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RESUMO GERAL 

 

 O presente documento foi realizado no âmbito do estágio pedagógico incluído 

no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (2º 

Ciclo), da Universidade de Trás os Montes e alto Douro, realizado na Escola Sede do 

Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão e tendo como principal propósito dar a 

conhecer todo o trabalho realizado ao longo do ano létivo de 2012/2013. 

 No sentido de mostrar todas as etapas pela qual fui passando neste último ano 

de aprendizagem, este relatório será constituído por dois capítulos. 

 O primeiro capítulo prende-se com o relatório propriamente dito no qual se 

encontra uma descrição detalhada acerca de todas as fases, atividades e práticas 

relativas em todo o ano de estágio. Assim, serão abordados temas como o 

planeamento, operacionalização das aulas e planeamento das atividades da escola.  

 No que toca ao segundo capitulo, este refere-se a um trabalho científico 

realizado ao longo do estágio pedagógico e posteriormente apresentado no decorrer 

do IV Congresso A Escola Hoje, organizado pelos alunos do ano de estágio. 

 Desta forma, e como já foi referido, o presente documento tem por objetivo dar 

a conhecer publicamente todo o processo pelo qual passei ao longo deste ano letivo 

com vista à minha evolução num contexto prático. Pretende demonstrar todas as 

minhas expetativas e receios iniciais bem como todas as estratégias por utilizadas de 

forma a ultrapassar todas as situações inesperadas. 



 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I   
RELATÓRIO DE ESTÁGIO  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio pedagógico surge como o culminar da formação académica na área 

da Educação Física e Desporto Escolar através da aplicação de todas as 

competências e conhecimentos adquiridos em contexto de prática letiva. Assim, surge 

como um momento de enorme significado na formação de um futuro profissional 

educativo, uma vez que reflete o confronto com a realidade mais prática do ensino, na 

qual a formação teórica é posta em aplicação bem como todas as responsabilidade 

que acarreta (Carvalhinho e Rodrigues, 2004 cit por Medeiros, 2011).  

Neste seguimento a construção deste relatório tem como objetivo dar a 

conhecer todo o trabalho desenvolvido no âmbito do Estágio Pedagógico ao longo 

deste ano letivo. Neste estarão descritos todos os aspetos relevantes com que nos 

deparamos ao longo do ano sendo ainda feita uma análise criteriosa das experiencias 

vivenciadas, bem como das atividades dinamizadas, apresentando-se ainda uma 

apreciação critica e reflexiva de modo a analisar e avaliar todo o processo envolvente. 

O registo de todos estes aspetos torna-se essencial na formação profissional 

pois permite retirar ilações pertinentes e úteis para o futuro. 

O referido estágio apresenta-se como o culminar de cinco anos de Formação 

Académica e está inserido no Mestrado em Ensino da Educação Física dos Ensinos 

Básico e Secundário, lecionado na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro. 

Juntamente com mais dois colegas, fui inserido no Agrupamento Vertical de Escolas 

Diogo Cão (sede) formando juntamente com a Prof. Orientadora Paula Liberal e a 

Supervisora Pedagógica a Professora Ágata Aranha o núcleo de estágio da referida 

Escola. 

A estruturação do presente documento pressupõe a divisão de diversos 

elementos desde o planeamento de toda a componente pedagógica até à avaliação 

global de todos os aspetos, clarificando-se todo o processo envolvente entre as 

componentes referidas anteriormente, tendo sempre em consideração todo o meio 

envolvente e a sua influência.  
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2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

 

 Sendo o culminar de um longo período de formação e aprendizagem, o estágio 

surge como a primeira experiencia “profissional” fora do contexto académico 

propriamente dito. Após alguns anos a adquirir competências teóricas e práticas em 

que tentava absorver o máximo de informação dada pelos meus professores, chegou 

a vez de ser eu a passar pelo papel de educador/formador. 

 Uma vez que este é o último passo antes da ambicionada profissionalização, o 

estágio trás consigo além da maior responsabilidade, um misto de medos e receios, e 

algumas expetativas inerentes à importância deste ultimo ano académico. 

 Dada a responsabilidade inerente não só à atividade como professor, mas 

também à importância que este estatuto acarreta, os sentimentos iniciais foram de 

alguma ansiedade e apreensão no que toca à minha capacidade de estar à altura para 

desempenhar corretamente esta função perante não só os alunos, mas também para 

com os professores, funcionários, pais e encarregados de educação.  

À parte de todos os receios, esta nova etapa trás consigo um vasto leque de 

expetativas. A maior de todas era se num contexto completamente diferente do que 

estava habituado (dar aulas, mas a colegas) tinha ou não a capacidade de transmitir 

todos os conhecimentos que detinha e os que adquiri ao longo deste processo de 

aprendizagem académica e a partir daí continuar a evoluir ao máximo de forma a 

satisfazer todas as expectativas criadas à volta de um estagiário e sobretudo, evoluir a 

nível dos conhecimentos científicos e pedagógicos como base para o desempenhar 

desta importante função. 

 Aliado a isto sempre tive como objetivo levar para as minhas aulas toda a 

minha energia e prazer pela prática de atividade física, motivando desta forma os 

alunos para que eles próprios se tornassem adeptos de uma vida mais ativa 

fisicamente e assim dar-lhes a conhecer todos os seus benefícios ao longo da sua 

vida.  

Outro dos pontos em que detinha as minhas expetativas era nas relações 

interpessoais, não só com os alunos mas também com o Orientador e mesmo com os 

colegas de estágio. Se com o Orientador e alunos apenas teria contato no iniciar das 

minhas funções, no que se refere aos meus colegas havia a curiosidade de saber se o 

clima entre nós se mantinha o mesmo comparativamente aos anos de formação 

anteriores, ou se num contexto diferente haveria alguma mudança no relacionamento 

e forma de trabalhar. 
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Dentro das minhas expetativas penso que o estágio foi completamente ao 

encontro do que por mim era esperado. Este período de estágio teve para mim 

grandes benefícios no que ao nível da minha evolução como professor diz respeito. 

Foi bastante gratificante e enriquecedor uma vez que, através de toda a experiência 

do meu orientador e da colaboração dos meus colegas estagiários, possibilitou uma 

grande aquisição de conhecimentos a diversos níveis como a organização, gestão e 

promoção do processo de ensino. 

Não só ao nível prático mas também ao nível emocional este estágio trouxe-me 

bastantes benefícios. O relacionamento com todos os agentes intervenientes trouxe-

me uma maior experiencia na gestão dos receios e ansiedades e também ao nível da 

gestão de conflitos. 

Em suma, o estágio apesar de ser o último passo antes de ingressar no mundo 

profissional, foi sem dúvida o ano mais importante da minha formação acadêmica. Foi 

este ano que me possibilitou debelar diversas dificuldades e evoluir a todos os níveis. 

Foi sem dúvida um ano em que tive de me superar para cumprir todos os meus 

objetivos e onde todas as minhas expetativas foram superadas positivamente. 

3. CARATERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Uma vez que é o último passo do percurso académico antes de ingressar no 

mercado de trabalho, o local de estágio deve ter todas as condições necessárias para 

que se dê a evolução do estagiário a todos os níveis. Assim sendo, a escola escolhida 

por mim foi a Escola Sede do Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão. 

Esta é uma escola que me possibilitou um grande desenvolvimento das minhas 

competências tanto pelas condições materiais que nela existem mas também pelas 

condições humanas que me proporcionou. Fisicamente a escola é constituída por um 

bloco central onde se localizam os Serviços de Administração Escolar e o ginásio, 

quatro blocos com salas de aula, cuja funcionalidade é satisfatória, um bloco de salas 

de Educação Musical e um bloco pré-fabricado e exíguo, onde funcionou a biblioteca e 

atualmente adaptado para duas salas de aula. Para além destes blocos, existe um 

outro pré-fabricado, onde são lecionadas as aulas de um curso de Educação e 

Formação. Para as aulas de Educação física a escola utiliza um Pavilhão 

Gimnodesportivo que tem as condições necessárias para a prática de modalidades 

desportivas de ambiente coberto e cujas instalações lhe foram cedidas pelo Instituto 

Nacional do Desporto com o acordo do Ministério da Educação. A área circundante é 
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vasta e inclui zonas arborizadas, um campo de jogos, espaços de recreio e trajetos de 

circulação cobertos. 

No que diz respeito aos alunos para os quais a escola se dirige, estes são na 

sua maioria alunos residentes nos arredores de Vila Real em que estes têm diversas 

origens e etnias, estilos de vida e hábitos comportamentais muito variados. Na sua 

maioria estes alunos deslocam-se para a escola através da rede de autocarros 

disponíveis. 

