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Introdução 

 O Estágio Pedagógico é um espaço de construções significativas no processo de 

formação de professores. Fomenta a construção de conhecimentos e a aquisição de 

saberes, assim como uma atualização de informação.     

 Este documento escrito denominado de “Relatório Final de Estágio” está inserido no 

âmbito da disciplina de Estágio I e II, integrada no plano de estudos do 2º Ciclo em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro.           

 O Estágio Pedagógico foi realizado no Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de 

Vasconcelos, tendo sido a Professora Ágata Aranha a supervisora e o Professor Rui 

Ferreira o orientador, e como companheiros de Estágio o Hugo Araújo e o Ivo Pereira. 

 Este foi sem dúvida um ano de descobertas e novas conquistas, foi a 

complementação daquilo a que posso chamar, a minha curta carreira profissional. Um ano 

de enriquecimento profissional e de ganhos pedagógicos altíssimos, sendo que em todas as 

aulas as minhas capacidades foram colocadas à prova e a minha paixão pela Educação 

valorizada.           

 Ao longo deste ano, pretendi colocar em prática todos os ensinamentos adquiridos, 

tentei potencializar as minhas capacidades e ao mesmo tempo, diminuir as lacunas, 

sabendo que seria uma oportunidade única de ganhar experiência de uma forma orientada e 

acompanhada. Para isso, contei com a ajuda da supervisora Professora Ágata Aranha, do 

professor cooperante Rui Ferreira, e também dos meus colegas de estágio que tiveram um 

papel fundamental no complemento da minha formação.    

 Preparar e idealizar todo o processo de ensino-aprendizagem, interagir com os 

alunos, interagir com o orientador e dinamizar a Escola através da realização de diversas 

atividades, penso que foram os “pontos-chave” no qual assentou este ano de estágio, não 

esquecendo, como é óbvio, a partilha e troca de ideias com outros professores, cuja 

experiência me ajudou durante este percurso.     

 Resta-me concretizar a última etapa do Estágio, realizando este relatório, que 

pretende ser um documento onde está inserido, como o próprio nome indica, o relato do 

trabalho efetuado ao longo do ano letivo de 2012/2013, procurando ainda retratar e 

descrever de uma forma global, os aspetos referentes às atividades desenvolvidas e ao 

processo ensino-aprendizagem realizado na lecionação das turmas 8ºB, 10ºB e 12ºB. 

 O presente relatório, não é, por isso, mais do que o registo (geral) final do ano de 

estágio, uma vez que pode ser entendido como um complemento dos Dossiers mais o 

Estudo desenvolvido, onde está efetivamente o trabalho realizado ao longo do ano letivo. 
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1. Tarefas de Estágio de Ensino Aprendizagem 
1.1. Unidades Didáticas 

 
As Unidades Didáticas realizadas por mim foram: Voleibol e Natação. A Unidade 

Didática de Natação com a turma 10ºB que mostrou ser um excelente desafio, pois apesar 

das condicionantes espaciais e a turma era enorme e com alunos problemáticos, decorreu 

na generalidade de uma forma muito proveitosa. O facto de por vezes se ter de lecionar as 

aulas em espaços reduzidos por força da partilha do pavilhão polidesportivo com outras 

turmas e professores, tornou o meu trabalho mais complicado, mas aproveitei esse mesmo 

facto para me adaptar e potenciar aquisições de métodos e rotinas. As aulas por mim 

leccionadas corresponderem sempre ao que foi planeado na Unidade Didática, constituindo 

uma sequência lógica e contínua, de modo a garantir o cumprimento dos objetivos 

predefinidos durante a elaboração da Unidade Didática (ver anexo2), sendo que cada aula 

foi previamente planeada, de acordo com as aulas antecedentes e dando continuidade as 

que a seguiram. (adaptado de Aranha, 2004, p.11). 

 
 
 

1.2. Planos de Aula 
 

A planificação diária foi efetuada com a preocupação de pesquisar e apresentar 

situações que desafiassem os alunos, envolvendo-os num maior tempo de prática, elevando 

o tempo de empenhamento motor e de aprendizagem. Também foi no sentido de reduzir as 

possibilidades dos mesmos provocarem comportamentos desadequados. No planeamento 

das aulas recorri a exercícios analíticos para ajudar os alunos e superar dificuldades. No 

entanto, procurei que as sessões tivessem ou culminassem com o jogo de acordo com a 

Unidade Didática, motivando os discentes e aplicando regras de conduta através de regras 

das modalidades (ver anexo1).  

As aulas foram estruturadas, em articulação com o Orientador de Estágio, para 

serem abordadas ao longo de grande parte do ano letivo. Esta disposição teve como base a 

caracterização da turma e as avaliações diagnósticas, roulement, objetivo de motivar os 

alunos, empenhando-os em todas as modalidades e acompanhar a evolução do aluno ao 

longo do ano. Neste sentido, esta forma de trabalho surtiu o efeito pretendido.  

