
 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 
  

 

 

Influencia das Aulas de Educação Física no 

Desenvolvimento da Flexibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Daniel Peixoto Araújo 

Orientadora 

Ágata Cristina Marques Aranha 

 

 

Vila Real, Fevereiro 2014 

 

 

 



Relatório de Estágio 
 

  
Página 1 

 
  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

 

 

 

 

Influencia das Aulas de Educação Física no 

Desenvolvimento da Flexibilidade 

 

 

Hugo Daniel Peixoto Araújo 

 

Orientadora 

 Ágata Cristina Marques Aranha 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 2013 

 



Relatório de Estágio 
 

 Página 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio 
 

 Página 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

Dissertação apresentada à UTAD, no DEP – ECHS, como 

requisito para a obtenção do grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física dos Ensino Básico e Secundário, 

cumprindo o estipulado na alínea b) do artigo 6º do 

regulamento dos Cursos de 2ºs Ciclos de Estudo em Ensino 

da UTAD, sob a orientação da Professora Doutora Ágata 

Cristina Marques Aranha.  

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio 
 

 Página 4 
 

Agradecimentos 

 

Aos orientadores de Estágio Professora Doutora Ágata Aranha e ao Professor Rui Ferreira. 

Aos colegas de estágio, Alberto Ribeiro e Ivo Pereira. 

À Direção executiva do Agrupamento de Escolas de Tarouca. 

Às turmas do 8º B, 10º B, 11ºA e 12ºB. 

Ao meu Pai, Abel Araújo, à minha Mãe, Maria Peixoto e ao meu irmão, Roque Araújo. 

Ao meu Tio Arnaldo Araújo e esposa Cristina Coelho. 

Aos meus avós Roque Araújo e Isaura Araújo. 

Aos meus amigos Tiago Braz, Telmo Tomás e Francisco Salgueiro. 

A todos os meus colegas de turma e de curso que me acompanharam ao longo deste 

período. 

 

 

O meu muito sincero e sentido Obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio 
 

 Página 5 
 

Índice  
 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 12 

TAREFAS DE ESTÁGIO DE ENSINO APRENDIZAGEM ....................................... 13 

Unidades Didáticas .................................................................................................. 13 

Planos de Aula ......................................................................................................... 14 

Prática de Ensino Supervisionada ......................................................................... 15 
Instrumentos .............................................................................................................................................. 15 
Procedimentos ............................................................................................................................................ 15 

 

TAREFAS DE ESTÁGIO E RELAÇÃO ESCOLA-MEIO ......................................... 16 

Estudo de Turma ..................................................................................................... 16 

Instrumentos ............................................................................................................ 16 
Procedimentos ............................................................................................................................................ 17 
Relatório e Conclusões ............................................................................................................................... 18 

Atividades de Escola................................................................................................ 19 
 

TAREFAS DE ESTÁGIO DE EXTENSÃO À COMUNIDADE .................................. 21 

Ação de Formação ................................................................................................... 21 
 

PARTE II – INFLUÊNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

DESENVOLVIMENTO DA FLEXIBILIDADE ......................................................... 23 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 26 

TEMA ....................................................................................................................... 27 

OBJETIVOS ............................................................................................................. 27 

Objetivo Geral ......................................................................................................... 27 

Objetivo Específico .................................................................................................. 27 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 28 



Relatório de Estágio 
 

 Página 6 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS CAPACIDADES MOTORAS .............................................. 29 

COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA COM A  SAÚDE (AFS) 29 

COMPONENTES DA APTIDÃO FÍSICA MOTORA RELACIONADA AO 

DESEMPENHO (APFDM) ........................................................................................ 30 

DESENVOLVIMENTO MOTOR E AS FASES SENSÍVEIS ..................................... 30 

TESTES DE APTIDÃO FÍSICA ................................................................................ 32 

METODOLOGIA ..................................................................................................... 32 

Participantes ............................................................................................................ 32 

Instrumentos ............................................................................................................ 32 

Procedimento ........................................................................................................... 33 

Tratamento de Dados .............................................................................................. 33 
 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .......................................... 33 

BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio 
 

 Página 7 
 

Índice de Quadros 

Quadro 1 – Fases Sensíveis …………………………………………………………….32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio 
 

 Página 8 
 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1 – Efeito das aulas de Educação Física no desenvolvimento da Flexibilidade….34 

  



Relatório de Estágio 
 

 Página 9 
 

Lista de Abreviaturas: 

AFS – Aptidão Física Relacionada com a Saúde 

APFDM – Aptidão Física Relacionada ao Desempenho 

PA – Plano de Aula 

PES- Prática Ensino Supervisionado  

UD – Unidade Didática 

ACSM – American college of Sports Medicine 

  



Relatório de Estágio 
 

 Página 10 
 

Resumo:  
 

 

O Estágio Pedagógico é um passo importante e marcante no processo de formação, 

porque é a passagem do estatuto de aluno para professor, permitindo que nos possamos 

tornar profissionais neste âmbito e, assim, podermos continuar a aprender e a evoluir. 

Este Estágio promove várias tarefas que vão proporcionar uma organização e 

estruturação contínuas, referente ao processo de ensino-aprendizagem, promovendo nos 

estagiários uma necessidade de consciencialização de que é necessário uma constante 

adequação na adaptação aos alunos para que se possa intervir de forma individualizada para 

com os mesmos.  

A Escola, mais que nunca, deve constituir-se como um contexto privilegiado de 

intervenção na Saúde Pública, de forma a prevenir a cada vez maior taxa de sedentarismo 

dos jovens portugueses. 

Níveis moderados e elevados de Aptidão Física (AF) representam uma mais-valia 

inquestionável na qualidade de vida das crianças e jovens. 

O presente estudo pretende assim "radiografar" qual é a influência que as aulas de 

Educação Física terão no desenvolvimento da capacidade motora Flexibilidade. 

A amostra foi composta por 20 alunos do agrupamento de Escolas de Tarouca no 

ano letivo 2012/2013 com idades compreendidas entre os 12 e 15 anos, dos quais 8 são do 

sexo feminino e 12 do sexo masculino. 

