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Resumo 

O presente relatório surge no âmbito da unidade curricular, Estágio 

Profissional, do 2º ano do Mestrado de Ensino de Educação Física no Ensino 

Básico e Secundário, conducente ao grau de mestre da Faculdade de Desporto 

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

Santas. Tem com objetivo analisar a prática supervisionada do Estudante 

Estagiário, referente às suas tarefas e atividades realizadas. Contém todo o 

percurso realizado durante o ano letivo do estágio profissional, bem como todas 

as dificuldades sentidas, estratégias implementadas e aprendizagens 

adquiridas. O estágio profissional foi realizado na Escola Secundária de Águas 

Santas acompanhado de um professor cooperante da escola e de uma 

professora orientadora da faculdade. O documento está organizado em cinco 

capítulos que explicam todas as aprendizagens e vivência adquiridas. O capítulo 

um é referente à “Introdução” onde faço um breve enquadramento sobre a 

estrutura do documento. O capítulo número dois é alusivo ao “Enquadramento 

Biográfico” que diz respeito, ao meu percurso até ao meu estado atual e às 

minhas expectativas referentes ao estágio. O capítulo número três é referente 

ao “Enquadramento da Prática Profissional”, onde apresento a escola onde 

estagiei e também contextualizo o ambiente onde realizei o estágio com alusão, 

aos alunos, professor cooperante e professora orientadora. No capítulo número 

quatro onde são discriminadas todas atividades referentes à “Realização da 

Prática Profissional” que se encontra dividida em três áreas: Organização e 

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

Comunidade; Desenvolvimento Profissional. Na área número três do capítulo 

quatro é apresentado o estudo de Investigação – Ação implementado nas turmas 

do 11ºano da escola onde realizei o estágio profissional com o tema “A condição 

Física nas aulas de Educação Física”. Por último o capítulo 5 refere-se às 

“Considerações finais e perspetivas futuras”, onde apresento um sumário de 

todas as aprendizagens adquiridas neste percurso. 
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Abstract 

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

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

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

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

School The goal is to analyze the supervised practice of the intern student on his 

tasks and activities. This report describes all activities embraced by the intern as 

well as all the strategies, difficulties and acquired knowledge. The professional 

internship took place at Escola Secundária de Águas Santas with the guidance 

of a school professor as well as a college guidance. The report is organized in 

five chapters that explain all acquired knowledge. Chapter one its an introduction 

where I make a brief framework regarding the document structure. Chapter two 

it’s a biographical framework regarding my history and expectations about the 

internship. Chapter three refers to professional practice framework where I 

introduce the school and the environment in which the internship took place. It 

englobes a view of the students, school advisor and college advisor. Chapter four 

discriminates all activities regarding professional practice performance, which is 

divided in three areas: Teaching and Learning Organization and Management; 

School Participation and Community Connections and Professional 

Development, in which it’s inserted our action-research Action/Investigation study 

applied in 11th grade classes form the school where I realized my intership. In 

the final considerations and future perspectives I present a summary of all 

knowledge acquired with this work.  

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP; INTERN STUDENT; 

FUNCTIONAL TRAINING; PHYSICAL CONDITION 
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O presente documento surge no âmbito da realização do Estágio 

Profissional (EP) e decorre no ano de prática de ensino supervisionada (PES). 

Legalmente rege-se pelos princípios presentes no Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 

de Março e no Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro. Institucionalmente 

corresponde a uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente 

à obtenção do grau Mestre em Ensino da Educação Física nos ensinos Básico 

e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

Este documento intitula-se de Relatório de Estágio e reflete a minha 

prática de ensino supervisionada onde narra todo o meu processo de formação 

enquanto estudante-estagiária (EE). Pretendo também demonstrar as 

aprendizagens adquiridas, bem como o facto do estágio profissional ser a etapa 

mais enriquecedora da formação inicial do EE, uma vez que é nele que há o 

confronto com a realidade, onde a teoria e a prática se circunscrevem e o EE 

pode de facto colocar em prática tudo o que teorizou até então. O EP é entendido 

como um projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento 

proposicional e prático necessário ao professor, sendo realizado numa 

interpretação atual da relação teoria-prática e contextualizando o conhecimento 

no espaço escolar (Matos, 2015). A mesma autora afirma que o EP visa a 

integração do estudante, em contexto real, no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada permitindo o desenvolvimento de competências 

profissionais que promovam não somente um desempenho crítico e reflexivo, 

mas, também, que o auxiliem a fornecer uma resposta adequada aos desafios e 

exigências da profissão. Segundo Veenman (1894) é nesta fase que ocorre o 

“choque com a realidade”, havendo a passagem de estudante para estudante-

estagiário. Para Alarcão (1996, p. 10), o EE tem de “assumir uma postura de 

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

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

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

de interpretar o que vê fazer, de imitar sem copiar, de recriar, de transformar”. A 

integração dos futuros docentes no envolvimento real da profissão permite-lhes 

o conhecimento das práticas e estratégias que conduzem e caracterizam a 

docência em educação física (EF). Cabe no entanto ao EE, interpretar e adaptar 
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esse conhecimento às necessidades que as circunstâncias lhe propuserem. O 

EP constitui-se, assim, um espaço por excelência para a experimentação, 

reflexão e aquisição de novos conhecimentos que potenciam o desenvolvimento 

do EE (Rolim et al., 2015). 

O estágio teve lugar na Escola Secundária de Águas santas (ESAS), com 

um núcleo de estágio (NE) constituído por mim, pelo professor cooperante (PC) 

e pela professora orientador (PO). Fiquei responsável por duas turmas, uma 

residente do 11º ano e por outra partilhada do 6º ano. 

Este documento visa a narração de todos os imprevistos e previstos, de 

todas as aprendizagens, de todas as vivências e conquista no decorrer do 

estágio profissional. A sua organização está assim dividida em quatro capítulos 

principais. O primeiro capítulo é referente à “Introdução” onde se expõem a 

estrutura do documento e ainda se tratam de algumas conceções sobre o estágio 

profissional. O segundo capítulo é referente ao “Enquadramento Biográfico” 

onde explano sobre o meu percurso antecedente ao estágio e às minhas 

perspetivas sobre o mesmo. O capítulo terceiro explica todo o “Enquadramento 

da prática Profissional”, onde referencio o local do meu estágio e todo o 

envolvimento onde decorreu. O quarto e último capítulo “Realização da prática 

Profissional”, encontra-se dividido em 3 subcapítulos: “Organização e Gestão do 

Ensino-Aprendizagem”, “Participação e Relação com a Comunidade”, 

“Desenvolvimento Profissional”.  

No primeiro subcapítulo falo de toda a minha intervenção relativa ao 

processo ensino-aprendizagem, evidenciando como planeei o ano letivo, quais 

as estratégias que utilizei na instrução dos exercícios, entre outros. No 

subcapítulo seguinte relato a minha intervenção fora do contexto de ensino 

enquanto docente, como a organização e participação em atividades escolares. 

O terceiro e último subcapítulo diz respeito ao estudo de investigação ação que 

realizei na escola, onde o objetivo foi verificar a influência da aplicação de um 

programa de treino funcional em alunos praticantes e não praticantes de 

modalidades desportivas.
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No final concluo ainda com as principais aprendizagens e recordações 

sobres este ano de estágio profissional.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enquadramento Biográfico
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2.1 Identificação/Dados Pessoais 

Desde que tenho memória, tanto a minha família como os meus amigos 

sempre me relacionaram com o desporto e a prática de atividade física. Por 

insistência e persistência da minha mãe iniciei o meu percurso desportivo dentro 

de água com aulas de natação, num ginásio perto de casa. Sim, insistência 

porque eu detestava nadar, não imaginando na altura que seriam as aulas de 

natação que contribuiriam para que conseguisse entrar na faculdade e que 

passasse a adorar nadar. Depois da natação, fui parar a uma academia de dança 

que despertou em mim o gosto pela mesma, que até hoje se mantém.  

Com a entrada para o primeiro ano do 1º ciclo, nas aulas de educação 

física, conheci o que foi a minha motivação para ir para a escola, o futebol. 

Durante a minha escolaridade no 1º ciclo desenvolvi um gosto e fascínio pelo 

futebol que me fez participar no grupo de futebol que havia na escola, 

participando em torneios organizados pela mesma. Mas esse fascínio apenas 

durou os quatro anos que constituem o ensino básico do 1º ciclo.  

Durante todo o meu percurso de escolaridade obrigatória, participei quase 

sempre no deporto escolar na modalidade de voleibol, participei em todos os 

torneios desportivos que se realizaram no meu secundário. 

No momento de candidatura para a faculdade a minha escolha foi rápida 

e assertiva, queria ir para a FADEUP, continuar os meus estudos na área que 

me dá gozo e me motiva. Infelizmente não consegui entrar na minha primeira 

opção, acabando por seguir na mesma o que queria mas numa outra instituição 

de ensino. Findando o terceiro ano da licenciatura, e após ter sido aluna durante 

este último ano de um dos professor mais apaixonados pelo ensino que já tive 

até hoje, aprendi com ele a dedicação pela profissão e foi um dos responsáveis 

pelo incremento do meu desejo de seguir em frente com o querer ser professora. 

Recuando até à minha infância é de notar que a maioria das minhas 

brincadeiras reincidiam quase sempre em brincar aos professores, sem contar 

com as brincadeiras no jardim que envolviam sempre bolas, ou em alguma 

atividade que me envolvia na exemplificação/ajuda/ensino dos meus amigos. 

Penso que desde sempre gostei de ensinar os outros a alçarem os seus 

objetivos. 
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Atualmente, com 23 anos conclui o 2º e último ano do Mestrado em Ensino 

da Educação Física no Ensino Básico e Secundário, onde aprendi e fui 

diariamente contagiada pelo estágio profissional e por todos os que dele fizeram 

parte.  

 

2.2 Expectativas relativas ao Estágio Profissional 

 Rematando o primeiro ano do 2º ciclo de Ensino da Educação Física no 

Ensino Básico e Secundário (EEFEBS), chegou o momento de embarcar numa 

nova aventura que tem como nome EP. Esta aventura implicou colocar em 

prática todo o conhecimento teórico até agora assimilado. De facto, acoplado a 

um elevado conhecimento teórico importa, de igual forma, possuir um 

conhecimento prático das soluções a aplicar em cada situação particular, sendo 

este casamento entre teoria e prática a receita que permite a consolidação e 

significação das aprendizagens (Rosado & Mesquita, 2008). Assim, o estágio foi 

o culminar de uma formação específica teórica e o início da prática da atividade 

como docente numa escola. 

Seguiu-se assim a escolha da escola, escolha essa que se baseou 

primeiramente na familiaridade que eu tinha com as escolas que estavam na 

lista. Apenas conheci a escola onde tinha realizado a minha escolaridade básica 

e secundária e era lá que gostava de ter realizado o meu estágio, mas essa ideia 

acabou por ficar de parte, uma vez que não tinha média para conseguir ficar lá 

colocada. Sem ter qualquer referência sobre as restantes escolas, decidi optar 

por escolher a escola que mais perto ficava de minha casa e surgiu assim o 

Agrupamento de Escolas de Águas Santas.  

Feita a escolha da escola, um turbilhão de questões começaram a surgir 

tais como: Quem seriam os meus colegas de estágio? Quem seria o meu 

professor cooperante e orientador? Iria ser capaz de tomar uma posição 

enquanto professora? Iria conseguir impor respeito? Iria ser capaz de transpor 

os conhecimentos apreendidos de forma prática e de fácil entendimento? Todas 

estas questões levaram a que me sentisse insegura e com receio de transmitir 

uma imagem errada sobre a minha competência, o medo de transmitir uma 

imagem errada sobre mim própria, aliado à preocupação em mostrar-me 
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competente, segundo Joyce (2014) pode comprometer a partilha dos problemas 

da prática, condicionando não apenas a mim, por não esclarecer as minhas 

dúvidas, mas também o núcleo de estágio, por não contribuir para a discussão 

em causa (Cardoso et al. 2014). 

Para acabar com o desconhecido em relação à escola onde estagiei tratei 

de me informar sobre quem foram os estudantes-estagiários que lá estiveram no 

ano anterior e pedi que me falassem um pouco sobre a escola, professores de 

educação física, alunos, professor cooperante e professora orientadora. Os seus 

manifestos recebidos foram os mais positivos e sinceros que podia ter ouvido, 

admito que a insegurança que senti diminuiu um pouco, pois já não naveguei por 

um mar de total desconhecimento. Isto porque a professora orientadora da 

escola onde realizei o meu EP, foi a professora da faculdade que mais afinidade 

tinha uma vez que a sua área era a dança e a minha também, como já referido 

anteriormente no ponto 2.1. O professor orientador desempenha um elo de 

ligação entre o EE e a faculdade. É um transmissor de conhecimentos e orienta-

nos para o sucesso académico, desenvolvendo a compreensão da matéria de 

ensino, “o supervisor surge como alguém que deve ajudar, monitorar, criar 

situações de sucesso, desenvolver aptidões e capacidades no professor, 

tornando-se por isso numa personagem semelhante ao treinador de um atleta” 

(Alarcão, 1996, p.29). Como um atleta sem as orientações do seu treinador não 

cresce nem atinge os seus objetivos, pois não está apto para identificar o erro 

sozinho, o EE não consegue o mesmo sem a orientação do seu professor 

orientador, que lhe fornece o feedback relativo a todo o processo de reflexão e 

realização da prática pedagógica. Sem valor menor, o PC tornou-se numa figura 

essencial para a minha adaptação à escola e para a minha evolução enquanto 

profissional da docência. O PC foi um mentor que acompanhou todo o meu 

percurso ao longo do ano letivo escolar, sendo assim uma ferramenta influente 

de mudança que permite orientar o EE ao êxito e a construir a sua identidade 

profissional, segura e coerente que fosse ao encontro das necessidades do EE 

(Vasconcelos cit. por Carrega, 2012). O meu PC, foi a pessoa mais 

compreensiva e acessível que conheci naquela escola e que me ajudou imenso 

em todo o trabalho que desenvolvi. Sempre com críticas construtivas e 
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sugestões positivas foi assim que em todas as reuniões de NE e em conversas 

pós aulas, que ele nos auxiliou a melhorar e a fazer sempre mais e melhor.  

Em relação ao NE tinha esperança e acreditei que fosse o porto de abrigo 

durante o ano letivo escolar que findou. O meu colega de estágio iria ser a única 

pessoa que iria estar nas mesmas situações que eu e perante as mesmas 

dificuldades, em contextos díspares. Partilharíamos os nossos conhecimentos, 

que seriam com certeza diferentes, devido aos diferentes percursos pessoais, 

desportivos e académicos que possuímos. Seria assim um NE coeso e de mútua 

ajuda na evolução se o meu colega de estágio não tivesse desistido do estágio. 

Com a sua desistência acabei por realizar o meu estágio pedagógico “sozinha”, 

uma vez que o nosso núcleo era apenas constituído por duas pessoas. 

O grupo de EF e toda a comunidade escolar receberam-nos (a mim e ao 

núcleo de estudantes estagiários do Instituo Superior da Maia (ISMAI)), de 

braços abertos e tornaram todo o nosso trabalho muito mais agradável e 

facilitado, levando a surtir em nós um sentimento de saudade após a conclusão 

do nosso estágio na escola.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enquadramento da Prática Profissional  
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3.1 Entendimento do Estágio Profissional  

“É no contacto com os espaços reais que o estudante estagiário conhece 

os contornos da profissão, tornando-se, pouco a pouco, um membro dessa 

comunidade educativa“ (Lave & Wenger,1991). O EP marca a minha entrada no 

“mundo real”, no autêntico contexto da escola.    

Fernandes (1997, p. 69) diz-nos, que o objetivo do EP como sistema de 

apoio aos professores é “ajudar os professores principiantes a desenvolver a sua 

identidade profissional, a elaborar um reportório de ações apropriado e a 

estruturar o seu autodesenvolvimento profissional dirigido”, onde se fornece 

informações e o devido aconselhamento para que o jovem professor alcance os 

objetivos de autonomia e inovação, baseando-se na formação pessoal e na 

cultura escolar, tornando assim importante o acompanhamento destes 

professores por outros mais experientes. Fernandes (1997) diz-nos que o EP 

não é uma jornada que se concretiza sozinho, mas sim acompanhado de todo 

um conjunto de professores experientes que prestam os seus conhecimentos no 

auxílio do crescimento do EE enquanto profissional da docência.  

O EP é o palco de aprendizagem, onde nós interpretamos dois papéis 

simultaneamente distintos mas deveras complementares, o de alunos (como EE) 

e o de professores. Desenvolve todas as nossas competências essenciais para 

a prática da atividade enquanto docente, ao nível pedagógico, didático e 

científico, destacando a capacidade para o trabalho em equipa, o sentido de 

responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a conduta 

adequada na Escola (Matos, 2015). Estas competências profissionais, 

associadas a um ensino da EF e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil 

Geral de Desempenho do Educador e do Professor (Matos, 2015). 

 É também no EP que o EE descobre qual é a sua identidade enquanto 

professor. A identidade do professor de EF começa a ser construída desde cedo, 

o EE constrói a sua performance a partir de inúmeras referências. Entre elas 

estão a sua trajetória escolar e académica, a sua vivência com o ambiente de 

trabalho, a sua inserção cultural no tempo e no espaço. (Cunha, 2002.) Deste 

modo, revela-se de extrema importância a necessidade de reconfigurar o EP de 

forma a criar condições para que os EE (futuros professores) adquiram a 
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competência para o exercício da profissão docente, profissão esta que exige a 

contínua construção de uma matriz identitária profissional consistente, 

atendendo que a identidade é construída de dentro, ou seja, é criada e recriada 

nas interações entre pessoas (Batista et al., 2014). 

O EP da FADEUP está inserido no 2º ano do 2º ciclo em EEFEB. O EP 

consiste num ano letivo escolar onde o EE é encaminhado para uma escola 

escolhida por ele e selecionada consoante a sua média adquirida no 1º do 

mestrado, operacionalizar todos os seus saberes adquiridos no ano anterior. 

Segundo as suas Normas Orientadores, enquadra 3 grandes áreas de 

operacionalização, a área 1 que diz respeito à Organização e Gestão do Ensino 

e da Aprendizagem, a área 2 referente à Participação na Escola e Relações com 

Comunidade e por último a área 3 relativa ao Desenvolvimento Profissional. O 

estágio é realizado em núcleos de 2,3 ou 4 elementos consoante o número de 

alunos inscritos nesse ano no mestrado e acompanhado por um PO e um PC 

que auxiliam o EE no seu trabalho a desenvolver na escola. Na FADEUP, o EP 

está projetado de acordo com as orientações legais, institucionais e funcionais. 

Relativamente ao enquadramento legal, o EP está regrado ao abrigo do Decreto-

lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro, 

referindo-se à obtenção da habilitação profissional para a prática docente e para 

o grau de Mestre. 

 

3.2 Escola como Instituição  

Entende-se por instituição, os mecanismos sociais que controlam o 

funcionamento da sociedade e dos indivíduos, mostram-se de interesse social, 

uma vez que refletem experiências quantitativas e qualitativas dos processos 

socioeconômicos. Organizadas sob o intuito de regras e normas, visam também 

à ordenação das interações entre os indivíduos e entre estes e suas respetivas 

formas organizacionais. A escola intitula-se como uma instituição, uma vez que 

a sua cultura é fruto das interações, vivências e da cultura que cada elemento 

da escola leva para a mesma. É composta pelas diretrizes externas que vêm a 

escola como um todo e pelas particularidades que cada local exige na formação 

dos seus alunos. Assim a instituição escola, dá-se pelo nome, através da 
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autonomia que detém, para reformular as linhas orientadoras provenientes do 

Ministério da Educação, para ir de encontro à diversidade de pessoas que nela 

atuam com o mesmo interesse em comum que é contribuir para o sucesso 

pessoal e intelectual do aluno. 

Segundo o Ministério da Educação e Ciência, a Educação determina o 

futuro do país e deve gerar igualdade de oportunidades para as gerações futuras. 

Para obter bons resultados é necessário determinação e rigor. A cooperação de 

pais, professores e alunos é fundamental para a criação de um ambiente de 

trabalho favorável, que privilegie a exigência. A escola constitui-se, por isso, 

como um dos mais importantes redutos morais da sociedade, a ela, cabe a 

missão de preservar a formação do indivíduo na sua totalidade, procurando 

formar indivíduos competentes e preparados para o futuro de amanhã. 