Após se analisar e refletir sobre a possibilidade de aulas teóricas, chegou-se à 

conclusão que não existiriam aulas exclusivamente teóricas, salvo se surgissem imprevistos, 

privilegiando-se sempre a atividade prática. Esta escolha teve como base aspetos 

relacionados com os alunos e o curso em questão, nomeadamente sessões sem regressar 
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às salas de aula ou simplesmente horário da disciplina, não descurando a importância da 

teoria. Esta foi sendo transmitida durante o ano letivo no decorrer das aulas. Os momentos 

dos testes escritos foram na bancada do pavilhão/piscina, antes da atividade física.  

No final de cada aula realizei a respetiva reflexão, pois, como refere Bento (2003, 

p.190), “a reflexão posterior sobre a aula constitui a base para um reajustamento na 

planificação das próximas aulas, uma vez que proporciona uma definição mais exata do 

nível de partida e procede a balanços que devem ser tomados em conta na futura 

planificação e organização do ensino”.  

As reflexões daí resultantes contribuíram para meditar, analisar e fazer uma 

introspeção acerca da minha intervenção pedagógica. Também contribuíram positivamente 

as informações provenientes dos restantes estagiários e orientador e as reflexões das aulas 

que observei. 

 
 
 

1.3. Prática de Ensino Supervisionada 
 
As funções fundamentais da perspectiva colaborativa do supervisor incidem sobre 

três áreas, a área da supervisão, a área da observação e a área da didáctica. 

A intervenção pedagógica era uma das tarefas da qual tinha maiores expectativas e 

que maior ansiedade me causava. Esta revelou-se uma das tarefas em que maior evolução 

existiu, em parte porque fui melhorando cada vez mais neste âmbito, fruto das correcções e 

conselhos do meu orientador da Escola e dos colegas do núcleo de estágio, já que 

falávamos muito entre nós, e sempre que alguém tinha um problema ou dúvida, cada uma 

expressava a sua opinião e procurávamos em conjunto encontrar a melhor solução. 

Acho que era nesta tarefa que os estagiários deveriam trabalhar mais, pois é 

principalmente dela que resultará a eficácia pedagógica.  

Foi uma experiência muito boa, dando-me imenso satisfação interagir com eles, 

ensiná-los, corrigi-los, etc. e também aprender com eles, pois foi no convívio (aulas) que tive 

com eles que mais aprendi, pois é com eles ou por eles que as dúvidas surgem, e sempre 

que uma dúvida é desfeita um novo ensinamento aconteceu. Vou decerto recordar-me 

sempre deste ano, não só por ter sido o primeiro, mas também pelos alunos que tive nesse 

primeiro ano de “serviço” com alunos mais velhos. 

Tendo em conta todos os aspetos acima referidos, considero que a forma como as 

práticas pedagógicas supervisionadas decorreram e o relacionamento próximo com o 

professor cooperante, ajudaram a tornar este estágio mais interessante e enriquecedor, 

potenciando sem duvida alguma as nossas aulas. 
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2. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

2.1. Estudo de Turma 
 

Este Trabalho insere-se no âmbito do Estágio Pedagógico do 2º Ciclo de Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, do 2º ano curricular, da Universidade 

Trás-os-Montes e Alto Douro, com vista à elaboração de um estudo referente à turma B do 

12º ano, do Agrupamento de Escolas de Tarouca. 

 O principal objetivo de um estudo desta natureza é retirar dele, os proveitos devidos, 

facilitando o processo de ensino-aprendizagem, para um melhor conhecimento do aluno, 

quer no contexto escolar, quer fora do mesmo, ou seja, na sua realidade socioeconómica, 

afetiva, relacionamento com a família, expectativas e motivações em relação à escola. 

 Neste estudo de turma deu-se principal relevo ao nível da aptidão física dos alunos, 

para verificar se é necessário uma intervenção pedagógica neste âmbito. 

 É sabido que a elaboração da caracterização de uma turma é componente essencial 

para qualquer professor, pois só assim é que será possível elaborar um bom plano de 

atividades e estratégias a adotar, de modo a que estas estejam de acordo com as 

necessidades e carências dos alunos.  

 Para que seja possível maximizar o desenvolvimento de interações entre professor e 

aluno, é necessário que o docente possua o maior número de informações possíveis acerca 

dos seus instrumentos. Desta forma, verifica-se a importância dos questionários entregues 

aos alunos no início do ano letivo, contendo informações que poderão ajudar o professor a 

desempenhar com maior eficácia as suas funções na integração dos alunos no meio 

escolar, bem como no seu desenvolvimento pessoal e social e na sua interligação com o 

meio.  

 Para a conceção deste estudo, foi elaborado uma ficha de caracterização individual  

no qual se pode obter informações sobre os vários parâmetros considerados pertinentes, 

servindo este para potenciar as intervenções no processo ensino-aprendizagem. 

