionários onde 

foram retiradas a média das respostas de cada um dos itens, onde o foco 

principal estava assente no item do volume corporal, pois para o estudo, apenas 

esta característica mais geral teve um maior interesse, sendo a única que 

fornece a ideia de como os alunos se sentem na generalidade com o próprio 

corpo. Por fim, e após a análise de ambos os momentos de entrega dos 

questionários foi observado se houve ou não um aumento nas pontuações das 

respostas dos alunos para ser possível corroborar com a literatura existente.   
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Apresentação e discussão dos resultados 

Relativamente ao primeiro questionário, a média de todos os itens foi de 

aproximadamente 2,71 o que indicou que a generalidade dos participantes se 

encontravam nos itens gosto pouco e gosto. Tal como é possível verificar no 

quadro 2, no primeiro momento, o item volume corporal, aquele que mais peso 

se decidiu atribuir por ser uma característica mais abrangente, teve uma média 

aproximada de 1,78, o que sugeriu um descontentamento geral dos participantes 

face ao seu volume, estando 81,9% nos itens não gosto e gosto pouco (quadro 

3).  

Após a aplicação dos 3 treinos semanais, durante 2 meses, e do 2º 

questionário constatou-se que a média de todos os itens passou para cerca de 

2,86 o que demonstrou que, apesar da existência de um ligeiro aumento 

relativamente ao primeiro questionário, a generalidade dos participantes 

continuou a permanecer entre os mesmos itens. O grau de satisfação com o 

volume corporal passou para uma média de 2,32, superior ao primeiro momento, 

sendo que 59,1% dos participantes se encontravam entre os itens não gosto e 

gosto pouco, menos 22,8% comparativamente ao primeiro questionário (quadro 

4).   

Pode verificar-se no quadro 2 a seguir ilustrado, o nível de significância 

existente entre os dois momentos de aplicação dos questionários, obtido através 

do teste de Wilcoxon.  

Observou-se que apenas 8 dos 32 itens presentes no questionário, uma 

pequena porção, tiveram uma ligeira diferença que se possa considerar 

significativa (p ≤ 0,05) nas respostas dos participantes nos dois momentos, 

dentro dos quais o volume corporal com uma significância de 0,016. Este 

aumento da satisfação com a imagem corporal em alguns dos itens, após os dois 

meses de prática, vão ao encontro da literatura existente, que afirma a influência 

positiva do exercício físico relativamente ao fator em causa.    
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Quadro 2 – Estatística descritiva e inferencial dos dois momentos de aplicação do questionário 

  

1º Momento 2º Momento 
Nível 

Significância 
(valor p) 

 