A instituição escola é um meio que deve garantir a educação para todos, 

deve assegurar a formação pessoal, intelectual, cultural, social, e física de todas 

as crianças e jovens da nossa sociedade, deve atender às dificuldades de cada 

um, para que todos possam desfrutar de aprendizagens plenas e 

enriquecedoras, para que as suas potencialidades sejam exploradas ao máximo, 

afinal, a Educação é um direito de todos. 

A ESAS intitula-se como instituição pois a sua conduta abrange a 

integração de todos promovendo meios para o desenvolvimento e progressão 

de todos os alunos. A título de exemplo, a ESAS possui uma área destinada a 

alunos com necessidades educativas especiais, trabalhando com eles 

isoladamente e em algumas disciplinas integram-nos nas turmas. São 

desenvolvidas várias atividades ao longo do ano que envolvem a comunidade 

escolar, como os torneios escolares e as caminhadas que são organizadas uma 

vez por ano onde os pais e família também participam.  

 

3.3 Como é a escola onde realizo o estágio? 

A Escola Básica e Secundária de Águas Santas faz parte do agrupamento 

de escolas de Águas Santas situada na cidade da Maia, sendo esta a sede do 

mesmo. Do agrupamento fazem também parte duas escolas básicas do primeiro 

ciclo e dois centros escolares. 



 

18 
 

Com vista ao sucesso educativo e à melhoria de resultados, o 

Agrupamento proporciona uma oferta formativa diversificada desde o Ensino 

regular, Cursos Profissionais, Ensino Especial, Centro de Formação de 

Professores (Maia/Trofa) – sede, Desporto Escolar, Núcleos de Estágio de EF 

(FADEUP e Instituto Superior da Maia), Matemática e Psicologia, CEI (Currículo 

Específico Individual) e Ensino Vocacional (Básico + Secundário). 

Atualmente, a ESAS, alberga 3500 alunos distribuídos por 94 turmas e 

186 docentes do 2º e 3º ciclo e secundário. As 94 turmas existentes são divididas 

pelos diversos cursos quer de ensino regular quer de ensino profissional que a 

escola dispõe. No ensino profissional os alunos têm acesso aos cursos de 

Técnico Auxiliar de Saúde, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, 

Informática de Gestão, Técnico de Turismo, Técnico de Eletrotecnia e Comércio.  

Fazem parte dos órgãos de gestão da escola o Conselho Geral, o Diretor, 

o Conselho Administrativo e Pedagógico, estando no topo da hierarquia o 

Conselho Geral presidido pelo presidente. No que se refere às estruturas de 

Coordenação e de Supervisão Pedagógicas estas são compostas pelos 

departamentos curriculares, conselhos de turma, grupos disciplinares e 

concelhos de diretores de turma.  

A escola dispõe aos seus alunos, docentes e não docentes, quatro 

edifícios com salas de aula, um bar, uma cantina, um anfiteatro, um pavilhão 

gimnodesportivo e um pavilhão de ginástica. Direcionado para o nosso grupo de 

trabalho, o material disponível não é suficiente para estarem mais do que um 

professor a lecionar a mesma modalidade em simultâneo, o que condiciona 

bastante a planificação das aulas nomeadamente de ginástica. O roulement dos 

espaços é feito pelo departamento de EF no início do ano da seguinte forma, 

cada professor usufrui de um espaço durante uma semana e a rotação é sempre 

do pavilhão gimnodesportivo que tem 3 espaços, para as duas salas do pavilhão 

de ginástica e para o campo de jogos no exterior.  

O projeto educativo da escola tem como missão tornar a escola num meio 

que proporcione aos alunos condições e meios para que se desenvolvam 

cidadãos autónomos, críticos e ativos na sua comunidade fazendo sempre pré 

valer os valores de tolerância, do saber, solidariedade e espírito de partilha. Além 
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do regulamento interno a escola possui um código de conduta que visa o 

combate à indisciplina e à promoção da melhor resposta possível por parte do 

professor a situações que poderá ser confrontado. Nele estão discriminadas os 

comportamentos que os alunos devem e não devem ter, quer dentro quer para 

fora das salas de aula. Por exemplo nas aulas de EF os alunos não devem levar 

qualquer objeto para além do equipamento obrigatório e necessário à aula, 

devem tapar os piercings com adesivo, entre outros. Sempre que um aluno não 

cumpra alguma das regras de conduta é sancionado. Na disciplina de EF é-lhe 

atribuído uma falta cumulativa até à terceira, momento esse que é atribuído ao 

aluno uma falta de presença. 

A ESAS intitula-se como uma escola de todos e para todos, uma vez que, 

na maioria das atividades que se desenvolve tenta incluir toda a comunidade 

educativa. Outra aposta desta escola é sem dúvida o ensino especial.  

Em suma, a ESAS é uma pequena grande família onde todos caminham 

para o sucesso e promove o desenvolvimento dos alunos como cidadãos 

dotados, autónomos e com conhecimento. 

 

3.4 Os meus queridos alunos  

 

3.4.1 O meu 11ºB 

Os pontos mais marcantes no primeiro ano de docência do Estudante 

Estagiário são as tarefas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, 

nomeadamente as interações que se estabelecem com os alunos. De facto, é 

notório que os alunos são o centro de todo o seu investimento enquanto 

professores iniciantes e é com eles e para eles que investem tudo, dando um 

significado verdadeiro à sua ação (Batista et al. 2014). São os alunos que dão o 

significado às tarefas do professor e de todo o seu investimento em cada um 

deles com as suas características peculiares. Sem dúvida, que entre o professor 

e o aluno há um elo de vinculação, “entre o futuro do professor e o futuro que os 

alunos desejam destinar para as suas vidas” (Ferreira, 2013, p. 117). 

Anteriormente ao início do ano letivo, numa das reuniões de núcleo, o PC 

deu-nos a escolher umas das suas turmas pelas quais era responsável. A 
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distribuição das turmas apenas foi apoiada no horário que cada um tinha. Estas 

turmas eram todas do 11º ano de escolaridade, a turma que me foi atribuída foi 

o 11ºB.  

O 11º B era uma turma pequena com apenas 14 alunos, constituída 

maioritariamente por raparigas 10 e por apenas 4 rapazes. O número reduzido 

de rapazes na turma foi um fator de receio, pois o que é esperado na 

generalidade das raparigas, nomeadamente nesta faixa etária é o desinteresse 

pela educação física, agravando ao facto da disciplina já não contar para a média 

final do ano. No final da primeira aula, a aula de apresentação, estes receios, 

foram todos substituídos pela satisfação de estar perante uma turma de atletas 

com práticas e hábitos regulares de atividade física. “ Reconheço que estava 

com bastante receio de a turma se mostrar desinteressada pela disciplina, pois 

iria ter que os motivar para a prática, algo que me iria trazer muito mais trabalho. 

No fim da aula fiquei bastante mais descansada pois todos os alunos uns mais 

do que os outros gostavam da disciplina.” (Reflexão de aula 1- 22 de Setembro 

de 2015) 

A maioria dos alunos era praticante de uma modalidade, que ia desde o 

andebol, futebol, ginástica artística, natação à patinagem artística. Esta 

predisposição motora que os alunos já traziam de casa, fez com que tivesse que 

aumentar um pouco a complexidade dos exercícios para os conseguir motivar e 

também para conseguir desafia-los com estímulos diferentes. A turma não 

apresentou quaisquer dificuldades motoras, nem a nível cognitivo de aquisição 

dos conteúdos.  

Importa salientar aqui que a turma tinha por hábito faltar às disciplinas 

antecedentes há que iriam ter um teste. Este comportamento gerou no 2º período 

um acumular de faltas, que levou muitas vezes a marcarem presença na aula 

apenas 8 alunos. Esta atitude, foi alvo de repreensão minha, não no sentido 

pejorativo, mas no sentido de os fazer ver que o que estavam a fazer não só os 

prejudicou, pois baixaram a nota, como prejudicaram os colegas que iam às 

aulas e tinham interesse em aprender. Após esta reflexão com eles, no 3º 

período deixaram de faltar com tanta frequência às aulas.  
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A turma como já se conhecia, pois provinham todos do 10ºB, foi notória a 

relação de amizade e união que partilhavam. Desde a primeira aula que houve 

uma criação de proximidade entre mim e os alunos, uma vez que foi sempre meu 

intuito promover o bom ambiente e harmonia dentro da aula. Quis que 

percebessem que era possível estabelecer laços e criar amizades para além do 

compromisso de estudo e empenho que têm com a escola. Penso que só foi 

possível, sendo a turma constituída com aqueles alunos, pois souberam 

distinguir o espaço de aula do espaço fora de aula.  

 

3.4.2 O meu 6ºF – Os pequenos grandes terrores  

O 6ºF inicialmente foi a minha turma partilha com o meu colega de estágio, 

mas após a sua desistência do estágio, a turma ficou à minha inteira 

responsabilidade. Das informações que retirei e ouvi nos conselhos de turma, o 

6ºF foi uma turma de experiência, onde todos os meninos que reprovaram de 

ano e tinham um mau comportamento foram inscritos naquela turma. Todos os 

alunos tinham no mínimo uma falta disciplinar, as faltas injustificadas 

ultrapassavam as 10 por disciplina, regras, responsabilidades, educação e saber 

estar não faziam parte do modo como se comportavam. A caracterização da 

turma assustou-me bastante, pois não me sentia preparada para lidar com uma 

turma indisciplinada e tão problemática como a descreveram.  

A aula de apresentação foi marcada não pela indisciplina, mas 

principalmente pelas dificuldades cognitivas que os alunos tinham. O 

preenchimento das fichas de caracterização foi um processo complicado pois 

não percebiam o significado das palavras que estavam escritas. Isto foi um sinal 

de alarme para mim, pois iria ter que ter extremo cuidado na minha explanação 

dos exercícios, para que eles os percebessem.  

No decorrer do ano letivo, as aulas passaram de ensinar a EF para uma 

tentativa de educar os alunos através do desporto. Em reunião com o meu PC 

chegamos a um acordo de, não fazer tantas repreensões nem chamadas de 

atenção aos comportamentos desviantes que muitos deles tinham e dar mais 

foco aos exercícios. Isto porque não foi possível ter uma aula onde não houvesse 
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algum aluno com comportamento desviante, e que não influenciasse de certa 

forma os restantes alunos da turma.  

Esta turma, obrigou-me a tomar uma postura mais rígida e rigorosa, facto 

que não estava de todo habituada. Foi um grande choque para mim pois o 

sentimento de frustração de não conseguir cumprir com o plano de aula nem de 

estar a ensinar o que devia aos alunos foi o que mais me marcou. De facto, não 

existe nada que produza mais fadiga e esgotamento no professor do que ter que 

lidar constantemente com problemas disciplinares Siedentop & Tannehill (2000). 

Este foi um facto muito vivenciado por mim ao longo deste ano, pois não existiu 

uma aula que não tivesse de repreender os alunos levando-me a proceder a 

castigos extremos. 

 Para acabar com esta deceção, adotei a estratégia em concordância com 

o meu PC de estruturar as aulas apenas com jogos. Isto fez com que o tempo 

de instrução fosse mínimo e os alunos não perdiam o foco e o tempo de atividade 

fosse muito maior o que neutralizou os tempos de transição que eram onde 

tinham os comportamentos indevidos.  

No final do ano, a turma do 6ºF já não me aterrorizava, em vez de os 

querer mudar e ensinar a comportar, adaptei-me à dinâmica do comportamento 

deles e comecei a conhecer as tarefas e os motivos que os prendiam aos 

exercício e à aula.  

A experiência que adquiri com a lecionação do 6ºano e do 11ºano tornou-

se numa mais-valia para mim. Posso agora afirmar que, no ano de estágio, que 

sucede a entrada na profissão, ter a possibilidade de lidar com diferentes 

situações de ensino-aprendizagem, agindo consoante os contextos e 

descobrindo as soluções para os problemas que iam surgindo, fez com que 

ultrapassasse as minhas expectativas, medos e anseios iniciais. Para finalizar, 

e de acordo com Alves et al. (2014), a construção da identidade profissional é 

definida ao longo do tempo e em relação com a comunidade prática, em que é 

fulcral identificar as regras, os princípios e os recursos intrínsecos à profissão. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Em concordância com as normas orientadoras referentes ao EP (Matos 

2015, p. 3), esta primeira área engloba quatro grandes pontos que são a 

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

principal “construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da EF e conduza 

com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula 

de EF.” 

 

4.1.1 Conceção  

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

e na análise dos programas nacionais (Bento, 2003). Na tentativa de diminuir ao 

máximo o “choque com a realidade”, que como refere Veenman (cit. por Braga, 

2001) consiste no impacto sofrido enquanto professor iniciante, vendo todas as 

nossas ideias, conceções e crenças, serem dissolvidas face à verdadeira 

realidade, é fundamental uma análise cuidada de todos os aspetos que irão 

influenciar a nossa prática. “Devo admitir que anteriormente à aula de 

apresentação estava deveras receosa e ansiosa para conhecer todo o processo 

de funcionamento da escola e saber qual seria a sensação de estar perante uma 

turma só minha. Todas as situações magicadas por mim em nada se 

compararam com a sensação de felicidade e entusiamos de hoje.” (Reflexão de 

aula 1- 22 de Setembro de 2015) 

 A minha preparação passou pelo conhecimento físico da escola onde iria 

atuar e tornou-se também essencial analisar e explorar as orientações pelas 

quais esta se regia. Ser professor não carece apenas do conhecimento e 

técnicas de lecionação das aulas, mas sim de todas as funções que envolvem o 

ensino. Bento (2003) considera como tarefas inerentes e centrais ao professor, 

a planificação, a realização, a análise e avaliação do ensino. Como o autor 

afirma, o professor desempenha o papel de orientador na educação dos alunos, 

organiza o processo de educação, conduz e direciona o processo de 

desenvolvimento da personalidade dos alunos. A ação de projetar a educação e 

a formação “significa planear as componentes do processo de ensino e 
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aprendizagem nos diferentes níveis da sua realização; significa apreender, o 

mais concretamente possível, as estruturas e linhas básicas e essenciais das 

tarefas e processos pedagógicos (…), sendo imperativo que se parta da 

conceção e conteúdos programáticos do ensino para seguidamente se executar 

o planeamento” (Bento, 2003, p.8). Torna-se assim necessário fazer uma 

adaptação dos Programas Nacionais e do Currículo ao contexto escolar em que 

estamos inseridos. 

Para tal, foi necessário informar-me sobre a existência e posterior análise 

dos documentos que regem a ESAS. Informações essas que foram 

providenciadas pelo PC, numa das primeiras reuniões de Núcleo de Estágio, 

onde nos explicou o funcionamento, as regras da ESAS e como estava 

organizada a comunidade educativa. Para um melhor discernimento o PC 

aconselhou que analisássemos os documentos que são o pilar do funcionamento 

de uma escola tais como o Regulamento Interno (RI), o Projeto Educativo de 

Escola (PEE), Projeto Curricular de Escola (PCE), Programa Nacional de 

Educação Física (PNEF), Plano Anual de Atividades (PAA) e o Projeto Curricular 

de Turma (PCT).  

O RI identifica todas as regras e normas que cada docente deve seguir no 

respeitante às instalações, ao material e aos valores dos alunos. É importante 

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

aulas e uma boa comunicação entre docentes, funcionários e alunos. O PEE, 

PCE e o PCT identificam as diferenças que existem de escola para escola, 

dependendo do contexto e da população onde estão inseridas. O PAA diz 

respeito a um documento onde estão planeadas em detalhe as atividades que 

serão desenvolvidas ao longo do ano, bem como todos os recursos, materiais e 

humanos, que serão necessários para a sua concretização. Por último, o PNEF 

serviu para uma breve consulta para cada modalidade a lecionar uma vez que, 

na maioria das vezes, não se encontrava adequado ao nível de ensino dos 

alunos. Todos os objetivos pretendidos para as diferentes modalidades 

encontravam-se acima do nível de conhecimento anterior dos alunos e também 

das condições que a escola devia possuir para tal cumprimento. Para Metzler 

(2011), os programas de EF têm de ser vistos, considerando uma interpretação 
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e adaptação pessoal do professor, através de uma combinação de objetivos de 

aprendizagem, instalações, conteúdos e atividades, e a forma particular como os 

professores os aplicam. Posto isto, a adaptação das matérias à realidade 

escolar, do PNEF foi precisa para que houvesse uma linha de progressão e 

aprendizagem coerente e racional.  

Segundo Graça (2011, 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”, com isto é necessário que o professor primeiramente ao 

conhecimento das linhas orientadoras formais acima referidas, crie a sua própria 

conceção de ensino, dos alunos com que trabalha, da escola e do meio onde 

está inserido. A ESAS tinha uma forte atividade na promoção de hábitos de vida 

saudáveis, através do projeto Cão Vida e das diversas palestras que foram 

organizadas e na integração de todos os membros da comunidade educativa, 

principalmente os alunos. 

O primeiro contacto com a escola, com a sua comunidade e forma de 

trabalhar, tornou-se essencial para ter conseguido realizar o passo seguinte de 

planear o ano letivo em concordância à realidade onde realizei o meu EP. 

 

4.1.2 Planeamento  

O planeamento do ano letivo foi a primeira função que realizei enquanto 

EE na escola onde estagiei. Planear o ano letivo tornou-se um requisito 

indispensável para o bom funcionamento das aulas e das atividades que foram 

realizadas. Esta atividade requer um conhecimento prévio das instalações, dos 

alunos e dos professores com que vamos partilhar o espaço de trabalho. Bento 

(2003, p. 15) define o planeamento como “uma reflexão pormenorizada acerca 

da direção e do controlo do processo de ensino numa determinada disciplina”, 

sendo considerado como “um elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao 

sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e sua realização 

prática”. Apesar das diretrizes que a escola determina e das orientações que 

temos que levar a avante dos Programas Nacionais, o planeamento acaba por 

ter uma marca bastante individual e direcionada, uma vez que adaptamos os 
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nossos objetivos à turma que temos à nossa frente, ao material disponível, ao 

espaço que vamos ter em cada aula, à partilha desse mesmo espaço e a todas 

as outras especificidades que os alunos e todo o meio nos conduzem ao 

planeamento. Planificar acaba também por ser um momento de reflexão para o 

professor onde são clarificadas as aprendizagens teóricas consolidadas nos 

anos anteriores, organizadas e escolhidos os métodos que melhor irão dar frutos 

no processo didático-metodológico. Esta reflexão acaba por contribuir também 

para uma maior segurança para o professor no momento da sua ação pois a 

preparação prévia assim o permite.  

Segundo Bento (2003) deve existir um sentido de unidade que incorpora 

os mesmo princípios e tem por objetivo, a aprendizagem do aluno, atendendo às 

diretrizes do programa mas considerando às características locais que diferem 

de escola para escola e mesmo dentro de cada uma delas. Para tal a preparação 

do ensino, de forma progressiva, aponta para a necessidade de diferentes 

momentos e níveis de planeamento: o planeamento anual, o planeamento das 

diferentes unidades didáticas (UDs) e o plano de aula, que segundo o autor 

supracitado “elaborados, interrelacionados e entendidos como estações ou 

etapas intermédias e necessárias na via do aumento da qualidade de conceção 

e melhoria da realização do ensino” Bento (2003, p.59). 