Esta escola tem também uma larga percentagem de alunos provenientes de 

instituições e em alguns desses casos, os alunos caraterizam-se por terem 

Necessidades Educativas Especiais de diferentes espécies. Esta particularidade 

permitiu-me como professor ter a possibilidade de intervir com uma diversidade de 

alunos bastante abrangente e assim aperceber-me das diferenças entre os diversos 

alunos. Deu-me a possibilidade de contatar com alunos com Necessidades Educativas 

Especiais diversas, com alunos de várias etnias e extratos sociais e assim perceber as 

diferenças entre todos eles, perceber a sua especificidade e desenvolver a minha 

capacidade de adaptação a cada aluno para assim potenciar o seu desenvolvimento. 

O fato de estagiar numa escola onde a diversidade de alunos era bastante 

grande permitiu-me assim evoluir no trato com os alunos e a capacidade de perceber 

a melhor forma de lidar com cada um. 

4. OBSERVAÇÕES 

 

A observação manifesta um papel crucial na melhoria da qualidade de ensino e 

aprendizagem pois surge como um processo de interação profissional, centrado no 

desenvolvimento individual e coletivo dos professores (Reis, 2011).  

A observação na disciplina de Educação Física surge como um parâmetro 

essencial na análise e avaliação das prestações dos alunos e, por consequência, na 

própria atividade do docente (Aranha, 2007 cit por Clemente, Damásio, Mendes & 

Rocha, 2012).  

 Neste seguimento, a primeira tarefa como estagiário foi talvez um dos 

momentos mais importantes e que mais me fez aprender para posteriormente dar 

início à minha prática de ensino. Esta tarefa teve como objetivo realizar um conjunto 

de observações às aulas dadas e dividiu-se em dois momentos. Num primeiro 

momento foram realizadas 20 observações às aulas lecionadas pela Prof. Orientadora, 
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onde toda uma Unidade Didática foi dada por si e onde os estagiários apenas 

observavam as suas aulas. Após a finalização da primeira Unidade Didática lecionada 

pela Prof. iniciamos as observações aos colegas onde observamos 45 aulas a cada 

estagiário.  

 Este papel de observador teve um contributo fundamental para o resto do 

estágio uma vez que me permitiu além de conhecer os alunos antes de intervir sozinho 

com eles, pensar antecipadamente em estratégias para colocar em prática com o 

objetivo de ter um bom desempenho nas aulas tanto ao nível das relações como da 

organização da aula. As observações à Prof. Orientadora foram bastante importantes 

dado que me permitiu observar alguém mais experiente a habituada a lecionar 

adquirindo assim novos conhecimentos e permitindo-me perceber diversas estratégias 

tanto de ensino como de controlo das aulas. 

 Num segundo momento realizaram-se observações aos colegas de estágio. 

Estas foram também extremamente importantes uma vez que permitiu observar os 

colegas e perceber várias formas de trabalho e diversas estratégias tanto para a 

organização da aula como para o relacionamento com os alunos. Através das 

observações aos colegas foi possível também perceber diversos erros feitos 

realizados no decorrer das minhas próprias aulas e corrigi-los posteriormente com o 

intuito de melhorar cada vez mais o desempenho. 

 Este conjunto de observações foi também de extrema importância para a 

minha aprendizagem uma vez que como já foi referido observar os meus colegas e a 

Prof. deu-me uma visão bastante abrangente das diversas formas de transmitir a 

informação que tinha de ser passada para os alunos, para perceber a melhor forma de 

lidar com eles e para definir as melhor formas de abordagem para uma boa aula.  

 Neste seguimento, Reis (2011) refere que a observação de práticas de 

mentores ou mesmo de outros colegas permite o contato com uma gama de 

abordagens, metodologias, atividades e mesmo comportamentos diversificados, 

aspeto que promove uma extrema aprendizagem ao nível do desenvolvimento pessoal 

e profissional de qualquer professor independentemente do seu nível de conhecimento 

e experiencia.  

 Por outro lado o fato de ser observado permitiu também uma evolução bastante 

grande. Através das observações e feedbacks dados pelos colegas e pela Prof. 

Orientadora, pude perceber os meus erros e estratégias erradas com o objetivo de 
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melhora-las mas também perceber as estratégias que foram corretamente aplicadas e 

voltar a utiliza-las e até melhora-las.  

5. PRÁTICA LETIVA 

5.1. PLANEAMENTO 

 

 Qualquer que seja o trabalho idealizado, deve ter como suporte um processo 

de planeamento de forma a podermos prever qualquer dificuldade com que nos 

possamos deparar e assim evitar diversos erros de modo a garantirmos a máxima 

qualidade no que nos propomos a realizar. 

 Deste modo, o planeamento de todo este processo de ensino aprendizagem, 

assume elevada importância na realização de um trabalho criterioso, rigoroso e 

objetivo, sendo este o objetivo primordial (Galamba, 2010). 

 

5.1.1. Planeamento Anual 

  

Ao longo de qualquer trabalho pedagógico, sempre que é necessário executar 

uma aula torna-se essencial planear, com toda a responsabilidade e competência 

necessária, qual o tipo de atividade que se pretende desenvolver de forma a produzir-

se uma aula com qualidade (Araújo, Cardoso, Ferreira, Gonçalves, Santos & Souza, 

2011).  

Após uma primeira reunião e ao ter um conhecimento prévio das turmas que 

iria lecionar foi necessário realizar um planeamento detalhado das datas em que cada 

turma teria as suas aulas para desta forma saber antecipadamente o que iria lecionar 

em cada dia. 

 Deste modo, e tendo em conta um planeamento anual realizado pela Prof. 

Paula Liberal que continha todas as modalidades que seriam abordadas e os seus 

respetivos conteúdos, realizei uma divisão equitativa das aulas de cada período para 

serem distribuídos pelas modalidades de igual forma. 

 Apesar de simples, esta foi uma tarefa bastante importante para a consecução 

das aulas e assim fundamental para todo o ano letivo. Através deste planeamento tive 
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sempre noção das datas em que iria dar as aulas podendo planear e preparar todo um 

período com a antecedência necessária para que o seu funcionamento fosse eficaz. 

 

5.1.2. Unidades Didáticas 

 

 Após realizado um planeamento anual com todas as datas relativas às 

diferentes aulas, foi necessário realizar um planeamento mais detalhado de cada 

modalidade. Neste ponto, e para todas as modalidades por mim abordadas ao longo 

do ano (Voleibol, Ginástica, Basquetebol, Andebol e Futsal) foram realizadas uma 

Unidade Didática por modalidade para cada uma das turmas em que lecionava. 

 A Unidade Didática trata-se de um documento acerca de uma determinada 

modalidade/matéria que contempla uma vasta gama de informações, estratégias e 

metodologias que possam de algum modo facilitar o trabalho do professor na 

lecionação dessa mesma modalidade/matéria (Galamba, 2010). Este documento 

possui uma estrutura que se pretende facilitadora ao nível da ação educativa 

essencialmente da prática docente, podendo apresentar uma certa plasticidade e ser 

alterada sempre que necessário (Sarnadas, 2011). 

 A estruturação de uma Unidade Didática pode ter diversos modelos. De forma 

a simplificar o trabalho e ter tudo o que é necessário a uma boa organização da 

Unidade Didática em si, utilizei como modelo para as minhas Unidades Didáticas um 

modelo fornecido pelo Prof. Rui Ferreira, Orientador de Estágio Pedagógico no 

agrupamento de Escolas de Tarouca. A construção desta Unidade Didática foi feita 

numa folha Excel para que desta forma todas as informações necessárias 

relativamente à turma estivessem agrupadas num único documento de fácil acesso. 

Cada Unidade Didática era constituída pelos seguintes documentos: 

 Planificação da Unidade Didática com todas as informações relativas à 

Unidade didática em si; 

 Planificação dos Conteúdos a serem abordados em cada aula e as respetivas 

datas; 

 Registo diário das notas a dar no Domínio Psicomotor para as Avaliações 

Diagnóstica/Formativa/Sumativa; 

 Registo diário para o Domínio Socio Afetivo; 

 Registo diário para o Domínio Cognitivo; 

 Uma folha para anotar as notas finais dos alunos praticantes; 
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 Uma folha para anotar as notas finais dos alunos com atestado médico (caso 

haja); 

 O Registo de Presenças; 

 Uma folha com a nota final de cada Período (neste ponto apenas existe este 

documento nas ultimas Unidades didáticas de cada período). 

 Para cada modalidade foi realizada uma Unidade Didática e entregue à Prof. 

orientadora antes de iniciar a lecionação de cada modalidade. No final de cada 

modalidade, esta foi novamente entregue à Prof. Orientadora já devidamente 

preenchida e com todas as informações necessárias para a avaliação dos alunos. 