       ±  SD 
 

Min Máx 
 

       ±  SD 
 

Min Máx 

Cabelo 4,14 ± 0,77 3,00 5,00 3,82 ± 0,66 3,00 5,00 0,100 

Olhos 4,32 ± 0,78 3,00 5,00 3,86 ± 0,71 3,00 5,00 0,025* 

Sobrancelhas 3,23 ± 1,07 2,00 5,00 3,09 ± 0,97 1,00 5,00 0,500 

Pestanas 3,78 ± 0,81 3,00 5,00 3,77 ± 0,81 3,00 5,00 1,000 

Orelhas 3,41 ± 1,05 1,00 5,00 3,18 ± 1,22 0,00 5,00 0,449 

Nariz 2,77 ± 1,07 1,00 5,00 2,77 ± 0,92 1,00 5,00 0,850 

Boca 3,41 ± 1,18 1,00 5,00 3,27 ± 0,88 2,00 5,00 0,465 

Lábios 3,60 ± 1,22 3,00 5,00 3,59 ± 0,85 2,00 5,00 1,000 

Dentes 3,23 ± 1,19 0,00 5,00 3,45 ± 1,14 1,00 5,00 0,248 

Queixo 2,86 ± 0,99 1,00 5,00 2,82 ± 1,00 1,00 4,00 0,715 

Rosto 3,23 ± 0,92 1,00 5,00 3,41 ± 0,73 2,00 5,00 0,464 

Pescoço 3,09 ± 1,06 1,00 5,00 3,23 ± 0,92 1,00 5,00 0,564 

Braços 2,59 ± 0,91 1,00 4,00 2,77 ± 0,97 1,00 4,00 0,356 

Cotovelos 2,86 ± 0,83 1,00 4,00 2,91 ± 0,75 1,00 4,00 0,782 

Mãos 3,09 ± 1,06 1,00 5,00 3,14 ± 1,11 1,00 5,00 0,660 

Unhas das 
mãos 

2,91 ± 1,38 1,00 5,00 3,05 ± 1,21 1,00 5,00 
0,495 

Ombros 3,36 ± 0,95 1,00 5,00 3,05 ± 0,95 1,00 5,00 0,070 

Peito(ou seios) 2,95 ± 1,29 1,00 5,00 3,05 ± 1,09 1,00 5,00 
0,642 

Abdómen 1,95 ± 0,90 1,00 4,00 2,45 ± 0,91 1,00 4,00 0,049* 

Costas 2,14 ± 0,94 1,00 4,00 3,00 ± 0,98 1,00 5,00 0,002* 

Ancas 2,00 ± 1,02 0,00 4,00 2,91 ± 0,97 1,00 5,00 0,004* 

Nádegas 2,91 ± 0,87 1,00 5,00 3,14 ± 1,17 1,00 5,00 0,251 

Coxas 1,82 ± 1,05 0,00 4,00 2,59 ± 1,22 1,00 5,00 0,015* 

Joelhos 2,14 ± 0,89 1,00 4,00 2,55 ± 1,01 1,00 4,00 0,046* 

Pernas 2,09 ± 1,02 1,00 4,00 2,68 ± 0,99 1,00 4,00 0,018* 

Pés 2,59 ± 1,18 1,00 5,00 2,68 ± 1,32 0,00 5,00 0,790 

Unhas dos pés 2,32 ± 1,13 1,00 5,00 2,55 ± 0,96 1,00 4,00 
0,248 

Pele 3,05 ± 0,95 1,00 5,00 3,18 ± 0,85 1,00 5,00 0,477 

A minha altura 3,00 ± 1,38 1,00 5,00 3,27 ± 1,24 1,00 5,00 
0,249 

O meu volume 
corporal 

1,78 ± 0,87 1,00 4,00 2,32 ± 0,99 1,00 4,00 

0,016* 

Legenda: * p ≤ 0,05 (Wilcoxon test)      

�̃� �̃� 
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Colocando o foco no último item, volume corporal, pode-se afirmar o que 

a literatura indica, algo que faz sentido, à partida, pois a satisfação com a 

imagem corporal, com a perda de peso e a tonificação de toda a musculatura, 

deverá aumentar. Como afirmam Ciampo et al. (2010), com o reforço das ideias 

de Sokmen et al. (2015), o exercício físico é positivamente influente na satisfação 

com a imagem corporal.  

Apesar de grande parte dos itens não terem tido uma diferença 

significante, é possível analisar algumas alterações das médias dos itens entre 

os dois momentos. Intensifica e fundamenta no seu estudo, Vasconcelos-

Raposo (2014, p.25) “que existe uma relação significativa entre a atividade física 

e a satisfação com a imagem corporal (p = 0,026) ”. No estudo que foi 
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desenvolvido não pôde afirmar-se com a mesma segurança nem alicerçar tal 

afirmação. No entanto considera-se que não pode ser corroborado com a 

literatura existente pois o número e a diversidade de casos e o tempo de 

aplicação não foram suficientes para se chegar a conclusões fiáveis, 

comparativamente com o estudo de Vasconcelos-Raposo (2014), que tinha uma 

amostra de 201 participantes, um valor muito mais elevado que a amostra deste 

estudo. 

Os resultados obtidos e analisados sugerem, neste contexto específico, 

que o nível de significância do aumento da satisfação com a imagem corporal 

dos participantes após a prática, não foi substancial conforme o expectável e 

devidamente fundamentado na literatura existente, se tivermos em conta todos 

os itens. Mas, analisando o quadro 2 com maior rigor e se olharmos para todos 

os itens existentes é possível observar-se que existem alguns nos quais não são 

esperadas quaisquer alterações: cabelo, olhos, sobrancelhas, pestanas, orelhas, 

nariz, boca, lábios, dentes, queixo, cotovelos, mãos, unhas das mãos, pés, 

unhas dos pés, pele e a altura. Dessa forma, a atenção foi focada nos restantes 

itens que poderiam com os dois meses de prática sofrer algumas alterações: 

rosto, pescoço, braços, ombros, peito (ou seios), abdómen, costas, ancas, 

nádegas, coxas, pernas e o volume corporal.  