Seguindo a ordem dos diferentes momentos do planeamento, o plano 

anual foi o primeiro plano que realizei. O plano anual consiste na calendarização 

das modalidades que vão ser abordadas no ano letivo bem como das atividades 

que vão ser realizadas pelo departamento de educação física. Situa as 

atividades no tempo e no espaço fornecendo ao professor informações 

essenciais para a posterior planificação das suas aulas. A planificação do plano 

anual que realizei teve por base a calendarização das modalidades que foram 

distribuídas pelos três períodos, pelo departamento de EF relativas ao ensino 

secundário para o 12º ano. Neste ponto não tive qualquer influência na escolha 

das modalidades uma vez que esta seleção já tinha sido feita nos anos 

anteriores. No primeiro período lecionei as modalidades de Futebol, ginástica 

Acrobática e Atletismo, no segundo período Andebol, Ginástica Artística e 

Atletismo e no terceiro período as modalidades de Basquetebol, Voleibol e 
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Dança. Após a transmissão desta informação por parte do meu PC prossegui 

para a distribuição das modalidades pelos dias de aulas que tinha destinado para 

as aulas de EF na minha turma. Esta distribuição tornou-se mais complicada e 

trabalhosa do que expectava, uma vez que a utilização de espaços na ESAS 

funciona através de um roulement onde cada professor tem a oportunidade de 

utilizar cada espaço durante uma semana. Posto isto, a distribuição das 

modalidades pelos dias e a decisão sobre qual a modalidade com que comecei 

cada período, recaiu no espaço que tive disponível nessa aula e não na minha 

preferência. Outras condicionantes desta planificação foram as visitas de estudo 

que apenas tinha conhecimento uma semana antes de se realizarem e os testes 

intermédios realizados internamente que coincidiram sempre com as aulas de 

Educação Física. Tudo isto levou ao encurtamento do número de aulas de 

algumas modalidades e como efeito o reajuste do plano anual. Estas alterações 

tiveram consequências na diminuição dos conteúdos que abordei em 

determinadas modalidades. A este respeito, Bento (2003, p. 57) destaca a 

complexidade atribuída ao planeamento do professor, visto que tem de seguir 

“as indicações programáticas (objetivos, tarefas, conteúdos), considerando as 

condições locais (pessoais, materiais e temporais), sobretudo da situação da 

classe ou turma”. No entanto, procurei sempre adotar estratégias adequadas, 

com a finalidade de cumprir os objetivos estipulados para cada matéria de 

ensino, tendo em conta o contexto real. Mesmo assim, tenho a consciência que, 

em algumas modalidades, o número de aulas se expressou de forma tão 

insignificante que a evolução dos alunos ficou um pouco aquém do esperado. 

O segundo momento na planificação do ano letivo cabe à realização das 

UD das diferentes modalidades. Após o planeamento anual torna-se necessário 

organizar e estruturar as matérias de ensino, tornando-as metódicas e que vão 

ao encontro dos objetivos e necessidades dos alunos. Esta organização e 

delineamento torna-se difícil de concretizar, pois necessita de uma articulação 

por parte do professor em conjugar os seus conhecimentos específicos sobre 

cada modalidade, com os objetivos pretendidos e com as necessidades dos 

alunos. Portanto, todas as decisões relativas ao como ensinar, o que ensinar e 

quando ensinar, têm que ser em conformidade com o contexto em que está 
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inserido. Vickers (1990) defende que, para organizar todo o processo de ensino, 

é imprescindível fazer uma análise do envolvimento, dividindo a modalidade a 

ser tratada em estruturas do conhecimento, conhecer o meio envolvente e a 

turma em questão, tomar decisões acerca da extensão e sequência da matéria, 

definir os objetivos e a consequente forma de os avaliar e criar progressões 

pedagógicas para atingir o que se pretende de forma sequencial, e, por último, 

aparece a aplicação que é a exploração de toda a preparação. Os programas 

nacionais devem também fazer parte na construção das UDs, contudo uma vez 

que estes apresentam objetivos um pouco desajustados à realidade escolar (que 

encontrei), devido ao seu grau de dificuldade em algumas modalidades, tive que 

adaptar os objetivos para poderem ser passiveis de serem realizados, pela 

minha turma. Segundo Bento (2003, p. 76), é em “torno da UD que decorre a 

maior parte da atividade de planeamento e de docência do professor”. Segundo 

o mesmo autor, as UDs são determinadas pelo planeamento lógico das 

sequências metodológicas das matérias a lecionar, espelham os objetivos a 

alcançar em cada bloco de conteúdos e, ainda, permitem a orientação da ação 

pedagógica do docente. Sendo assim, para se realizar este planeamento é 

essencial um conhecimento inicial dos alunos, de forma a perspetivar o ensino 

das matérias adequado às capacidades dos mesmos. A elaboração das UDs em 

determinadas modalidades foi para mim um processo complexo, uma vez que o 

meu conhecimento nessas modalidades não era tão vasto comparado com as 

restantes. Por conseguinte a estruturação dos conteúdos e o ajuste do meu 

conhecimento teórico com a realidade contextual que tinha à minha frente, 

tornou-se mais complexa.  

Para dar forma às UDs usei o Modelo de Estrutura do Conhecimento 

(MEC), proposto por Vickers (1990). Este modelo está organizado por 8 módulos 

que se agrupam em 3 fases sendo a primeira a fase de análise (Módulos 1,2,3), 

a segunda a fase de decisão (Módulos 4,5,6,7) e por último a fase de aplicação 

(Modulo 8). Este modelo tornou-se bastante importante para a minha 

organização no ensino de cada modalidade, uma vez que constitui um sistema 

estruturado e com uma sequência lógica dos conteúdos que me auxiliou no 

processo de ensino – aprendizagem. Uma das vantagens deste instrumento é a 
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sua característica de livro aberto, no sentido de nunca ter a informação completa 

e a mesma informação. A alteração do espaço da aula, as condições 

climatéricas, a falta de alunos, as visitas de estudos e os testes intermédios 

foram, no meu caso alguns dos imprevisto que me obrigaram a modificar a 

estrutura de algumas partes do MEC, nomeadamente o módulo 4 e 7. Estes 

módulos correspondem respetivamente à criação da UD e à criação de uma 

sequência lógica de exercícios. O módulo correspondente à avaliação realizei-o 

apenas na antepenúltima aula antes de elaborar a grelha de avaliação definitiva. 

Estes módulos foram para mim os mais desafiantes em construir, uma vez que 

no módulo 7 tinha que criar desde início a sequência de exercícios que ia utilizar 

nas aulas, mas esta planificação à priori no início das modalidades, suscitou-me 

dificuldade. A dificuldade incidiu-se na escolha dos exercícios sem saber quais 

eram os pontos fracos dos alunos e também em planear exercícios que podem 

não chegar a ser executados por serem muito complexos ou por não ter tido 

tempo de lecionar os conteúdos todos. Posto isto o módulo foi construído à 

medida que as aulas foram lecionadas e com os exercícios das mesmas. 

 A abordagem metodologia dos conteúdos pode ser abordada de duas 

formas, do topo para a base (do mais complexo para o mais simples) ou da base 

para o topo (do mais simples para o mais complexo). Nas modalidades coletivas, 

utilizei a abordagem do topo para a base uma vez que os alunos já se tinham 

familiarizado com as mesmas, no entanto nas UDs de Ginástica Acrobática, 

Artística e na de Dança, estruturei a UD da base para o topo. Estas modalidades 

requerem um domínio mais pormenorizado da técnica para se poder avançar no 

processo, no sentido de um mais adequado produto final.  

O último momento do planeamento é a elaboração do plano de aula (PA), 

sendo este o culminar de toda a pesquisa e organização anteriormente feita. 

Como afirma Bento (2003. p. 101) “a aula é o ponto de convergência do 

pensamento e da ação do professor”. O PA tornou-se o instrumento que mais 

me auxiliou e ensinou na estruturação de uma aula. O planeamento anterior para 

cada aula fez com que os exercícios escolhidos coincidissem com os objetivos 

da aula e com que a aula não fosse um conjunto de tarefas escolhidas 

aleatoriamente. Inicialmente deparei-me com a dificuldade em conseguir 
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elaborar exercícios corretos, visto que em diversos momentos elaborei planos 

de aula em que pelo menos um exercício não se relacionava com o objetivo da 

aula. Esta minha dificuldade esteve aliada ao não definir corretamente os 

critérios de êxito de cada exercício. Estas lacunas, nas reuniões de núcleo, foram 

colmatadas com a orientação do PC que me ajudou bastante na melhoria dos 

meus planos de aula. Do meu ponto de vista, uma aula não deve estar repleta 

de muitos exercícios com pouco tempo de exercitação. Esta situação faz com 

que os alunos não cheguem sequer a atingir o objetivo proposto, pois não 

conseguem muitas vezes perceber qual a mecânica do exercício nem para que 

é que ele serve. O objetivo das aulas tem de estar direcionado com a evolução 

e aprendizagem dos alunos e não com o simples facto de efetuarem o maior 

número de tarefas que conseguirem no tempo de aula. Da mesma opinião Rink 

(1985) salienta a importância de planear progressões entre tarefas, com 

variantes que permitam elevar a performance à medida que se incrementa 

progressivamente a complexidade/dificuldade das situações de aprendizagem 

propostas. Nos PA que elaborei, não excedi os 4/5 exercícios, dependendo do 

tempo de aula, mas para ir ao encontro dos níveis que os alunos foram atingindo, 

acrescentei variantes aos exercícios em vez de os aumentar o seu número. Esta 

estratégia foi sugerida também pelo PC.  

O modelo de plano de aula que utilizei foi proposto pelo meu PC e aceite 

pelo núcleo, pois era simples, objetivo e percetível. A parte inicial está destinada 

à identificação do professor, e toda a informação referente ao conteúdo da aula, 

a última parte é referenciada aos exercícios que vão ser realizados. Está dividida 

em 3 partes: inicial, fundamental e final que correspondem aos 3 momentos 

marcantes de uma aula.  

Em suma o planeamento foi o pilar para toda a minha intervenção como 

EE, impediu que o trabalho que desenvolvi fosse aleatório e sem objetivo. 
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4.1.3 Realização  

O Saber nasce da conjunção entre a teoria e a prática.  

 

O EP foi o ponto de passagem de estudante para EE na ESAS, processo 

que me marcou pelo misto de emoções, dúvidas e receios. Apesar de no primeiro 

ano do mestrado ter tido professores e disciplinas que nos prepararam para a 

nossa atuação como docente no ano de estágio, o que senti no primeiro dia 

perante 20 alunos a olharem para mim à espera de verem em mim um exemplo 

a seguir enquanto profissional na área foi de aparente impreparação.  

A prática concede a experiência que a teoria não nos dá, só no ano do EP 

é que crescemos e evoluímos enquanto docentes e sentimos a necessidade da 

constante procura de novo conhecimento, conotando-nos assim como eternos 

estudantes. 

 

4.1.3.1 A relação professor/aluno na influência do clima de aula 

A base de um bom ambiente e de uma boa realização pessoal/profissional 

centra-se no bom relacionamento entre as pessoas, mais concretamente, entre 

o professor e o aluno. A abordagem tradicional do ensino centrava-se no 

professor atribuindo-lhe todo o saber e conhecimento máximo. A constante 

atualização e procura de novas técnicas de ensino, não faziam parte dos planos 

do professor quando acabava o seu curso. Segundo Saviani (2001), o papel do 

professor é garantir que o conhecimento fosse obtido, independente do interesse 

e vontade do aluno. Era notável o afastamento entre os sujeitos intervenientes. 

Com este comportamento não direcionado para a aprendizagem dos alunos, a 

maioria nutria um sentimento de desinteresse e medo, o que não reproduzia o 

ambiente escolar e de aprendizagem desejado e criado nos dias de hoje. 

Um dos pontos fundamentais da minha atuação e que pretendi a 

desenvolver durante o ano letivo, foi a minha relação com os alunos. Sempre 

defendi que quando há um bom relacionamento entre professor/aluno o 

processo de ensino – aprendizagem torna-se muito mais fácil e enriquecedor 

para ambos. Este meu fundamento baseia-se nas minhas experiências 
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anteriores com diversos professores que me marcaram pela positiva, pela forma 

como lecionavam as suas aulas e mantinham um ambiente descontraído mas 

sem deixar de existir o rigor e o respeito. Segundo Freire (1991, p.77), “toda 

prática educativa demanda a existência de sujeitos, um, que ensinando, 

aprende, outro, que aprendendo ensina”. Isso significa que deve haver a 

interação entre o ensino e a aprendizagem e que, a educação provém da relação 

entre professor e aluno. A relação do professor com o estudante deixa marcas 

importantes na vida deste, sendo para ele um exemplo e uma figura a seguir. “O 

professor poderá influenciar a vida do estudante se a sua relação com ele for 

fomentada em sentimentos e sensações” (Siedentop, 2008, p.68). 

A minha relação com os meus alunos penso que foi bastante positiva e 

enriquecedora, conseguindo criar uma relação de amizade entre nós. Consegui 

desde o início criar um bom ambiente dentro de aula, motivador, dinâmico, 

proporcionado também pela coesão e amizade que existia na turma, impedindo 

assim que houvesse comportamentos desviantes e impróprios. Da mesma 

opinião, Elias (1996) afirma que esta relação é um dos principais fatores que 

rege a motivação pelo aprender por parte do discente em formação, uma vez 

que, desenvolvendo a relação pedagógica, melhora não só a eficiência do 

desempenho do professor, como também o sucesso do aluno e, por 

consequência, a satisfação de ambos. Como o professor passa diariamente 

muito tempo com os alunos, deve também criar um bom ambiente propício para 

um bom clima dentro da aula e para a própria evolução do aluno, 

acompanhando-o e ajudando-o sempre que necessário.  

Inicialmente um dos meus receios foi não deixar que a confiança se 

excedesse e ultrapassasse o limite, levando a que os alunos deixassem de me 

respeitar enquanto professora e me vissem como uma colega de turma. Este 

medo não passou apenas disso, uma vez que logo desde a primeira aula impus 

regras e tentei ser sempre o mais justa possível nas repreensões e nos 

encorajamentos que dava. Penso que o facto de informar sempre os alunos de 

todo o processo de ensino, matérias, processo de avaliação, ajudou a reforçar a 

confiança pois tudo era esclarecido através da comunicação.  
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A par da boa relação existente entre professor e aluno surge o bom 

ambiente de aula ou seja, o clima de aula torna-se favorável para que a 

transmissão dos conhecimentos e a sua aquisição ocorra da melhor forma 

possível. Como afirma Mesquita (2014), o clima consiste no domínio do 

ambiente/envolvimento criado e vivenciado em todo o processo de ensino-

aprendizagem. O clima surge como um elemento do processo educativo inerente 

ao próprio professor no que pertence às características pessoais e profissionais, 

mas não depende exclusivamente deste, existindo condicionantes como a faixa 

etária dos alunos ou até as suas carências afetivas (Cardoso, 2014). Neste 

seguimento, para que estas relações sejam instituídas, surge a necessidade de 

conhecer os alunos e, deste modo, estabelecer o controlo sobre os mesmos. 

Uma das estratégias que utilizei para que o envolvimento da aula fosse sempre 

o melhor foi decidir previamente quais iriam ser os grupos em determinados 

exercícios. Isto impediu que os grupos formados fossem sempre constituídos 

pelos mesmos elementos e que não houvesse desmotivações e discussões. A 

adaptação do exercício às condições encontradas em determinadas aulas foi 

crucial para que não houvesse desistência por parte dos alunos e a aula se torna-

se monótona. Estas modificações foram bastante difíceis de as realizar nas 

primeiras aulas, pois não sentia a segurança e o conhecimento necessário, mas 

o trabalho de pesquisa e estudo anterior à aula ajudou-me na procura de 

soluções. Segundo Siedentop (2008) a educação torna-se mais eficaz quando 

os professores adaptam as suas estratégias de ensinos às condições de ensino. 

Para o autor a modificação da tarefa em relação ao ambiente e ao envolvimento 

com que nos deparamos vai reforçar a transmissão e a aquisição do 

conhecimento de forma mais enriquecedora e num clima de aula promotor da 

evolução do aluno. 

A afetividade é um ponto elementar na relação educativa e fulcral no 

desempenho escolar do aluno. “ Hoje na aula senti mais do que nas outras, 

talvez por ser uma modalidade onde a autonomia deles esteja mais presente e 

a música os faça sentir no ambiente mais natural, que consegui estabelecer uma 

ligação de empatia com eles sem eles me deixarem de respeitar enquanto 

professora. Por exemplo, em momentos de aula eles tiveram que criar sozinhas 
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partes de coreografia onde os ajudei sem qualquer intuito crítico e quando passei 

à parte da aula lecionada por mim eles mantiveram a atitude de respeito de 

sempre.” (Reflexão de aula nº 15 de Dança, 5 de Maio de 2016) 

  

4.1.3.2 Aprender através da comunicação- Instrução e Feedback  

Estabelecer uma comunicação clara e concisa com os alunos é o primeiro 

passo para uma aprendizagem mais eficaz. Da mesma opinião Rosado e 

Mesquita (2011) afirmam que a comunicação é uma competência essencial para 

o professor sendo esta um dos fatores determinantes na eficácia pedagógica no 

contexto do ensino das atividades físicas desportivas. No entanto a comunicação 

nem sempre é percetível e fácil de se realizar, existindo entraves que a 

condicionam. Esses entraves passam pela perceção seletiva (os alunos apenas 

absorvem a informação que lhes interessa com base nas suas necessidades), o 

excesso de informação (os alunos têm uma capacidade limitada de processar a 

informação) e da linguagem (as palavras têm significados diferentes para 

diferentes pessoas), (Rosado & Mesquita 2011). Neste sentido, a comunicação 

nem sempre é compreensível, tendo esta que ser praticada e deverá ser uma 

constante na reflexão por parte do professor.  

A instrução entra neste capítulo como a informação que o professor dá 

aos alunos referente à matéria de ensino, no caso da Educação Física, essa 

informação é maioritariamente a explicação de como executar o exercício. A 

instrução é considerada um dos fatores mais importantes na estruturação e 

modificação das situações de aprendizagem, porquanto a eficácia da sua 

transmissão encontra-se altamente relacionada com a aprendizagem dos 

alunos. Nela estão contidas todas as informações relativas aos objetivos e 

conteúdos a abordar (Rosado & Mesquita, 2011). Neste sentido, Pacheco & 

Flores (1999) definem a instrução como a prestação observável do professor que 

envolve várias ações de ensino interativo e respetivas formas de observação. Já 

Siedentop & Tannehill (1991) definem o mesmo conceito como todos os 

comportamentos e técnicas de intervenção pedagógica que fazem parte do 

reportório do professor para comunicar a informação substancial. Dela fazem 

parte todos os comportamentos, verbais ou não-verbais (exposição, explicação, 
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demonstração, FB, entre outras formas de comunicação), que estão associados 

aos objetivos de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). Por outras palavras, 

todas as ações do professor realizadas durante a aula direcionadas para os 

objetivos e conteúdos da aula, fazem parte da instrução.  

No início da cada aula, tinha por hábito, questionar os alunos sobre os 

conteúdos da aula passada e de seguida informar quais os conteúdos que iam 

ser abordados naquela aula. As informações relativas aos conteúdos das aulas 

e o questionamento no início, na minha opinião, fez com que no decorrer das 

aulas, os alunos deixassem de me perguntar qual era o objetivo dos exercícios 

e não se distraíssem da tarefa, e o questionamento ajudou-os a perceber o 

encadeamento da matéria e a sua logica e ajudou-me também a perceber se 

estava a explicar bem ou não. No que concerne à informação transmitida antes 

da prática, Siedentop e Tannehill (1991) confere a necessidade de nos 

momentos da informação inicial, o professor deve assegurar o desempenho de 

diversas tarefas, entre as quais a referência aos objetivos, ao interesse e à 

utilidade da sessão, a apresentação dos conteúdos fundamentais a desenvolver, 

das normas organizativas, da primeira tarefa e considera que essa preleção deve 

ser breve, ou seja, focada sobre os aspetos essenciais. A necessidade da 

instrução ser breve e clara recai na pouca concentração que os alunos têm para 

as explicações longas e cheias de conteúdo. No início do ano letivo, uma das 

dificuldades que senti e que o meu PC também salientou, foi não ser objetiva 

nas minhas instruções, eu contextualizava sempre o exercício, antes de o 

explicar, o que fez muitas vezes com que os alunos não percebessem depois a 

explicação do exercício porque já não estavam atentos. As extensas instruções, 

não só fizeram com que os alunos perdessem o foco de atenção como também 

tempo útil de prática, pois as minhas transições tornavam-se muito longas. Mas 

a meio do primeiro período, com as “dicas” do PC e com a ajuda de “pontos-

chave” (elaborados em casa) as minhas instruções aos poucos passaram a ser 

mais claras e objetivas, o que melhorou bastante a compreensão dos alunos em 

relação às dinâmicas dos exercícios.  

