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Resumo 

 

O Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, promove um complemento à 

formação do Mestrado, através de uma prática docente orientada e supervisionada 

efetuada numa escola pública, sendo este estágio o terminar da formação académica. 

O presente relatório final de estágio assume-se com requisito para a conclusão 

do Estágio Pedagógico e visa relatar a experiência resultante da lecionação da 

disciplina de Educação Física ao longo de um ano letivo a duas turmas do 3º Ciclo de 

ensino.  

O presente Relatório expõe todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo 

estando estruturado em dois capítulos, um de descrição e reflexão e um último 

referente a um artigo científico elaborado ao longo do ano referente à influência do 

contexto escolar para o desenvolvimento das capacidades motoras dos alunos. 

O primeiro capítulo, descritivo, engloba as expetativas iniciais em relação ao 

estágio pedagógico, descrição das atividades levadas a cabo ao nível do 

planeamento, realização e avaliação, a justificação das opções tomadas e ainda os 

conhecimentos adquiridos ao longo deste processo pedagógico. Nesta fase também 

foi realizada uma breve descrição da componente ético-profissional. 

Ainda no primeiro capítulo procuramos refletir sobre as aprendizagens 

efetuadas ao longo do ano, o compromisso com as aprendizagens dos alunos, a 

importância do trabalho individual e de grupo, a capacidade iniciativa e 

responsabilidade, as dificuldades sentidas e as formas de resolução, assim como o 

impacto do estágio na realidade do contexto escolar, prática pedagógica 

supervisionada, a diferenciação pedagógica e as conclusões referentes à formação 

inicial e as necessidades de formação contínua. 

No segundo e último capítulo expomos um trabalho realizado durante o ano 

letivo, intitulado “A influência do contexto escolar no desenvolvimento das capacidades 

motoras em adolescentes dos 12 aos 15 anos” apresentado em espaço público no “IV 

A escola hoje”. 

Em jeito de conclusão, este documento relata toda a experiência pessoal e 

profissional adquirida durante todo o ano de estágio. 

 

Palavras-chave: Estágio Pedagógico, Educação Física, Descrição, Reflexão. 
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Abstract 

 

The Master degree in Teaching Physical Education in basic and secondary 

education from Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, promotes a complement 

to the formation of the master’s degree, through a teaching practice oriented and 

supervised, performed in a public school, being this stage the end of the academic 

training. 

This final stage report assumes to be required to complete the Pedagogical 

stage and aims to report the teaching experience of Physical Education over a school 

year to two classes of the third cycle. 

The present report exposes all the work developed throughout the school year, 

being organized in two chapters; one made of description and reflection and the other 

one referring to an elaborate scientific article through the year, relative to the influence 

of the school context for the development of motor abilities of students. 

The first chapter involves the initial expectations regarding the Teaching 

Training, description of the activities undertaken to the planning level, implementation 

and evaluation, the justification of the choices made and also the knowledge gained 

through this learning process. In this phase was also realized a brief description of the 

ethical- professional component. 

Still in the first chapter we try to reflect about the learning made throughout the 

year, the commitment to the student learning, the importance of the individual and 

group work, the initiative and responsibility capacity, the difficulties experienced and 

the forms of resolution, 

As the stage impact in the reality of school context, supervised teaching practice, 

pedagogical differentiation and the conclusions referring to the initial formation and the 

needs of a continuous formation. 

              In the second and final chapter we expose a work made during the school 

year, entitled « The influence of the school context in the development of motor skills in 

adolescents from the ages of 12 to 15 years» presented in public space called « IV the 

School Today». 

             In conclusion, this paper reports all the personal and professional experience 

acquired through the internship year. 

 

Keywords: Teacher Training, Physical Education, Description, Reflection. 
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Introdução 

A elaboração do presente relatório assume-se como um dos requisitos 

principais para a conclusão do Estágio Pedagógico, disciplina de 2º ano do Mestrado 

em Ensino da Educação Física nos Ensino Básicos e Secundário (MEEFEBS), da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O Estágio Pedagógico representa então o terminar de uma formação 

académica, durante a qual adquirimos conhecimentos importantes para a nova fase da 

da vida. Marca a passagem do estatuto de aluno para o de professor, mas, mais do 

que isso, possibilita a atuação prática, de uma forma progressiva e acompanhada na 

área de formação, isto é, representa um ponto de viragem de uma formação quase 

exclusivamente teórica, para uma outra, de contactos práticos onde nos confrontamos 

com as dificuldades inerentes a qualquer processo de ensino e aprendizagem em 

contexto escola. 

No segundo e último ano de conclusão do MEEFEBS, os regulamentos ditam 

que cada estagiário deve efetuar uma descrição / reflexão do seu Estágio Pedagógico. 

Nesse sentido, este relatório relata a exposição crítica e cuidadosa de todo o 

processo de formação durante este ano de estágio, abordando sucintamente, mas de 

forma absoluta, sempre em convergência como o Dossier de Estágio, todo o trabalho 

desenvolvido enquanto professor estagiário de Educação Física. 