Retirados os itens que não tinham influência no estudo, é possível 

constatar-se, após a análise, que 11 dos 12 itens que mais impacto poderiam 

ter, tiveram alteração nas médias de satisfação e alguns deles foram 

significativamente diferentes entre os dois momentos (p ≤ 0.05), o que indica que 

34,38% dos itens sofreram alterações com a prática de exercício físico, tal como 

diversas evidências científicas defendem, que o exercício físico proporciona uma 

melhoria da imagem corporal (Hausenblas & Fallon, 2006).  

 

Conclusão  

 Como supracitado, após a conclusão do estudo pôde verificar-se que os 

resultados não apresentaram diferenças significativas no que diz respeito à 
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totalidade dos itens do questionário e dessa forma não pôde concluir-se que 

existe uma relação significativa entre o exercício físico e a satisfação com a 

imagem corporal. Apesar de serem visíveis algumas alterações na satisfação 

dos participantes em 11 itens considerados importantes no estudo, a 

percentagem não foi ainda suficiente para fundamentar tais resultados. O facto 

de o tempo de intervenção ter sido reduzido, pode ser um dado influente na não 

observação de diferenças significativas em alguns dos itens inicialmente 

esperados. Focando a atenção apenas no item volume corporal por ter sido dada 

uma maior relevância, pode confirmar-se que houve uma influência do exercício 

neste item.  

Concluiu-se neste estudo em específico que não existiu efetivamente uma 

influência do exercício físico sobre a satisfação com a imagem corporal, 

contrariamente à literatura existente. Estes resultados podem ser explicados 

pelo facto de o número de participantes ser muito reduzido e ter sido apenas 

analisada uma pequena população da realidade escolar à qual o projeto foi 

aplicado.  
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5.Um percurso e processo (in)acabados 

 O estágio profissional foi um momento marcante na minha vida e que se 

assumiu como o desfecho de toda a minha formação, durante estes 5 anos de 

aprendizagens. Termino de cabeça erguida e posso afirmar que aproveitei ao 

máximo tudo o que podia retirar desta etapa de formação e onde me superei 

enquanto pessoa e profissional. É certo que gostava de voltar atrás para reviver 

toda a experiência outra vez e ajustar algumas situações mas não me arrependo 

de nada do que fiz. Evoluí muito e estou ciente que sou uma pessoa mais 

crescida e com mais conhecimentos e vivências que serão certamente 

fundamentais ao meu futuro enquanto profissional e pessoal. 

 Agradeço à FADEUP, à ESJGZ e a todos os intervenientes que nelas 

estão inseridos, por tudo o que me ensinaram e por todas as experiências que 

me proporcionaram e que me tornaram mais competente e adulta. Sem estas 

instituições, sem a minha família e todas as pessoas importantes que rodearam 

e rodeiam a minha vida nada disto seria possível nem tão gratificante quanto foi.   

 A partir deste momento, espera-me um longo caminho de aprendizagens 

e experiências que irei percorrer, agarrá-las, aproveitá-las e desenvolver-me 

mais pessoal e profissionalmente. Sinto-me ansiosa pelo que o futuro me 

reserva, até lá resta-me batalhar e aproveitar todas as oportunidades que 

surgem e que serão úteis à construção do meu futuro.  

Para o futuro, desejo que momentos bons prosperem e que consiga ter 

sucesso em tudo o que me dedico e comprometo. Espero continuar a ter sucesso 

no mundo do treino e que venha a ter o mesmo na escola e que consiga 

concretizar o meu sonho desde sempre e para sempre – Ser professora de 

Educação Física. 