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

informação é emitida em três momentos: antes da prática, recorrendo-se à 
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apresentação da tarefa, explicação e demonstração; durante a prática, através 

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

prática desenvolvida. A demonstração foi um procedimento e estratégia 

constantemente utilizado nas minhas aulas. Isto porque, na minha turma 

existiam alunos que gostavam e tinham iniciativa de querer demonstrar os 

exercícios, optei assim por deixá-los fazer sempre que era apropriado. Quando 

a demonstração era feita de forma errada, aproveitava esse mesmo erro para 

apresentar aos restantes alunos quais foram os movimentos incorretos e como 

os deveriam evitar. O “modelo correto” proporciona ao aluno a recolha de 

informação necessária para criar uma representação cognitiva correta do 

movimento, mas não evidencia os erros de execução. Por sua vez, o “modelo de 

aprendizagem” demonstra os erros de execução, mas não garante a 

representação cognitiva do movimento correto (Rosado & Mesquita, 2011).  

 Contudo, nem sempre foi possível aos alunos realizarem as 

demonstrações, pois quando existiam conteúdos que estes desconheciam tinha 

que ser eu a demonstrar o que era pretendido. Encarar a demonstração como 

instrumento determinante no processo de ensino aprendizagem pode ser 

encarado segundo Gould e Roberts (1982) como aprendizagens de habilidades, 

valores e comportamentos que ocorrem muitas vezes a partir de processos de 

imitação. De facto quando os alunos observavam o exercício demonstrado, 

conseguiam mais rapidamente perceber a sua dinâmica e realizavam-no por 

vezes sem quaisquer dúvidas, mesmo quando não estavam com a atenção 

devida à instrução.  

Durante ou após a realização da tarefa os alunos devem receber uma 

resposta relativa ao seu desempenho, ou seja necessitam de um feedback. 

Estudos demonstram que o feedback potencia os ganhos de aprendizagem dos 

alunos, sendo este um ponto fulcral e da responsabilidade do professor ajudar o 

aluno a atingir o seu máximo potencial. O feedback pedagógico (FP) é designado 

assim, como o comportamento de reação do professor à resposta motora do 

aluno na atividade (Rosado & Mesquita, 2011). Schimdt citado por Rosado e 

Mesquita (2011) salienta a importância das referências de como executar os 

movimentos e os processos a desenvolver para melhorar a performance, na fase 
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inicial de aprendizagem, das habilidades. Neste ponto, durante a minha atividade 

como docente este foi o meu ponto fraco. Senti uma grande dificuldade em emitir 

um feedback com qualidade, ou seja que não se restringisse a um “Fizeste muito 

bem, boa! “, porque de nada acrescentava à melhoria da execução dos alunos, 

era meramente apreciativo. A fraca especificidade dos meus FP e a sua pouca 

frequência fez com que os alunos praticassem o erro durante o exercício já que 

eu não o consegui identificar corretamente, nem expressar-me no momento 

certo. A minha dificuldade em detetar o erro foi devido ao pouco conhecimento 

que detinha em algumas modalidades, que com o estudo prévio e com as 

correções e ajudas do PC consegui melhorar bastante a minha emissão do FP. 

Assim, uma das grandes lacunas na apreciação do feedback centra-se na 

dificuldade de os professores diagnosticarem as dificuldades dos alunos, não 

raramente derivada da falta de domínio do conteúdo (Rosado & Mesquita, 2011). 

Outro fator que condiciona a qualidade do feedback e a sua captação por parte 

do aluno é a frequência com que é emitido. Devemos dar uma quantidade 

adequada para que cada aluno receba e capte alguma informação sobre as suas 

ações motoras. No entanto, a emissão de feedback após cada ação motora, 

acaba por se tornar inútil, uma vez que não promove o sentido auto crítico do 

aluno em relação às suas ações 

 

4.1.3.3 Gestão de aula, Controlo e Rotinas 

Rink e Hall (2008) referem que a organização e gestão de uma turma 

fisicamente ativa num espaço desportivo exterior ou num pavilhão é muito mais 

difícil que numa sala de aula. Com isto, a tarefa de um professor de EF revela-

se muito exigente. Os mesmos têm que gerir recursos humanos, materiais, 

temporais, para uma aprendizagem mais significativa. 

A gestão da aula é definida como um fator proeminente na condução 

eficaz do processo de ensino-aprendizagem no âmbito das atividades físicas e 

desportivas (Costa, 1995). A gestão passa por gerir todos os comportamentos 

de ordem e disciplina que são fundamentais na criação de uma boa conduta de 

aula. Uma aula bem conduzida leva a um empenho motor mais elevado por parte 

dos alunos e também a um maior tempo útil de aula. Rosado e Ferreira (2011) 
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referem que o professor deve procurar aumentar o tempo de atividade motora 

específica, rentabilizando o tempo útil da aula com vista à otimização do tempo 

disponível para a prática, do tempo na tarefa e do tempo potencial de 

aprendizagem. De igual modo, Mesquita (2000) refere que a forma como o 

professor gere o tempo de aula tem uma influência direta no tempo que os alunos 

têm disponível para a prática. Em todas as aulas procurei que o tempo de 

transição e o tempo fora da tarefa fossem o mais reduzido possível. As 

estratégias que utilizei para que tal fosse possível foi melhorar a clareza e 

objetividade das minhas instruções e utilizar sempre que possível a referência à 

demonstração. Nas tarefas de montagem e arrumação do material recorri 

sempre à ajuda dos alunos para o processo se tornar mais rápido. “Uma das 

desvantagens em lecionar ginástica nesta escola é o manejo do material no 

espaço minúsculo do pavilhão de ginástica que sem a ajuda dos alunos para a 

sua montagem e arrumação, a aula não teria o rendimento que teve. Percebo 

agora a necessidade de introduzir os alunos nas tarefas de organização da aula. 

(Reflexão de aula nº13 e 14 de ginástica acrobática, 20 e Outubro de 2015)     

Segundo Siedentop (1991), um sistema eficaz de tarefas de organização 

inicia-se pela criação de regras e rotinas no que respeita aos comportamentos 

apropriados e inapropriados. Entende-se por regras uma fonte de 

enquadramento regulador das interações entre os diversos intervenientes, sendo 

um pilar fundamental da segurança física e emocional, promotoras de uma maior 

atenção e participação (Rosado & Ferreira, 2011). Neste ponto a ESAS já tinha 

definido regras gerais que eram de cumprimento obrigatório nas aulas de 

educação física, tais como: proibido a utilização de telemóveis, fazer a aula com 

relógios, pulseiras, colares e brincos, a tolerância de chegada à aula era de 5 

minutos depois do toque, quem chegasse depois levava falta de atraso. Além 

destas regras gerais eu, em concordância com o PC implementei mais algumas 

na minha turma, por serem imprescindíveis para a disciplina, como: obrigatório 

tomar banho depois da aula, proibido fazer aula de pastilha elástica, cabelos 

sempre amarrados e quando chegavam atrasados, para além da falta de atraso 

tinham que fazer um determinado número de saltos de canguru. A UD de 

ginástica tinha regras específicas para não colocar em risco a integridade física 



 

41 
 

dos alunos, pois a utilização de aparelhos e a execução de determinados 

exercícios sem a minha supervisão poderiam ter consequência mais graves. Os 

alunos estavam proibidos de realizar qualquer tipo de exercício sem disporem 

de um colega ao seu lado (caso fosse necessário ajuda) e estavam proibidos de 

realizar qualquer atividade que não aquela que eu tivesse indicado. 

Em todas as aulas tentei sempre que os alunos obtivessem o máximo 

tempo disponibilizado para a prática, para poderem ter o melhor 

desenvolvimento motor possível. O tempo disponível para a prática é o tempo 

atribuído aos alunos para a prática motora, sendo subtraído o tempo de 

informação e o tempo de transição (Siedentop, 1983). A minha gestão de aula 

foi aperfeiçoada com o decorrer do ano letivo. Inicialmente atribuía mais tempo 

de exercitação a exercícios que não eram tão essenciais para o objetivo da aula, 

em detrimento dos exercícios principais. Esta minha lacuna em relação ao tempo 

foi alvo de várias chamadas de atenção por parte do meu PC, que com o decorrer 

do estágio consegui superar.  

O controlo da turma representa a forma como o professor acompanha e 

supervisiona a atividade dos alunos. Esta é uma variável que influencia a criação 

de um clima de aprendizagem positivo. Neste sentido, Rosado e Ferreira (2011) 

referem que o controlo ativo do grupo de trabalho é um elemento potenciador do 

empenhamento dos alunos na consecução dos objetivos definidos pelo 

professor. É portanto crucial que o professor desenvolva a capacidade de 

observar toda a turma, prevenindo comportamentos desviantes e situações 

desagradáveis que comprometem o desenvolvimento da aula. Sobre este ponto, 

com a minha turma não tive qualquer problema de cariz maior. Foram uns alunos 

muito bem-educados e obedientes, onde não precisei de utilizar o controlo sobre 

a turma neste sentido. Precisei sim de os controlar no empenho motor muitas 

vezes descurado, porque não se empenhavam devidamente. Julgo que o 

controlo da turma não foi um problema no decorrer do estágio, pois a relação 

entre professor/aluno foi muito positiva. O sucedido com o 6ºano, não foi de todo 

igual ao da minha turma residente. Como o 6º ano era uma turma indisciplinada, 

a minha postura foi bastante mais assertiva e impetuosa. Era imprescindível a 
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constante repreensão e chamadas de atenção para o continuar da aula, sem que 

acabasse num momento indisciplinar mais grave.   

A adaptação da atitude do professor perante a turma que tem à sua 

responsabilidade é um ponto basilar para que a aula decorra no melhor clima e 

para que os alunos mantenham a sua atenção e empenho no objetivo da aula  

 A criação de rotinas é uma das primeiras medidas que o professor deve 

procurar estabelecer, devendo ser determinadas logo nas primeiras aulas ou 

então à medida que seja necessário, consoante a ocorrência de situações 

imprevisíveis. Rink (1993) afirma também que as rotinas são uma forma habitual 

de lidar com uma situação e são um ingrediente essencial da boa gestão da aula. 

O mesmo autor entende que os professores devem estabelecer rotinas com os 

alunos nas situações mais frequentes para que possam dedicar mais tempo às 

partes substantivas da aula. Não havendo uma receita única para a criação de 

rotinas, pois as turmas carecem de necessidades especificas, é da 

responsabilidade do professor criar as rotinas que melhor enquadram na 

situação que se está perante. As rotinas são promotoras de uma boa gestão da 

aula, que segundo Siedentop & Tannehill (2000), representam um método para 

executar tarefas específicas na aula, devendo ser implementadas logo no 

princípio do processo de lecionação, de forma a serem consolidadas e 

assumidas como hábitos. Assim para ambientar os alunos desde a primeira aula 

que incuti algumas rotinas e hábitos que naturalmente passaram a ser feitas sem 

a minha intervenção. A chamada foi sempre feita no início das aulas, mas 

quando já conhecia a turma, apenas os contava e identificava quem estava a 

faltar, aumentando assim o tempo útil à aula. Ao som de um apito seguido de 

contagem regressiva os alunos tinham de parar o que estavam a fazer e 

deslocarem-se até onde eu me encontrava, ao som de apenas um apito 

significava que o exercício que estavam a realizar tinha terminado. Nas 

instruções dos exercícios os alunos tinham que estar sentados à minha frente ou 

quando a instrução era referente a uma indicação sobre o que estavam a fazer 

permaneciam no local, pois iam dar continuidade à tarefa. Sempre que o 

exercício envolvia material (bolas, raquetes, volantes...) os alunos só podiam ir 

busca-lo após a instrução do exercício. Outra das estratégias foi a estruturação 
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dos planos de aula com exercícios que não envolvessem muitas alterações 

organizacionais, o que facilitou a compreensão dos alunos e acelerou a iniciação 

da tarefa. Siedentop e Tannehill (2000) apontam que a redução do tempo de 

início de aula, a realização rápida da chamada, a procura de uma estratégia para 

captar a atenção dos alunos, a diminuição dos tempos de gestão e de transição 

de exercícios, a utilização de métodos para reunir os alunos junto do professor, 

a definição de rotinas e a produção de um bom ritmo de aula, estão na ordem de 

um controlo da turma eficaz e de um desvio dos comportamentos inapropriados 

por parte dos alunos. A estruturação de rotinas não só contribui para uma melhor 

gestão da aula como também transmite segurança para o professor, resultando 

num clima de aula agradável. O desenvolvimento do conjunto de rotinas e 

hábitos garantiu um maior aproveitamento do tempo de aula e promoveu uma 

maior integração dos alunos na aula. 

 

4.1.3.4 Reflexão – O processo emancipatório do professor 

 

“O estímulo ao pensamento e a atitude crítica dotará o futuro profissional 

de ferramentas para ir além do como fazer, sendo este capaz de colocar as 

questões adequadas e saber responder ao porquê e para quê da sua ação. 

Pretende-se, por conseguinte, que o estudante seja capaz de reconhecer o 

contexto social e cultural do qual faz parte para, assim, poder ser uma pessoa 

e um profissional reflexivo.” 

(Batista & Queirós, 2013) 

A reflexão para Alarcão (1996, p. 175) envolve uma indagação ativa, 

voluntária, persistente e rigorosa daquilo que se julga acreditar ou daquilo que 

habitualmente se pratica, evidencia os motivos que justificam as nossas ações 

ou convicções e expõe as consequências a que elas conduzem. De outro modo 

o ato de refletir questiona as nossas convicções e intuições sobre a ação que 

nos leva à procura de soluções lógicas para as mesmas.  

Com a constante evolução da sociedade é essencial uma constante 

readaptação dos professores para que consigam dar resposta às necessidades 

que são impostas. O fim do ciclo académico não é necessariamente o fim da 
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contínua procura de conhecimento e atualização face às necessidades exigidas 

pelo envolvimento em que o docente está inserido. Por conseguinte, podemos 

afirmar que a docência se carateriza pelo desenvolvimento de uma vertente 

autodidata, por uma investigação autónoma, por uma reflexão constante sobre 

as suas ações e ainda pelo aperfeiçoamento das vertentes sociais como o 

interagir, relacionar, saber ser e saber estar consigo mesmo e com os outros. 

Assim a reflexão durante o EP tornou-se fundamental para a minha atividade 

diária enquanto docente. Rodrigues (2009) destaca a importância da criação do 

hábito de recorrer à reflexão, desde a formação inicial, como uma ferramenta 

central para o desenvolvimento e melhoria da intervenção do profissional, com 

vista a dar resposta à complexidade dos saberes e à incerteza das situações que 

caracterizam a profissão docente. O processo reflexivo que fui desenvolvendo 

ao longo do EP foi necessário para identificar as minhas lacunas e encontrar 

formas de os ultrapassar. Não só foi importante para a minha prática profissional 

em relação às decisões que tomei no decorrer das aulas, como a nível pessoal 

para o meu amadurecimento e descoberta de novas estratégias para solucionar 

os vários problemas. 

Segundo Zeichner (1993), o ato reflexivo promove a resolução de 

problemas, uma vez que impulsiona o docente a assumir uma postura crítica 

face às questões da sua profissão e da sua prática. No seguimento da ideia do 

autor a reflexão detém um papel fundamental também para o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. A partir dela consegui retirar 

pontos fundamentais sobre a prática, verificar o que se estava correto ou 

incorreto e perceber o motivo do surgimento dessa situação. Toda a reflexão tem 

como objetivo desenvolver no professor competências que lhe permitam 

conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua própria prática docente (Garcia, 

1999). 

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

reflexão a ter em conta no percurso como docente: reflexão na ação, reflexão 

sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. A reflexão na ação ocorre 

quando a reflexão é realizada no decurso da própria ação, sem a 

interrompermos, embora com breves instantes de distanciamento. A reflexão 
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sobre a ação ocorre quando reconstruimos mentalmente a ação para tentar 

analisá-la retrospetivamente. Por último, a reflexão sobre a reflexão na ação 

permite a progressão e o desenvolvimento profissional, através da determinação 

das suas ações futuras, da compreensão de futuros problemas, bem como da 

descoberta de novas soluções (Alarcão, 1996). Julgo agora importante clarificar 

que foi na base da reflexão sobre a ação e da reflexão sobre a reflexão da ação 

que desenvolvi o meu processo reflexivo.  

Sobre a reflexão na ação, penso que tive maior dificuldade em o fazer, no 

decorrer das aulas a minha preocupação estava demasiado centrada na 

passagem dos conteúdos e verificar a sua execução e aprendizagem correta por 

parte dos alunos. Esta lacuna de não refletir na ação, nesta faze inicial como 

docente, tornou-se difícil de enquadrar com todos os outros pontos que tive de 

cumprir enquanto EE. 

Angrys cit. por Gomes (2013) refere que a reflexão sobre a ação é um 

processo indispensável e contínuo de aprendizagem de um futuro profissional 

na sua formação. As reflexões após as aulas foram uma constante na minha 

atividade enquanto EE. Estas possibilitaram uma visão mais clara e objetiva de 

todas as peripécias ocorridas e uma nova formulação de exercícios e estratégias 

para alcançar os mesmos objetivos. A constante reflexão sobre a ação 

possibilitou a adoção de diferentes estratégias reduzindo assim a monotonia das 

aulas referente à exercitação dos conteúdos. Como afirma Cardoso et al. (1996) 

a reflexão é a primeira etapa para evitar a rotina, pois promove a análise das 

várias opções para cada problema e o fortalecimento da autonomia do professor 

face às práticas dominantes em cada situação. A riqueza de pensamentos das 

minhas reflexões surgiram não só através da minha reflexão, mas sobretudo 

através das reuniões de NE onde trocamos opiniões e ideias sobre a melhor 

estratégia a utilizar, e também pelo diálogo com os meus colegas do NE do 

ISMAI. É importante referir que a constante procura de novas soluções e a 

adaptação do professor ao público que tem à frente são ferramentas 

fundamentais para um ensino-aprendizagem apelativo, mais eficaz e produtivo 

para os alunos e professor.  
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Para finalizar é fundamental que o professor insira a reflexão na forma de 

intervenção no processo de ensino-aprendizagem, este deve questionar-se 

regularmente, recorrendo à mudança e inovação de modo a tornar-se autónomo 

e responsável.  

 

4.1.4 Avaliação 

A avaliação e o ato de avaliar são ações eminentes nas tarefas a realizar 

por um professor. Cabe ao professor essa responsabilidade por ser dotado de 

conhecimento específico e de capacidade ao nível do comprometimento. Avaliar 

as competências do aluno não só contribui para uma atribuição mais justa e 

correta da avaliação final do aluno, mas principalmente auxilia o professor na 

reflecção sobre a sua prática de ensino. Como afirma Gonçalves et al. (2010 

p.11), “a avaliação deve ter por objetivo o aperfeiçoamento do ensino”. A 

autoanálise da intervenção da prática (exercícios propostos, objetivos definidos, 

intervenção do professor…) contribui para uma melhoria da eficácia e dos 

resultados obtidos pelo professor que se efetivam através dos seus alunos. A 

avaliação entende-se como um processo complexo que envolve examinar e 

classificar, permitindo ao professor regular todo o processo de ensino-

aprendizagem. Scriven (1976) descreve a avaliação como sendo uma 

constatação ou apreciação do valor do ensino, considerado não apenas pelos 

resultados a que conduz, mas também pelo seu processo de desenvolvimento.  

 Face ao referido, a avaliação pode-se revelar um processo crucial, 

contínuo e coerente que decorre durante todo o ano letivo, identificando os 

possíveis progressos ou retrocessos no processo de aprendizagem dos alunos, 

podendo esta decorrer em três momentos, os quais utilizei neste ano letivo: a 

avaliação diagnóstica (AD), a avaliação formativa (AF) e a avaliação sumativa 

(AS). Tal como confirma Rink (1993), a avaliação poderá assumir diferentes 

formas, sendo que o tipo de avaliação utilizado depende da finalidade para a 

qual a informação está a ser recolhida e do tipo de informação desejada. 

De acordo com Rink (1985), a avaliação pode ser feita em 3 domínios, o 

motor (habilidades motoras e capacidades físicas), o cognitivo (conhecimento e 

processamento de informação) e o sócio afetivo (atitudes, comportamentos e 
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valores). Na minha escola, a cada um desses domínios estava associada uma 

percentagem que posteriormente influenciava com pesos diferentes a avaliação 

final do aluno. O domínio motor e o cognitivo pesavam 70% na avaliação final e 

o domínio socio afetivo 30%. 