Através da análise dos resultados, verificamos que, na generalidade, houve 

manutenção ou pioraram neste item entre o pós-teste e o pré- teste. Conclui-se que por si só 

as aulas de Educação Física não influenciam o desenvolvimento da flexibilidade e que 

qualquer melhoria pode ter a ver com fatores motivacionais e prática de outras atividades 

fora do contexto escolar. 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Estágio Pedagógico; Educação Física; Flexibilidade 
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Abstract: 

 

 

The Teaching Internship is an important and significant step in the formation 

process, because it is the change of status from student to teacher, allowing us can become 

professionals in this field and, so we can continue to learn and evolve. 

His stage promotes various tasks that will provide a solid organization and 

continuous structure, concerning to the teaching-learning process, promoting in the trainees 

a need of awareness that a constant adjustment is needed adaptation to the students so that 

they can intervene individually towards them. 

 The school, more than ever, must constitute itself as a privileged context for 

intervention in public health, in order to prevent the growing rate of sedentary young 

Portuguese. 

Moderate and high levels of Physical Fitness (AF) represent a unquestionable 

quality gain of life of children and youth. 

This study thus aims to "x-ray" and what influence that physical education classes 

will be in the development of motor skills Flexibility. 

The sample consisted of 20 students by grouping schools Tarouca in the school year 

2012/2013 aged 12 and 15 years, of which 8 are female and 12 male.  

We conclude that by itself the Physical Education classes do not influence the 

development of flexible and that any improvement may have to do with the practice of 

motivational factors and other activities outside the school environment. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Teacher Training, Physical Education, Flexibility  
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Introdução  

 

“Estágio de ensino no meio escolar é o verdadeiro momento de convergência, por vezes 

de confrontação, entre a formação teórica e o mundo real do ensino” 

                                                                                         Piéron (1996) 

O meu Estágio Pedagógico realizado no Agrupamento de Escolas de Tarouca permitiu-

me colocar em prática todo o conhecimento teórico conseguido anteriormente, 

nomeadamente aquele que foi adquirido no 1º Ano deste segundo ciclo de Estudos. Este 

passo torna-se, sem dúvida, fulcral na operacionalização prática desses conhecimentos em 

contexto específico num âmbito profissional.  

A escolha desta escola deveu-se a vários fatores, entre os quais se destacam: a 

proximidade geográfica, por se encontrar perto do meu local de residência, o bom ambiente 

escolar, por ter tido um familiar que já lecionou neste agrupamento e também ao Orientador 

de Estágio por ter trabalhado com ele anteriormente, o que me permitiria recolher e 

promover ótimas condições de aprendizagem. 

Constitui-se como um passo importante e marcante no processo de formação, porque é a 

passagem do estatuto de aluno para professor, permitindo que nos possamos tornar 

profissionais neste âmbito e, assim, podermos continuar a aprender e a evoluir. 

Este Estágio promove várias tarefas que vão proporcionar uma organização e 

estruturação contínuas, referente ao processo de ensino-aprendizagem, promovendo nos 

estagiários uma necessidade de consciencialização de que é necessário uma constante 

adequação na adaptação aos alunos para que se possa intervir de forma individualizada para 

com os mesmos. 

Este relatório divide-se em duas partes. Uma primeira parte, referente ao estágio na 

escola e todas as atividades inerentes e, uma segunda parte, ao trabalho de investigação 

efetuado.  

Esta reflexão traduz de certa forma todas as experiências e decisões educativas que tive 

durante este ano letivo que, de certa forma, foram muito importantes para a aquisição de 

competências técnicas, profissionais e humanas. 
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Tarefas de Estágio de Ensino Aprendizagem 

Unidades Didáticas 

 

Refere Bento,( 2003) que: “ As unidades temáticas ou didáticas, ou ainda de matéria, são 

partes essenciais do programa de uma disciplina. Constituem unidades fundamentais e 

integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem 

distintas de ensino e aprendizagem”. 

A seleção das Unidades Didáticas foi baseada nos objetivos e estruturação do Plano 

Anual de Educação Física, em que cada professor, mediante o trabalho que vem 

desenvolvendo nos anos anteriores com a respetiva turma, escolhe-as num processo de 

continuidade pedagógica. 

A escola possui ótimas condições para a escolha das Unidades Didáticas: campo de 

futebol exterior e interior, sala de ginástica de solo e aparelhos, campo de voleibol, bem 

como foram disponibilizadas as piscinas municipais com magníficas condições para a 

prática da Unidade Didática de Natação. 

A Unidade Didática deve possuir uma estrutura simples e prática para que seja 

facilitadora na sua ação educativa, principalmente docente. De referir que este documento 

não deve ser rígido e pode ser alterado se necessário, sendo adequado às necessidades dos 

alunos. 

A Unidade Didática deve definir de forma clara o seu conteúdo, desde a abordagem à 

população-alvo, aos recursos humanos, materiais e temporais. Deve referir claramente os 

critérios e ponderação de avaliação de forma explícita, bem como a definição de objetivos 

referentes ao Domínio Socioafetivo, Domínio Psicomotor e Domínio Cognitivo. Terá ainda 

de conter as aulas definidas com os objetivos específicos, avaliação e todos os recursos 

necessários, contendo também uma grelha para as respetivas avaliações dos alunos.  

No início de cada período do ano letivo, foi sempre concedida uma aula de Avaliação 

Diagnóstica para verificar o nível de prestação de cada aluno para que, caso fosse 

necessário, se procedesse à modificação de um ou vários objetivos da Unidade Didática, 

sendo adaptados à real necessidade dos alunos. No 1º período, foi abordada a Unidade 

Didática de Ginástica com elementos de solo e aparelhos, tendo o seu início com uma aula 

para a avaliação do MegaSprint e uma aula para Avaliação Diagnóstica, partindo-se só 
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depois para a lecionação. No 2º período, foi abordada a Unidade Didática de Natação, em 

que a primeira aula foi direcionada para a avaliação do MegaSprint e a segunda aula para a 

Avaliação Diagnóstica, partindo-se, em seguida, para a abordagem dos conteúdos. Foi 

ainda aplicada uma Bateria de testes do Fitness- Gram no início do ano letivo (pré-teste) e a 

mesma em abril (pós-teste). Os resultados destes testes estão na base da realização do 

estudo de investigação. 