É preciso comprometimento e conhecimento do nosso próprio ser para 

conseguirmos ajudar os outros e por isso, é fulcral não seguirmos modas nem 

adotar receitas para que o trabalho seja feito e facilitado. Temos que encarar a 

docência como um espaço de formação individual e coletiva e permitir que todos 

tenham oportunidades de sucesso para o futuro. Termino, com uma frase que 
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me marcou e que vai continuar presente ao longo do meu crescimento e espero 

que seja útil para os futuros colegas de Educação Física. “Professor, descobre 

o sentido da tua profissão e descobre-te a ti mesmo como professor para 

ajudares os teus alunos a descobrirem a língua que aprendem e a descobrirem-

se a si próprios como alunos” (Alarcão, 1996, p.15).
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Anexo I – Caracterização das instalações e inventário do material  

Caracterização das Instalações 

1. Ginásio  

Dimensões 

 Largura: Cerca de 14 metros 

 Comprimentos: Cerca de 18 metros 

Desportos possíveis para lecionar 

 Ginástica 

 Voleibol 

 Badminton 

 Treino Funcional  

 Corfebol 

 Lutas 

 Atletismo (salto em altura) 

Descrição    

 Espaço amplo; 

 Teto alto; 

 Boa iluminação natural; 

 Boa iluminação artificial;  

 Bancada amovível com boas condições com bastantes lugares sentados; 

 Marcações do campo de voleibol, não regulamentares, em bom estado e 

bem visíveis; 

 Marcações de 2 campos de badminton (feitas com adesivo e com algumas 

falhas no seu prolongamento); 

 O ginásio contém uma arrecadação com diversos materiais didático e 

também um espaço atrás da bancada amovível com material para a 

didática de ginástica e corfebol 
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 A arrecadação geral do material didático (no Gabinete de Educação 

Física) fica também perto do mesmo.  

 

2. Ginásio de Dança 

Dimensões 

 Largura: Cerca de 7 metros 

 Comprimento: Cerca de 14 metros 

Desportos possíveis para lecionar 

 Dança 

 Aptidão Física/Treino Funcional 

 Lutas 

Descrição    

 Espaço um pouco reduzido para turmas com um grande número de 

alunos (cerca de 25 alunos ficariam com um espaço bastante reduzido 

para a prática);  

 Boa iluminação artificial (pouca luz natural); 

 Muitos espelhos, que ocupam a totalidade de uma das paredes maiores 

(aspeto bastante positivo pois torna mais fácil a visualização de exercícios 

por parte dos alunos);  

  Para as atividades possíveis de realizar neste local, o teto tem uma altura 

razoável; 

 

3. Exterior  

Dimensões 

 Largura: Cerca de 20 metros 

 Comprimento: Cerca de 40 metros
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Desportos possíveis para lecionar 

 Basquetebol 

 Andebol 

 Futsal 

 Voleibol  

 Treino funcional  

 Atletismo (resistência, velocidade, estafetas, salto em comprimento, 

lançamento do peso); 

Descrição    

 Espaço amplo e coberto; 

 Boas condições para a prática de diversas modalidades: andebol, futsal e 

2 campos de basquetebol; 

 Marcações dos desportos coletivos visíveis;  

 Para a prática de algumas modalidades dentro do atletismo detém 2 

corredores e uma caixa de areia situada junto de pinheiros o que leva à 

sua limpeza sistemática; 

 Possui um bebedouro perto do local onde se realiza a aula; 

 O campo é fechado com uma rede ao seu redor (esta encontra-se um 

pouco degradada, com algumas aberturas); 

 Tem espaço à volta do campo que pode ser utilizado para a prática de 

corrida contínua. Uma das laterais contém uma rampa que pode ser um 

pouco perigosa para os alunos visto ter um piso irregular;  

 Ao lado do campo da aula tem um espaço mais pequeno para a prática 

de basquetebol, que poderá ser usado como alternativa.  