Uma das principais dificuldades com que me deparei na elaboração da 

grelha de avaliação foi encontrar critérios que fossem os mais congruentes e 

justos com o nível dos alunos. Critérios que não fossem nem muito básicos nem 

muito complexos ao ponto de não serem atingíveis. Como constata Gonçalves 

et al. (2010), os professores têm que ter a noção de que é necessário serem 

bastante criteriosos e não complicarem um processo que pode tornar-se pesado, 

mas a sua excessiva simplificação distorce a natureza deste processo. Para a 

escolha dos critérios que pretendia avaliar, primeiramente guiei-me pelos 

objetivos definidos no Programa Nacional de Educação Física, que explicava em 

cada modalidade quais os requisitos que os alunos tinham que atingir.  

A primeira avaliação que realizei foi a AD, que teve como intuito verificar 

quais as competências que os alunos detinham na UD em que ia ser lecionada 

e coloca-los num nível ajustado às suas capacidades. A AD não teve caráter 

classificativo no sentido de atribuir uma classificação ao aluno, mas sim serviu 

para identificar quais foram as aprendizagens adquiridas dos anos anteriores e 

serviu também como base para conseguir definir os objetivos alcançáveis pelos 

meus alunos segundo o nível em que se encontraram. Segundo Cortesão et al. 

(1993 p. 47) “a avaliação pode fornecer ao professor os elementos que lhe 

permitirão adequar o tipo de trabalho que vai desenvolver, às características e 

conhecimentos dos alunos com que irá trabalhar”. Ribeiro et al. (1990) arreferem 

que a AD tem como objetivo principal a realização de uma análise de 

conhecimentos e aptidões que o aluno deve possuir num dado momento para 

poder iniciar novas aprendizagens.  

A primeira modalidade abordada no primeiro período foi o Futebol, para a 

AD desta UD elaborei uma lista de verificação uma vez que foi o instrumento que 

mais se adequou ao tipo de avaliação em causa. A lista de verificação permite 

de uma forma rápida e não exaustiva verificar o que o aluno consegue ou não 

fazer. Na ficha de AD coloquei apenas quatro conteúdos técnicos e os princípios 
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de jogo ofensivos e defensivos e para registar o desempenho dos alunos 

assinalei com um “x” no quadrado correspondente ao “executa” ou “ não 

executa”. Consegui assim, após a análise dos resultados verificar que a turma 

se dividia em dois grupos de níveis distintos e também criei a base de trabalho 

que melhor foi ao encontro das carências que cada nível de ensino tinha. Nas 

restantes UD de cada modalidade nem sempre consegui realizar esta avaliação, 

sendo a principal razão o facto de estas terem poucas aulas para conseguir 

ensinar todos os conteúdos programados. Em detrimento da AD, eu em conjunto 

com o  PC optamos por não a realizar nas UD mais curtas e dar enfase ao ensino 

das técnicas/táticas de cada modalidade. Nessas UD, a primeira aula de cada 

uma delas estruturei-as de forma a conseguir indiretamente avaliar as 

capacidades dos alunos, para não ter que realizar grandes alterações na UD, 

visto já a ter feito antes de colocar em prática.  

O segundo momento de avaliação que realizei foi a AF, que serviu ao 

longo de todas as UD para me certificar que os objetivos que tinha definido 

estavam ou não a ser cumpridos pelos alunos e também se a metodologia de 

ensino que estava a aplicar em determinada UD estava a ou não a surtir efeito. 

De acordo com Aranha (1993), a AF permite ao professor uma recolha de 

informações através da observação sistemática e cuidada das tarefas do aluno 

ao longo do ano letivo, sobre o desempenho do aluno verificando os seus erros 

com o objetivo de melhorar o seu desempenho com vista ao êxito. Como 

consequência ao número reduzido de aulas que algumas UD tinham não planeei 

uma AF, pois não fazia sentido realizar esta avaliação numa segunda aula 

quando os alunos ainda não tinham tido tempo de assimilar as tarefas propostas, 

nem faze-la na penúltima aula, aula anterior à avaliação sumativa. Porém em 

todas as aulas no decorrer dos exercícios consegui observar se os alunos 

estavam a alcançar ou não o objetivo do exercício. No caso de estarem a atingir 

o objetivo, dependendo do à-vontade que tinha com determinada modalidade, 

adaptava o exercício na hora para que atingissem o que pretendia. Nas 

modalidades em que não tinha tanta segurança trazia sempre um plano B.  

A última modalidade de avaliação que realizei foi a AS, sempre realizada 

no final das UD quando todos ou a maioria dos conteúdos já estavam 
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consolidados. Esta avaliação como o nome indica é a suma das habilidades 

adquiridas pelos alunos onde é atribuída uma avaliação consoante a sua 

prestação. Serve para comparar com a AD e verificar quais os progressos que 

os alunos atingiram. Segundo Ribeiro (1990) a AS serve como um balanço de 

resultados no final de um segmento de ensino-aprendizagem, acrescentando 

novos dados aos recolhidos pela AF e contribuindo para uma apreciação mais 

equilibrada do trabalho realizado. O instrumento de avaliação que utilizei para 

esta avaliação foi a mesma da AD, no entanto em algumas UD retirei alguns 

conteúdos e acrescentei outros. A grelha de avaliação continha todos os 

conteúdos que foram lecionados em cada modalidade e, uma vez que se tornou 

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

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

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

realizava uma “regra de três simples” e obtinha a classificação, de 0 a 20. 

No final de cada período, quase sempre na última aula, pedi aos alunos 

para pensarem sobre a sua prestação durante aquele período e me dizerem qual 

a avaliação, que na sua opinião faziam sobre a sua prestação. Fiz questão de 

em todos os períodos realizar sempre a autoavaliação, sendo esta, na minha 

opinião, uma forma de promover a reflecção sobre o seu desempenho e a serem 

críticos sobre o seu trabalho. Discutimos também sobre que aspetos os alunos 

tinham que melhorar e o porquê de em alguns casos não terem tido a 

classificação em que se tinham autoavaliado. Como afirmam Rosado et al. 

(2002) o aluno deve criticar o seu próprio trabalho e tentar encontrar meios de 

corrigir os pontos fracos. O aluno tem que que gerir a sua aprendizagem para 

poder aprender, experimentar e vivenciar as situações para mais facilmente 

fazer progressos. 

Na minha opinião após a experiência durante este ano letivo seria muito 

mais enriquecedor para os alunos e para o professor a redução do número de 

modalidades a lecionar em cada período. Com UDs muito reduzidas tornou-se 

difícil fazer uma avaliação justa e coerente uma vez que os alunos acabaram por 

não ter tempo suficiente para assimilar os conteúdos. Saliento também a 

importância do processo avaliativo para o processo ensino-aprendizagem, que 
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tendo em conta a opinião de Gonçalves et al. (2010, p. 11), “a melhoria da 

qualidade de ensino só é conseguida através da avaliação constante e 

permanente”. 

 

4.2 Professor dos “sete ofícios”  

Partindo de um entendimento de escola, como uma comunidade de 

aprendizagem, cuja interação entre os membros e com a própria comunidade é 

fundamental, pode-se, assim, perceber que, hoje em dia, o papel do professor 

é muito abrangente e complexo. Por conseguinte, a sua capacidade 

profissional, terá que ir, obrigatoriamente, além das tarefas didáticas de 

planear, realizar e avaliar no contexto do processo de ensino e aprendizagem 

no quadro mais vasto da turma. Na realidade, o professor só poderá responder 

com eficácia às múltiplas tarefas para que é solicitado, se compreender e se 

envolver no contexto global do ser professor” (Silva, 2009, p. 9) 

 

4.2.1 Desporto Escolar  

O tema principal da primeira reunião do departamento de EF foi o 

Desporto Escolar (DE) e a distribuição dos professores que ficaram responsáveis 

pelas várias atividades (basquetebol, futsal, atividades rítmicas e expressivas, 

desporto adaptado e tiro com arco). Apenas a segunda turma de Atividades 

Ritmas e Expressivas (ARE) ficou sem atribuição de professor responsável já 

que a professora que no ano anterior a direcionava, já não trabalhava na ESAS. 

Como cada EE tinha que escolher uma atividade do DE para integrar, como parte 

das tarefas a realizar no EP, eu escolhi as ARE por duas razões: por ser a área 

com que sentia segurança e me era familiar e porque gostava de dar a minha 

contribuição, com a minha experiência aos alunos da escola.  

O trabalho que o EE tinha que desenvolver no DE segundo o que o meu 

PC já me tinha informado e o que ficou esclarecido na reunião, centrava-se no 

acompanhamento durante os treinos ao professor responsável, não ficando o EE 

com o compromisso de o dinamizar. No entanto, para surpresa minha nas ARE 

a professora que estava a frente dessa atividade não possuía conhecimento 

suficiente para dinamizar sozinha a atividade. Como tal propôs-me que fosse eu 
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a tratar de toda a planificação dos treinos e de os lecionar. A minha primeira 

reação foi de alegria e de ansiedade para começar este projeto, mas rápido a 

alegria transformou-se em dúvida e receio pois ia suportar com a 

responsabilidade de promover esta nova turma e de a trabalhar bem para que 

no ano seguinte pudesse haver continuidade. 

Tal como é mencionado pelo Ministério da Educação, o desporto escolar 

tem como objetivo “fazer com que todos os alunos do sistema educativo 

pratiquem regularmente atividades físicas e desportivas” e “proporcionar o 

acesso à prática desportiva regular e de qualidade, contribuindo para a 

promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida saudáveis, de 

valores e princípios associados a uma cidadania ativa”. Pela minha experiência 

no DE, posso afirmar que se for levado com seriedade, responsabilidade e com 

frequência, este acaba por se tornar no ponto de partida para uma vida com 

hábitos de atividade física para muitos alunos. Da mesma opinião Sousa, J., & 

Magalhães, J. (2006, p.7) afirmam que “Sendo uma atividade de complemento 

curricular, de caráter voluntário, o Desporto Escolar (…) consagra uma excelente 

oportunidade para que os jovens em idade escolar possam começar a praticar 

uma modalidade desportiva.” Um dos exemplos foi a modalidade de Boccia que 

pertencia às atividades do DE da ESAS, onde obtinha resultados relevantes a 

nível nacional e os alunos atletas receberam um convite para integrarem a 

equipa de um clube com história na modalidade. Ao encontro da minha opinião 

vem um dos benefícios apontados pela Direção Regional de Educação sobre o 

DE, onde declara que a curto prazo há um “Cumprimento da recomendação da 

Organização Mundial de Saúde; Reforço do vínculo aos grupos de pertença na 

escola; Iniciação da prática de modalidades desportivas; Acesso aos valores 

educativos do Desporto; Descoberta das aptidões, do potencial e talento para a 

prática desportiva dos alunos.” O DE oferece assim a possibilidade aos alunos 

de praticarem uma modalidade que gostem, de forma gratuita e orientada por 

profissionais competentes.  

O primeiro treino foi aquele em que conheci as minhas alunas e alunos 

bailarinos que me acompanharam durante todo o ano no DE. Uma das minhas 

grandes preocupações foi em ter que prepara-los para a primeira competição de 
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ARE que era simultaneamente a minha primeira competição e a também a dos 

meus alunos. Fiquei aterrorizada, primeiro porque baseada na minha experiência 

como bailarina sei quanto tempo de preparação é necessário para que o trabalho 

fique apresentável e o tempo que tinha era mínimo para conseguir atingir os bons 

resultados que a ESAS estava habituada. A data da primeira competição chegou 

juntamente com a ansiedade e o nervosismo. Passada a atuação, estava 

orgulhosa da prestação dos bailarinos, no entanto os resultados da avaliação 

dos juízes não foram muito animadores. Explicar e consolar alunos do 5ª e 6ª 

ano com “o que interessa é participar e dar o nosso melhor” não é o suficiente, 

utilizei então a estratégia de falar com eles e explicar-lhes que o seu tempo de 

treino tinha sido muito inferior ao dos outros concorrentes e a experiência em 

palco também. Os treinos seguintes foram muito mais produtivos, uma vez que 

os alunos já sentiam o dever de melhorar a sua prestação.  

A última competição foi realizada na ESAS, onde eu e o outro professor 

responsável pela ARE tivemos de a organizar. Foi bastante trabalhoso, pois 

envolveu a comunidade escolar quase toda, por exemplo os alunos da turma de 

turismo foram os responsáveis por orientar as outras escolas durante a 

competição, as auxiliares de educação tiveram a seu cargo o fornecer do lanche 

a todos os participantes da competição, os professores de EF ajudaram na 

montagem e arrumação de todo o material. O evento decorreu muito bem, sendo 

na opinião do grupo de EF a competição melhor organizada deste ano letivo. 

A participação no DE fez-me evidenciar ainda mais que o desporto é muito 

mais do que atividade física, muito mais do que marcar um golo ou conseguir 

executar um mortal. É a partilha de conhecimento, é a descoberta do nosso 

corpo e aprendermos a comunicar com ele, é a partilha de momentos de 

felicidade, é aprender a trabalhar para alcançarmos o sucesso, é sermos 

humildes, é saber aprender. 

 

4.2.2 Torneios Escolares  

A ESAS destaca-se pela sua marcante vivência nos Torneios Escolares 

(TE) devido à sua organização e envolvimento de toda a comunidade escolar, 
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que permitem transformar o evento num marco especial quer para os alunos 

quer para todos os que o organizam e participam nele indiretamente.  

A organização dos TE é da responsabilidade do departamento de 

Educação Física. Os torneiros são divididos por ciclos de ensino, sendo que para 

o ensino básico existem os torneios de futebol e basquetebol e para o secundário 

os de voleibol e andebol. Esta divisão é feita desta forma porque a escola contém 

um elevado número de alunos e se assim não fosse o número de dias de torneios 

teria que ser aumentado, situação que prejudicaria o já reduzido número de aulas 

de educação física. 

Este ano a responsabilidade de organizar estes eventos foi dos dois NE 

da escola, eu e o núcleo do ISMAI. A primeira tarefa que realizamos foi a 

divulgação dos torneios, que passou pela elaboração e afixação dos cartazes 

dos mesmos (Anexo V e VI) Seguidamente recolhemos as inscrições dos grupos 

e dividimo-las por modalidades. Após o trabalho de tratamento das inscrições, 

as nossas tarefas recaíram no próprio dia na preparação do pavilhão, 

organização dos campos, orientação dos alunos, arbitragem que era rotativa 

entre os professores de EF e preenchimento das fichas de jogo e consequente 

lançamento dos resultados.  

Os torneios do ensino básico, cujas modalidades foram basquetebol e o 

futebol, correram bastante bem. Foi notória a disponibilidade e adesão por parte 

dos alunos a competir e também dos colegas que os apoiaram durante todo o 

torneio, onde as bancadas permaneciam quase sempre lotadas. Apesar da 

competição estar presente nos atletas estes respeitaram sempre as decisões 

dos árbitros não havendo nenhum problema maior. 

Uma das modificações na dinâmica dos torneios foi a de todas as equipas 

jogarem sempre mais do que um único jogo. Esta decisão foi tomada devido às 

queixas relativas ao ano anterior, já que os alunos manifestaram o seu 

desagrado por jogarem poucos jogos, uma vez que a equipa que perdia o 

primeiro jogo não participava mais no torneio. Este ano o torneio funcionou com 

grupos onde as equipas que obtivessem mais jogos ganhos passavam para a 

fase seguinte. Assim todas as equipas tiveram a oportunidade de jogar mais do 

que uma vez. 
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Os torneios do ensino secundário, cujas modalidades foram voleibol e 

andebol, correram igualmente bem, no entanto foi notória a diminuição de alunos 

inscritos comparativamente aos do ensino básico. Para os alunos desta faixa 

etária, penso que o desinteresse por estas atividades passa por muitos deles já 

as praticarem em clubes onde o objetivo é o alto rendimento, foco totalmente 

diferente do que encontram nos TE onde se pretende para além da melhor 

prestação desportiva possível de cada equipa, criar um momento festivo.  

A minha tarefa em todos os torneios foi a de anotar todos os resultados 

dos jogos e verificar quais as equipas que passavam para a fase seguinte. Não 

houve rotatividade relativamente à minha função uma vez que apenas eu estava 

familiarizada com a base de dados onde foram registados os resultados, não 

sendo por isso possível esta função ser realizada por outra pessoa. 

As atividades cumpriram a sua intenção que é essencialmente, promover 

um momento de convívio e competição desportiva e estimular o estilo de vida 

saudável. Ao fazer parte da organização dos TE fiquei a perceber toda a logística 

que é necessária para a sua organização e a quantidade de pessoas que são 

necessárias para a preparação e operacionalização de atividades deste género.  
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4.3 Desenvolvimento Profissional - Estudo de Investigação – Ação: 

A Condição Física na aula de Educação Física 

4.3.1 Resumo  

A elaboração deste estudo surgiu com a intenção de proporcionar aos alunos 

novos estímulos para trabalharem a condição física nas aulas de educação 

fisica. Não só teve este propósito como também foi intenção melhorar a sua CF 

e fazer perceber que este tipo de trabalho pode ter efetivamente resultados se 

for adequadamente sistematizado e organizado. A predisposição motora dos 

alunos e a vontade de quererem sempre aprender mais contribuiu também para 

lhes apresentar este desafio. O estudo teve como propósito verificar o efeito da 

aplicação de circuitos de treino funcional na condição física dos alunos do ensino 

secundário. A amostra do presente estudo foi composta por dois grupos: o de 

intervenção, que foi alvo da aplicação do programa de treino durante as aulas de 

EF; e o grupo de controlo, que frequentou as aulas de EF sem realizar o treino 

de aptidão física específica. Tivemos então como objetivos específicos: inquirir 

o efeito da aplicação de treino funcional em alunos praticantes e não praticantes 

por um período de 18 semanas; averiguar o nível de destreino, traduzido pela 

percentagem de alteração, após um período de 5 semanas e examinar o nível 

de recuperação da condição física, traduzido pela percentagem de alteração, 

após um período de 5 semanas de nova intervenção. A bateria de testes utilizada 

para a avaliação da aptidão física dos alunos foi o “FITSCHOOL”. Para o 

tratamento estatístico dos dados utilizou-se o programa Statistical Package for 

the Social Sciences – Versão 23.0 (SPSS Statistics 23.0). O nível de significância 

para rejeição da hipótese nula em todos os testes estatísticos foi fixado em 

α=0.05 (intervalo de confiança de 95%). A estatística descritiva foi efetuada 

recorrendo à média como medida de tendência central e ao desvio padrão como 

medida de dispersão, visto serem variáveis contínuas. Quanto à estatística 

inferencial utilizamos o Mann Whitney test na comparação de medidas 

independentes (entre dois grupos em análise: controlo vs intervenção), o 

Friedman test na comparação de medidas repetidas (entre os cinco momentos 

de avaliação em cada grupo) e o Wilcoxon test para comparação de medidas 

repetidas (cada um dos momentos de avaliação em cada grupo em análise). 



 

56 
 

Como principais conclusões realçamos que a inclusão, nas aulas de educação 

física, de um programa de treino funcional surte efeitos significantes na melhoria 

da condição física dos alunos e que o treino fora do contexto escolar, das 

modalidades desportivas que praticam, têm influência positiva na obtenção de 

resultados significantes.  

 

PALAVRAS CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, TREINO FUNCIONAL, CONDIÇÃO 

FÍSICA, EXPERIÊNCIA DESPORTIVA 

 

 

4.3.2 Introdução  

O presente estudo surgiu com o intuito de proporcionar aos alunos novas 

formas de trabalhar a condição física nas aulas de EF, não só para 

desenvolverem e melhorarem a sua aptidão física mas também para entenderem 

este tipo de trabalho como necessário para uma melhor performance nas suas 

atividades físicas e desportivas.  

Primeiramente interessa distinguir dois conceitos que implicam 

consequências diversas relativamente ao seu papel na vida diária dos jovens, 

atividade física e aptidão física Assim, a atividade física é definida por Maia et al. 

(2001) como sendo uma atividade física planeada, estruturada, repetitiva que 

resulta na melhoria ou manutenção de uma ou mais facetas da aptidão física. É 

uma atividade física realizada de forma intencional. Por sua vez, a aptidão 

física/condição física define-se, segundo a "Organização Mundial de Saúde", 

s/d), como a capacidade para realizar trabalho muscular de forma satisfatória. 