 

5.1.3. Planos de aula 

 

 Para que haja uma boa articulação entre o que está planeado com o que irá ser 

a prática diária, o estagiário deve deter consigo para cada aula um plano que esteja 

em conformidade com o planeamento presente na Unidade didática. Segundo Serra 

Lino (cit. por Abreu, 2010), “o plano de aula não deve estar desligado da sua UD e/ou 

outros documentos orientadores da prática pedagógica. Desta forma, quando o 

professor tiver que tomar decisões na fase interativa, ou seja, na atividade letiva 

propriamente dita, existe uma maior coerência de ações e probabilidade de rentabilizar 

as aprendizagens dos alunos. 

 Os planos de aula, de uma forma geral devem ser um documento prático e 

simples de forma a sempre que haja alguma dificuldade ou imprevisto, o professor 

possa rapidamente recorrer a este documento e assim encaminhar a aula da melhor 

forma possível. Este deve ter um cunho pessoal dado ser um documento pessoal, no 

entanto deve conter todas as informações necessárias e estar devidamente 

organizado e descrito, para que a qualquer momento, qualquer pessoa consiga 

perceber o seu conteúdo e reproduzir por ele a aula planeada. Desta forma, no plano 

deve identificar a escola; a data e hora da aula; o tempo horário; o ano e a turma; o 

total de aulas já lecionadas; a instalação; os objetivos específicos; a função didática; 

os conteúdos operacionais; e o material a utilizar (Aranha cit. por Abreu 2010). 

 Além de todas as referências necessárias quanto ao tempo e à turma a que se 

dirige, e de forma a tal como foi dito seja um documento de fácil interpretação, o plano 

de aula deve conter uma linguagem clara e acessível a todos e conter esquemas 
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simples e de fácil compreensão com o intuito de ajudar à interpretação da descrição 

dos exercícios propostos. 

Assim, o plano de aula surge como um elemento auxiliar do professor na sua  

Atuação uma vez que contém as principais componentes críticas de cada elemento 

técnico e as principais informações a dar aos alunos, os feedbacks (Sarnadas, 2011).  

 A construção do plano de aula para as minhas aulas foi alvo de um processo 

de evolução que decorreu desde o início do ano letivo até sensivelmente ao fim do 1º 

Período. Após alguma pesquisa de planos de aula de vários colegas e mesmo de 

outras instituições de ensino, elaborei um modelo que continha todas informações que 

achei necessárias para uma correta interpretação. Com o avançar das aulas e com a 

orientação da Prof. Orientadora fui-me deparando com algumas incorreções no que 

diz respeito às informações que seriam necessárias estar no plano e não se 

encontravam presentes. Desta forma, foram acrescentadas ao plano informações 

como a Unidade didática a que pertencia o plano e o número da aula da Unidade 

Didática a que pertencia a referida aula. 

 Para uma fácil compreensão do plano por parte de terceiros, tal como já foi 

referido, este deve ter uma linguagem clara, simplificada e ter os exercícios descritos 

de forma sucinta. Este foi sem dúvida o ponto onde tive de evoluir mais. No início da 

prática letiva e da construção dos meus planos de aula este começaram por ser muito 

formalizados. Devido a expetativa de agradar os orientadores, tudo era explicado com 

o máximo de pormenores possível tornando-se muitas vezes maçudo de ler e bastante 

difícil de interpretar. Este fato dificultava não só a compreensão do plano por parte do 

orientador, mas também à minha própria interpretação durante o decorrer das aulas 

sempre que necessitava de consultar algum detalhe. Com o passar das aulas 

consegui transformar as descrições detalhadas em descrições simples e claras mas 

que ao mesmo tempo transmitissem toda a informação necessária. 

6. PRÁTICA DO PROCESSO PEDAGÓGICO 

6.1 Aulas/Estratégias 

 

 De todas as tarefas inerentes ao cargo de Professor Estagiário, ter ao meu 

encargo duas turmas onde seria eu a lecionar e a decidir a forma como as aulas 

seriam geridas era a tarefa que mais expetativas e receios me trazia. Ao mesmo 

tempo era a tarefa pela qual eu mais ansiava. 
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 Nunca ter intervido sozinho com uma turma, ainda para mais nesta faixa etária 

específica, trazia-me alguns receios. Não saber como lidar com os alunos, como me 

relacionar com eles ou a forma como deveria organizar as minhas aulas, eram 

algumas das dúvidas que me assolavam. Para estas questões, o momento das 

observações onde simplesmente observei a Prof. Orientadora a lecionar e apenas 

auxiliava foi um momento bastante importante para tirar ilações acerca da melhor 

maneira de ultrapassar estes receios. Através da observação às suas aulas pude 

conhecer melhor a turma antes de intervir “sozinho” com os alunos e preparar desde 

logo estratégias para ultrapassar todos os contratempos que pudessem aparecer. 

 No que toca à organização das aulas, estas foram estruturadas e divididas em 

diferentes momentos para que tivessem uma organização coerente. Na parte inicial da 

aula, e após todos os alunos estarem equipados, era feita uma pequena introdução à 

aula. Esta introdução consistia numa revisão do que foi abordado na aula anterior, na 

explicação aos alunos de todas as regras e normas de segurança e bom 

funcionamento de aula e na indicação de tudo o que se iria passar no decorrer da 

aula. Desta forma os alunos sabiam previamente tudo o que se iria passar no decorrer 

da aula e a forma como deveriam proceder em cada momento.  

 Após a introdução seguia-se a parte fundamental da aula, onde eram 

realizados todos os exercícios planeados com o objetivo de levar os alunos a 

desenvolver as suas competências. Por fim a parte final da aula que consistia na 

conclusão e balanço da aula. Este momento era aproveitado para realizar uma 

pequena revisão dos conteúdos abordados no decorrer da aula, era feito um balanço 

focando nos aspetos positivos e negativos da aula e por fim era feita a ponte para a 

aula seguinte, ou seja, era transmitido aos alunos o que se iria abordar na aula 

seguinte. 

 No momento de dar aulas, a maior questão se levantou foi ao nível da 

organização da turma. Logo na avaliação diagnóstica observei que havia alunos num 

nível superior em relação a outros. Neste caso a dificuldade foi em como organizar os 

alunos para a realização das tarefas propostas. Separar os mais evoluídos dos menos 

evoluídos e trabalhar em dois grupos, ou misturar todos para que os menos evoluídos 

possam evoluir com os mais evoluídos? Para perceber qual a melhor opção 

experimentei das duas formas a fim de observar qual seria a melhor a utilizar. Esta 

estratégia surgiu no decorrer de algumas conversas com a Prof. Orientadora. 

Utilizando grupos misturados acabei por observar que os mais evoluídos estagnavam 

um pouco dado que os restantes alunos não surgiam como fonte de desafio para a 

posterior evolução. Relativamente aos menos evoluídos, devido a esse desnível de 
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capacidade acabavam por não participar tanto nas atividades colocando-se um pouco 

à margem despromovendo assim a sua aprendizagem.  

 Após esta observação experimentei dividir a turma em dois grupos e observar o 

rendimento de ambos. No grupo de alunos mais desenvolvidos notaram-se claramente 

alterações ao nível da motivação uma vez que o nível próximo dos colegas os 

obrigavam a esforçar-se mais evoluindo mais dessa forma. No que toca ao grupo 

menos desenvolvido notou-se também uma melhoria significativa no empenho e por 

consequência no desenvolvimento da sua aprendizagem. 

 Apesar de tudo, logo surgiram alguns problemas com esta separação uma vez 

que os elementos do grupo menos desenvolvido questionavam-me do porque de não 

poderem realizar os exercícios juntos dos outros colegas. Para ultrapassar esta 

questão e impedir que estes alunos desmotivassem utilizei várias vezes uma 

abordagem motivadora dizendo-lhes que apesar de não serem tão desenvolvidos 

como os colegas, se trabalhassem com afinco evoluiriam e poderiam assim passar a 

trabalhar com aquele grupo. Através desta abordagem consegui fazer com que os 

alunos mais evoluídos se mantivessem empenhados nas aulas e não desmotivassem, 

e utilizando-os como exemplo fiz com que os restantes alunos se esforçassem e não 

desmotivassem uma vez que tinham como objetivo igualar os seus colegas. 

 Contudo em alguns momentos houve alunos que se mostraram descontentes 

com esta separação. Nestes casos pontuais interagi de forma individual com esses 

alunos realizando alguns exercícios individuais de forma a motiva-los a voltar a 

trabalhar em grupo. 

 No que diz respeito à sequência das aulas, estas foram planeadas e realizadas 

sob uma forma de evolução que permitisse que a aprendizagem dos alunos fosse feita 

de forma gradual sem queimar etapas. 

 Em todas as Unidades Didáticas, fosse qual fosse a modalidade, os exercícios 

realizados foram sempre do mais simples para o mais complexo. A primeira 

abordagem ao conteúdo da aula era sempre com exercícios simples e sem grande 

dificuldade, unicamente com o objetivo de dar as bases aos alunos para a sua perfeita 

realização, e assim que os alunos dominavam esses pequenos aspetos os exercícios 

ganhavam maior complexidade e consequentemente maior dificuldade. 