 

4. Pavilhão  

Dimensões 

 Largura: Cerca de 25 metros
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Comprimento: Cerca de 43 metros 

Desportos possíveis para lecionar 

 Basquetebol 

 Andebol 

 Futsal 

 Voleibol  

 Treino funcional  

 Badminton 

 Tchouckball 

 Outros 

Descrição    

 Espaço amplo e coberto; 

 Boa iluminação artificial e natural; 

 Instalações antigas pouco preservadas (essencialmente o piso que está 

em mau estado e o teto); 

 Marcações dos desportos coletivos visíveis (brancas confundem-se umas 

com as outras);  

 Tem um campo oficial de basquetebol (linhas vermelhas com dois cestos 

no centro do campo) e um oficial de voleibol; 

 3 Campos transversais de basquetebol (com 6 cestos, com linhas pretas); 

 3 Campos de voleibol (com 3 postes para dispormos no espaço de jogo); 

 4 Campos de badminton; 

 10 Espaldares numa das paredes; 

 2 Bancos suecos na mesma parede, juntamente com 11 cadeiras e 3 

mesas; 

 Tem um painel eletrónico; 

 Tem uma bancada; 

 Tem uma pequena arrecadação, duas casas de banho e um balneário; 
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Inventário do material 

aterial para Aulas Desporto Escolar 

Futebol 

Bolas 

Usadas 20 - 

Novas 21 - 

Oficias 1 1 

Voleibol 

Bolas 

Usadas 36 - 

Novas 25 - 

Oficiais 7 - 

Redes 3 - 

Elásticos 4 - 

Basquetebol 

Bolas 

Usadas 36 - 

Novas (vazias) 59 - 

Novas 6 - 

Oficiais 7 - 

Redes (cesto) 8 - 

Andebol 
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Bolas 

Usadas 32 - 

Novas (vazias) 24 - 

Rugby 

Bolas 10 - 

Hóquei 

Bolas 

Usadas 6 - 

Novas 6 - 

Sticks 

Azuis 13 - 

Vermelhos 10 - 

Badminton 

Volantes 

Usados 61 - 

Novos 6 41 

Raquetes 

Usadas 54 - 

Novas 42 23 

Redes 3 - 

Atletismo 

Blocos de partida 3 - 

Barreiras 

Iniciação 6 - 

Oficiais 2 - 
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Dardos 1 - 

Discos 1kg 2 - 

 1,5kg 2 - 

Alisador de areia 2 - 

Elástico (salto em altura) 1 - 

Pesos 2kg 3 - 

 3kg 2 - 

 4kg 1 - 

Ginástica 

Colchões grandes 

Com capa 1 - 

Sem capa 1 - 

Colchões finos 15 - 

Colchões finos forrados a pano 2 - 

Colchões intermédios 2 - 

Espaldares 12 - 

Bancos suecos 3 - 

Boques 3 - 

Plintos Madeira 2 - 

 Esponja 1 - 

Trampolim Reuter 2 - 
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Trampolim Sueco 1 - 

Minitrampolim  1 - 

Cordas (rítmica) 

Usadas 30 - 

Novas 24 - 

Arcos (rítmica) 

Pequenos 20 - 

Grandes 15 - 

Corfebol 

Cestos 2 - 

Tchoukball 

Balizas 4 - 

Treino funcional 

Kettlebell 8kg 1 - 

 12kg 1 - 

 16kg 1 - 

Halteres  1,1kg 14 - 

 1,5kg 9 - 

 2kg 4 - 

Caneleiras 

1kg 12 - 

2kg 2 - 

Fitball  2 - 
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Bosus 2 - 

Plataforma de equilíbrio 1 - 

Corda grande 1 - 

Cordas individuais 44 - 

Colchões fitness 8 - 

Escadas 2 - 

TRX 2 - 

Rolo para abdominal 2 - 

Bolas medicinais 2kg 5 - 

 4kg 1 - 

 5kg 1 - 

Outros materiais 

Sinalizadores 81 - 

Cones 20 - 

Ripas de esponja 42 - 

Sacos para bolas 9 - 

Coletes 

Laranja 10 - 

Verdes 19 - 

Azul 9 - 

Vermelhos 11 - 
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Fita métrica 

10m 1 - 

20m 1 - 

Caixas para bolas 4 - 

Tatamis 5 - 

Apitos 11 - 

Cronómetros 3 - 

Bomba para encher bolas 1 - 
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Anexo II – Manual de treinador da modalidade de atletismo 
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Anexo III – Caracterização da amostra 