Tendo em consideração esta definição, considera-se apto um sujeito com 

caraterísticas que lhe permitam um bom rendimento numa tarefa motora que 

envolva qualquer uma das suas componentes, força, flexibilidade e resistência 

cardiorrespiratória. A aptidão física pode ser operacionalizada em duas 

vertentes, uma relacionada com o desporto de alto rendimento e outra vertente 

relacionada com a saúde 

Atualmente a recomendação diária de atividades física para jovens é de 

60 minutos de atividade física moderada a vigorosa, 5 vezes por semana, 



 

57 
 

(Strong, 2015). Tal não se sucede nos dias de hoje, havendo cada vez mais 

jovens adeptos de uma vida sedentária, preferindo passar o dia a ver televisão 

ou a jogar computador, a ocupar apenas 60 minutos do seu dia a praticar uma 

atividade física. As escolas, também não têm contribuído para o combate ao 

sedentarismo jovem, afirmando um horário escolar onde os alunos passam 

maior parte do tempo sentados numa sala de aula, onde adotam posturas 

incorretas, do que em aulas que promovam a atividade física, como é o caso da 

EF. As aulas de EF são para muitos alunos o único momento do dia em que 

realizam atividade física, sendo para eles uma disciplina fulcral para a sua 

qualidade de vida.  

Sobre a aptidão física, os programas de EF salientam que os alunos 

deverão ser capazes de “elevar o nível funcional das capacidades condicionais 

e coordenativas gerais, particularmente da resistência geral de longa e média 

duração, da força resistente, da força rápida, da flexibilidade, da velocidade de 

reação simples e complexa, de execução, de deslocamento e de resistência, e 

das destrezas gerais e específicas” e de “conhecer e aplicar diversos processos 

de elevação e manutenção da condição física de uma forma autónoma no seu 

quotidiano, na perspetiva da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar” 

(Programa Nacional de Ed. Física no Ensino Secundário, pág. 14). Os programas 

nacionais de EF admitem, igualmente, o trabalho específico e integrado das 

capacidades motoras (condicionais e coordenativas), respeitando os 

procedimentos metodológicos válidos para o treino de cada uma dessas 

capacidades e a relação (de contraste ou complementaridade) com as restantes 

situações educativas da aula, evidenciando, deste modo, o importante valor da 

aptidão física, nas finalidades da EF na escola. No entanto, na nossa opinião, a 

condição física é a matéria que os professores de EF mais descuram, pensamos 

que tal acontece por recorrerem aos exercícios de condição física, quase 

exclusivamente, como forma de manter os alunos em atividade a quando de 

tempos de espera nas atividades centrais da aula, sem, na maioria das vezes 

poderem controlar o volume e a intensidade dos exercícios propostos. O recurso 

a testes mais “tradicionais” como é o caso do Fitnessgram ou FITEscola, 

provocam a monotonia e a falta de motivação, que são os fatores apontados 
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para a ausente regularidade da prática de exercício físico, constatado por 

Garganta & Santos (2015). Este aglomerado de razões levam assim à 

negligência do desenvolvimento da condição física de forma estruturada e 

sequenciada na EF.  

A condição física, dadas as suas especificidades torna-se uma "matéria" 

que não se assume diferente dos elementos da cultura desportiva, pressupondo 

um tratamento sistematizado, que se desenvolva no sentido de proporcionar 

aprendizagens e aquisições significativas aos alunos, ao longo do ano letivo. 

Tornando a condição física como matéria, com conteúdos e objetivos a serem 

lecionados ao longo do ano. Atendendo a esta última perspetiva, bem como à 

necessidade de incidência na aptidão física em todas as aulas e da sua 

articulação com as restantes matérias de ensino, servimo-nos dos critérios 

metodológicos do Treino Funcional, os quais consideramos que se enquadram 

com os objetivos assegurados pelo Programa Nacional de Educação Física no 

Ensino Secundário.  

O Treino Funcional é um treino que se auxilia dos movimentos bases do 

ser humana como, empurrar, puxar, andar, correr, agachar, saltar e lançar, para 

a criação de um leque diverso de exercícios que apelam à estimulação da função 

motora global (Garganta & Santos, 2015). Para Boyle (2004, p. 3), o treino 

funcional “é um conjunto de movimentos que ensina os atletas a lidar com o seu 

peso corporal em todos os planos de movimento”, é um tipo de treino geral, 

adequável a qualquer tipo de modalidade, pois recorre a exercícios que 

englobam habilidades motoras simples. Boyle (2004, p. 2) refere ainda um 

aspeto importante, sobre a prevenção de lesões, referindo que “o treino funcional 

utiliza muitos conceitos desenvolvidos para melhorar a velocidade e a força, e 

poder melhorar o desempenho desportivo e reduzir a incidência de lesões”. 

Entendemos assim como treino funcional um conjunto de exercícios que 

promovem a aptidão física com base nos “padrões do movimento” que servem 

de base para a realização de um vasto número de tarefas do quotidiano ou 

técnicas desportivas (Garganta & Santos, 2015). Para os mesmos autores a 

diferença entre o treino funcional e o convencional reside no foco não estar 

remetido apenas a um grupo muscular ou nos músculos solicitados, mas sim nos 
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movimentos, traduzidos em pilares e padrões. Desta forma o treino funcional 

adequa o treino às necessidades diárias dos alunos e não tanto ao trabalho 

isolado dos músculos.  

Apesar da nova nomenclatura, o treino funcional existia com uma 

denominação um pouco diferente, “treino em circuito”, criado por Morgan e 

Adamsom, em 1953, na Universidade de LEEDS, em Inglaterra (Godoy, 1994). 

Este tipo de treino é um treino intervalado, composto por um conjunto de 

estações que podem envolver trabalho de força, resistência, equilíbrio e 

coordenação, dependendo do objetivo e do público-alvo. Segundo Scholich 

(1994), o treino em circuito é um método de treino físico projetado para 

desenvolver, a aptidão física e cardiovascular geral. É um programa de treino 

que engloba uma série de exercícios cuidadosamente selecionados e projetados 

para desenvolver, simultaneamente, numa sessão os principais grupos 

musculares: membros inferiores, core e membros superiores. O treino em 

circuito apresenta distintas vantagens tais como: poder ser adaptado a várias 

realidades, consoante o público-alvo e os recursos materiais e espaciais que 

possuímos; ter a facilidade na aplicação de cargas diferentes no mesmo circuito 

para os diversos tipos de sujeitos que o realizam; poder englobar muitos sujeitos 

em simultâneo, dependendo do número de estações existentes no circuito; 

solicitar grupos musculares diferentes de estação para estação, fazendo com 

que haja uma recuperação ativa dos diferentes grupos musculares durante todo 

o circuito, e ainda permitir obter resultados num curto espaço de tempo. O treino 

funcional é assim um tipo de exercício exclusivo para cada sujeito, aplicável em 

qualquer lugar (não necessita obrigatoriamente de material específico) e auxilia 

a melhoria da condição física bem como da qualidade de vida do individuo.  

Posto isto a escolha da aplicação de um programa de treino funcional para 

avaliar a aptidão física dos alunos e promover hábitos saudáveis de prática de 

atividade física torna-se clara. A utilização da bateria de testes FITSCHOOL foi 

escolhida com base na sua aplicação fácil na escola e também por ter como 

base o treino funcional. As baterias de testes que se utilizam na escola, criadas 

pela American Alliance for Health, Physical Education and Recreation (AAHPER 

1954), com o objetivo de avaliar a aptidão física de crianças e jovens; motiva-los 
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para a prática de atividade física e exercício físico e ainda motiva-los para a 

adoção de um estilo de vida saudável, não surtiu qualquer efeito. A estruturação 

dessa bateria de testes em nada contribuiu para a verificação desses objetivos, 

pois encontra-se estruturada para a avaliação de grupo musculares isolados sem 

transferência nenhuma para as atividades do dia-a-dia dos jovens. 

Garganta e Santos (2015, p. 148) afirmam que a escola deve ser o ponto 

de partida para a alteração dos comportamentos dizendo que “o TF tendo em 

conta que é uma atividade acessível a qualquer aluno e fácil de implementar, 

pode ser uma “luz ao fundo do túnel”. 

 

4.3.4 Objetivos 

Objetivo geral: 

Averiguar o efeito do treino funcional intencional e regular nas aulas de 

educação física na condição física dos alunos praticantes e não praticantes de 

modalidades desportivas.  

Objetivos específicos: 

 Averiguar o efeito da aplicação de treino funcional em alunos praticantes 

e não praticantes de modalidades desportivas por um período de 18 

Semanas; 

 Averiguar o nível de destreino após um período de 4 Semanas em alunos 

praticantes e não praticantes de modalidades desportivas; 

 Averiguar o nível de recuperação da condição física, após um período de 

5 Semanas de nova intervenção em alunos praticantes e não praticantes 

de modalidades desportivas. 

 

  4.3.5 Metodologia 

A amostra do estudo foi composta por um grupo de controlo e um grupo 

de intervenção, ambos do 11º ano e com idades compreendidas entre os 16 e 

18 anos. O grupo de controlo foi constituído por 12 raparigas e 7 rapazes onde 

8 eram praticantes e 11 não praticantes de modalidades desportivas. O grupo de 
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intervenção foi constituído por 9 raparigas e 4 rapazes onde 5 eram praticantes 

e 8 não eram praticantes de modalidades desportivas.  

O estudo previu a aplicação de um circuito de treino funcional, duas vezes 

por semana, no início das aulas de educação física. Do 1º momento de avaliação 

para o 2º momento foram aplicadas 9 semanas de treino funcional com 14 treinos 

de intervenção. Do 2º momento de avaliação para o 3º momento foram aplicadas 

4 semanas (com 8 treinos) de descanso, já que os alunos não tiveram qualquer 

treino referente à nossa intervenção (duas semanas das férias de Natal, mais 

duas semanas por consequência da falta de água quente na escola). Do 3º 

momento de avaliação para o 4º momento foram aplicadas 4 semanas de treino 

funcional com 8 treinos de intervenção (igualando o número de dias de 

“destreino”). Do 4º momento de avaliação para o 5º momento foram aplicadas 5 

semanas de treino funcional com 10 treinos de intervenção (igualando o número 

de treinos do 1º momento de intervenção). 

Para conseguirmos dar resposta ao nosso primeiro objetivo específico 

iremos comparar e analisar os resultados entre o 1º e 5º momento de avaliação. 

Para conseguirmos dar resposta ao nosso segundo objetivo específico iremos 

comparar e analisar os resultados entre o 2º e o 3º momento de avaliação. Para 

conseguirmos dar resposta ao nosso terceiro objetivo específico iremos 

comparar e analisar os resultados entre o 3º e 4º momento de avaliação.  

 

Programa de treino 

O programa de treino (Anexo VI) consistiu num circuito de 10 exercícios 

funcionais que os alunos executaram todas as aulas (2x/semana) no início de 

cada, durante 18 semanas. O tempo de realização de cada exercício foi de 30’’ 

de execução e 20’’ de transição (troca de estações e recuperação). A escolha 

dos exercícios foi realizada, entre outas preocupações, em função do não 

recurso a material, otimizando o tempo de útil à aula e também com base na 

exercitação das diferentes capacidades motoras que são necessárias 

desenvolver em idades mais jovens, como o caso do equilíbrio, resistência, força, 

orientação e identificação cinestésica e velocidade. Estas capacidades são 
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importantes para o desenvolvimento motor do aluno pois possibilita a realização 

de qualquer movimento.  

A primeira apresentação do programa de treino foi realizada através da 

instrução e demonstração de como cada exercício se executava e qual era a 

movimentação dentro do circuito. A rotação foi executada sempre no sentido dos 

ponteiros do relógio e cada um dos alunos tinha que dar uma volta completa 

passando por todos os exercícios.  

Em cada estação colocamos uma folha com a imagem do exercício e uma 

grelha (Anexo VIII) onde cada aluno registou o número de repetições que fez em 

cada um dos exercícios. O registo serviu de controlo e motivação para os alunos.  

   

Avaliação  

Para avaliar o efeito do circuito de treino na condição física dos alunos, 

foram realizados 5 momentos de avaliação através da bateria de teste do 

Fitschool. Esta bateria de testes é constituída por 6 exercícios (Figura 1) em 

forma de circuito baseados no treino funcional: agachamento com torção no TRX 

(Total Body Resistence Exercise), passe de peito com bola medicinal no plano 

sagital, equilíbrio em plataforma instável trocando os mecos, agachamento com 

kettlebell, saltar à corda e burpees. O 1º momento de avaliação foi concretizado 

no dia 13 de Outubro, o 2º momento no dia 10 de Dezembro, o 3º momento no 

dia 21 de Janeiro, o 4º momento no dia 25 de Fevereiro e por último o 5º 

momento no dia 31 de Março. Para o registo dos valores os alunos agruparam-

se em grupo de dois enquanto um executava o exercício o outro anotava o 

número repetições e no final do circuito trocavam de funções. Cada estação tinha 

a duração de 45’’ e para transitarem de estação tinham 30’’.  
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Figura I – Exercícios da Bateria Teste do FITSCHOOL  

 

  4.3.6 Apresentação análise e discussão dos Resultados 

De seguida será apresentada a estatística descritiva dos nossos 

resultados (valor mínimo, valor máximo, média e desvio padrão) dos dois grupos 

que analisámos (controlo e intervenção). Serão ainda apresentados os 

resultados da comparação (Mann Whitney test) entre os 2 grupos em análise. 

Depois será apresentada também a estatística descritiva e inferencial 

(Mann Whitney test) dos nossos resultados relativamente aos dois grupos em 

análise (controlo e intervenção) comparando desta vez os resultados da bateria 

de testes FITSCHOOL em função dos alunos praticantes e não praticantes de 

modalidades desportivas e também durante os 5 momentos de avaliação que 

perfizeram a nossa intervenção. 

Por último serão apresentados os resultados da comparação (Friedman 

test e Wilcoxon test) entre os 5 momentos de avaliação durante a nossa 

intervenção. 
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Legenda: * p ≤ 0,05 (Mann Whitney test) 

 

Analisando o quadro1, conseguimos averiguar que existem diferenças 

significativas nos dois grupos em análise nos diferentes momentos de avaliação. 

Os dois testes da bateria FITSCHOOL que apresentaram uma maior frequência 

de diferenças significativas durante os 5 momentos de avaliação foram o teste 

de trx, equilíbrio e o de kettlebell. Foi interessante, analisando os valores médios 

N Min Max Média Desvio Padrão x±sd Min Max Méda Desvio Padrão P

praticantes 19 0 1 0,47 0,51 13 0 1 0,384 0,506

trx1 19 10 35 21,26 6,43 13 15 35 23,69 5,48 0,231

saltara corda1 19 4 69 26,47 18,69 13 10 90 48,08 20,88 0,007*

burpees1 19 1 15 8,73 4,36 13 4 20 13,38 5,62 0,11

bola contra parede1 19 4 25 14,95 6,48 13 6 25 17,54 5,68 0,264

kettlebell1 19 7 25 13,78 5,24 13 10 30 17,85 6,08 0,054

equilibrio1 19 7 25 13,31 5,24 13 0 20 8 6,18 0,009*

N Min Max Média Desvio Padrão x±sd Min Max Méda Desvio Padrão P

praticantes 19 0 1 0,47 0,51 13 0 1 0,384 0,506

trx2 19 8 38 19,32 7,77 13 12 40 26 6,68 0,018*

saltara corda2 19 9 79 36,26 19,4 13 10 92 50,15 20,2 0,052*

burpees2 19 0 19 10,26 4,57 13 4 25 13,31 5,91 0,159

bola contra parede2 19 1 34 17,58 8,47 13 7 37 20,08 8,25 0,387

kettlebell2 19 4 24 13,32 5,65 13 9 30 17,38 5,94 0,054*

equilibrio2 19 4 29 13,63 5,54 13 3 23 9,85 6,3 0,67

N Min Max Média Desvio Padrão x±sd Min Max Méda Desvio Padrão P

praticantes 19 0 1 0,47 0,51 13 0 1 0,38 0,506

trx3 19 9 36 19,37 7,22 13 17 32 23,54 5,03 0,045*

saltara corda3 19 10 74 40,84 20,86 13 15 100 46,54 31,63 0,454

burpees3 19 0 19 10,12 6,06 13 3 20 11,85 5,16 0,465

bola contra parede3 19 5 36 21 7,59 13 9 34 19,92 7,95 0,477

kettlebell3 19 7 29 13,63 5,53 13 10 29 17,08 5,82 0,077

equilibrio3 19 7 29 13,63 5,54 13 4 25 12,69 5,89 0,009*

N Min Max Média Desvio Padrão x±sd Min Max Méda Desvio Padrão P

praticantes 19 0 1 0,47 0,51 13 0 1 0,384 0,506

trx4 19 8 38 15,68 7,71 13 14 35 24,39 5,8 0,001*

saltara corda4 19 4 74 35,36 19,71 13 9 89 46,69 19,26 0,129

burpees4 19 4 20 11,47 4,9 13 5 18 12,85 4,3 0,366

bola contra parede4 19 4 37 19 7,13 13 12 31 19,54 5,53 0,817

kettlebell4 19 5 20 12,42 4,3 13 12 33 18,69 5,75 0,003*

equilibrio4 19 5 20 12,42 4,3 13 8 19 13,61 3,69 0,364

N Min Max Média Desvio Padrão x±sd Min Max Méda Desvio Padrão P

praticantes 19 0 1 0,47 0,51 13 0 1 0,384 0,506

trx5 19 5 36 17,12 7,8 13 16 39 24 5,8 0,004*

saltara corda5 19 11 75 32,89 19,54 13 10 85 45,92 18,75 0,065

burpees5 19 0 19 10,74 4,82 13 6 18 13,08 4,09 0,189

bola contra parede5 19 6 30 17,36 6,76 13 13 34 21,38 5,64 0,124

kettlebell5 19 5 24 13,37 5,26 13 12 33 19,15 6,3 0,008*

equilibrio5 19 5 24 13,37 5,26 13 10 23 14,62 4,52 0,375

5ª Avaliação 

Controle Descritiva (N=19)

2ª Avaliação 

3ª Avaliação 

4ª Avaliação 

Intervenção  Descritiva (N=13)

1ª Avaliação 

Quadro 1-: Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria 

de testes FITSCHOOL nos 5 momentos de avaliação nos grupos controlo e 

intervenção. 
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dos dois grupos em análise, verificar que o grupo de intervenção apresentou 

valores superiores em todos os momentos de avaliação e na grande maioria dos 

testes. O equilíbrio foi o único teste onde os valores do grupo de intervenção 

foram inferiores ao do controlo, excetuando no 5º momento de avaliação. Um 

dos fatores influenciadores destes resultados e que poderá estar na origem 

destes é o facto do número de sujeitos que realizou os testes em cada grupo ser 

diferente. Outro dos fatores que pode ter tido influência nos resultados obtidos, 

neste teste (equilíbrio) é o facto de, inicialmente os alunos não estarem 

familiarizados com o padrão de movimento inerente aos exercícios que 

constituíram o teste e por isso, realizarem-no com pouca quantidade, havendo 

uma preocupação maior com a qualidade. Isto verifica-se com o aumento do 

número de execuções através da média no 5º momento de avaliação. 

Considerando agora o desvio-padrão, que diz respeito à variação dos valores 

individuais em torno da média, revela diferenças interindividuais em todos os 

testes, reforçando a ideia de que a escola é um lugar muito heterogéneo e que 

cada turma é constituída por alunos com diferenças consideráveis a nível motor, 

tanto por razões de ordem biológica como social.  

De seguida apresentamos no quadro 2 a Estatística descritiva (média, 

desvio-padrão, valor mínimo e máximo) e inferencial (Mann Whitney test) dos 

resultados da bateria de testes FITSCHOOL no 1º momento de avaliação da 

nossa intervenção nos grupos controlo e intervenção, mas agora focando-nos 

nos alunos praticantes e não praticantes de modalidades desportivas. 
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  Legenda: * p ≤ 0,05 (Mann Whitney test) 

 

Analisando o quadro 2, conseguimos verificar que em ambos os grupos 

(controlo e intervenção) não houveram grandes diferenças significativas p ≤ 0,05, 

entre os praticantes e não praticantes de modalidades. Há exceção no grupo de 

controlo do TRX e do teste saltar à corda e no grupo de intervenção dos burpees. 