 O documento apresenta-se estruturado em seis partes: (I) introdução; (II) definição 

dos objetivos do estudo; (III) material e métodos; (IV) apresentação, discussão dos 

resultados obtidos e estratégias a implementar; (V) conclusão pedagógica; (VI) as 

referências bibliográficas e, e por fim, (VII) os anexos que suportam este documento. 
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2.1.1. Objetivos 

 Este estudo tem como objetivo geral a recolha de dados, que nos permitirá ter 

conhecimento da situação concreta da turma do 12º B e das características individuais de 

cada um, de forma a determinar estratégias adequadas às suas características e potenciar o 

processo de Ensino-Aprendizagem. 

 No presente estudo e, para que o objetivo principal seja satisfeito, foram 

delimitados vários pontos indispensáveis para análise da turma. Assim, decidi analisar: 

 A constituição da turma, analisando os dados individuais dos alunos no que 

diz respeito ao género, idade, localidade de residência, para definir o grau de 

heterogeneidade dos alunos. 

 A eventual existência de problemas de saúde dos alunos e complicações em 

realizar a aula e, também, os hábitos de higiene, observando a frequência da prática de 

tomar banho depois das aulas. 

 Os hábitos dos alunos, salientando a quantidade das refeições realizadas 

diariamente e a ocorrência de consumo de álcool e tabaco, com o objetivo de implementar 

estratégias que promovam hábitos de vida saudável.   

 A rotina diária dos alunos, relativamente às horas de levantar e dormir, bem 

como o seu tempo médio, a proximidade e o meio de transporte utilizado na deslocação 

para a escola, permitem-me compreender a disponibilidade motora para a aula. Analisando 

também, a forma de ocupação de tempo livre dos alunos ao nível da conduta física 

extracurricular. 

 O estilo de vida dos alunos no que diz respeito aos hábitos de prática 

desportiva/atividade física. 

 Por fim, aplicar uma Bateria de Testes do Fitnessgram e comparar com a 

respetiva tabela para ver o nível médio de aptidão física da turma, verificando se é 

necessário uma intervenção pedagógica neste âmbito. 
 

2.1.2 Instrumentos 

Para a recolha de dados, foi utilizada uma ficha de caracterização individual de 

carácter geral, semiestruturada de resposta fechada.  
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A ficha de caracterização individual dos alunos foi discutida e adaptada de Aranha 

(2007) pelo Núcleo de Estágio Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Tarouca e 

tornou-se num modelo uniforme para todo o núcleo.  

O inquérito foi dividido em diferentes grupos temáticos para facilitar a organização do 

mesmo e a futura análise. Assim, temos 4 grandes grupos: 

- Identificação Pessoal: 

- Vida Escolar. 

- Estilo de Vida/ Saúde. 

- Prática de atividade física. 

 
 

2.1.3. Procedimentos 
 

O preenchimento da Ficha de Caracterização Individual do Aluno decorreu no dia 19 

de outubro de 2012, pelas 11:55h, nos primeiros 10 minutos da aula de Educação Física. O 

professor estagiário advertiu os alunos, que a ficha de caraterização individual serviria para 

a realização de um estudo da turma, estando os dados sujeitos a tratamento sigiloso e a sua 

utilização restrita à documentação de avaliação do professor estagiário. Durante o 

preenchimento os alunos colocaram dúvidas, que foram logo esclarecidas pelo professor 

estagiário. 

 
 

2.1.4.  Conclusões 
 
 

A principal função do Professor de Educação Física é desenvolver no aluno 

capacidades físicas e cognitivas, modificando atitudes e comportamentos sociais, de acordo 

com a nossa sociedade, cumprindo os objetivos estipulados pelo Ministério da Educação, 

promovendo a independência e autonomia dos alunos nos domínios psicomotor, cognitivo e 

sociocultural (Aranha, 2000). 

 No desenvolver deste estudo pretendeu-se identificar as principais áreas de 

intervenção com vista para a maximização do processo ensino-aprendizagem, através das 

estratégias anunciadas anteriormente. 

 Depois de analisadas as respostas dos alunos, chegou-se a várias conclusões, mas 

o fundamental era compreender e identificar as áreas onde o Professor de Educação Física 

poderá intervir pedagogicamente, ajustando um conjunto de soluções, com o intuito de 

aperfeiçoar a prestação e o rendimento dos alunos. 
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 Não deverá ser esquecido todas as componentes tratadas neste estudo de turma, de 

forma a melhorar algumas carências que possam existir junto dos alunos. 

 Impor nas aulas, um ambiente favorável à aprendizagem, implementar o gosto e a 

motivação dos alunos não só para as aulas de educação física mas também para a 

importância da prática regular de atividade física é o meu objetivo. 