Após a avaliação diagnóstica, foi criada uma sequência em progressões pedagógicas de 

acordo com os blocos estabelecidos nas Unidades Didáticas, a fim de criar condições que 

permitissem a evolução do aluno ao longo das aulas. 

Esta análise permitiu também a elaboração da Extensão dos conteúdos que nos levou a 

uma separação de objetivos, atribuindo-se a cada, uma função didática: de aquisição, de 

consolidação ou de avaliação. 

No final de cada Unidade Didática, foi efetuada uma reflexão e balanço sobre o trabalho 

desenvolvido. A partir destes dados, apercebi-me do trabalho e aprendizagem 

desenvolvidos pelos alunos, bem como as suas principais dificuldades. Com esta 

metodologia, comparei o desempenho inicial (obtido na avaliação diagnóstica) e respetiva 

evolução, para justificar as estratégias e opções tomadas. 

Foi um trabalho difícil e aturado, mas que foi, sem qualquer dúvida, a base e 

fundamento das aulas de Educação Física que lecionei. 

 

Planos de Aula 

 

A unidade básica da preparação de uma aula, na prática, corresponde à última etapa do 

trabalho docente, sendo vertido num documento concernente ao Plano de Aula.  

Na minha opinião, os planos de aula são os documentos estruturantes que mais podem 

contribuir para o processo de Ensino-Aprendizagem, sendo que devem ser neles que o 

professor de Educação Física deve disponibilizar mais tempo e atenção. Saliento a 

contribuição que o professor Rui Ferreira teve ao longo das aulas para ajudar, tanto na 

correção de um ou outro erro na elaboração do mesmo, bem como na sequencialização dos 

conteúdos para as aulas, visto que, já tinha um conhecimento profundo das turmas, o que 
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me permitiu ir de encontro às dificuldades dos alunos e tornar de forma mais eficaz o 

processo Ensino-Aprendizagem. Inicialmente, defini um plano de aula a ser utilizado ao 

longo das aulas, sendo que foi organizado em três partes: a primeira com a descrição das 

tarefas e as situações de aprendizagem; uma segunda, referente aos critérios de êxito; e, 

uma terceira parte, com as estratégias, organização e controlo da turma. Este modelo 

continha a aula da Unidade Didática, a aula do ano letivo, o objetivo, a função didática e os 

recursos necessários. 

Procurei ao longo do ano letivo ser cada vez mais rigoroso na elaboração do mesmo, 

quer em termos de conteúdo, organização e sequencialização, mas tentei não ser rígido na 

sua elaboração. Mais tarde, em algumas aulas, verifiquei que o plano teve de ser alterado 

para ir de encontro ao nível de aprendizagem dos alunos, de modo a que os objetivos 

anteriormente definidos fossem atingidos. 

O Plano de Aula incluiu sempre: o (s) objetivo (s) da aula, a descrição das tarefas e os 

respetivos objetivos específicos, o tempo disponibilizado para cada sessão e tarefa, toda a 

organização da aula, os critérios de êxito e todos os recursos necessários. 

Refiro que o Plano de Aula foi um auxiliar essencial no decorrer das aulas, porque 

continha a organização da aula e, mais importante, comportava em si as principais 

componentes críticas de cada elemento técnico e os critérios de êxito (feedback) a 

transmitir aos alunos. 

Prática de Ensino Supervisionada 

Instrumentos 

Foi utilizada para a avaliação das aulas a grelha presente no documento de orientação 

“SUPERVISÃO PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO – Parâmetros e 

Critérios de Avaliação do estagiário de Educação Física “.  

Procedimentos 

 

Foi atribuído pelo Orientador de Estágio as turmas para a realização da Prática de 

Ensino Supervisionada. No 1º período letivo, foram efetuadas sete PES na turma do 11ª A e 

três PES na turma do 10º B. No 2º período, foram efetuadas nove PES na turma do 12ªA e 
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três na Turma do 8ºB. Foi realizada ainda uma PES na turma do 12º B, no 3º período letivo, 

perfazendo o total de quarenta e seis PES. 

Relatório e Avaliação 

 

Após a atribuição de cada turma e a elaboração das respetivas UD, começou a ser 

efetuada a pesquisa necessária para a elaboração de cada PA, de acordo com os objetivos 

definidos para a transmissão de conteúdos aos alunos. O PA nas aulas supervisionadas era 

entregue ao orientador e aos colegas de estágio para observação antes da respetiva aula, 

como forma de guia e orientação para o que viria a ser lecionado posteriormente. 

Cada aula supervisionada era observada pelos restantes estagiários e orientador, visto 

que fazia parte da nossa avaliação como estagiário observar as aulas dos restantes colegas 

de estagiário. 

Posteriormente, na reunião semanal, era efetuada a avaliação por parte do orientador, 

colegas de estágio e a autoavaliação das PES dadas na semana anterior. 

Cada avaliação começava sempre pela autoavaliação da respetiva PES, em seguida, pela 

heteroavaliação feita pelos colegas de Estágio e, finalmente, a avaliação efetuada pelo 

Orientador de Estágio. 

Todo o momento de avaliação das PES teve sempre o mesmo procedimento, em que 

eram referidos os seguintes dados: os aspetos positivos, os aspetos a melhorar das aulas 

lecionadas e ainda era mencionado e discutido diferentes tipos de estratégias a 

operacionalizar em futuras aulas. Pontualmente, tanto os colegas de estágio como o 

Orientador emitiam a respetiva opinião sobre as melhorias a introduzir no PA, de forma a 

melhorar e simplificar a sua leitura. 