 Assim através de exercícios simples, os alunos conseguiam perceber e realizar 

corretamente o que lhes era pedido e quando passavam para exercícios mais 

complexos a sua execução e o tempo de aprendizagem já não era tão longo. No final 
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da aprendizagem de cada conteúdo, passando por várias etapas, os alunos 

conseguiram dominar corretamente a maior parte dos conteúdos propostos. 

 De forma a poupar o máximo de tempo e ter sempre o controlo da turma para 

que o rendimento e o aproveitamento da aula fosse o melhor possível, defini desde 

logo algumas estratégias e regas com o intuito de ter sempre tudo controlado. 

 Para obter o máximo de tempo de atividade motora possível, umas das 

estratégias utilizadas era, ao invés de realizar a chamada no inicio da aula, anotar 

durante o período da mesma todos os alunos presentes. Desta forma o tempo que 

perderia a fazer chamada era utilizado para realizar uma pequena introdução da aula 

passando seguidamente para a prática efetiva da mesma. Outras estratégias utilizadas 

foram organizar todos os exercícios da aula de forma a perder o menos tempo 

possível nos momentos de transição e dar instruções curtas mas claras para que os 

alunos entendessem o que lhes era pedido e ao mesmo tempo o tempo perdido na 

instrução fosse mínimo. Para ajudar ainda à melhor compreensão por parte dos 

alunos, todos os exercícios explicados eram seguidos de uma pequena demonstração 

de forma a mostrar detalhadamente todos os pormenores que os alunos teriam de 

trabalhar. 

 No que toca ao controlo dos alunos também foram abordadas algumas 

estratégias. Desde logo o manterem o silêncio e máxima atenção nos momentos das 

instruções e períodos em que eu estava a falar foi a primeira regra imposta no primeiro 

contato com os alunos. Seguidamente e para que durante a aula os alunos 

percebessem o que eu queria que fizessem optamos em conjunto por definir dois 

sinais sonoros. Ao ouvirem um único apito os alunos sabiam que tinham de 

permanecer no local onde estavam e ouvir com a máxima atenção o que iria ser dito. 

Ao ouvirem dois apitos os alunos deslocavam-se rapidamente até ao local onde eu me 

encontrava. 

 Alem destas estratégias, normas como terem de ser solidários e ajudarem-se 

uns aos outros, não permitir que gozassem uns com os outros e respeitar todos os 

colegas, ajudaram a manter o controlo da turma e o próprio clima positivo da aula a 

ser o melhor possível. 

 Através destas estratégias, combinadas e discutidas em conjunto com os 

alunos consegui ter o controlo total na maioria das aulas e assim potenciar ao máximo 

o tempo e a evolução dos alunos. Apesar disso em situações pontuais havia alunos 

que desrespeitavam as regras impostas. Nesses casos a estratégia utilizada foi 

sempre após identificar o aluno ter com ele uma abordagem positiva de forma a faze-
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lo ver que o seu comportamento ou atitude não tinha sido a melhor e leva-lo a corrigir 

os seus comportamentos e atitudes. 

 Neste seguimento, toda a organização e sequenciamento das aulas propunha 

o desenvolvimento global da turma e consequente aprendizagem sólida individual de 

todos os elementos, pressupondo um bom ambiente escolar.  

6.2 Relacionamento com alunos 

 

As relações humanas são extremamente complexas mas tornam-se ao mesmo 

tempo fundamentais na realização comportamental e profissional de um individuo 

(Silva, 2005).  

No que toca à relação professor-aluno pretende-se a busca da afetividade e 

eficiência preparando o educando para a vida futura numa redefinição do processo 

ensino-aprendizagem (Santos e Silva, 2002). 

Neste seguimento, para que a aula decorra da melhor forma possível é 

importante haver um clima saudável nas relações entre alunos/alunos e 

alunos/professor. Desta forma a aula decorrerá da melhor forma possível e assim os 

objetivos propostos serão claramente cumpridos. Para isso o clima imposto na aula 

deve ser assente na disciplina e no respeito mútuo otimizando desta forma o processo 

ensino aprendizagem, nunca esquecendo que o educador não é simplesmente aquele 

que transmite um tipo de saber aos alunos, como um simples repassador de 

conhecimentos (Rodrigues, 1997 cit por Santos e Silva, 2002).  

Desde o primeiro dia em que iniciei a prática letiva que transmiti aos alunos a 

importância deste clima favorável e procurei criar desde logo um ambiente positivo 

relacionando-me com os alunos de uma forma que transcendia a relação aluno 

professor, mostrando-me sempre disponível para ouvir e ajudar os alunos em todos os 

assuntos que eles necessitassem.  

Ainda assim, e para que este tipo de clima e relacionamento funcionasse mas 

cada um soubesse o seu lugar e função, defini um conjunto de regras e normas 

comportamentais e de bom funcionamento para as aulas. Para que todos estes 

pressupostos ficassem definidos à partida, a primeira aula em que intervi com os 

alunos foi de extrema importância uma vez que ficou desde logo definido o lugar e 

função que cada um ocupava dentro da aula. 

Outra das formas de fazer com que o comportamento dos alunos fosse o 

melhor, foi desde logo mostrar-lhes a influência que as suas atitudes e 
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comportamentos teriam na forma como a aula seria conduzida da minha parte mas 

principalmente para o seu sucesso no que respeita a aprendizagem e evolução no 

processo de ensino. 

Através desta indicação de normas e da clarificação de papéis tudo decorreu 

da melhor forma. Desde a primeira aula que a postura dos alunos foi exemplar sendo 

a sua postura perante as aulas um o fator mais importante para que estas tenham 

decorrido da melhor forma. Desde a primeira aula que os alunos mostraram um 

empenho bastante positivo levando a que tanto as aulas como a sua aprendizagem se 

desse de acordo com o que estava à partida planeado. 

Apesar de tudo, nem em todas as aulas este comportamento e atitude se 

revelaram a 100%. Em algumas aulas, as atitudes, comportamentos desviantes e 

desmotivação por parte de alguns alunos evidenciaram-se na prática da aula. Neste 

seguimento, surgiu uma nova dificuldade no meu processo, pelo que tive de encontrar 

estratégias que me permitissem evoluir como professor no que toca ao relacionamento 

com os alunos. Nos momentos em que estes comportamentos se faziam sentir 

procurei sempre intervir junto desses alunos de forma positiva com o objetivo de 

contornar esses comportamento e levar os alunos a uma modificação dos mesmos 

mostrando-lhes que aquela não era a melhor forma de estar na aula e que era 

prejudicial não só à sua aprendizagem mas também à aprendizagem dos seus 

colegas. Esta estratégia correu sempre da melhor forma possível e consegui ao longo 

do ano diminuir cada vez mais estes comportamentos pontuais. 

Aquando da lecionação de Unidades Didáticas que não eram do agrado dos 

alunos, surgiram algumas vezes novos comportamentos menos positivos e adequados 

às aulas. Nesta situação a maior preocupação foi demonstrar aos alunos que todas as 

modalidades eram importantes para o seu processo de aprendizagem e motivá-los 

para uma prática constante em todas as aulas promovendo a sua prática sem os 

pressionar mas encorajando-os e elevando-lhes a auto estima. 

Tal como afirmam Santos e Silva (2002), o gozo pela aprendizagem não é algo 

que surge espontaneamente nos alunos, pois nem sempre é uma atividade que lhes 

proporciona com satisfação, sendo em alguns casos encarada como obrigação. 

Nestas situações cabe ao professor despertar a curiosidade dos alunos, 

acompanhando suas ações no desenvolves das atividades. 

Assim e através da relação próxima com os alunos o clima da aula foi sempre 

bastante positivo no decorrer do ano o que permitiu que as aulas corressem da melhor 
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forma possível e fossem atingidos os objetivos propostos no que diz respeito à 

aprendizagem dos alunos e à sua moldagem enquanto pessoas. 

7. AVALIAÇÃO 

 

Uma das tarefas de estagiário que mais apreensão me trazia era o momento 

da avaliação aos alunos, uma vez que nunca me tinha deparado com a situação de 

ser eu a avaliar alguém esta nova função trazia consigo alguns receios. As questões 

como não ser justo com os alunos ou ser demasiado benevolente eram alguns dos 

receios que me assolavam. Assim, e sendo esta uma tarefa de grande 

responsabilidade foi sempre feita com cautela e muita ponderação.  

No que toca a avaliação das Unidades Didáticas lecionadas por mim, esta 

dividiu-se em 3 momentos - Avaliação Diagnóstica, Avaliação Formativa e Avaliação 

Sumativa. 