 Segundo Aranha (2000), aumentar o feedback positivo, visando o reforço e a 

motivação dos alunos (elogiar e recompensar pelas suas boas execuções), assim como 

privilegiar o feedback prescritivo e descritivo positivo, com vista á manutenção de altos 

níveis de motivação deve ser um ponto assente nas nossas aulas. Sempre que possível 

desenvolveremos atividades que permitam a interação dos alunos da turma. 

 

2.2. Atividades na Escola  
 
Corta-mato 
 

No dia 7 de fevereiro de 2013 decorreu no novo empreendimento de lazer Natur 

Water Park, Vila Real, a fase CLDE Vila Real e Douro do Corta Mato Escolar onde 

participaram cerca de milhar e meio de atletas/alunos oriundos de diferentes Concelhos da 

Região. O nosso Agrupamento contou com uma participação de 47 alunos, distribuídos 

pelos cinco escalões etários, infantil A, infantil B, iniciado, juvenil e júnior, em ambos os 

sexos. Os professores de Educação Física salientam o empenho e a dignidade com que os 

nossos alunos se bateram com os demais colegas de outras origens, na tentativa de 

alcançarem os melhores resultados. Entendemos pois que a simples participação em 

eventos desportivos como este funciona positivamente, enquanto complemento, na 

educação e formação das crianças e jovens, com um transfer de evidente sucesso para a 

sua vida pessoal, familiar e escolar. 

Em termos competitivos, entendemos por bem realçar os seguintes resultados: 

Escalão Nome Class 

Inf A Fem 

Inf B Masc 

Juv Masc 

Juv Fem 

Jun Fem 

Adap A Fem 

Adap A Fem 

L. C. 

L. L. 

J. T. 

A. P. 

D. C. 

I. P. 

J. T. 

7º 

7º 

19º 

13º 

3º 

1ª 

2ª 
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Caminhada 

 
O grupo de estágio, onde me incluo, com a orientação do Professor Rui Ferreira, 

organizou no dia 7 de junho, o evento da Caminhada para toda a comunidade educativa do 

Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de Vasconcelos. Com a ajuda do Professor Rui 

Ferreira, verificou-se o organigrama com as tarefas de cada pessoa/entidade teria que 

realizar, executou-se o projeto da atividade, concebeu-se os ofícios para todas as 

Instituições de apoio (Bombeiros, GNR, Centro de Saúde), marcou-se presencialmente o 

percurso a realizar nesse dia, também fez-se a divulgação e briefing com as informações 

sobre o evento, com o intuito que a atividade decorre-se da melhor forma no dia, 

confirmando-se um êxito. 

 
Mega Sprinter 

 

No dia 5 de março de 2013 decorreu no Campus da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, em Vila Real, a fase CLDE Vila Real e Douro do MegaSprinter onde 

participaram cerca de milhar e meio de atletas/alunos oriundos de diferentes Concelhos da 

Região.          

 Composta em 3 disciplinas do Atletismo, MegaSprint (40m), MegaSalto 

(Comprimento) e MegaKm (1000m), o nosso Agrupamento contou com uma participação de 

47 alunos, distribuídos pelos cinco escalões etários, infantil A, infantil B, iniciado, juvenil e 

júnior, em ambos os sexos. Desta participação salienta-se o empenho e a dignidade com 

que os nossos alunos se bateram com os demais colegas de outras origens, na tentativa de 

alcançarem os melhores resultados.        

 Mas como o desporto vive também da competição, o nosso Agrupamento esteve em 

clara evidência quando viu um dos seus alunos, o A. T. (10ºB), a terminar a sua prova no 

primeiro lugar do pódio da prova de MegaKm.  

 
BTT 
 

A Área Disciplinar de Educação Física organizou no dia 15 de março de 2013, na 

parte da manhã, o Passeio de BTT que contou com cerca de três dezenas participantes, 

entre alunos e professores. A minha função foi de colaborar e ajudar os participantes ao 

longo do trajeto.          
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 O percurso concebido para o efeito primou pela qualidade técnica, pelo equilíbrio 

relativamente à exigência física solicitada, bem como pela beleza paisagística. Se juntarmos 

a isto a passagem por alguns locais de interesse ao nível do património histórico, estamos 

em condições de afirmar que a atividade foi um sucesso.     

 Tendo o evento sido um êxito, o Grupo de Educação Física tudo fará para perpetuar 

a atividade no futuro. Para além disso, o concelho de Tarouca é rico em locais para a prática 

da Bicicleta de Todo-o-Terreno. 

 
Orientação 

 
No dia 15 de março da parte da tarde, o Professor Rui Ferreira organizou no 

Agrupamento Dr. José Leite de Vasconcelos, o evento de Orientação para os alunos do 2º 

ciclo, com a colaboração de outros professores da área de Educação Física e de nós 

estagiários.           

 A minha participação no evento consistiu em marcar os pontos pela escola e verificar 

se os alunos realizavam a atividade de forma séria e correta. Em que o objetivo dos alunos 

individualmente ou em grupo consistia na marcação dos pontos no menos tempo possível.