Caraterização da Amostra 

Alunos com excesso de peso (IMC 25-30): 41 alunos 

10.1 Tiago  11.3 Inês Ribeiro   10º ano 26,8% 

10.2 Bruna   João Silva   11º ano 34,2% 
  Neuza   Pedro   12º ano 39% 
  Nuno   Teresa       
10.4 Bruno Oliveira 12.2 Beatriz       
  Fracisca   Catarina       
  Rosário   Diogo       
10.8 Ana Lelo   Eduardo       
  Sara   Hugo       
  Sofia   Inês       
  Vasco   Pedro Cacheira Alves     
11.1 Maria João Azevedo  Rui Fernandes     
11.2 Beatriz   Rui Alves       
  Joana  12.3 Ana Santos nº 3     
  Manuel   Ana Santos nº 7     
  Ricardo Costa  Francisca Castro     

11.3 Luísa   Márcia       

  Rita   Raquel       

  Ana Teresa  12.7 Carolina       

  Cátia   Nádia       

  Daniela             

 Alunos com obseidade grau I (IMC 30-35): 6 alunos  

11.2 Maria João Ribeiro     10º ano 0% 

  Pedro Duarte     11º ano 66,6% 

11.3 Mariana      12º ano 33,4% 

  Matilde          

12.2 Júlio          

12.7 Diogo             

Alunos com obseidade grau II (IMC 35-40): 2 alunos  

10.3 Rubén       10º ano 100% 

10.8  Carolina         11º e 12º ano 0% 
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Anexo IV – Questionário “Satisfação com a Imagem Corporal” de Raust-Von 

(1989) traduzido e adaptado por Vasconcelos Raposo (2004) 

 

Questionário de Satisfação com a Imagem Corporal 

Este questionário tem o propósito de avaliar o modo como percecionam e 

estão satisfeitos com vosso corpo.  

O questionário, de Raust-Von (1989) traduzido e adaptado por 

Vasconcelos Raposo (2004), será aplicado na fase inicial do projeto FitZarco e 

passados 2 meses. 

Esta recolha de dados constituirá a base para um estudo no âmbito do 

meu estágio profissional. 

É garantida a total anonimidade em qualquer momento de recolha e 

análise dos dados.  

 

Sexo: F M 

Idade:  

 

Assinale com um círculo a resposta que considera mais adequada: 
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 Não 

Gosto 

Gosto 

Pouco 

Gosto Gosto 

Bastante 

Gosto 

Muito 

1 Cabelo 1 2 3 4 5 

2 Olhos 1 2 3 4 5 

3 Sobrancelhas 1 2 3 4 5 

4 Pestanas 1 2 3 4 5 

5 Orelhas 1 2 3 4 5 

6 Nariz 1 2 3 4 5 

7 Boca 1 2 3 4 5 

8 Lábios 1 2 3 4 5 

9 Dentes 1 2 3 4 5 

10 Queixo 1 2 3 4 5 

11 Rosto 1 2 3 4 5 

12 Pescoço 1 2 3 4 5 

13 Braços 1 2 3 4 5 

14 Cotovelos 1 2 3 4 5 

15 Mãos 1 2 3 4 5 

16 Unhas das mãos 1 2 3 4 5 

17 Ombros 1 2 3 4 5 

18 Peito (ou seios) 1 2 3 4 5 

19 Abdómen 1 2 3 4 5 

20 Costas 1 2 3 4 5 

21 Ancas 1 2 3 4 5 

22 Nádegas 1 2 3 4 5 

23 Coxas 1 2 3 4 5 

24 Joelhos 1 2 3 4 5 

25 Pernas 1 2 3 4 5 



 

XXXVIII 
 

26 Pés 1 2 3 4 5 

27 Unhas dos pés 1 2 3 4 5 

28 Pele 1 2 3 4 5 

29 A minha altura 1 2 3 4 5 

30 
O meu volume 

corporal 
1 2 3 4 5 

 

 

Obrigada pela vossa colaboração. 