Tarefas de Estágio e Relação Escola-Meio 

Estudo de Turma 

Instrumentos 

Utilizou-se para medir os dados antropométricos uma balança e uma fita métrica e 

calculou-se o IMC. Para a aplicação da bateria de testes e recolha de dados, utilizou-se 

cronómetro, ficha de registo, cartolina (75 X 11,5 cm), colchões, régua graduada de 50 cm 
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e uma caixa com 30 cm de altura com fita métrica (22,5 cm na ponta). Foi utilizado ainda 

para a recolha de dados um questionário individual. De todas as questões efetuadas, foram 

selecionadas e sujeitas a tratamento de dados as que considerei mais importantes, indo ao 

encontro dos objetivos propostos. Deste modo, os temas foram os seguintes: 

 Identificação dos alunos 

 Género 

 Idade 

 Local de residência 

  Rotina diária / Deslocação para a escola 

 Distância entre casa e a escola 

 Tempo de casa à escola 

 Meio de transporte para a escola 

 Horário de levantar e de deitar 

Alimentação 

 Refeição do pequeno-almoço e local onde é feito o pequeno-almoço 

 Quantidade de refeições diárias 

Saúde / Hábitos de higiene  

 Problema de saúde que impeça de praticar aula 

 Hábito de fumar e de ingestão de bebidas alcoólicas 

 Hábito de tomar banho no final das aulas 

Dados sobre a educação física 

 Pratica ou praticou desporto federado 

 Prática de outra atividade Física 

 

Procedimentos 

Foi aplicada uma Bateria de Testes do Fitnessgram nos dias 19 e 21 setembro. O 

preenchimento dos questionários realizou-se no dia 19 de outubro de 2012, pelas 08h25m, 

no pavilhão. Para a realização de cada teste, houve uma instrução e demonstração para que 

os alunos o compreendessem perfeitamente com a exceção do questionário, tendo sido 

solicitado apenas o seu preenchimento.  
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Os dados recolhidos foram tratados numa folha de cálculo do programa “Microsoft 

Excel” e foram apresentados em valor absoluto, exceto em uniformidade de respostas.  

Relatório e Conclusões 

Através da realização do estudo de turma, objetivou-se identificar as áreas mais 

pertinentes e quais as que precisam de uma intervenção mais intensa e eficaz, de modo a 

potenciar e maximizar o processo de Ensino-Aprendizagem. 

Neste sentido, concluí algumas soluções aos problemas encontrados e elaborei algumas 

estratégias para intervir pedagogicamente junto dos alunos, motivando-os e promovendo 

neles uma melhor prestação escolar e desportiva. As estratégias elaboradas foram as 

seguintes:     

 Relação com os projetos da escola 

 Formação de grupos operacionais 

 Atividades paralelas 

Em termos pedagógicos, acrescentou-se o seguinte:  

 Organizar grupos heterogéneos, onde exista pelo menos, uma rapariga em cada 

grupo de forma a evitar comportamentos de rejeição e exclusão social. 

  Os exercícios escolhidos devem promover o fair-play e devem criar espírito de 

coesão entre os alunos, para que estes sejam amigos e cooperem entre si. 

 Criar exercícios que exijam dos alunos o seu melhor, para que estes, face às outras 

disciplinas, aumentem a sua capacidade de trabalho e a sua vontade de aprender. 

 Ser tolerante com os alunos que se deslocam a pé para a Escola, pois podem 

apresentar menos disponibilidade física que os outros e com os que se deslocam de 

transportes públicos, pois podem atrasar-se por motivos alheios. 

 Explicar a importância do pequeno-almoço aos alunos que não o tomam. 

 Sensibilizar os alunos para dormirem oito horas diárias de sono, de forma a 

promover o descanso do corpo e da mente, após um dia na Escola. 
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  Orientar os alunos para comportamentos de responsabilidade, promovendo a 

pontualidade e a assiduidade. 

 Perceber quais as ambições pessoais de cada aluno e motivá-lo para a luta desses 

objetivos, mostrando-lhe que não é fácil triunfar e que só é possível com esforço, 

dedicação e sacrifício (criar exercícios motivadores e de esforço pessoal). 

 Sensibilizar os alunos para os malefícios de ingerir bebidas alcoólicas. 

 Ter atenção ao término da aula de Educação Física para que os alunos tenham 

tempo para tomar banho e serem pontuais nas aulas das outras disciplinas.   

 Reforçar positivamente qualquer ação que o aluno execute corretamente. 

 Atribuir um papel importante aos alunos no aquecimento, na recolha de material, na 

participação que têm na aula, tentando-se que todos os alunos cumpram esta tarefa, 

promovendo o sentido de responsabilidade. 

 Criar exercícios divertidos e dinâmicos que promovam o bem-estar físico, mental e 

social nos alunos, promovendo a interação social e o desenvolvimento de relações 

interpessoais. 

 Na ocupação dos tempos livres, incutir nos alunos a prática de atividades físicas, já 

que esta é uma forma saudável de preencher os tempos livres, de criar novos laços 

de amizade e de aumentar a autoestima. 

 Intervenção ao nível do Projeto Curricular de Turma para alterar o planeamento 

anual da Educação Física. 

Atividades de Escola 

 

Ao longo do ano letivo, estive envolvido em várias atividades: participação no corta-

mato escolar, no MegaSprint, organização de atividades extracurriculares como a prova de 

BTT, Caminhada, Orientação e nos Saraus Gímnicos. Na reunião da atribuição de notas no 

1º período e, ainda no que respeita à direção de turma, da qual o nosso orientador era 

responsável. 

Ao participar nestas atividades tinha como objetivos: 
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 Desenvolver atividades que ultrapassem o que está restrito unicamente às aulas 

de Educação Física. 

 Desenvolver e potenciar condições que permitissem criar laços com os 

diferentes agentes educativos. 

 Estimular a atividade física com atividades que normalmente não estão 

presentes no contexto da Educação Física. 

 Dinamizar e promover a participação dos vários agentes educativos para 

permitir um ambiente alegre e festivo. 

 Fomentar hábitos sociais e morais, através das relações interpessoais. 

 Conhecer o contexto de trabalho, respeitante a uma direção de turma. 

Ao longo do ano letivo, estivemos presentes no horário semanal que o orientador 

tinha para tratar dos assuntos relativos à direção de turma. Neste horário, era feito o registo 

de faltas, controlo e despacho dos processos disciplinares, bem como de outros assuntos 

pertinentes. Levou a que eu e os meus colegas de estágio tivéssemos o enquadramento 

adequado neste processo, para que no futuro haja já o conhecimento e domínio dos 

processos que envolvem uma direção de turma. Estive ainda presente na reunião no final do 

1º período do 11º A para atribuição de notas, porque foi a turma na qual realizei as PES 

nesta fase. Fiquei a conhecer como se processa a atribuição de notas, permitindo-me ter um 

conhecimento mais apurado de todas as questões que envolvem o processo de avaliação. 