 O evento foi um êxito, visto que todos os alunos que participaram realizaram a 

atividade com gosto e alegria pela modalidade não tão usual no dia-a-dia. 

 
 

Desporto Escolar 

 
Na atividade do Desporto Escolar a modalidade que estive inserido era a Ginástica 

Acrobática, em que participavam alunos em grupos de todas as idades. A minha função foi 

observar e ajudar os alunos na execução dos movimentos e exercícios, que depois iriam 

demonstrar em competição com outras escolas nos Saraus em Tarouca e Lamego. 

Ao longo do ano verificou-se uma grande evolução dos alunos na execução com 

mais perfeição dos exercícios e movimentos, ficando comprovado com os bons resultados 

obtidos ao longo dos Saraus. 
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3. Conclusão 

 

Concluo, com o pensamento de que o meu crescimento pessoal e profissional foi 

enorme, adquiri conhecimentos massivos e privei com pessoas excelentes e cheias de 

experiências para partilhar. A escolha do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de 

Vasconcelos foi apenas a primeira conquista de muitas que efetuei neste estágio. Uma 

comunidade excelente, coesa e sempre prestável, uma família. 

Uma experiência única, memorável, enriquecedora que perdurará durante muitos 

anos na minha cabeça e no meu coração. 
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Estudo Desenvolvido 

 
Influência das aulas de Educação Física no desenvolvimento da capacidade 

motora resistência nos alunos 
 

Alberto Ribeiro 1  
 
 

Resumo 
O objetivo do presente estudo foi analisar a influência das aulas de Educação Física 

no desenvolvimento da capacidade motora e da resistência nos alunos. Para tal, decidi 
utilizar um programa atual e rigoroso como a bateria de Fitnessgram, focando 
especificamente o procedimento de aptidão aeróbia.     
 Este estudo teve como população alvo os alunos do 8º B do Agrupamento de 
Escolas de Dr. José Leite de Vasconcelos – cidade de Tarouca. A amostra foi constituída 
por 19 elementos dos quais 7 alunos do sexo feminino e 12 alunos do sexo masculino, com 
idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos no ano letivo 2012/2013.  
 Os resultados do teste da aptidão aeróbia (corrida da milha) entre o pré-teste e o 
pós-teste foram negativos, como se pode comprovar, visto que todos alunos pioraram de um 
teste para o outro, contudo existem vários fatores, como por exemplo a motivação ou a 
quantidade dos estímulos semanais que não se pode controlar e que podem interferir na 
performance dos alunos.         
 Concluiu-se que o estudo apontou para que as aulas de Educação Física não 
influenciam a resistência dos alunos, visto que no teste da aptidão aeróbia, nenhum dos 
alunos melhorou os seus resultados. 

 

Palavras-chave: Aptidão Física; Escola; Educação Física; Resistência; Fitnessgram. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the influence of physical education classes in 
the development of motor skills in students strength. To this end, I decided to use a current 
and accurate as the Fitnessgram battery, - focusing specifically on the procedure of aerobic 
fitness.            
 This study aimed to target population students of 8th B Group of Schools Dr. José 
Leite de Vasconcelos - City Tarouca. The sample consisted of 19 members including 7 
female students and 12 male students aged between 12 and 15 years in the academic year 
2012/2013.           
 The test results of aerobic fitness (mile run) between the pre-test and post-test were 
negative , as can be seen , since all students worsened from one test to another, there are 
however several factors , such as motivation or the number of weekly stimuli that can not be 
controlled and that can interfere with the performance of students .    
 It was concluded that the study pointed to the Physical Education classes do not 
influence the resistance in students, whereas in aerobic fitness test, none of the students 
improved their results. 

 

Key words: Physical Fitness; School; Physical Education; Resistance; Fitnessgram. 
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1. Introdução 
  
 Com a elaboração deste estudo pretendi dar ênfase à qualidade de ensino, 

relativamente à influência das aulas de Educação Física no desenvolvimento da capacidade 

motora resistência nos alunos. 

O meu estudo caracterizou-se por utilizar os conceitos, os princípios, as técnicas e 

os instrumentos, com a finalidade de dar resposta aos problemas e interrogações que se 

levantam na resistência dos alunos ao praticarem as aulas de Educação Física. 

Para tal, decidimos utilizar uma bateria atual e rigorosa como o Fitnessgram. 

O Fitnessgram é um programa de educação e avaliação da Aptidão Física 

relacionada com a saúde, cuja avaliação funciona como elemento motivador para a 

Atividade Física, de forma regular, ou ainda como instrumento cognitivo para informar as 

crianças e jovens acerca das implicações que a Aptidão Física e a Atividade Física têm para 

a saúde (The Cooper Institute for Aerobics Research, 2002). 

Segundo Silva (2005) o sedentarismo é cada vez mais frequente no quotidiano de 

adultos, adolescentes e crianças, de ambos os sexos e diferentes faixas etárias. A 

importância de se trabalhar a aptidão física associada à saúde, tornou-se de tal maneira 

importante que o programa de FITNESSGRAM foi incluído nos Programas Nacionais de 

Educação Física. 