Este relatório funciona então como reflexo da experiência adquirida depois de 

uma ano letivo de lecionação, através de um balanço descritivo e reflexivo das ações e 

decisões por nós tomadas.  

Neste documento procuramos dar notoriedade aos processos desencadeados 

e que promovem o valor educativo da atividade física pedagogicamente 

supervisionada, para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e sócio afetivo dos 

alunos do 8ºC e 9ºB no ano letivo 2012/2013. 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Descrição e Reflexão do Estágio Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



Relatório Final de Estágio Pedagógico – Daniel Fernandes 

5 
 

1. Expetativas Iniciais 

Quando somos confrontados com algo de novo, surgem as inseguranças, 

receios, mas principalmente a vontade de vencer e de ultrapassar todas as 

dificuldades inerentes ao novo desafio. Não é novidade para ninguém que quando se 

inicia uma nova atividade, o mais natural é sentir-se ansioso, expectante. Sendo esta a 

minha primeira experiência como docente surgiu em mim um conjunto de sensações. 

Sabia que me esperava um ano cheio de trabalho, mas sabia também que, 

com maior ou menor dificuldade, com a ajuda dos meus colegas de grupo e com o 

apoio dos meus orientadores, tudo correria pelo melhor. O que mais me preocupava 

era o facto de ter chegado a minha vez de estar do outro lado, assumindo um novo 

papel depois de tantos anos como aluno e ter de lidar, pela primeira vez, com 

adolescentes com as mais variadíssimas personalidades e condições sociais. 

Iniciei o ano letivo de 2012/2013 com a ideia de que o Estágio Pedagógico se 

caracterizava por um ano de trabalho árduo e de contrariedades, fruto da inexperiência 

mas, ao mesmo tempo, com consciência que seria a etapa mais marcante da minha 

formação, quer a nível académico, quer a nível pessoal. 

Assim, as expetativas que possuía em relação ao Estágio Pedagógico 

aumentavam à medida que se aproximava o seu início. Apesar de ser por natureza 

uma pessoa confiante, o meu maior receio prendia-se com a possibilidade de 

encontrar alunos com comportamentos menos adequados, que prejudicassem o 

processo de ensino – aprendizagem. 

Objetivando as minhas expetativas, esperava em relação ao estágio: 

 

 Adquirir novas competências a nível da planificação, controlo da turma, 

avaliação; 

 Adquirir conhecimentos na construção de exercícios nas modalidades 

lecionadas, usando por vezes conhecimentos teóricos já adquiridos; 

 Conseguir estabelecer um planeamento que corresponda o mais possível às 

necessidades da turma, contribuindo para a sua evolução; 

 Adotar estratégias de ensino adequadas às necessidades da turma e também 

à faixa etária da mesma; 

 Criar situações que permitam responder aos vários níveis existentes na turma, 

motivando os alunos para a prática; 

 Perceber a dinâmica interna da escola e as tarefas adjacentes ao cargo de 

professor de Educação Física; 
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 Disponibilidade da orientadora da escola, os seus ensinamentos bem como a 

sua ajuda nos momentos mais difíceis; 

 Valorizar a partilha dos diferentes saberes e experiências entre os colegas do 

núcleo; 

 Criar com os auxiliares de ação educativa, um bom relacionamento e ter a sua 

colaboração nas tarefas, fornecendo atempadamente todos os recursos 

materiais essenciais para o processo ensino aprendizagem 

 

De uma forma global, esperava evoluir gradualmente enquanto Professor nas 

mais diversas competências, tais como, a conceção, realização e avaliação, bem 

como, sentir-me parte integrante de um processo de formação na Escola enquanto 

Professor de Educação Física, processo esse que não se limita apenas à lecionação 

das aulas e a sua envolvência, mas também comporta todas as atividades extra-aulas 

que digam respeito ao cargo. 

Assim sendo, esperava concretizar positivamente as expetativas que criei: ser 

um estagiário competente e responsável, transmitindo aos alunos, de forma coerente e 

segura, não só os conteúdos programados para a sua formação escolar, mas também 

um conjunto de valores que possibilitassem a formação enquanto cidadãos 

responsáveis. 

Acima de tudo, esperava crescer. Crescer a nível profissional e pessoal, com a 

certeza de que este seria um processo singular em toda a minha formação. Desde 

cedo me consciencializei de toda a responsabilidade e competências necessárias ao 

meu desempenho durante todo este ano de estágio. 

 

2. Realidade encontrada 

2.1. A escola 

Desde o primeiro dia, a Orientadora de Estágio desempenhou sempre um 

“papel” ativo na nossa integração na escola. Reunimos antes de iniciarmos o ano 

letivo onde ela nos deu a conhecer a escola, professores e auxiliares de educação, 

bem como todos os espaços físicos disponíveis para a lecionação das aulas de 

educação física. 

Para a realização destas mesmas aulas, e demais atividades a escola oferece, 

boas condições, quer ao nível de material, quer ao nível das suas infraestruturas. 
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2.2. Orientadora da escola 

A Orientadora de Estágio, constituiu para os professores estagiários, uma peça 

fulcral para o desenvolvimento e sucesso do trabalho em curso. A sua experiência, a 

prontidão em auxiliar-nos e a forma como nos acompanhava foram sem dúvida de 

uma utilidade extrema para a nossa evolução. 