 No 2.º período, acompanhamos os alunos nas provas de Corta-mato e MegaSprint, 

em que ficamos incumbidos de os orientar e de os enquadrar nas respetivas atividades. 

Cada um dos estagiários ficou com tarefas definidas, desde o controlo de cada grupo por 

escalão etário, desde a chegada até ao fim das atividades para que tudo decorresse com 

normalidade e segurança. 

Foi sugerido pelo orientador a participação no Sarau Gímnico do Desporto Escolar. 

Estivemos presentes em dois: na Escola de Tarouca e no Liceu Latino Coelho, em Lamego. 

No primeiro, ficamos responsáveis pela logística do evento, desde a montagem do material 

à realização, através de fotos e vídeo. No segundo, acompanhamos a equipa de uma forma 

mais observadora e não interventiva. Nestas atividades, a nossa participação permitiu-nos 

adquirir ferramentas para que, no futuro, estejamos preparados a participar no Desporto 

Escolar, quer na qualidade de organizador do evento, quer na qualidade de visitante.  
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Por último, foi ainda atribuído aos estagiários a organização do passeio de BTT e a 

prova de Orientação no final do 2º período; o passeio de BTT e Caminhada no final do 3º 

período. Na primeira atividade, participamos mais em termos práticos como, no controle e 

segurança dos participantes durante as atividades, sendo que em termos burocráticos a 

nossa participação foi reduzida. Na prova de BTT acompanhávamos os grupos em diversas 

posições para controlar a segurança dos intervenientes de forma, a que ninguém se 

desviasse do percurso ou houvesse algum problema de maior. Na prova de Orientação, 

distribuímos o material pelo percurso, organizamos as equipas e orientamos durante a prova 

uma ou outra equipa pelas dificuldades que surgiram durante a realização da mesma. 

No 3º Período, o papel dos estagiários foi bem mais ativo, em que ficamos 

incumbidos da burocracia da organização das provas, desde os ofícios para todas as 

entidades necessárias à organização das mesmas (Bombeiros, GNR, Centro de Saúde), bem 

como as autorizações dos encarregados de educação. Durante as atividades, o nosso papel 

foi de controlo e segurança dos participantes durante todo o percurso para prevenir algum 

problema de segurança que, eventualmente, pudesse ocorrer. 

Concluindo, esta experiência possibilitou-nos transferir para a prática todo o 

conhecimento adquirido em termos teóricos sobre a organização de eventos. No futuro, será 

uma mais-valia, visto já termos passado anteriormente por esta experiência prática. 

Tarefas de Estágio de Extensão à Comunidade 

Ação de Formação  

 

Foi realizado em Maio de 2013, o Congresso a Escola Hoje, prática habitual 

respeitante a este 2º Ciclo de Estudos e que já vai na sua Quarta Edição. Não diferindo dos 

moldes que já vêem sendo utilizados anteriormente, os alunos numa primeira reunião foram 

designados a trabalhar em equipa para toda a organização deste evento. Começaram por ser 

definidas as áreas que eram necessárias para esta organização desde, a formatação dos 

artigos, os patrocínios, o coffe breake, comissão de gestão, responsáveis pelos convites e a 

própria organização dos dias do respectivo evento. Após as áreas de intervenção que foram 

designadas alguns alunos foram-se oferecendo para trabalhar na organização do congresso 

e, outros foram seleccionados, sendo que a mim não me foi designada uma tarefa 

específica. 
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Assim a minha intervenção neste âmbito, além do artigo que está elaborado nesta 

segunda parte do Relatório de Estágio e da sua apresentação neste congresso, se concentrou 

aos próprios dias do congresso onde ajudei a preparar as instalações, o material de 

identificação e sua distribuição. 
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Parte II – Influência das aulas de Educação Física 

no Desenvolvimento da Flexibilidade 
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Resumo: 

 

É consensual o facto que os níveis moderados e elevados de Aptidão Física (AF) 

representam uma mais-valia inquestionável na qualidade de vida das crianças e jovens. 

O presente estudo pretende assim "radiografar" qual é a influência que as aulas de 

Educação Física terão no desenvolvimento da capacidade motora Flexibilidade. 

A amostra foi composta por 20 alunos do agrupamento de Escolas de Tarouca no ano 

letivo 2012/2013 com idades compreendidas entre os 12 e 15 anos, dos quais 8 são do sexo 

feminino e 12 do sexo masculino. A AF relacionada com a saúde foi avaliada com base na 

Bateria de Testes Fitnessgram, através da aplicação do teste de Extensão do tronco e o teste 

do senta alcança para avaliar a flexibilidade. Foi utilizada a estatística descritiva e o 

software “Microsoft Excel 2010” para calcular e analisar os dados. 

Através da análise dos resultados, verificamos que, na generalidade, houve manutenção 

ou pioraram neste item entre o pós-teste e o pré- teste. Relativamente ao teste de extensão 

do tronco, verificou-se que a maioria dos alunos piorou ou manteve-se e apenas três alunos 

obtiveram melhorias relativamente ao pré-teste. 

Quanto ao Teste do Sente e Alcança, quase todos os alunos obtiveram o mesmo 

desempenho que o pré-teste ou pioraram e apenas um teve melhorias. De referir que quase 

50 % dos alunos (nove) obtiveram um desempenho negativo em um ou nos dois membros 

no pré-teste.  

Conclui-se que por si só as aulas de Educação Física não influenciam o 

desenvolvimento da flexibilidade e que qualquer melhoria pode ter a ver com fatores 

motivacionais e prática de outras atividades fora do contexto escolar. 

 

 

 

Palavras - Chave: Educação Física / Fitnessgram/Flexibilidade 
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Abstract: 

 

It is the fact consensual moderate and high levels of Physical Fitness (AF) represent a 

unquestionable quality gain of life of children and youth. 

This study thus aims to "x-ray" and what influence that physical education classes will 

be in the development of motor skills Flexibility. 