De acordo com Rodrigues (2000), as capacidades motoras encontram-se na base da 

realização e da aprendizagem das ações motoras, apresentando-as, não como qualidades 

do movimento, mas antes como pressupostos para que ele exista. Sendo assim, o grau de 

desenvolvimento das capacidades motoras influencia o êxito de qualquer atividade motora. 

Carvalho (1987) afirma que o termo “capacidade” é bastante mais adequado à área 

do Desporto, por indicar uma medida de potencial, tornando-se por isso, de valor 

amplamente modelável ou treinável. Além disso “capacidades” são pressupostos para que 

uma qualquer atividade possa ser executada com êxito, para isso, a existência de um certo 

número de capacidades é um pré-requisito fundamental. A necessidade de abranger todas 

as capacidades relacionadas com o movimento, levou a que o termo “físico”, bastante 

generalista, fosse substituído pelo termo “motor”, de forma a especificar e a esclarecer este 

tipo de expressões. 

 O principal objetivo de um estudo desta natureza foi retirar dele, os proveitos 

devidos, verificando se as aulas de Educação Física influenciam consideravelmente a 

capacidade de resistência nos alunos do 8ºB do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite de 

Vasconcelos – cidade de Tarouca, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos no 

ano letivo 2012/2013. 
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Este estudo teve ainda os seguintes objetivos:  

• Esclarecer os conceitos aptidão física e resistência. 

• Identificar os alunos que evoluem favoravelmente nessa capacidade motora. 

• Relacionar em termos quantitativos o progresso dos alunos nas aulas de Educação 

Física. 

• Comparar o efeito prático dos alunos que só praticam as aulas de Educação Física, 

com os alunos que tem outra atividade física extraescola.   

Integrada no nosso Sistema Educativo, a disciplina de Educação Física surge-nos 

hoje com dois propósitos fundamentais e que se complementam, a melhoria das 

capacidades físicas e a criação de hábitos de vida ativa. Estas finalidades são ainda mais 

pertinentes ao saber que a maior parte dos abandonos da prática da atividade física ocorre 

no final da adolescência, no momento de saída da escola (Dishman & Dunn, 1988). 

Alinhado com os países mais desenvolvidos nesta área, Portugal apresenta hoje nos 

programas de Educação Física as preocupações relativas ao desenvolvimento da 

resistência aeróbia, da força muscular, da flexibilidade e do controlo corporal. 

 

2. Metodologia 
 
Este Estudo teve como população alvo os alunos do 8º B do Agrupamento de 

Escolas de Dr. José Leite de Vasconcelos - Tarouca. A amostra é constituída por 19 

elementos dos quais 7 alunos do sexo feminino e 12 alunos do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 15 anos no ano letivo 2012/2013. O método utilizado foi o 

Ex Post Fact no programa Fitnessgram que tem como objetivo avaliar e educar os jovens 

acerca da aptidão física em três das suas componentes, aptidão aeróbia, composição 

corporal e aptidão muscular, consideradas importantes pela sua estreita ligação com a 

saúde em geral e com o bom funcionamento do organismo. Obviamente o meu 

procedimento incidiu na aptidão aeróbia.       

 A recolha dos dados foi realizada em duas fases: um pré-teste em outubro de 2012, 

e um pós-teste em abril de 2013. A recolha de dados foi repartida em duas fases: pré e pós-

teste. A primeira fase (pré-teste) ocorreu no início do 1º Período no mês de outubro. Nesta 

etapa, os alunos reuniram-se no campo exterior e organizaram-se aos pares, em que cada 

elemento ficava num grupo distinto. Os grupos realizavam alternadamente e cada aluno era 

responsável por contabilizar e registar os dados do seu par. A segunda fase (pós-teste) 

decorreu em abril de 2013, nos mesmos moldes de execução do pré-teste. Os 

procedimentos metodológicos aplicados obedecem ao definido no Manual de Aplicação de 

Testes desta bateria de testes The Cooper Institute for Aerobics Research, 2002. 
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 Os dados recolhidos foram tratados na folha de cálculo do “Microsoft Office Excel 

2010” e são apresentados expressos em frequência, sob a forma de representação gráfica 

dos parâmetros avaliados.         

 Os resultados obtidos, após a realização dos testes do Fitnessgram nas aulas de 

Educação Física, foram apresentados sob a forma de gráfico, junto com a respetiva 

descrição textual dos dados. O teste do Fitnessgram realizado foi a milha para verificar a 

aptidão aeróbia. 