A avaliação Diagnóstica foi sempre realizada no início de cada Unidade 

Didática e tinha como objetivo principal determinar o nível global da turma. Através 

desta avaliação seria bastante mais fácil planear as aulas uma vez que detinha comigo 

todas as informações necessárias relativamente ao nível da turma podendo planear de 

acordo com as dificuldades apresentadas no geral. 

Após a avaliação Diagnóstica os alunos seriam avaliados consoante o seu 

desempenho no decorrer da Unidade Didática através da avaliação Formativa. Assim, 

fui analisando o desenvolvimento gradual dos alunos e percebendo a forma como as 

aulas estavam a produzir o efeito desejado nos alunos de acordo com o objetivo que 

era o desenvolvimento da sua aprendizagem. 

Para que este processo se torna-se o mais justo possível tendo em conta a 

individualidade de cada um, a avaliação global da disciplina de Educação Física 

compreendia 3 componentes: Avaliação Psicomotora, Avaliação Cognitiva e Avaliação 

Socio Afetiva. Ainda assim, cada uma destas componentes detinha uma ponderação 

diferente para a nota final tendo em conta os critérios impostos pela escola (Avaliação 

Psicomotora – 65%; Avaliação Cognitiva – 10% e Avaliação socio Afetiva – 25%). 

No que diz respeito à avaliação Psicomotora, esta refere-se à prática específica 

do aluno no decorrer das aulas. O momento da Avaliação Cognitiva compreendia na 

sua generalidade os testes escritos realizados em cada um dos períodos do calendário 

escolar. Uma vez que os alunos não dispunham de manual, a estratégia utilizada para 
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ajudar os alunos neste momento de avaliação foi realizar diversas perguntas relativas 

à matéria que estava a ser abordada no final das aulas de forma a os alunos fossem 

interiorizando a matéria que lhes era passada e redigir em cada período um 

Documento de Apoio para que estes pudessem estudar para o teste. Por fim, a 

avaliação Socio Afetiva, compreendia todos os comportamentos inerentes a uma boa 

conduta no decorrer da aula como o interesse e empenho, a assiduidade e 

pontualidade e ainda o comportamento e disciplina. Todos estes dados foram 

registados diariamente em folhas de registo específicas, que continham todas as notas 

e anotações referentes a todos os tipos de avaliação a que os alunos estavam 

sujeitos. 

Por fim, a avaliação sumativa tinha como objetivo aferir a evolução dos alunos 

após passarem pela avaliação Formativa e assim perceber se a sua avaliação tinha 

sido positiva ou negativa. 

Este foi um processo cauteloso e realizado com todo o cuidado da minha parte. 

Apesar das dificuldades iniciais penso que foi um processo que decorreu da melhor 

forma onde ao longo do tempo fui evoluindo na forma de observar e avaliar o 

rendimento dos alunos. Os receios iniciais foram largamente ultrapassados logo no 

momento da primeira avaliação uma vez que através dos registos diários de todos os 

alunos não havia dúvidas relativamente às notas a serem dadas.  

Passar por este momento de decisão tendo sempre ao lado alguém como a 

Prof. Orientadora já com muitos anos de experiência acabou por ser determinante uma 

vez que com o seu auxílio consegui perceber a melhor forma de avaliar observando os 

alunos e a sua prestação ao longo das aulas. Os receios iniciais de ser injusto para o 

bem ou para o mal foram facilmente contornados e a medida que me fui sentindo mais 

confortável nesta função, esta foi sendo feita com bastante normalidade. 

8. ATIVIDADES DA ESCOLA 

 

 Como forma de promover a atividade física e o desporto em geral, e de forma a 

promover o convívio entre todos os alunos da escola, foram organizadas diversas 

atividades ao longo do ano. Fazendo parte do grupo de Educação Física, um dos 

papéis que estava inerente ao meu cargo de Professor Estagiário prendia-se com a 

organização e assistência a essas atividades que faziam parte do plano anual de 

atividades da Escola. Dentro destas atividades, foi assumido pelo núcleo em algumas 

o papel de organizadores e noutras apenas o papel de assistentes. 
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 Dentro do grupo de atividades em que o núcleo não estava encarregue da 

organização, apenas tinha a função de auxiliar em todas as tarefas necessárias à 

consecução da mesma. Tarefas de secretariado, arbitragem ou simplesmente 

“segurança” era o papel que nos era atribuído dentro de cada atividade. Mesmo não 

fazendo parte da organização de raiz de cada evento, estes foram sempre importantes 

para a nossa evolução uma vez que nos permitiu estar em contato com responsáveis 

de outras escolas absorvendo todas as informações necessárias a uma futura prática. 

 Apesar destas atividades em que o papel era de exclusivamente auxiliar, 

existiram atividades que foram organizadas de raiz pelo núcleo de estágio. Torneios 

de final do período para o 3º Ciclo (Voleibol, Basquetebol e Futsal) e Recreio em 

Movimento foram todas atividades asseguradas pelo núcleo de estágio e organizadas 

por nós desde a organização em si, passando pela divulgação e inscrição e 

terminando na sua concretização. 

 Após a primeira atividade, que serviu como um teste, o processo de 

organização foi sempre idêntico. Numa primeira fase e sempre em reuniões do Núcleo 

de Estágio eram definidos todos os pormenores mais específicos como o dia, o horário 

da atividade, era definido o regulamento e elaborados todos os documentos 

necessários à inscrição e divulgação da mesma, em suma, eram definidos os moldes 

da competição. Numa segunda fase o núcleo estava encarregue de fazer a divulgação 

do evento espalhando cartazes pela escola e divulgando aos alunos incentivando-os a 

inscreverem-se e a participar. Após a data definida para o fim das inscrições eram 

recolhidas todas as fichas de inscrição para se proceder ao sorteio e ao 

preenchimento de todas as fichas necessárias para dar as informações fundamentais 

aos participantes (grupos, horários, campo de jogo, etc.). 

 No dia do evento, o núcleo deslocava-se mais cedo para o local marcado afim 

de prepara-lo para a realização da atividade. No caso dos torneios eram definidos os 

campos, afixadas todas as fichas do torneio e delegadas funções a cada um dos 

organizadores e auxiliares. No final todo o grupo era encarregue de arrumar todo o 

material utilizado deixando o espaço conforme o tinha encontrado e realizado um 

relatório de atividade que continha o balanço da mesma com todos os aspetos 

positivos e negativos. 

 No caso do Recreio em Movimento, o local da atividade foi sempre o mesmo. 

Aqui o Núcleo de Estágio estava também encarregue de estar no local antes do início 

da atividade diária a fim de montar todo o material necessário à realização da 
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atividade. No final era arrumado todo o material e feito um pequeno balanço dessa 

atividade. 

 Noutro âmbito, ainda dentro das atividades disponibilizadas pela escola, o 

núcleo de estágio esteve ainda inserido no Desporto Escolar. Inseridos no clube 

equipa de Basquetebol no escalão de infantis juntamente com a Prof. Orientadora 

tínhamos como função ministrar os treinos e acompanhar a equipa nos jogos 

disputados tanto em casa como fora. 

 Fazer parte da organização destas atividades e servir de auxiliar para outras 

acabou também por ser importante para o meu desenvolvimento como docente. Estar 

inserido nestes contextos permitiu-me perceber melhor como organizar atividades para 

a escola e perceber como lidar com as diversas situações em que nos deparamos 

durante a organização das mesmas. Participar em atividades como auxiliar como foi o 

caso dos encontros de Desporto Escolar de Boccia, foi igualmente importante uma vez 

que me permitiu estar em contato com alunos e docentes de outras escolas e observar 

e perceber a forma de trabalhar e lidar com os alunos e perceber a orgânica de 

organização de atividades diferentes. 

9. REUNIÕES 

 

 Como estagiário e parte integrante do grupo de Educação Física, as reuniões 

eram um dos momentos que estava incluído nas tarefas do estagiário. Apesar de 

serem diferentes, todas as reuniões foram importantes para a evolução não só como 

professor, mas também como membro ativo da comunidade Escolar. Dentro destas 

reuniões podemos subdividi-las em 3 grupos, Reuniões do Grupo de Educação Física, 

as Reuniões de Avaliação e as Reuniões do Núcleo de Estágio. 

 As reuniões do Grupo de Educação Física serviram essencialmente para tratar 

de assuntos relacionados com a operacionalização de atividades da escola e 

delimitação dos espaços para lecionação das aulas. Estas reuniões tiveram um 

contributo importante para a formação enquanto docente uma vez que me permitiram 

ter noção e perceber a operacionalização e organização que está por trás deste grupo 

específico da Escola. 

 As reuniões de avaliação foram as menos frequentes. Apesar disso foram úteis 

para perceber a forma como estas decorrem e a sua importância. Estas reuniões 

permitiram perceber o comportamento dos alunos noutros contextos de aula e assim 
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perceber se estaria a agir bem com eles ou se deveria mudar algo. Tendo em conta 

que muitos dos professores presentes neste tipo de avaliação estas tornavam-se 

também importantes dado que os professores poderiam passar todo o tipo de 

informações disponíveis sobre determinados alunos permitindo assim planear 

estratégias tendo em conta as informações necessárias. 