The sample consisted of 20 students by grouping schools Tarouca in the school year 

2012/2013 aged 12 and 15 years, of which 8 are female and 12 male. The AF-related to 

health was evaluated based on Battery Test FitnessGram by applying the test extension of 

the trunk and sit reach test to assess the flexibility. We used descriptive statistics and the 

software "Microsoft Excel 2010" to calculate and analyze the data. 

Through the analysis of the results found that there was generally maintained or 

worsened this item between the posttest and pretest. For the test the trunk extension showed 

that most learners remained or worsened and only 3 pupils obtained improvements 

compared to pretest 

As for the Sit and Reach test, almost all students achieved the same performance as the 

pretest or worse and only one had improvements. Note that almost 50% of students (9) had 

a negative performance in one or two members in the pretest. 

We conclude that by itself the Physical Education classes do not influence the 

development of flexible and that any improvement may have to do with the practice of 

motivational factors and other activities outside the school environment. 

 

 

 

 

 

Key-Words: Physical Education / Fitnessgram / Flexibility 
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Introdução 

 

A Escola, mais que nunca, deve constituir-se como um contexto privilegiado de 

intervenção na Saúde Pública, de forma a prevenir a cada vez maior e elevada taxa de 

sedentarismo dos jovens portugueses. É uma evidência científica que a atividade física e o 

exercício têm efeitos benéficos. A Educação Física desempenha uma importante e 

estratégica função de promover de uma forma conhecedora e empenhada, a prática do 

exercício físico regular junto dos alunos. Para este efeito, é necessário que a Educação 

Física conduza os meios e os métodos de intervenção necessários. O tema do estudo é do 

nosso interesse, favorecendo assim a nossa perseverança para a sua consecução, estando 

organizado em avaliar a influência das aulas de educação física no desenvolvimento da 

flexibilidade, com finalidade de elaborar planos de aula personalizados. 

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, Human 

Kinetics (2002). 

De acordo com Maia (1996), na bateria de testes da The Prudential Fitnessgram estão 

incluídas três componentes essenciais da aptidão associadas à saúde: a capacidade aeróbia; 

a composição corporal; a força muscular, resistência e flexibilidade. E esta bateria é 

provavelmente a mais conhecida e melhor estudada e, além disso, foi recentemente 

atualizada. Neste estudo, iremos focar a nossa atenção, apenas à capacidade motora 

Flexibilidade. 

Com este estudo, pretendo perceber se as aulas de educação física por si só influenciam 

ou não o desenvolvimento da capacidade motora flexibilidade. 
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Tema 

 

O tema definido para o trabalho de investigação foi saber se as aulas de Educação 

Física têm influência no desenvolvimento da capacidade motora Flexibilidade. 

Na minha opinião, considero que a Escola, além de ser um meio para a realização deste 

estudo, devido ao facto de ter a amostra necessária, é também um local privilegiado para o 

relacionamento e movimento, sendo ainda relevante para o professor de Educação Física 

avaliar se realmente há ou não influência das aulas de Educação Física. O desenvolvimento 

motor é essencial para a Educação Física mas, antes de mais, é essencial para as atividades 

quotidianas. Os aspetos abrangidos no desenvolvimento motor como aptidão física voltada 

para a saúde e desempenho motor e habilidades motoras fundamentais e especializadas 

deveriam ser relevantes para as aulas de Educação Física como referem Braga, Generosi, 

Marramarco, Machado, Rodrigues, & Garlipp, (2009) . 

Objetivos 

Objetivo Geral 

 

 Observar os resultados obtidos no pré-teste e pós - teste e compará-los para verificar 

se houve influência ou não das aulas de Educação Física no desenvolvimento da capacidade 

motora flexibilidade. 

Objetivo Específico 

 

Verificar se os alunos têm um desenvolvimento físico harmonioso. 
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Revisão Bibliográfica 

 

Parte-se do princípio que a atividade física é parte integrante do comportamento 

humano, que envolve componentes culturais, socioeconómicos, psicológicos e fatores 

ambientais, em que o Homem, com o passar dos anos, diminuiu a prática de atividade física 

devido à tecnologia, que cada vez mais exigem menos movimento. Contudo, o homem 

carece diariamente de movimento para a manutenção e sustentação de seu próprio 

organismo procurando, assim, melhorar a sua aptidão física como sugere Olivoto (2004). 

Inerente ao processo de desenvolvimento motor, ocorre paralelamente uma série de 

mudanças fisiológicas, em que vários fatores do crescimento físico, da maturação, do 

desenvolvimento da aptidão física, da atividade física, da idade e da experiência estão 

interrelacionados. Essas mudanças estão representadas pelas alterações das características 

somatomotoras do indivíduo que, em diferentes aspetos, se relaciona com o desempenho da 

aptidão física de acordo com Ferreira, Bohme, Gallahue, cit Krebs (2005). 

Como nos diz Niemann, apud Barbanti, cit. Olivoto (2004), a aptidão física é um estado 

dinâmico de energia e vitalidade que permite a cada um não apenas realizar as tarefas 

diárias, as ocupações ativas das horas de lazer e enfrentar emergências imprevisíveis sem 

fadiga excessiva, mas também ajuda a evitar doenças hipocinéticas, enquanto funcionando 

no pico da capacidade intelectual e sentindo uma alegria de viver. 

Por outro lado Bohme cit. Krebs (2005), diz ainda que a aptidão física é um conjunto de 

características individualizadas que se relacionam à habilidade de desempenhar a atividade 

física, possuindo elementos qualitativos, variações entre os indivíduos e variações entre as 

diferentes fases do ciclo da vida. 

Segundo Barbanti cit. Olivoto (2004), os componentes da aptidão física podem ser 

definidos, medidos e desenvolvidos separados uns dos outros, em que os exercícios podem 

ser específicos para o desenvolvimento de cada um dos componentes da aptidão física e os 

mesmos foram relacionados em dois grupos. O primeiro refere-se às habilidades 

desportivas e o segundo relacionado com a saúde. Refere Guedes, Gallahue, Nahas cit 

Braga, Generosi, Marramarco, Machado, Rodrigues, & Garlipp (2009), que pode ser 
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dividida em duas formas: a aptidão física relacionada com a performance motora ou 

desempenho que abrangem as capacidades como: a agilidade, a potência, a coordenação, o 

equilíbrio e as velocidades de deslocamento e reação e aptidão física relacionada com a 

saúde que compreendem os componentes como: capacidades funcionais (resistência 

cardiorrespiratória, a força/resistência muscular e flexibilidade) qualidades morfológicas 

(massa, estatura e envergadura) e de composição corporal (percentual de gordura, 

intensidade da massa corporal magra em relação à massa adiposa). 