 

3. Resultados 

 

Nº D Nasc Sexo
A. Aeróbia 
(pré-teste)

A. Aeróbia 
(pós-teste)

1 10-05-1999 F 06:32 08:40

2 23-03-2000 M 04:54 06:41

3 01-03-1999 M 06:47 06:50

4 17-03-1998 M 05:31 07:32

5 10-05-1997 M 04:23 05:53

6 21-01-1999 F 07:32 09:28

8 22-06-1999 M 07:32 08:01

9 02-07-1999 M 07:03 09:25

10 14-11-1999 M 05:01 06:33

11 03-02-1999 F 05:32 06:42

12 27-01-1999 F 07:32 08:06

13 08-09-1998 F 05:19 06:54

14 06-01-1999 M 05:18 07:01

17 19-10-1999 F 06:32 08:08

18 19-09-1999 M 05:00 06:04

19 13-05-1999 M 06:07 09:19

20 01-07-1999 M 05:45 06:55

21 09-08-1998 F 07:58 09:33

22 09-11-1999 M 05:44 09:51  

Figura 1 – Dados recolhidos dos alunos  

 

Os resultados do teste da aptidão aeróbia (a milha) entre o pré-teste e o pós-teste 

foram negativos, como se pode comprovar na figura 1, visto que os 19 alunos pioraram de 

um teste para o outro. 
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4. Discussão 

Verificou-se que após a realização do teste de aptidão aeróbia em abril, onde o efeito 

é negativo em relação ao pré-teste realizado em outubro, pois todos os alunos pioraram as 

suas prestações no teste da milha, contudo há que ter em conta que existem vários fatores 

que não se pode controlar e que podem interferir na performance dos alunos.  

 A atividade física acarreta três dimensões essenciais: duração, frequência e 

intensidade. No entanto, existe uma outra dimensão a ser considerada que diz respeito às 

circunstâncias da própria atividade, assim diversos fatores com a influência do meio, 

temperatura, altitude, e causas psicológicas e emocionais podem alterar os efeitos 

fisiológicos da atividade. (Montoye et al, 1996).      

 O volume total da atividade física realizada pela criança ou adolescente é igual à 

soma de todas as atividades que desenvolve no seu dia-a-dia, nomeadamente, as 

realizadas em contexto escolar e extraescolar.     

 Quando se refere à possibilidade de alcançar ganhos significativos nas capacidades 

físicas, pelo aumento do número de aulas de Educação Física, Shephard (1982), responde 

afirmativamente. No referido estudo, o autor revela que os alunos sujeitos a 5 horas 

semanais da disciplina apresentaram um aumento do VO2max face aos que mantiveram 

apenas 40 minutos semanais. Sendo assim constata-se que a disciplina de Educação Física 

deveria abranger pelo menos 3 estímulos semanais, para se verificar uma evolução na 

aptidão aeróbia dos alunos. 

 

5. Conclusões 

Através dos resultados obtidos e das análises realizadas conclui-se que os alunos 

têm de melhorar a sua capacidade de aptidão aeróbia. Concluímos que a maior parte dos 

jovens ao nível da resistência (através da corrida da milha) não se encontram dentro da 

zona saudável o que torna necessário corrigir esta tendência implementando rotinas de 

exercício nos alunos, para aumentar a sua resistência aeróbia. Daí ser necessário que nas 

aulas de Educação Física se motivem os alunos para o trabalho de resistência, por 

intermédio de atividades de esforço contínuo mas apelativas no sentido de manter a 

motivação dos alunos.          

 A disciplina de Educação Física desempenha um papel peculiar na promoção e 

criação de hábitos de vida saudável do adolescente visto apenas terem contacto com 

atividade física organizada e regular nas aulas de Educação Física. (Matos & Graça, 1991).
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 Sendo a escola, a única instituição capaz de conjugar sob a sua orientação, maior 

número de crianças e jovens, deverá caber-lhe a ela em geral e à disciplina de Educação 

Física., em particular um papel ativo neste processo. Segundo Bento (1989), é na idade 

escolar que se podem alicerçar hábitos sólidos de prática desportiva para toda a vida. 

Parece ser consensual o reconhecimento do meio, nos hábitos de Atividade Física. O 

aumento do tempo consagrado à Atividade Física deverá ser conseguido também à custa do 

tempo consagrado à Atividade Física regular desinserida da escola, isto é, na atividade 

extracurricular e na comunidade. Conclui-se também que nenhum aluno evoluiu 

favoravelmente na capacidade motora resistência, constatando que as aulas de Educação 

Física não revelam progressões consideráveis nos alunos, e nem mesmo os alunos que 

praticam alguma atividade extraescola em relação aos outros têm melhorias nesse nível. 
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Anexo 1- Plano de Aula 
P l a n o  d e  A u l a   

 

Unidade Didática Natação Aula da U.D. 9/10 Aula n.º: 79/80 

Data: 07/05/2013 Ano/Turma: 8º B Hora: 08h20m 

Tempo Horário: 90min. Local/Instalações: Piscina N.º de Alunos: 21 

Professor Estagiário: Alberto Ribeiro 
 

 

Objetivos Operacionais 

1º Objetivo Operacional 

Ação: 
Grupo 1 – Batimento de pernas com prancha; 
Grupo 2 – Batimento de pernas com prancha; 

Contexto: Grupo 1 – Individualmente no tanque; 
Grupo 2 – Individualmente nas pistas da piscina; 

Critérios de 
Êxito: 

Grupo 1 – Batimento contínuo sem quebra de ritmo, pernas sem ultrapassar a linha da água. 
Grupo 2 – Batimento contínuo sem quebra de ritmo, pernas sem ultrapassar a linha da água. 