Esta não diferença significativa na maioria dos testes pensamos estar 

relacionada com o facto de nenhum dos alunos estar habituado aos padrões de 

movimentos, embora os praticantes estejam mais familiarizados com diferentes 

estímulos, não estão, no entanto, habituados ao treino funcional. Ao repararmos 

agora na média dos resultados conseguimos verificar que em ambos os grupos 

a média dos alunos praticantes foi superior em todos os testes. Estes resultados 

não foram de todo surpreendentes, pois os alunos praticantes de modalidades 

desportivas, apresentam à priori uma capacidade física superior, conseguindo 

assim executar um maior numero de repetições. 

 

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx1 10 10 22 17,1 3,38 9 15 35 25,89 5,86 0,000*

Saltar a Corda1 10 4 65 20,2 18,68 9 17 69 33,44 17,02 0,041*

Burpees1 10 1 15 8,1 4,17 9 2 15 9,44 4,69 0,388

Bola contra parede1 10 4 23 13,1 6,04 9 5 25 17 6,63 0,153

Kettlebell1 10 7 20 12,8 4,29 9 9 25 14,89 6,21 0,566

Equilibrio1 10 7 20 12,8 4,29 9 9 25 14,89 6,21 0,604

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx1 8 15 30 22,1 4,49 5 20 35 26,2 6,5 0,354

Saltar a Corda1 8 22 63 48,13 13,63 5 10 90 48 31,34 0,943

Burpees1 8 4 16 10,5 5,18 5 15 20 18 2,12 0,006*

Bola contra parede1 8 6 23 15,5 6,02 5 16 25 20,8 3,42 0,127

Kettlebell1 8 10 25 16,25 5,23 5 13 30 20,4 7,06 0,354

Equilibrio1 8 0 15 6,63 4,78 5 1 20 10,2 8,04 0,419

Não Praticantes  Praticantes 

Controle Descritivas (N=19)

Intervenção  Descritivas (N=13)

Quadro 2- Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria de 

testes FITSCHOOL no 1º momento de avaliação nos grupos controlo e 

intervenção em função dos alunos praticantes e não praticantes de modalidades 

desportivas. 
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Legenda: * p ≤ 0,05 (Mann Whitney test) 

 

No segundo momento de avaliação, apos 4 semanas de intervenção, 

conseguimos verificar um maior número de diferenças significativas entre os 

alunos praticantes e não praticantes nomeadamente no grupo de intervenção 

(quadro 3). 

De notar que apenas o teste do TRX no grupo de controlo apresentou 

diferenças significativas entre os alunos praticantes e não praticantes de 

modalidades desportivas. Enquanto no grupo de intervenção as diferenças 

significativas foram evidenciadas nos testes de TRX, Burpees e Bola contra a 

parede. Este é um dado importante visto ser à partida também resultado da 

nossa intervenção. Se olharmos novamente para os valores médios, estes 

continuaram a ser mais elevados em ambos os grupos nos alunos praticantes 

de modalidades desportivas. Este aumento no número de testes do FITSCHOOL 

com diferenças significativas no grupo de intervenção são provavelmente 

derivadas à nossa aplicação do programa de treino com a contribuição obvia do 

treino das suas modalidades desportivas, que amplificam a predisposição física 

dos alunos para a melhoria da sua performance. De notar ainda que foram nos 

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx2 10 8 25 15,7 5,21 9 10 38 23,33 8,43 0,03*

Saltar a Corda2 10 9 61 31,7 18,89 9 11 79 41,33 19,76 0,368

Burpees2 10 0 19 9,8 5,79 9 6 14 10,78 2,95 0,623

Bola contra parede2 10 7 34 15,8 8,31 9 1 31 19,56 8,69 0,165

Ketltebell2 10 4 24 13,1 5,2 9 4 21 13,56 6,42 1

Equilibrio2 10 4 24 13,1 5,2 9 4 21 13,56 6,42 1

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx2 8 15 25 22,25 4,03 5 25 40 32 5,7 0.007*

Saltar a Corda2 8 25 63 49,75 11,99 5 10 92 50,8 31,16 0,66

Burpees2 8 4 15 9,63 3,38 5 15 25 19,2 3,77 0,004*

Bola contra parede2 8 7 25 16,13 6,36 5 20 37 26,4 7,23 0,029*

Kettlebell2 8 9 25 15,5 5,55 5 15 30 20,4 5,77 0,139

Equilibrio2 8 3 15 8,38 4,03 5 4 23 12,2 8,9 0,545

Intervenção  Descritivas (N=13)

Não Praticantes  Praticantes 

Controle Descritivas (N=19)

Quadro 3 - Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria 

de testes FITSCHOOL no 2º momento de avaliação nos grupos controlo e 

intervenção em função dos alunos praticantes e não praticantes de modalidades 

desportivas. 
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testes com um maior grau de dificuldade e complexidade que se percebeu 

maiores diferenças significativas.  

 

Legenda: * p ≤ 0,05 (Mann Whitney test) 

 

No quadro 4, verificamos que no grupo de controlo não se percebeu 

diferenças significativas, ao contrário do grupo de intervenção. No grupo de 

intervenção o teste de TRX e Bola contra parede obtiveram diferenças 

significativas. Deduzimos que o facto de continuarem a ter acesso aos treinos 

das modalidades lhes permitiu manter os níveis com que iniciaram o período de 

férias. 

 

 

 

 

 

 

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx3 10 9 27 1,6 5,3 9 11 36 22,44 8,09 0,085

Saltar a Corda3 10 10 74 38,3 21,1 9 15 72 43,67 21,48 0,487

Burpees3 10 0 19 10,5 6,99 9 5 19 9,67 5,22 0,682

Bola contra parede3 10 5 30 18,3 8,3 9 17 36 24 5,74 0,177

Kettlebell3 10 8 21 12,8 3,97 9 7 29 14,56 7,03 0,743

Equilibrio3 10 8 21 12,8 3,97 9 7 29 14,56 7,03 0,743

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx3 8 1 28 20,63 3,46 5 24 32 28,2 3,27 0,012*

Saltar a Corda3 8 30 60 46,63 10,6 5 15 100 46,4 34,74 0,608

Burpees3 8 3 15 10,25 4,43 5 6 20 14,4 5,68 0,161

Bola contra parede3 8 9 21 15,12 4,45 5 20 34 27,6 5,94 0,008*

Kettlebell3 8 10 27 15,5 5,5 5 15 29 19,6 5,98 0,238

Equilibrio3 8 4 20 11,87 4,88 5 7 25 14 7,68 0,545

Intervenção  Descritivas (N=13)

Não Praticantes  Praticantes 

Controle Descritivas (N=19)

Quadro 4 - Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria 

de testes FITSCHOOL no 3º momento de avaliação nos grupos controlo e 

intervenção em função dos alunos praticantes e não praticantes de 

modalidades desportivas 
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Legenda: * p ≤ 0,05 (Mann Whitney test) 

 

Ao analisarmos o quadro 5, verificamos novamente um aumento de 

diferenças significativas no grupo de intervenção relativamente ao grupo de 

controlo. No grupo de intervenção os testes TRX e Burppees foram os que 

apresentaram diferenças significativas. Novamente, os valores médios nos dois 

grupos em análise, apresentou valores superiores no grupo de controlo nos 

alunos praticantes de modalidades desportivas relativamente aos não 

praticantes. Esta avaliação foi realizada após um período de 4 semanas 

equivalente a 8 treinos. Esperávamos por isso que em todos os testes no grupo 

de intervenção os resultados fossem diferentes. Na nossa opinião uma das 

causas para tal pode ter sido o cansaço e a não predisposição dos alunos, já 

quase no final do ano, para realizarem testes fisicamente mais desgastantes. 

 

 

 

 

 

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx4 10 8 20 14,8 4,39 9 8 38 16,67 10,49 0,682

Saltar a Corda4 10 4 55 2980 17,54 9 13 74 41,56 21,11 0,236

Burpees4 10 4 20 12,3 4,72 9 4 19 10,56 5,22 0,367

Bola contra parede4 10 4 28 16,8 6,75 9 13 37 21,44 7,09 0,233

Kettlebell4 10 7 18 11,9 3,28 9 5 20 13 5,36 0,592

Equilibrio5 10 7 18 11,9 3,28 9 5 20 13 5,36 0,592

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx4 8 14 30 21,38 4,75 5 14 30 21,38 4,75 0,019*

Saltar a Corda4 8 27 55 46,25 9,8 5 27 55 46,25 9,82 0,556

Burpees4 8 5 17 10,62 3,93 5 5 17 10,63 3,93 0,012*

Bola contra parede4 8 12 22 17,13 3,64 5 12 22 17,13 3,64 0,14

Kettlebell4 8 12 25 17,37 4,4 5 12 25 17,37 4,41 0,462

Equilibrio4 8 8 18 13,38 3,29 5 8 10 13,38 3,29 0,883

Intervenção  Descritivas (N=13)

Não Praticantes  Praticantes 

Controle Descritivas (N=19)

Quadro 5 - Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria de 

testes FITSCHOOL no 4º momento de avaliação nos grupos controlo e 

intervenção em função dos alunos praticantes e não praticantes de modalidades 

desportivas. 
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Legenda: * p ≤ 0,05 (Mann Whitney test) 

 

O último momento de avaliação está expressado no quadro 5, onde 

verificamos mais uma vez que os valores médios dos resultados dos testes do 

FITSCHOOL são superiores nos alunos praticantes de modalidades desportivas 

em ambos os grupos. 

Observando agora os testes no grupo de controlo apenas o teste Bola 

contra a parede obteve diferenças significativas. No grupo de intervenção os 

Burpees e a Bola contra a parede foram os testes que apresentam diferenças 

significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx5 10 5 27 15,4 6,67 9 10 36 19 8,89 0,461

Saltar a Corda5 10 11 61 27 18,53 9 17 75 39,44 19,52 0,152

Burpees5 10 0 19 10 6,11 9 7 17 11,56 2,96 0,322

Bola contra parede5 10 6 27 15,1 6,74 9 11 30 20,44 5,9 0,093*

Kettlebell5 10 9 22 13 3,94 9 5 24 13,78 6,67 0,967

Equilibrio5 10 9 22 13 3,94 9 5 20 13 5,36 0,967

N Min Máx Média Desvio Padrão N Min Máx Média Desvio Padrão P

Trx5 8 16 29 22,75 4,46 5 20 39 26 7,97 0,606

Saltar a Corda5 8 25 60 46,75 12,66 5 10 85 44,6 27,75 0,556

Burpees5 8 6 16 10,87 3,68 5 15 18 16,6 1,14 0,006*

Bola contra parede5 8 13 25 18,75 4,46 5 22 34 25,6 4,93 0,027*

Kettlebell45 8 12 27 17,75 5,34 5 15 33 21,4 7,67 0,34

Equilibrio5 8 10 21 14 3,78 5 10 23 15,6 5,86 0,766

Intervenção  Descritivas (N=13)

Não Praticantes  Praticantes 

Controle Descritivas (N=19)

Quadro 6 - Estatística descritiva e inferencial dos resultados da bateria 

de testes FITSCHOOL no 5º momento de avaliação nos grupos controlo e 

intervenção em função dos alunos praticantes e não praticantes de 

modalidades desportivas. 
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Legenda: * p ≤ 0,05 (Friedman test) 

 

No quadro 7, estão representadas as diferenças apresentadas nos 

resultados de todos os testes da bateria de FITSCHOOL, nos cinco momentos 

de avaliação no grupo de controlo e no grupo de intervenção 

Podemos constatar que existiram alterações positivas no grupo de 

intervenção, na maioria dos testes realizados. Podemos então observar que 

essas alterações foram significativas em todos os testes, à exceção dos Burpees 

(p= 0.101) e do TRX (p=0,378) confirmando o efeito positivo na aptidão física 

geral dos alunos, resultante da aplicação do programa de treino sistematizado. 

Estes resultados podem advir da dificuldade dos testes pois ambos necessitam 

da participação dos extensores dos membros inferiores e superiores, dos 

eretores da coluna, dos glúteos, de inúmeros estabilizadores locais, do ombro e 

da anca e de todos os estabilizadores centrais e, por isso, corresponder a um 

movimento de grande envolvimento muscular e riqueza coordenativa (Garganta 

& Santos, 2015).  

Sobre o grupo de controlo analisamos que apenas os resultados no teste 

Bola contra a parede e TRX apresentaram diferenças significativas.  

Através da análise destes resultados conseguimos verificar a pertinência 

do desenvolvimento das duas capacidades/qualidades essenciais na realização 

de qualquer movimento humano, força e coordenação, enquanto suporte 

Controle Intervenção 

Mom.1 Mom.2 Mom.3 Mom.4 Mom.5 P P

Trx Trx Trx Trx Trx 0,004* 0,378

Saltar a Corda Saltar a Corda Saltar a Corda Saltar a Corda Saltar a Corda 0,118 0,05*

Burpees Burpees Burpees Burpees Burpees 0,141 0,948

Bola Contra Parede Bola Contra Parede Bola Contra Parede Bola Contra Parede Bola Contra Parede 0,008* 0,01*

Ketlebell Ketlebell Ketlebell Ketlebell Ketlebell 0,175 0,057*

Equilbrio Equilbrio Equilbrio Equilbrio Equilbrio 0,175 0*

Friedman Test 

Testes 

Quadro 7 - Significância das diferenças nos grupos de controlo e 

intervenção em todos os testes do FITSCHOOL entre os cinco momentos de 

avaliação. 
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fundamental para a condição física geral dos alunos, através da aplicação de um 

programa de treino. 

 

Quadro 8 - Significância das diferenças nos grupos de controlo e 

intervenção em todos os testes do FITSCHOOL comparando cada um dos cinco 

momentos de avaliação entre si. 

Legenda: * p ≤ 0,05 ( Wilcoxon test) 

 

No quadro 8 analisamos onde ocorreram as diferenças significativas 

apresentadas no quadro anterior (quadro 6). 

Ao analisarmos o quadro 7, sobre o grupo de intervenção conseguimos 

observar que existem diferenças significativas em todos os momentos de 

avaliação mas não em todos os testes do FITSCHOOL. O teste do equilíbrio foi 

o que maior número de diferenças obteve durante a nossa intervenção. Já o 

grupo de controlo apresenta uma maior diversidade de testes que apresentam 

diferenças significativas nos vários momentos de avaliação.  

Ao compararmos o momento 1 versus o momento 5 de avaliação, 

verificamos que uma aplicação durante 18 semanas do programa de treino 

Willcoxon Test 

Grupos Testes 
Mom.1 

vs 
Mom.2 

Mom.1 
vs 

Mom.3 

Mom.1 
vs 

Mom.4 

Mom.1 
vs 

Mom.5 

Mom.2 
vs 

Mom.3 

Mom.2 
vs 

Mom.4 

Mom.2 
vs 

Mom.5 

Mom.3 
vs 

Mom.4 

Mom.3 
vs 

Mom.5 

Mom.4 
vs 

Mom.5 

C
o

n
tr

o
le

 

TRX ,221 ,214 0,006* 0,046* ,923 0,008* 0,048* 0,007* ,123 ,211 

Saltar as 
Cordas 

0,022* 0,016* ,058 ,157 ,112 ,778 ,218 ,153 0,007* ,506 

Bola 
Contra 
Parede 

,211 0,001* 0,019* ,083 ,087 ,479 ,840 ,147 0,006* ,325 

Kettlebell ,432 ,675 0,027* ,373 ,746 ,094 ,740 0,054* ,622 0,012* 

Equilíbrio ,432 ,675 0,027* ,373 ,746 ,094 ,740 0,054* ,622 0,012* 

In
te

rv
e

n
ç

ã
o
 

TRX ,123 ,722 ,754 ,532 ,035 ,285 ,478 ,253 ,608 ,783 

Saltar as 
Cordas 

,123 ,722 ,754 ,532 0,035* ,285 ,478 ,253 ,608 ,783 

Bola 
Contra 
Parede 

0,052* ,155 ,182 0,003* ,823 ,608 ,107 ,916 ,115 ,070 

Kettlebell ,681 ,344 ,134 ,063 ,892 ,180 ,082 0,040* 0,012* ,261 

Equilíbrio 0,007* 0,004* 0,002* 0,002* ,079 0,011* 0,003* ,386 0,035* ,064 
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funcional tem deveras efeitos positivos na aptidão física dos alunos evidenciado 

principalmente nos testes do Equilíbrio e da Bola contra a parede. Estes testes 

foram os que inicialmente os alunos apresentaram maiores dificuldades na sua 

execução, havendo assim uma melhoria da sua performance. Já no momento 2 

versus o momento 3, onde houve uma paragem de 4 semanas da aplicação do 

programa de treino funcional, não se percebeu diferenças significativas, à 

exceção no grupo de intervenção no teste Saltar à corda, revelando assim a 

importância do constante treino das habilidades motoras dos alunos. Por último 

ao observarmos o momento 4 versus o momento 5, podemos verificar que uma 

avaliação tão tardia, e sempre com o mesmo programa de treino, não surte efeito 

na melhoria da aptidão física dos alunos. Tal aconteceu provavelmente devido 

ao facto de não ter havido estímulos diferentes o que originou uma adaptação 

fisiológica dos alunos às mesmas cargas de treino. Com isto não conseguiram 

evoluir mais do que evoluíram nas primeiras avaliações. Ao contrário do estudo 

realizado por Coutinho (2015) que aplicou dois programas diferentes de treino 

funcional e obteve nos seus resultados valores significativos, do 2º momento 

para o 3º momento de avaliação e do 1º para o 3º momento (com o mesmo 

desenho de estudo que o nosso). Também o estudo de Lopes (2015) apresentou 

diferenças significativas, pois o programa de treino consistiu num circuito 

aplicado semanalmente, onde cada semana o grau de dificuldade dos exercícios 

ía aumentado.  

Estes dados levam-nos a pensar que a aplicação do programa de treino 

funcional nas aulas de EF tem efeitos significativamente positivos na melhoria 

da aptidão física dos alunos, no entanto com modificações referentes à 

dificuldade dos mesmo que estimulem a melhoria e evolução da aptidão física 

dos alunos.  

 

   4.3.7 Conclusões 

 Podemos assim, concluir que a realização de circuitos de treino funcional 

nas aulas de EFsão importantes para a melhoria efetiva da condição física dos 

alunos. Esta deve ser uma preocupação dos docentes desta área para que 
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consigam influenciar o desenvolvimento dos alunos com vista à formação de 

indivíduos mais aptos, quer a nível desportivo, quer a nível motor. 

Atendendo agora ao objetivo do estudo conseguimos de facto verificar 

diferenças significativas nos resultados obtidos, entre os praticantes e não 

praticantes de modalidades desportivas. Os alunos que fora do contexto escolar 

tinham o complemento da atividade física nos treinos tiveram resultados 

superiores. É de salientar que na primeira avaliação sem qualquer tipo de 

intervenção do programa de treino as diferenças entre os alunos praticantes e 

não praticantes foram quase nulas, à exceção do teste de Saltar à corda e do 

teste dos Burpees. 

Ressaltamos o facto de mesmo os alunos praticantes de modalidades 

desportivas terem tido a necessidade da aplicação do programa de treino para 

obterem resultados significativos e melhorarem o número de repetições.  

Sem menor valor, verificamos que o número de repetições em média no 

grupo de intervenção foi aumentando quer nos praticantes quer nos não 

praticantes de modalidades desportivas.  

Os resultados obtidos fortificam a importância do desenvolvimento das 

duas capacidades/qualidades essenciais na realização de qualquer movimento 

humano, força e coordenação, enquanto suporte fundamental para a condição 

física geral dos alunos, através da aplicação de um programa de treino (Garganta 

& Santos 2015, p. 142). 

Algumas limitações que encontramos no estudo foram a não 

familiarização dos alunos com alguns dos materiais utilizados na bateria de teste, 

podendo ter influenciado o número de repetições e qualidades das execuções. 

Seria também interessante analisar a variável sexo e com uma amostra maior 

igualando o número do grupo de intervenção com o de controlo. Outro fator em 

ter em consideração são os níveis de motivação na execução de um treino 

funcional para melhoria da sua condição física. Fator que identifiquei em muitas 

avaliações e também na aplicação do programa de treino funcional como um 

entrave à performance máxima dos alunos. 
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5. Considerações finais e perspetivas futuras  
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5.1 E agora? Fim ou início de um ciclo?  

 Este é o último capítulo de todo o trabalho desenvolvido no decorrer deste 

ano de estágio tão significante. É com boas recordações e saudade que chego 

ao final deste percurso e que concretizo mais um grande objetivo e desafio. 