 Por fim, as reuniões mais frequentes foram as reuniões do Núcleo de Estágio. 

Estas foram também as mais importantes uma vez que eram as que tratavam 

diretamente do trabalho realizado na escola por parte dos estagiários. Nestas reuniões 

eram abordadas as aulas e expostos os pontos positivos e negativos das mesmas. Era 

feito pela Prof. um balanço bastante detalhado das aulas e feita uma pequena 

avaliação. A Prof. aproveitava estes momentos para dar diversos conselhos relativos 

às aulas e apontava todos os pequenos erros a fim de serem melhorados e 

ultrapassados. Contudo não era só de aspetos negativos que estas reuniões tratavam. 

Estas reuniões serviam também para a professora destacar estratégias, exercícios e 

pontos positivos das aulas de forma a dar como exemplo a seguir. Estas reuniões do 

Núcleo de Estágio, foram também extremamente importantes uma vez que foram 

realizadas diversas conversas e debatidos diversos assuntos do universo escolar o 

que proporcionou uma constante troca de ideias e conhecimentos permitindo a 

evolução de todos. 

 Em suma, todas as reuniões tiveram um papel determinante uma vez que 

possibilitou uma constante troca de ideias que serviu muitas vezes para tirar dúvidas e 

perceber a melhor forma de lidarmos com todas as situações novas com que nos 

deparávamos.  

10. CONGRESSO 

 

 O congresso teve como objetivo avaliar duas componentes distintas, uma 

avaliação a nível científico e outra a nível organizacional.  

 Na componente organizacional fui avaliado no cumprimento das tarefas a mim 

destinadas que se prendiam com a organização do referido congresso. 

Cientificamente a avaliação foi feita através da construção e posterior apresentação e 

defesa de um Artigo Cientifico. 

 Relativamente à componente organizativa do congresso, e após algumas 

reuniões todo o ano de estágio foi dividido em diferentes comissões que tinham a seu 
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encargo diversas tarefas que visavam uma melhor organização para a realização do 

congresso, entre as quais a comissão para a realização do Programa do Congresso, 

Edição de Artigos, Secretariado, Recursos e Patrocínios, Divulgação e Comissão de 

Gestão. 

 Inserido na Comissão de Edição de Artigos, o meu papel principal foi o de, 

juntamente com o meu núcleo de estágio que fez parte desta mesma comissão, 

receber todos os artigos científicos elaborados pelos meus colegas e formata-los 

uniformizando-os para posteriormente ser editado o livro do congresso com todos os 

artigos apresentados. 

 Apesar de fazer parte da comissão de Edição de Artigos, o meu contributo para 

a organização do congresso não se ficou por ai. Após esta comissão receber todos os 

temas que seriam apresentados no congresso, e numa reunião com o Prof. Nuno 

Garrido, procedemos à elaboração de um Pré Programa distribuindo todos os 

preletores pelos três dias do Congresso. De resto, nos três dias do congresso tentei 

ajudar da melhor forma possível a Comissão de Secretariado, para que o congresso 

decorresse da melhor forma. 

 No que toca a componente científica, este foi um trabalho realizado em 

diversas fases até ao momento do Congresso. Todo este processo foi realizado 

durante o decorrer do estágio uma vez que os participantes do meu artigo foram os 

alunos aos quais eu lecionava na escola. 

 Decidido o tema do artigo, “A influência das aulas de Educação Física para o 

desenvolvimento das capacidades motoras dos alunos – comparação dos resultados 

do pré com o pós teste do projeto DECAMOTES”, realizei o pré teste do referido 

projeto no início do ano letivo com o intuito de perceber a que nível os alunos se 

encontravam. Até à data do pós teste fui reunindo um conjunto de bibliografia que me 

ajudou na construção da revisão da literatura do artigo. No início do terceiro período 

do ano letivo foram então recolhidos os dados relativos ao pós teste e tratados com o 

intuito de chegar a uma conclusão. 

 Após finalizado, o artigo foi então apresentado e defendido aquando da 

realização do IV Congresso Escola Hoje na presença de todos os meus colegas 

estagiários e alguns docentes inscritos no Congresso. 

 A realização deste congresso trouxe bastantes benefícios quer através da 

componente organizativa quer através da componente científica. Apesar de já ter 

alguma experiência na organização de atividades, estar inserido na organização de 

um congresso desta dimensão foi sem dúvida uma mais-valia. Perceber a orgânica e 
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fazer parte de todo o processo passando por todas as dificuldades inerentes a este 

tipo de organização fez com que esteja preparado para realizar estes eventos a partir 

de agora. 

 Cientificamente foi também um momento que trouxe uma grande 

aprendizagem. Realizar todos os passos necessários para a realização de um artigo 

científico era algo pelo qual nunca tinha passado sozinho. Apesar da ajuda externa por 

parte dos meus colegas de estágio e dos professores envolvidos estando comando de 

um estudo era algo pelo qual nunca tinha passado e através da realização do artigo 

percebi a dificuldade de redigir algo do género. Através deste trabalho percebi a 

importância de ter todos os conceitos bem definidos e a organização que é necessária 

para se realizar um bom trabalho. 

 Assim, e face ao exposto, a organização e participação no referido congresso 

foi uma mais-valia enorme na minha formação pois fez-me perceber diversos 

pormenores necessários, e diferentes da organização das atividades da escola, para 

realizar um bom trabalho e diversas estratégias para ultrapassar todas as dificuldades 

com que nos deparamos durante a organização destes eventos. 

11. Conclusão 

  

 Tal como foi descrito ao longo deste relatório, após quatro anos de estudos 

teóricos e absorção de conhecimentos de diversas vertentes, ter a oportunidade de 

desenvolver todos esses conhecimentos de forma prática foi o momento de maior 

importância para o meu desenvolvimento como docente ao longo de todo o percurso 

académico. 

 Ao longo deste ano letivo, tenho consciência que me desenvolvi enquanto 

profissional através da minha intervenção no processo ensino- aprendizagem e na 

relação com a comunidade educativa, fato aliado a um permanente esforço de reflexão 

e auto avaliação dos conhecimentos, técnicas e habilidades envolvidas em todas as 

atividades realizadas.  

Assim, terminado o estágio pedagógico, importa desde logo realçar que neste 

primeiro ano de responsabilidade na docência de uma turma de Educação Física, 

foram diversas as aprendizagens adquiridas, os conhecimentos absorvidos e os 

obstáculos ultrapassados.  
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 Além disso, todas as conversas e discussões com os professores experientes, 

não só da área de Educação Física, proporcionaram inúmeros momentos de 

aprendizagem permitindo-me desenvolver entre muitos aspetos, a minha capacidade 

de argumentação e compreensão do sistema educativo e da minha profissão. 

 O fato de ter ao meu lado colegas que com quem partilhar todas as 

dificuldades e procurar estratégias para ultrapassar essas dificuldades foi 

extremamente importante uma vez que através de diversas conversas e debates 

conseguimos ter diversos pontos de vista tendo em conta cada situação e assim 

procurar a melhor solução para debelar todas as dificuldades e problemas com que 

nos deparamos. 

Tal como refere Frontoura (2005), no que toca à formação pessoal e 

profissional do professor de Educação Física são “os momentos marcantes que vão 

moldando a identidade profissional de qualquer professor” pelo que o estágio assume 

uma posição de evidência ao representar, para a maioria dos alunos recém-formados, 

o primeiro contacto com o mundo real da atividade docente. 

Nesta etapa compreendi também que um professor não deve ser um mero 

transmissor de conhecimentos, devendo ser alguém que os alunos confiam dentro da 

sala de aula, evoluindo assim ao nível motor e cognitivo.  

Além disso, o professor deve-se manter informado sobre estratégias 

pedagógicas e de intervenção para que o processo de ensino seja sempre inovador, 

incentivando os alunos e levando à sua evolução.  

 No final desta etapa da minha vida tenho plena consciência que ainda há muito 

a aprender e a evoluir. No entanto através deste primeiro ano de trabalho tive o 

começar do meu futuro profissional, o qual me fez passar por diversas experiencias e 

dificuldades, dado este fato considero fundamental continuar a investir na minha 

formação, estando sempre preparado para a evolução e inovação inerente à cultura 

que nos envolve de forma a estar sempre preparado para todas as situações em que 

me depare.  
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A INFLUÊNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES MOTORAS DOS ALUNOS - 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DO PRÉ E PÓS TESTE DO PROJETO 

DECAMOTES. 