2º Objetivo Operacional 

Ação: 
Grupo 1 – Flutuação; 
Grupo 2 – TN Crol MS; 

Contexto: Grupo 1 – Individualmente no tanque; 
Grupo 2 – Individualmente nas pistas da piscina; 

Critérios de 
Êxito: 

Grupo 1 – Pernas fletidas ao peito; Extensão das pernas até ao chão. 
Grupo 2 – Mão entra o mais à frente possível, trajetória em “S” e sai junto da coxa, cotovelo mais elevado do 
que a mão; 

                                                               3º Objetivo Operacional 

Ação Grupo 1 – Mergulho; 
Grupo 2 – Viragem; 

Contexto Grupo 1 – Individualmente no tanque; 
Grupo 2 – Individualmente nas pistas da piscina; 

Objetivos Específicos Função Didática Conteúdos 

 
Grupo Aprendizagem (1) – Domínio do Mergulho e 

Flutuação. 
Grupo Aperfeiçoamento (2) – Domínio da TN Crol 

MS e da Viragem. 

 
1ª Transmissão 

 

 Mergulho, Flutuação, TN Crol MS e 
Viragem. 

Material Didático: 21 placas, 21 pullboys, 6 objetos. 



Relatório Final de Estágio 
 

30 

 

Critérios de 
Êxito: 

Grupo 1 – Abre os olhos durante a imersão, desloca-se com intencionalidade; apanha objetos. 
Grupo 2 – Aproximação rápida da parede; rotação e imersão, impulsão na parede com deslize. 

 
 
 

 

 

Anexo 2-Unidade Didática

TEMPO DE 
PRÁTICA TAREFAS ESTRATÉGIAS/CONTROLO  

08:40 
 

3’00’’ 

Instrução 
inicial 

 
- Reúne os alunos á sua frente (meia lua). 
- Refere as regras de segurança e higiene a ter. Revisão dos conteúdos da aula anterior.  
- Breve explicação dos objetivos da aula. 
- Instrução para o 1º objetivo operacional. 

 

08:43 
 

10’00’’ 

1º Objetivo 
Operacional 

Grupo 1 - Os alunos fazem batimento de pernas com placa no tanque. 
Grupo 2 - Os alunos fazem batimento de pernas com placa nas pistas da piscina. 
- O professor posiciona-se na piscina e dá incentivos. 

2’00’’ T/O/I 

 
- Organização dos alunos para o próximo exercício.  
- Breve explicação do 2º Objetivo Operacional e dos seus critérios de êxito. 
 

08:55 
 

 14’00’’ 

2º Objetivo 
Operacional 

 

 
Grupo 1 - Com auxílio de uma placa, os alunos variam entre a posição horizontal (ventral), para 
a posição vertical. 
Grupo 2 - Os alunos fazem braçada de Crol, sem batimento de pernas. Utilizam pullboys entre as 
pernas. 
- Controlo da atividade. - O professor circula pela piscina e dá feedbacks e incentivos. 

 

2’00’’ T/O/I - Organização dos alunos para o próximo exercício. 
- Explicação do  3º Objetivo Operacional e dos seus critérios de êxito. 

09:11 
 

10’00’’ 

3º Objetivo 
Operacional 

Grupo 1 – Os alunos no tanque, deslocam-se, imergindo para apanhar objetos. 
Grupo 2 – Os alunos executam a viragem fazendo: - Aproximação à parede com toque; 
                                                                                           - Aproximação com toque e rotação; 
                                                                                           - Aproximação com toque, rotação e deslize. 
- Controlo da atividade. - O professor circula pela piscina e dá feedbacks e incentivos. 

 

1’00’’ T - Os alunos reúnem-se á frente do professor.  

     09:22 
 

3’00’’ 
Fim 

09h25 

 
Instrução 

Final 

- O professor faz um questionamento individual de forma aleatória aos alunos acerca do que foi 
abordado na aula para uma avaliação formativa. 
- É dado aos alunos um feedback do seu comportamento e sobre o que conseguiram ou não 
realizar. - Revela os conteúdos para a aula seguinte.  
- Por fim é feita a arrumação do material 

 
 



Relatório Final de Estágio 
 

31 

 

 



Relatório Final de Estágio 
 

32 

 

 



Relatório Final de Estágio 
 

33 

 



Relatório Final de Estágio 
 

34 

 

 


	Plano de Aula