Classificação das Capacidades Motoras 

 

Existem várias classificações para determinar as capacidades motoras, mas a mais 

utilizada é a proposta por M. Gundlachcitcit (1968) que, segundo Manno cit. Fernadez 

(2003) é utilizada em toda a Europa, separando-se em dois grupos: as capacidades 

condicionais e as capacidades coordenativas. 

As Capacidades Motoras indispensáveis para a execução das ações motoras 

compreendem essencialmente dois tipos:  

 Condicionais (quantitativas e energéticas); 

 Coordenativas (qualitativas); 

Existe ainda quem considere uma junção das Capacidades coordenativas/condicionais 

determinadas por ambos os âmbitos (velocidade, flexibilidade e destreza). 

Componentes da Aptidão Física relacionada com a  Saúde (AFS) 

 

Diz-nos Braga, Generosi, Marramarco, Machado, Rodrigues, & Garlipp (2009), que a 

criança ou o jovem podem desenvolver as suas capacidades físicas relativas à saúde 

(resistência aeróbica, força/resistência e flexibilidade) através das aulas de Educação Física. 

Assim, deve ser importante o planeamento das aulas pelo professor. Pode-se definir as 

capacidades relacionadas com a saúde como: 

 Resistência aeróbia: Guedes cit. Braga, Generosi, Marramarco, Machado, 

Rodrigues, & Garlipp (2009), define-a como a capacidade que o organismo tem 
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para se adaptar a diferentes desgastes físicos, envolvendo a participação de grandes 

grupos musculares. 

 Força/Resistência: é a capacidade que o homem tem para vencer uma resistência 

externa através do esforço muscular segundo Matos (2003). 

 Flexibilidade: Villar cit. Bragança, Andrade, Salgueiro, & Gonzalez (2008), define-

a como a qualidade que, com base na mobilidade articular e elasticidade muscular, 

permite uma amplitude maior das articulações em várias posições, possibilitando ao 

indivíduo realizar ações que exigem agilidade e destreza. 

 Composição Corporal: é o percentual de gordura, intensidade da massa corporal 

magra em relação à massa adiposa segundo Guedes, 2001; Gallahue, Nahas, cit. 

Braga, Generosi, Marramarco, Machado, Rodrigues, & Garlipp (2009). 

Componentes da aptidão física motora relacionada ao desempenho (ApFDM) 

 

 Coordenação: Matos (2003) sugere que a coordenação é a capacidade que o 

indivíduo tem de combinar numa única estrutura várias ações diferentes. 

 Equilíbrio: é a capacidade que um indivíduo tem em manter o corpo em equilíbrio 

em movimentos e nas diferentes posições que adote Matos (2003) sugere ainda que 

qualquer movimento provoca a mudança do centro de gravidade do corpo. 

 Agilidade: segundo Perreló et al., cit Huamán (2010) a agilidade define-se como a 

habilidade que permite ao indivíduo realizar movimentos completos com facilidade, 

naturalidade, velocidade, amplitude, assim como adaptar-se a novos 

comportamentos motores de execução difícil com rapidez. 

 Velocidade: como nos diz Matos (2003) a velocidade é a capacidade que um 

indivíduo tem em deslocar-se de um local para outro no menor tempo possível. 

Braga, Generosi, Marramarco, Machado, Rodrigues, & Garlipp (2009) sugerem que 

o teste de 20 metros é o indicado. 

Desenvolvimento Motor e as Fases Sensíveis 
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Sobre o desenvolvimento motor, Gallardo cit. Francke (2009), diz-nos que: “O 

desenvolvimento humano tem sido entendido como mudanças que, ocorrem no indivíduo 

desde sua conceção até sua morte. A palavra desenvolvimento em si implica mudanças 

comportamentais e estruturais dos seres vivos no tempo”. 

Durante a infância e a adolescência há períodos em que se alternam momentos de 

desenvolvimento mais rápidos com outros mais lentos como refere Zanatta cit. Ferrão 

(2009). Como nos diz Francke (2009), esses períodos são definidos como fases sensíveis do 

desenvolvimento motor. Por outro lado Barbanti cit. Francke, (2009) define fases sensíveis 

com “períodos de vida nos quais se adquirem muito rapidamente modelos específicos do 

comportamento, vinculados com o ambiente, e nos quais se evidencia uma elevada 

sensibilidade do organismo para realizar determinadas experiências. Acredita-se que na 

motricidade humana há períodos limitados de desenvolvimento, nos quais as pessoas 

reagem de modo mais intenso, porque durante esses períodos da vida o organismo está mais 

preparado ou pronto para responder estímulos motores apropriados. Nas fases sensíveis, as 

condições são mais favoráveis para o treinamento direcionado para o desenvolvimento das 

capacidades e para a formação das habilidades motoras”. Ainda segundo Hidalgo (2002), 

dentro das fases sensíveis, temos os períodos críticos, em que a criança ou adolescente pode 

atingir um maior e melhor desenvolvimento, ou seja, a otimização de determinada 

capacidade motora, desde que os estímulos sejam corretamente aplicados. 
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 Quadro 1:Fases Sensíveis - adaptado de Mitra&Mogos (1990) 

Testes de aptidão Física 

 

Assim, perante os objetivos definidos para o estudo, pretendi aplicar dois testes que 

avaliam a flexibilidade nestas idades. Esses testes foram escolhidos em função das fases 

sensíveis das crianças. São fundamentalmente utilizados para medições relacionadas para 

avaliar a aptidão física relacionada com a saúde como sugere Morrow et al cit. Carneiro 

(2007). Foi importante aplicar estes testes porque como nos refere Wang cit. Carneiro 

(2007) porque os testes de aptidão física são importantes, pois permitem que, num pequeno 

período de tempo, o professor ou o investigador possam avaliar um pequeno número de 

variáveis, a partir das quais poderão ter uma ideia das capacidades do praticante durante a 

realização de uma atividade física. Como refere Keating cit. Carneiro (2007), é importante 

referir um aspeto negativo na aplicação de uma bateria de testes, já que existe uma 

concorrência entre elas devido ao facto de cada investigador apresentar e promover a sua 

bateria de testes sem a comparar com as restantes. 