 

Tiago Franco, Paula Liberal, Ágata Aranha 

Resumo  

Resumo - O presente estudo teve como objetivo analisar a influência das 

aulas de educação física no desenvolvimento das capacidades motoras 

dos alunos. A amostra foi constituída por 32 participantes com idades 

compreendidas entre os 13 e os 16 anos de idade da Escola E B 2,3 Diogo 

Cão. Na recolha dos dados foi utilizado o projeto de Desenvolvimento das 

Capacidades Motoras na Escola – DECAMOTES, em dois momentos 

distintos, o pré teste e o pós teste. Com os resultados obtidos denota-se 

que a prática de atividade física, e dentro do contexto do estudo, através 

das aulas de educação física, tem um papel preponderante no 

desenvolvimento das capacidades motoras. Ao nível das diferentes 

capacidades verificou-se um desenvolvimento mais significativo ao nível 

dos testes Abdominais e Salto em Comprimento, havendo, no entanto mais 

de 50% dos alunos a melhorar nos restantes testes - Senta e Alcança, 

S.B.F (Suspensão de Braços Fletidos) e Vai Vem. De acordo com os 

objetivos propostos e os resultados analisados, concluiu-se que as aulas 

de educação física influenciam o desenvolvimento das capacidades 

motoras analisadas, pelo que torna-se necessário incentivar os 

adolescentes o hábito da prática de atividade física de forma prazerosa e 

consciente dos seus benefícios, para que se tornem adultos saudáveis e 

com qualidade de vida 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Motor, Educação Física, Capacidades motoras. 
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Abstract 

Abstract - The present study aimed to analyze the influence of physical 

education classes in the development of motor abilities of students. The 

sample consisted of 32 participants with ages between 13 and 16 years of 

EB 2,3 Diogo Cão school. In collecting data it was used the project 

Capacity Development in Motor at School - DECAMOTES, at two different 

times, the pretest and posttest. With the results obtained, it is denoted that 

the practice of physical activity, within the context of the study, through 

physical education classes, has a role in the development of motor skills. In 

terms of different capacities there has been a most significant development 

at the level of abdominal and long jump tests, having, however over 50% of 

students improve in the remaining Tests - Sit and Reach, SAF (Suspension 

Arms Flexed) and Yoyo Test. According to the proposed objectives and 

analyzed results, we conclude that the physical education classes influence 

the development of motor skills, so it is necessary to encourage young 

people to the habit of physical activity enjoyable and aware of its benefits 

form to become healthy adults and with quality of life. 

 

Keywords: Motor Development, Physical Education, Motor Abilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

A infância e a adolescência constituem-se como períodos críticos em relação aos 

aspetos motores, seja no que diz respeito a fatores biológicos ou culturais, sendo 

estes sensíveis à influência de fatores ambientais quer de natureza positiva ou 

negativa (Guedes, 1997 cit. por Redivo, 2010). Desta forma, o desenvolvimento motor 

sofre inúmeras influências do meio envolvente podendo sofrer alterações durante todo 

esse processo. 

Assim, a prática regular de atividade física apresenta diversos efeitos benéficos para o 

organismo, sendo assim recomendada como uma estratégia de promoção da saúde 

para a população (Bier & Junior, 2008).  

Considerando o contexto de urbanização, informatização e limitação de espaço 

vigente atualmente, a escola surge como um dos locais que possibilita liberdade de 

movimento e de exploração do corpo e do espaço, demarcando a importância da 

escola e principalmente das aulas de educação física no desenvolvimento motor nas 

crianças (Redivo, 2010).  

A escola surge assim como um dos locais com oferta de espaço adequado para o 

desenvolvimento motor, pelo que, enquanto meio educacional, deve proporcionar 

oportunidades de boa prática motora, pois esta é crucial no processo de 

desenvolvimento infantil (Candêa, Castro, Coiceiro, Garcia & Silva, 2011), devendo 

tornar-se num veículo de promoção de comportamentos e valores socialmente 

relevantes, como a prática de atividades físicas e desportivas (Costa, 2007).  

Segundo o National Association for Sport and Physical Education (2004 cit por 

Vasconcelos, 2009), as crianças “devem acumular pelo menos 60minutos diários de 

atividade física estruturada, participar todos os dias de uma ampla gama de exercícios 

voltados para o desenvolvimento e manutenção da saúde, bem estar e performance”. 

Desta forma, é necessário intervir e possibilitar um conjunto de atividades físicas que 

possibilitem a melhoria da aptidão física, elevando as capacidades físicas de um modo 

harmonioso de acordo com as necessidades dos jovens. Neste seguimento, torna-se 

crucial propiciar às crianças um contínuo de experiências motoras para que o cérebro 

crie mecanismos que serão utilizados posteriormente em atividades mais complexas 

pelo que as aulas de educação física devem conter brincadeiras ou jogos lúdicos que 

contemplem as diversas capacidades motoras.  
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Assim é importante referir que ao nível escolar, o desenvolvimento das capacidades 

motoras, é parte componente dos Programas Nacionais de Educação Física (Vargas, 

2011). 

As capacidades motoras são componentes do rendimento físico utilizadas para 

realizar os diversos movimentos durante a nossa vida, sendo estas a resistência, 

flexibilidade, força, agilidade e velocidade (Marques e Oliveira, 2001 cit por Araújo, 

Raiol & Raiol, 2010). 

Por resistência entende-se a capacidade de resistir à fadiga a que a execução das 

ações motoras durante um período mais ou menos longo inevitavelmente conduz, 

evitando que ela prejudique a qualidade dessa execução (Serra, 2001), já a 

flexibilidade é a qualidade física responsável pela execução voluntária de um 

movimento de amplitude angular máxima, por uma articulação ou conjunto de 

articulações, dentro dos limites morfológicos, sem o risco de provocar lesões (Dantas, 

1999 cit. por Taveira, 2010). A força muscular pode ser definida como a capacidade de 

gerar tensão através dos músculos esqueléticos contra uma determinada resistência 

(GUEDES e GUEDES, 2006 cit por Tesser, 2010). Segundo Barbanti (2003 cit por 

Tesser, 2010) a agilidade é a "capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros 

com mudanças de direção”. Por fim, a velocidade surge como a capacidade baseada 

na mobilidade dos processos do sistema neuromuscular bem como da capacidade de 

desenvolvimento da força muscular, com o intuito de completar ações motoras, sob 

determinadas condições, em menor tempo (WEINECK, 2005 cit por Tesser, 2010) 

A promoção do desenvolvimento das capacidades motoras facilita a inclusão dos 

indivíduos num estilo de vida mais ativo, bem como no processo de iniciação 

desportivo (Botti, Collet, Folle, Nascimento & Pelozin, 2009). 

Neste sentido, o presente estudo pretendeu analisar a possível influência das aulas de 

Educação física no desenvolvimento das capacidades motoras comparando os 

resultados obtidos aquando do pré teste com os do pós teste do projeto 

DECAMOTES.  
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METODOLOGIA 

Participantes 

A amostra foi constituída por um total de 32 participantes sendo 20 do sexo masculino 

e 12 do sexo feminino com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos da Escola 

E B 2,3 Diogo Cão, residentes no distrito de Vila Real. 

 

Instrumentos 

Mediante a utilização do projeto de Desenvolvimento das Capacidades Motoras na 

Escola – DECAMOTES, utilizaram-se os instrumentos na tabela abaixo descrita. 

Tabela 1 - Descrição dos Instrumentos utilizados 

Instrumentos Descrição 

Balança Utilizada para aferência do peso dos participantes; 

Fita Métrica (2) - Utilizada para observar a estatura dos 
participantes; 

- Utilizada para medir o comprimento do salto dos 
participantes; 

Rádio e CD de Cadências Utilizados para a sincronização dos percursos 
efetuados; 

Colchões Utilizados para uma maior segurança e conforto na 
realização dos Abdominais; 

Espaldar Utilizado para efetuar a Suspensão de Braços 
Fletidos; 

Cronometro Utilizado para contabilizar o tempo da Suspensão de 
Braços Fletidos; 

Caixa com Régua Utilizada para medir o nível de flexibilidade dos 
participantes 
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Procedimentos 

No que diz respeito à avaliação da Composição Corporal foram registadas duas 

componentes, a Estatura e Peso, de onde foi obtido o resultado referente ao Índice de 

Massa Corporal (I.M.C.).  

No que toca à Aptidão Muscular, esta foi avaliada através dos testes Senta e Alcança 

(S. Alcança), Abdominais, Salto em Comprimento (S. Comprimento) e Suspensão de 

Braços Fletidos (S. B. F.) com o intuito de aferir os resultados relativos à Flexibilidade 

e à Força muscular. A Aptidão Aeróbia foi avaliada através do teste do Vai Vem. 

 

Tratamento dos Dados 

No que respeita aos dados obtidos, estes foram tratados manualmente e registados 

numa folha de cálculo do programa Microsoft Office Excel 2007 e apresentados em 

valor absoluto para que a partir da sua análise sejam apresentados sob a forma de 

gráficos. 