Foram tantas as vivências, emoções e atividades desenvolvidas que se tornou 

praticamente impossível descrever tudo vivido e realizado ao longo deste ano. 

Decerto sei que o que transmiti foi o que mais relevância teve neste ano tão 

gratificante. 

Todas as experiências, circunstâncias, umas mais importantes que outras 

contribuíram para a minha evolução e para melhorar o meu desempenho 

enquanto profissional. Isto porque todos os conhecimentos que adquiri quer 

teóricos quer práticos, deram-me a oportunidade de experienciar os desafios que 

a profissão docente impõe. O contacto com os alunos de diferentes anos, a 

experiencia no desporto escolar como responsável, as diferentes personalidade 

dos alunos, os diferentes níveis sociais, entre muitos outros aspetos, fizeram 

com que este ano fosse deveras concretizante, a nível profissional e pessoal. 

Tive a oportunidade de participar no contexto de ensino real, que é o que me 

espera futuramente e a nível pessoal ultrapassei muitas barreiras e assegurei 

responsabilidades que desconhecia ser capaz.  

O EP assumiu-se como um marco educativo de distinta riqueza, pois 

possibilitou um contacto direto com a prática profissional e com todas as 

responsabilidades que lhes estão inerentes. Este foi o palco de todos os meus 

erros, inseguranças e dúvidas, que com o passar do tempo tornaram-me numa 

professora capaz e com confiança para enfrentar o desafio que é ser professora.  

Recordo com carinho todos os bons momentos passados na ESAS que 

me proporcionaram o melhor ano que podia ter tido em estágio profissional, com 

uma comunidade escolar acolhedora e sempre pronta para me auxiliar em tudo 

o que precisei. Mas nem todos os momentos foram bons nem fáceis, no entanto 

foram esses momentos que contribuíram para o meu crescimento e 

enriquecimento profissional. Sempre me disseram que “é com os erros que 

aprendemos”, e sem dúvida que aprendi imenso através, entre outras, da 
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tentativa erro, o importante foi refletir sobre a ação e colmatá-la numa próxima 

vez.  

O EP não se faz sozinho, apesar de não ter tido colega de estágio, nunca 

me senti só pois tive um constante apoio do meu PC, da minha PO e também do 

núcleo de estágio do ISMAI que se tornaram “primos” chegados nesta relação 

de “quase família”. 
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Anexo I- Planeamento anual 2015/2016 

Mês Semana Dia Aula Local Conteúdo Sessão  

Se
te

m
b

ro
 

A 

22/09/2015 1 Pavilhão (1) Apresentação 1 

22/09/2015 2 Pavilhão (1) Apresentação 2 

24/09/2015 3 Pavilhão (1) Teste CF  1 

B 

29/09/2015 4 Pavilhão (2) AD – Futebol 1 

29/09/2015 5 Pavilhão (2) AD – Futebol  2 

O
u

tu
b

ro
 

1/10/2015 6 Pavilhão (2) Futebol  3 

C 

6/10/2015 7 Pavilhão (3) Futebol  4 

6/10/2015 8 Pavilhão (3) Futebol  5 

8/10/2015 9 Pavilhão (3) Futebol  6 

D 

13/10/2015 10 Ginásio (1) AD – G. Acrobática 1 

13/10/2015 11 Ginásio (1) AD – G. Acrobática 2 

15/10/2015 12 Ginásio (1) G. Acrobática 3 

E 

20/10/2015 13 Ginásio (2) G. Acrobática 4 

20/10/2015 14 Ginásio (2) G. Acrobática 5 

22/10/2015 15 Ginásio (2) G. Acrobática 6 

F 

27/10/2015 16 Exterior Atletismo  1 

27/10/2015 17 Exterior Atletismo  2 

29/10/2015 18 Exterior Atletismo  3 

N
o

ve
m

b
ro

 

A 

3/11/2015 19 Pavilhão (1) Futebol  7 

3/11/2015 20 Pavilhão (1) Futebol  8 

5/11/2015 21 Pavilhão (1) Futebol  9 

B 

10/11/2015 22 Pavilhão (2) Futebol  10 

10/11/2015 23 Pavilhão (2) Futebol  11 

12/11/2015 24 Pavilhão (2) Futebol  12 

C 

17/11/2015 25 Pavilhão (3) AS- Futebol 13 

17/11/2015 26 Pavilhão (3) AS- Futebol  14 

19/11/2015 27 Pavilhão (3) Atletismo  4 

D 

24/11/2015 28 Ginásio (1) G. Acrobática 7 

24/11/2015 29 Ginásio (1) G. Acrobática 8 

26/11/2015 30 Ginásio (1) G. Acrobática 9 

D
ez

em
b

ro
 E 

1/12/2015 31 Ginásio (2) G. Acrobática 10 

1/12/2015 32 Ginásio (2) G. Acrobática 11 

3/12/2015 33 Ginásio (2) AS- G. Acrobática  12 

F 10/12/2015 34 Exterior Atletismo   5 

A 

15/12/2015 35 Pavilhão (1) Atletismo  6 

15/12/2015 36 Pavilhão (1) Atletismo 7 

17/12/2015 37 Pavilhão (1) Corta – Mato  1 
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Mês Semana Dia Aula Local Conteúdo Sessão  

Ja
n

ei
ro

 

B 

5/1/2016 1 Pavilhão (2) AD Andebol  1 

5/1/2016 2 Pavilhão (2) AD Andebol  2 

7/1/2016 3 Pavilhão (2) Andebol  3 

C 

12/1/2016 4 Pavilhão (3) Andebol  4 

12/1/2016 5 Pavilhão (3) Andebol  5 

14/1/2016 6 Pavilhão (3) Andebol  6 

D 

19/1/2016 7 Ginásio (1) Visita de estudo  

19/1/2016 8 Ginásio (1) Visita de estudo   

21/1/2016 9 
Ginásio (1)  Ginástica de Solo/ 

Aparelhos   
1 

E 

26/1/2016 10 Ginásio (2) 
Ginástica 

Solo/Aparelhos  
2 

26/1/2016 11 Ginásio (2) 
Ginástica 

Solo/Aparelhos  
3 

28/1/2016 12 Ginásio (2) 
Ginástica 

Aparelhos/Solo  
4 

Fe
ve

re
ir

o
 

F 

2/2/2016 13 Exterior Ed. Sexual  1 

2/2/2016 14 Exterior Ed. Sexual / Atletismo 2/1 

4/2/2016 15 Exterior Teste de Biologia   2 

 11/2/2016 16  Torneio de Voleibol   

A 

16/2/2013 17 Pavilhão (1) AD Andebol  7 

16/2/2016 18 Pavilhão (1) Andebol  8 

18/2/2016 19 Pavilhão (1) Andebol 9 

B 

23/2/2016 20 Pavilhão (2) Andebol 10 

23/2/2016 21 Pavilhão (2) Andebol 11 

25/2/2016 22 Pavilhão (2) Andebol 12 

M
ar

ço
 

C 

1/3/2016 23 Pavilhão (3) Andebol 13 

1/3/2013 24 Pavilhão (3) AS Andebol 14 

3/3/201 25 Pavilhão (3) AS Andebol  15 

D 

8/3/2016 26 
Ginásio (1) Ginástica 

Aparelhos/Solo  
5 

8/3/2016 27 
Ginásio (1) Ginástica 

Aparelhos/Solo  
6 

10/3/2016 28 
Ginásio (1) Ginástica 

Aparelhos/Solo  
7 

E 

15/3/2016 29 Ginásio (2) AS Ginástica  8 

15/3/2016 30 Ginásio (2) AS Ginástica  9 

17/3/2016 31  Torneio de Andebol   
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Mês Semana Dia Aula Local Conteúdo Sessão  

Abril  

F 

5/4/2016 1 Exterior  Não houve aula  1 

5/4/2016 2 Exterior  Não houve aula  2 

7/4/2016 3 Exterior  AD Basquetebol  3 

A 

12/4/2016 4 Pavilhão (1 Basquetebol 4 

12/4/2016 5 Pavilhão (1 Basquetebol 5 

14/4/2016 6 Pavilhão (1 Basquetebol 6 

B 

19/4/2016 7 Pavilhão (2 Basquetebol   7 

19/4/2016 8 Pavilhão (2 Basquetebol  8 

21/4/2016 9 Pavilhão (2 AD Voleibol   1 

C 

26/4/2016 10 Pavilhão (3 Voleibol   2 

26/4/2016 11 Pavilhão (3 Voleibol   3 

28/4/2016 12 Pavilhão (3 Voleibol   4 

Maio  

D 

3/5/2016 13 Ginásio (1) Dança 1 

3/5/2016 14 Ginásio (1) Dança  2 

5/5/2016 15 Ginásio (1) Dança 3 

E 

10/5/2016 16 Ginásio (2) Dança  4 

10/5/2016 17 Ginásio (2) As Dança 5 

12/5/2016 18 Ginásio (2) As Dança  6 

F 

17/5/2016 19 Exterior Basquetebol  9 

17/5/2016 20 Exterior Basquetebol 10 

19/5/2016 21 Exterior AS Basquetebol 11 

A 

24/5/2016 22 Pavilhão (1) Voleibol  5 

24/5/2016 23 Pavilhão (1) Voleibol 6 

26/5/2016 24 Pavilhão (1) Voleibol  7 

B 

31/5/2016 25 Pavilhão (2) Voleibol 8 

31/5/2016 26 Pavilhão (2 Voleibol 9 

Junho  2/6/2016 27 Pavilhão (2 AS Voleibol  10 
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Anexo II- Unidade Didática de Ginástica de Aparelhos e Solo 

Aulas 
Conteúdos 

50’ 50’  50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 50’ 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

G
in

ás
ti

ca
 d

e 
So

lo
 

    

Rolamento Frente MIJ 
 

  
 

I/E E E E E E E C AS 

Rolamento Frente 
MIA 

 
  

 
I/E E E E E E E C AS 

Rolamento 
Retaguarda MIJ 

 
  

 
 I/E E E E E E C AS 

Rolamento retaguarda 
MIA 

 
  

 
 I/E E E E E E C AS 

AFI       I/E E E E E C AS 

Roda        I/E E E E C AS 

Avião     I/E E E E E E E C AS 

Bandeira      I/E E E E E E C AS 

Ponte 
 

 
  

 
I/E E E E E E E C AS 

Espargata 
 

 
  

 
 I/E E E E E E C AS 

Sequências        I/E E E E C AS 

Salto de gato      I/E E E E E E E C AS 

Salto em Extensão     I/E E E E E E E C AS 
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Salto de Tesoura     I/E E E E E E E C AS 

1 Pirueta     I/E E E E E E E C AS 

½ Pirueta      I/E E E E E E E C AS 

G
in

ás
ti

ca
 

d
e 

A
p

ar
el

h
o

s 

Minitrampolim 
  

Salto extensão        I/E E E C AS 

Salto 
engrupado 

    
  

 I/E E E 
C AS 

1 Pirueta        I/E E E C AS 

C
u

lt
u

r

a 

D
es

p

o
rt

iv
a Regras de Segurança     X X X X X X X X X 

Ajudas      X X X X X X X X X 

C
o

n
ce

it
o

s 

P
si

co
ss

o
ci

ai
s Autonomia     X X X X X X X X X 

Assiduidade/Pontualid
ade 

 
  

 
X X X X X X X X X 

Empenho     X X X X X X X X X 

Responsabilidade     X X X X X X X X X 

C
ap

ac
id

ad
es

 M
o

to
ra

s C
o

n

d
ic

i

o
n

ai s 

 

Flexibilidade    X X X X X X X X X 

Força    X X X X X X X X X 

C
o

n
d

ic
io

n
ai

s 
 

Diferenciação 
Cinestésica 

  
 

X X X X X X X X X 

Equilíbrio    X X X X X X X X X 

Orientação 
 

  
 

 X X X X X X X X 

Ritmo 
 

  
 

X X X X X X X X X 
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Justificação da Unidade Didática 

 

A presente unidade didática é composta por 11 aulas de 50 minutos cada 

e indica quais os conteúdos que vão ser abordados em cada uma das aulas. 

Para a seleção dos conteúdos a lecionar, tive como referência o programa 

nacional de educação física, o planeamento específico elaborado pelo grupo de 

educação física da escola e o número de aulas que tenho reservadas para a 

modalidade de ginástica. Embora a unidade didática tenha 11 aulas previstas, a 

turma teve uma visita de estudo nas aulas número 1 e 2 o que obrigou a reduzir 

o número de aulas de 11 para 9. 

 As aulas nesta unidade didática, vão funcionar por estações ou circuitos, 

onde os alunos passam pelas situações de aprendizagem que os levam a 

conseguir realizar um determinado elemento gímnico corretamente. Para este 

trabalho por estações vou dar particular atenção ao ensino de ajudas e promoção 

da autonomia como forma de rentabilizar o tempo em atividade motora. Na 

primeira aula vou dar particular ênfase aos rolamentos à frente, ao avião e à 

ponte. Na segunda aula, vou introduzir os rolamentos à retaguarda, um elemento 

de equilíbrio a bandeira e um elemento de flexibilidade a espargata. Na terceira 

aula além de continuar a exercitar os elementos introduzidos nas aulas 

anteriores, vou também abordar o apoio facial invertido. A roda será introduzida 

na quarta aula. Na aula número cinco os alunos vão começar a exercitar as 

sequências que vão ser avaliadas e iniciar os saltos no minitrampolim, salto em 

extensão, engrupado e 1 pirueta. Nas aulas seis, sete e oito, os alunos 

exercitarão todos os elementos aprendidos. A ginástica de solo será 

maioritariamente exercitada em sequências e para os elementos em que os 

alunos sentirem mais dificuldade vão existir estações com as progressões 

respetivas. A última aula está reservada para a avaliação sumativa.  

De salientar que a introdução do apoio facial invertido é feita primeiro que 

a roda, uma vez que, os alunos sentem uma grande dificuldade em executar 

movimentos que são realizados no plano sagital, como é o caso da roda. Assim 

a introdução da roda depois da introdução e exercitação do apoio facial invertido, 

torna-se de mais fácil aprendizagem. 
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Como o número de aulas é reduzido, tomei a decisão de efetuar apena 

avaliação sumativa. No entanto, relativamente às capacidades condicionais 

possuo dados recolhidos da Ginástica Acrobática, nomeadamente a turma 

apresenta, geralmente, índices reduzidos de flexibilidade que condiciona a 

execução dos elementos gímnicos com qualidade. Nas posições de equilíbrio, 

os alunos apresentaram uma boa execução do avião, mas muitas limitações na 

bandeira, principalmente por deficiências na flexibilidade do trem inferior. Os 

níveis de força apresentados foram positivos, apesar de algumas raparigas 

revelarem índices abaixo do que esperaria. A ginástica de solo vai ser avaliada 

através de uma sequência, com os elementos abordados nas aulas, criada por 

mim, com diferentes níveis para que todos os alunos realizem a avaliação com 

sucesso. 

As regras de segurança e o tipo de ajudas específica de cada conteúdo, 

vão ser abordadas todas as aulas para fomentar a autonomia dos alunos na 

execução dos exercícios e também para aumentar o seu conhecimento da 

modalidade. 
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Anexo III - Grelha de AD de Futebol 

 

                                                          Alunos  
Conteúdos  

2  3  4  6  7  9  11  13  15  17  18  19  20  14 
 

Té
cn

ic
a 

 Passe                 

Condução                  

Receção                 

Remate                  

P
ri

n
cí

p
io

s 
d

e 
Jo

go
 

O
fe

n
si

vo
s Penetração                

Cobertura ofensiva                 

Mobilidade               

Espaço                 

D
ef

en
si

vo
s Contenção                

Cobertura defensiva                  

Equilíbrio                

Concentração                 
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Anexo IV- Exemplo de um Plano de Aula - Plano de aula da UD de Futebol 

Professor: Rita Silva  Ano: 11º 
Turma: B 

Data: 6/10/2015 
Aula nº: 7 e 8  

Nº de Alunos: 15 

Unidade Didática: - Futebol  
Função Didática: - Introdução e Exercitação  
Sessão nº 4 e 5  

Local: Pavilhão  
Espaço: 3 

Hora: 8:15H 
Duração: 110’ 
Tempo efetivo: 85’ 

Material: Coletes , Cones, Bolas 
de Futebol 

 

Parte TP Objectivos 
Comportamentais 

Situações de Aprendizagem/ Organiz. 
Alunos/Prof. 

Componentes Críticas 

In
ic

ia
l 

 

5’ 
 

 
Marcação da presença 
dos alunos na aula. 
 

O professor faz a chamada e os alunos 
assinalam a sua presença. 
 Os alunos estão sentados em meia-lua 
virados para o professor. 

Manter o silêncio. 
Cooperar com o 
professor e respeitar 
os colegas. 

15’ 

Ativação geral. 
Estimular as principais 
estruturas corporais e 
musculares. 
Trabalhar a condução, 
o controlo/receção de 
bola e os passes 

Jogo da Apanhada: 
O aluno que está a apanhar é portador 
da bola e tem que a conduzir pelo 
espaço para apanhar os colegas. 
Quando um aluno é apanhado, este 
recebe a bola por passe e fica ela a 
apanhar.  
Variantes: 

 Quem esta a fugir só pode 
andar ao pé-coxinho (direito e 
depois esquerdo) 

 Quem está a fugir so pode 
correr de costas 

Alunos distribuídos em metade de um 
terço do pavilhão.  
 

Condução de bola 
•Manter a bola 
controlada junto ao 
pé condutor. 
•Centrar o olhar no 
espaço de jogo e não 
na bola. 
Passe 
•Olha para onde faz 
o passe; 

Objetivos da Aula: Introdução e exercitação da relação com a bola (passe e condução), dos princípios específicos 
ofensivos (penetração e cobertura ofensiva) e defensivos (contenção).  
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15’ 

Realizar condução, 
controlo, receção e 
passe com precisão. 
 
Criar ou fechar linhas 
de passe de acordo 
com a situação 
(ofensiva ou 
defensiva). 

Jogo dos 5 passes: 
        Jogo dos 5 passes. Num espaço 
previamente demarcado, duas equipas 
com o mesmo número de elementos. O 
jogo inicia-se com o lançamento da bola 
ao ar pela professora. A equipa que fica 
em posse de bola tenta passa-la entre os 
seus elementos, sem que os seus 
adversários a intercetem, até 
conseguirem realizar 5 passes 
consecutivos. Quando a equipa 
adversária conquistar a posse de bola, 
tentará realizar o mesmo objetivo dos 5 
passes. 

Olha para onde faz o 
passe”; 
•“Receção com a 
parte interior ou com 
a sola do pé”; 
•Afastar e aproximar 
para criar linhas de 
passe 

20’ 

Exercitar o passe, 
controlo, receção e 

remate). E a 
organização ofensiva 

(penetração e 
cobertura ofensiva). 

 
 

Jogo reduzido 2x1 
Em situação de jogo 2x1, o portador de 
bola faz penetração, e conta com um 
apoio que faz cobertura ofensiva. O 
opositor realiza contenção. Depois de 
finalizar, ou da interceção da bola, o 
defensor troca de função com um dos 
atacantes. 
 
Alunos divididos em 5 grupo de 3, 
distribuídos pelos campos.  
 
 
 
 
 

Olhar para onde faz o 
passe; 

O importante é 
chegar à baliza”; 
Não olhar para a 

bola; 
Criação de linhas de 

passe. 

20’ 

Exercitar a condução, e 
passe da bola, bem 
como a penetração, 
cobertura ofensiva e 

contenção. 

Jogo (Gr+1)x(Gr+1) + 2 apoios  
 
Alunos divididos em dois grupos de 8 
alunos em cada metade o terço do 
pavilhão.  

Progredir na direção 
da baliza adversária; 
efetuar cobertura 
ofensiva e impedir 
que o adversário com 
bola progrida em 
direção á baliza. 

Fi
n

al
 

5’ 

 
Retorno á calma 

O professor reúne os alunos e 
questiona-os sobre os conteúdos 
ensinados a aula. 
Recolha do material por parte dos 
alunos 

Colaborar na 
arrumação do 
material. 
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Anexo V- Cartaz de divulgação do torneio de Basquetebol 

Anexo VI- Cartaz de divulgação do torneio de Voleibol 
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Anexo VII- Circuito do programa de treino funcional 
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Anexo VIII- Exemplo da ficha de registos do número de repetições por treino 