Estagiária da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

Ana Catarina Ribeiro Ferreira 
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Anexo V – Dados obtidos no programa SPSS 

Estatísticas Descritivas 1º momento 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Cabelo 22 3,00 5,00 4,1364 ,77432 

Olhos 22 3,00 5,00 4,3182 ,77989 

Sobrancelhas 22 2,00 5,00 3,2273 1,06600 

Pestanas 22 3,00 5,00 3,7727 ,81251 

Orelhas 22 1,00 5,00 3,4091 1,05375 

Nariz 22 1,00 5,00 2,7727 1,06600 

Boca 22 1,00 5,00 3,4091 1,18157 

Lábios 22 ,00 5,00 3,5909 1,22121 

Dentes 22 1,00 5,00 3,2273 1,19251 

Queixo 22 1,00 5,00 2,8636 ,99021 

Rosto 22 1,00 5,00 3,2273 ,92231 

Pescoço 22 1,00 5,00 3,0909 1,06499 

Braços 22 1,00 4,00 2,5909 ,90812 

Cotovelos 22 1,00 4,00 2,8636 ,83355 

Mãos 22 1,00 5,00 3,0909 1,06499 

Unhas_das_mãos 22 1,00 5,00 2,9091 1,37699 

Ombros 22 1,00 5,00 3,3636 ,95346 

Peitos_ou_seios 22 1,00 5,00 2,9545 1,29016 

Abdómen 22 1,00 4,00 1,9545 ,89853 

Costas 22 1,00 4,00 2,1364 ,94089 

Ancas 22 ,00 4,00 2,0000 1,02353 

Nádegas 22 1,00 5,00 2,9091 ,86790 

Coxas 22 ,00 4,00 1,8182 1,05272 

Joelhos 22 1,00 4,00 2,1364 ,88884 

Pernas 22 1,00 4,00 2,0909 1,01929 

Pés 22 1,00 5,00 2,5909 1,18157 

Unhasdospés 22 1,00 5,00 2,3182 1,12911 

Pele 22 1,00 5,00 3,0455 ,95005 

Aminhaaltura 22 1,00 5,00 3,0000 1,38013 

Omeuvolumecorporal 22 1,00 4,00 1,7727 ,86914 

N válido (listwise) 22     



 

XL 
 

Estatísticas Descritivas 2º momento 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Cabelo_2 22 3,00 5,00 3,8182 ,66450 

Olhos_2 22 3,00 5,00 3,8636 ,71016 

Sobrancelhas_2 22 1,00 5,00 3,0909 ,97145 

Pestanas_2 22 3,00 5,00 3,7727 ,81251 

Orelhas_2 22 ,00 5,00 3,1818 1,22032 

Nariz_2 22 1,00 5,00 2,7727 ,92231 

Boca_2 22 2,00 5,00 3,2727 ,88273 

Lábios_2 22 2,00 5,00 3,5909 ,85407 

Dentes_2 22 1,00 5,00 3,4545 1,14340 

Queixo_2 22 1,00 4,00 2,8182 1,00647 

Rosto_2 22 2,00 5,00 3,4091 ,73414 

Pescoço_2 22 1,00 5,00 3,2273 ,92231 

Braços_2 22 1,00 4,00 2,7727 ,97257 

Cotovelos_2 22 1,00 4,00 2,9091 ,75018 

Mãos_2 21 1,00 5,00 3,1429 1,10841 

Unhasdasmãos_2 22 1,00 5,00 3,0455 1,21409 

Ombros_2 22 1,00 5,00 3,0455 ,95005 

Peitos_ou_seios_2 22 1,00 5,00 3,0455 1,09010 

Abdómen_2 22 1,00 4,00 2,4545 ,91168 

Costas_2 22 1,00 5,00 3,0000 ,97590 

Ancas_2 22 1,00 5,00 2,9091 ,97145 

Nádegas_2 22 1,00 5,00 3,1364 1,16682 

Coxas_2 22 1,00 5,00 2,5909 1,22121 

Joelhos_2 22 1,00 4,00 2,5455 1,01076 

Pernas_2 22 1,00 4,00 2,6818 ,99457 

Pés_2 22 ,00 5,00 2,6818 1,32328 

Unhas_dos_pés_2 22 1,00 4,00 2,5455 ,96250 

Pele_2 22 1,00 5,00 3,1818 ,85280 

A_minha_altura_2 22 1,00 5,00 3,2727 1,24142 

O_meu_volume_corporal_2 22 1,00 4,00 2,3182 ,99457 

N válido (listwise) 21     
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