 

RESULTADOS 

Os valores relativos ao pré e pós teste dos diversos parâmetros analisados no projeto 

DECAMOTES, podem ser analisados na tabela 1. 

 
Tabela 2: Valores do Pré e Pós Teste dos testes do projeto DECAMOTES  
 

Nº 
Atividades 

Físicas E.C. 

IMC Vaivém S.B.F. (s) Abdominais 
S. Comp. 

(m) 

Senta e 

Alcança 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

1  28,5 25,9 17 15 1 8 41 59 110 133 22 26 

2 X 18,6 17,9 8 16 3 6 0 3 103 113 9 16 

3  17,7 18,1 31 16 2 10 12 14 115 135 13 23 

4 X 19,2 18,4 28 37 34 11 35 39 133 161 20 17 

5 X 18,5 17,4 46 68 13 18 20 31 154 172 24 25 

6 X 17,3 16,0 55 56 45 32 49 31 160 172 12 19 

7  29,4 26,5 16 18 5 11 2 20 140 142 19 26 

8  32 32,8 17 14 5 1 1 7 117 140 22 26 
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9  22,9 21,8 13 15 4 9 19 20 139 163 16 34 

10 X 18 16,4 67 87 20 16 46 62 145 163 20 22 

11 X 23,5 21,9 38 42 20 19 55 76 163 167 17 20 

12  19,4 19,2 25 39 18 31 12 19 127 168 25 27 

13  28,6 26,2 13 10 7 15 35 33 130 151 12 24 

14 X 19,3 18,3 24 36 14 26 5 13 98 128 22 23 

15  20 18,0 20 17 8 9 2 18 106 116 18 22 

16 X 18,9 16,9 64 60 16 20 21 40 157 178 13 12 

17  23,6 23,0 15 17 8 3 16 23 139 140 20 16 

18 X 19,4 16,7 64 74 13 18 40 48 166 191 19 12 

19 X 21,5 21,1 38 34 8 5 9 71 156 157 25 28 

20  23,1 23,5 32 19 7 11 18 52 159 148 33 33 

21 X 17 15,8 63 69 60 23 44 52 202 206 26 22 

22 X 24,9 21,9 47 50 16 35 22 46 163 182 25 20 

23  21,8 20,3 24 18 5 8 12 23 106 121 35 34 

24 X 17,6 17,4 51 72 9 19 39 50 176 186 10 7 

25  20,7 20,8 42 27 5 6 2 15 130 109 20 16 

26  31,2 29,6 13 11 2 1 6 18 85 96 25 13 

27  22,5 21,8 84 87 34 45 47 43 186 187 25 27 

28  18,5 18,6 25 21 9 6 7 17 106 131 17 16 

29  28,3 27,0 26 30 8 11 9 25 144 158 16 22 

30  38,2 34,6 8 9 1 1 26 32 105 116 30 24 

31  21,5 23,4 43 44 13 17 12 40 194 209 33 32 

32  22,3 22,2 26 25 2 1 33 54 116 141 34 27 

 

 

Mediante a análise dos resultados obtidos verificou-se que existe uma melhoria 

significativa nos valores do pós teste em todos os testes analisados. No que diz 

respeito ao Vai Vem surgiu uma subida dos valores do pós teste em 19 participantes. 

No que concerne à S. B. F. os valores obtidos no segundo momento de avaliação 

foram superiores em 20 participantes. As melhorias mais significativas surgiram nos 
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Abdominais e no Salto em Comprimento onde se averiguou uma subida em 29 e 30 

participantes, respetivamente. Por fim, no teste de Senta e Alcança, 17 participantes 

evidenciaram uma subida dos valores do pós teste, contrariamente aos restantes 15 

participantes. 

 

Gráfico 1 - Desempenho dos Participantes 

Considerando os dados obtidos, evidenciou-se uma melhoria de 59,4% ao nível do Vai 

Vem, 62,5% na S.B.F., 90,6% nos Abdominais, 93,8% no Salto em Comprimento e 

53,1% no Senta em Alcança. 

DISCUSSÃO 

 

Considerando os resultados, pode sugerir-se que as aulas de educação física 

promovem o desenvolvimento das capacidades motoras na faixa etária analisada.  

Os resultados relativos aos testes Abdominais, S.B.F e Salto em Comprimento 

denotaram as melhorias ao nível da Força muscular, sendo estas as mais 

significativas, tal como refere Filho, Gonelli e Pellegrinotti, (2011) num estudo cujo 

objetivo foi analisar a antropometria e capacidades neuromusculares de alunos duma 

escola de Guarulhos, tendo uma das conclusões dessa investigação sido que no 

ambiente escolar, a prática de desportos específicos ou atividade física generalizada 

contribuem para o desenvolvimento das capacidades da flexibilidade (analisada 

através do teste senta e alcança), dos Abdominais e da Força dos membros inferiores 

(estudada através do teste salto em comprimento). 
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Ainda neste seguimento, Vargas (2011) refere que as condições materiais das escolas 

servem para que o professor de forma planeada e organizada possa desenvolver a 

capacidade motora da força bem como as restantes capacidades.  

No que diz respeito ao teste Senta e Alcança, a evolução dos alunos foi ligeiramente 

significativa, sendo, no entanto, a capacidade motora com menor grau de 

desenvolvimento. Tal como refere ACHOUR e JÚNIOR (1996 cit por Guerra & 

Rassilan, 2006) os indivíduos mais ativos ao nível da prática de atividade física 

normalmente mostram-se mais flexíveis do que os indivíduos menos ativos. 

No entanto, pela análise da tabela 1, pode verificar-se que na totalidade dos 13 alunos 

que praticam atividades físicas extra curriculares, 6 tiveram um melhor desempenho 

no pré teste com declínio dos valores na avaliação final, aspeto que pode ir de 

encontro à averiguação de Pollock & Wilmore (1993 cit. por Guerra & Rassilan, 2006) 

que diz que mesmo nos indivíduos considerados ativos, os níveis de flexibilidade 

podem ser bastante reduzidos caso não realizem atividades físicas que envolvam a 

extensão total dos segmentos. 

No que respeita à avaliação da resistência aeróbia, decorrente dos valores do teste 

Vai Vem, os resultados do pós teste foram superiores evidenciando-se um aumento 

significativo na maioria dos participantes. 

Carvalho, Farias, Gonçalves & Guerra-Júnior (2010), demonstraram num estudo que o 

grupo de caso, submetido a atividades físicas direcionadas para a resistência aeróbia 

e as restantes capacidades motoras nas aulas de Educação Física, obteve 

superioridade sobre o grupo de controlo nas variáveis de resistência muscular e 

aeróbia. Torna-se importante salientar que dos 19 alunos cujo desempenho melhorou, 

11 praticam atividade física fora do contexto escolar, aspeto que pode ter contribuído 

para os valores obtidos.  
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com os objetivos propostos e os resultados encontrados na presente 

investigação, as seguintes conclusões foram elaboradas. 

As aulas de educação física influenciam o desenvolvimento das capacidades motoras, 

nomeadamente a força muscular, a resistência aeróbia e a flexibilidade.  

No entanto, os resultados obtidos denotaram que o desenvolvimento das capacidades 

motoras nesta faixa etária não ocorre de forma totalmente homogénea pois tal como 

se observou a maioria das crianças melhoraram o seu desempenho, no entanto 

algumas mantiveram ou pioraram os resultados. Sendo uma fase de desenvolvimento 

tão importante torna-se relevante priorizar a prática de aulas de educação física bem 

orientadas e direcionadas para a especificidade dos alunos. 

Neste seguimento, os profissionais de Educação Física devem possuir conhecimentos 

com bases científicas para terem condições de ministrar aulas com qualidade e 

competência, respeitando a individualidade biopsicossocial de seus alunos, 

propiciando um ambiente saudável e descontraído, onde os alunos se expressem 

livremente através das práticas corporais, sejam elas lúdicas ou competitivas 

(Evangelista, 2005). 

Mediante esta perspetiva, as aulas de Educação Física surgem como espaços 

propícios para a vivência de experiências desportivas, permitindo às crianças 

aperfeiçoarem as suas capacidades motoras e assimilarem as contribuições da 

atividade física para uma vida saudável (Botti, Collet, Folle, Nascimento e Pelozin, 

2009), não podendo nunca descurar-se o fato de que a escola para muitas crianças e 

jovens é a única possibilidade de terem acesso às práticas desportivas (Mota, 1992 cit 

por Moreira, 2006). 

Considerando todos os benefícios da atividade física, torna-se necessário incentivar os 

adolescentes o hábito da prática de atividade física de forma prazerosa e consciente 

dos seus benefícios, para que se tornem adultos saudáveis e com qualidade de vida.  
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Todo o Dossier de Estágio foi gravado num CD e entregue à Orientadora 

de Estágio 
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