Neste estudo, foram aplicados dois testes do Fitnessgram, porque consideramos o mais 

indicado, na medida em que é o mais conhecido, mais aplicado e o mais estudado. Desta 

forma, aplicamos os seguintes testes: Teste de Flexibilidade (sit and reach bilateral); Teste 

de Extensão do tronco.  

Metodologia 

Participantes 

 

Este estudo tem como população - alvo a turma do 8ºB ano, do Agrupamento de 

Escolas de Tarouca. A amostra é composta por 20 alunos, dos quais 12 são indivíduos do 

sexo masculino e 8 são indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 

12 e os 15 anos. 

Instrumentos 
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Para a aplicação da bateria de testes e recolha de dados, utilizou-se a caixa do sit 

and reach, um cronómetro, colchões, apito e folhas de registo. 

Procedimento 

 

 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 foram 

reunidos no pavilhão e organizados aos pares. Cada aluno era responsável por contabilizar e 

registar os dados do seu par. A segunda fase (pós-teste) teve lugar em abril de 2013, nos 

mesmos moldes de execução do pré-teste. Os procedimentos metodológicos aplicados 

obedeceram ao definido no Manual de Aplicação de Testes desta bateria de testes (The 

Cooper Institute for Aerobics Research, 2002). 

Tratamento de Dados 

 

A análise estatística (estatística descritiva) foi realizada com o programa “Microsoft 

Excel 2010”.  

Apresentação e discussão dos resultados 

 

 

Gráfico 1 – Efeito das aulas de Educação Física no desenvolvimento da Flexibilidade 
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Relativamente ao teste de extensão do tronco, verificou-se que a maioria dos alunos 

piorou ou manteve-se e apenas três alunos obtiveram melhorias relativamente ao pré-teste. 

Quanto ao Teste do Sente e Alcança, quase todos os alunos obtiveram o mesmo 

desempenho que o pré-teste ou pioraram e apenas um teve melhorias. De referir que quase 

50 % dos alunos (nove) obtiveram um desempenho negativo em um ou nos dois membros 

no pré-teste.  

Assim, tendo em conta os resultados, verificou-se que as aulas de Educação Física 

por si só não influenciaram o desenvolvimento da Flexibilidade, visto que, dois estímulos 

semanais podem não ser suficientes para o respetivo desenvolvimento. 

Como refere ACSM (Pollock et al) cit. Furtado & Tavares (2006), é necessário pelo 

menos 3 estímulos por semana para haver adaptação, como vem descrito ainda no programa 

de Educação Física. 

Diz-nos ainda Carraro & Ferreira (2012), que tendo em vista que a flexibilidade é 

uma aptidão física treinável, logo quanto mais se executar, melhor será o desempenho do 

movimento e flexibilidade corporal. 

Como sugere ainda Pieron (2004) em que se observa claramente que os meninos e 

adolescentes sobretudo estes, na vida quotidiana e na escola, não conseguem acumular uma 

quantidade de atividades físicas efetuadas com um nível de intensidade. Sugere ainda que 

outros autores em vários países destacam também a pouca intensidade e volume na prática 

de atividade física. 

Ainda Biddle & Armstrong (1992), dizem que, se por um lado os testes que 

originam medições válidas e objetivas sobre a condição física não estão disponíveis na 

escola, por outro, aqueles que são implementados apenas determinam aquilo que é óbvio, 

distinguindo a criança matura e/ou motivada de uma outra imatura e /ou desmotivada. 

Logo, alguns resultados positivos podem ter sido influenciados pela motivação/maturidade. 
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Conclusões 

Terminada esta etapa da minha formação profissional, refiro que foi muito 

importante, pois permitiu-me aperfeiçoar meios e métodos de ensino da Educação 

Física. Ao longo do ano letivo, destaco que fomos bem acolhidos por toda a 

comunidade educativa. 

Para mim, a Prática de Ensino Supervisionada foi, sem dúvida, o alicerce de todo o 

trabalho efetuado ao longo deste ano de estágio. As opiniões, críticas e reflexões do 

orientador, bem como dos colegas de estágio, permitiram-me a correção dos pontos 

mais fracos e potencialização dos pontos fortes. 

Em relação ao trabalho de investigação, conclui que por si só as aulas de Educação 

Física não influenciam o desenvolvimento da flexibilidade e que qualquer melhoria 

pode ter a ver com fatores motivacionais e prática de outras atividades fora do contexto 

escolar. 

Nas aulas de Educação Física, entre os vários objetivos que são propostos 

geralmente pelo plano global da escola, é fundamental a existência de projetos que 

estimulem o desenvolvimento das habilidades motoras e das capacidades físicas 

relativas à saúde e ao desempenho motor como sugere Braga, Generosi, Marramarco, 

Machado, Rodrigues, & Garlipp (2009). 

Por outro lado Viana & Santos (2012), concluíram num estudo que cada professor 

deve estabelecer nas aulas de Educação Física o treino da flexibilidade, tanto para 

melhorar os alunos fisicamente, quanto para que tenham melhor desempenho e 

disposição nas atividades escolares. 

Ao longo deste ano, tanto ensinei como tive o prazer de aprender. Apesar desta 

etapa ter terminado, será sempre uma referência para o meu futuro profissional. 

Primeiro, por marcar o início dessa carreira e, em seguida, pela aquisição de um 

conjunto de conhecimentos que me serão úteis, não só no ensino como também no dia a 

dia. Posso afirmar que, neste momento, sinto mais confiança para desempenhar a função 

docente, mas com a humildade de reconhecer que sempre haverá algo a aprender ao 

longo desta carreira docente, pois a perfeição não existe, porque se ela existisse, deixava 

de o ser. 
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