Na verdade, mostrou-se ao longo de todo o ano letivo, uma pessoa amiga, 

acessível, sempre pronta a ajudar. Todas as suas recomendações propostas bem 

como todos os seus ensinamentos foram sempre absorvidos de modo a engrandecer 

o meu crescimento na prática educativa. Demonstrou ser uma professora bastante 

experiente, sendo de salientar a sua capacidade de compreensão e flexibilidade nas 

decisões por mim tomadas e liderança de forma agradável e respeitadora. 

2.3. Núcleo de estágio 

Este núcleo de estágio demonstrou uma grande dinâmica, solidariedade e 

repartição equitativa de trabalho nas atividades a que se propôs realizar em conjunto 

ao longo do ano letivo. Também no que se refere ao relacionamento, conseguimos ao 

longo do ano consolidar uma amizade já existente o que consequentemente ajudou e 

facilitou a elaboração de diversas tarefas em conjunto para a escola e respetiva 

comunidade escolar. 

2.4. Grupo de Educação Física 

O Grupo de Educação Física do Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão é 

constituído por oito professores e por três estagiários. Embora sendo estagiário, 

participei regularmente nas reuniões de grupo o que facilitou a minha integração no 

seio dos restantes professores da área. O hábito criado neste estabelecimento de 

ensino, com a presença dos grupos de estagiários, fomenta, na minha opinião, para 

além da integração, novas dinâmicas de trabalho e partilha de ideias. O acolhimento, 

entreajuda e disponibilidade de alguns professores em ceder o espaço revelaram-se 

importantes para o meu crescimento relacional e profissional. Posso assim concluir 

que a minha integração no meio escolar foi consistente e tranquila sempre envolvido e 

rodeado de pessoas de ótimo trato, com quem rapidamente conquistei confiança e 

respeito. 
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3. Descrição da atividade desenvolvida e justificação das ações tomadas. 

A realização do Estágio Pedagógico, tem como objetivo complementar a 

formação académica, integrando os Estagiários num contexto único de formação e 

acompanhamento, que enriquecerá a prática profissional futura pois estes realizam 

inúmeras tarefas intrínsecas à carreira docente, que não se estanca com a lecionação 

das aulas. Desse modo para realizar um ensino de qualidade, é decisivo a 

familiarização com os conteúdos de ensino, o contexto onde este vai decorrer e os 

alunos. Relativamente as atividades realizadas ao longo do Estágio Pedagógico passo 

a descrever os procedimentos adotados a nível do planeamento, realização, avaliação 

e componente ético – profissional do processo de ensino. De realçar que, todas as 

atividades desenvolvidas foram supervisionadas pela Orientadora de Estágio, tendo 

assumido um contributo importante na aquisição de competências por parte do 

Estagiário. 

3.1. Planeamento 

O planeamento é uma das tarefas mais rigorosas com que o Estagiário se 

depara, na medida em que a essência do ensino não permite que as ações 

pedagógicas sejam planificadas separadamente aula após aula partindo de excertos 

de processos de aquisição de conhecimento, habilidades e capacidades. Segundo 

Carvalho et al. (2011) o planeamento é um importante aliado ao trabalho do professor 

e deve ser tratado como um processo primordial, pois é um método aplicado para a 

intervenção profissional, ou seja, o profissional deve investigar e analisar a realidade 

para assim propor uma intervenção eficaz.  

Neste meio deve-se privilegiar a elaboração de um plano total, integral e 

ajustado na intervenção educativa para um grande intervalo de tempo. Nesse sentido 

realizemos todo este processo com recurso a vários documentos imprescindíveis ao 

desenvolvimento pedagógico ao longo da concretização da atividade letiva da 

disciplina. Estes documentos foram: plano anual, as unidades didáticas das 

modalidades a lecionar ao longo do ano letivo e os planos de aula. 

3.1.1. Plano Anual 

O plano anual é um documento primordial caraterizado por ser um guia 

orientador que permite ao professor usufruir de um conjunto de informações que 

permitam um bom desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. Tal 

importância foi reconhecida por Galamba (2010) tanto na sua conceção como na sua 
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utilização durante o processo ensino aprendizagem por se tratar de um guia 

orientador. Uma vez que o plano anual já se encontrava elaborado no momento da 

minha chegada à escola, a planificação e a distribuição temporal e espacial das 

Unidades Didáticas ficou à nossa responsabilidade com a participação direta da 

Professora Orientadora. Esta planificação teve em consideração os espaços 

disponíveis na escola e as modalidades a abordar em cada ciclo de ensino, regendo-

se por um mapa de rotação de espaços o que definiu a modalidade a abordar em 

função do espaço disponível. 

3.1.2. Unidades Didáticas 

“A Unidade Didática é um documento sobre uma determinada 

modalidade/matéria que contempla informações, estratégias e metodologias que 

possam de algum modo a facilitar o trabalho do professor na lecionação dessa mesma 

modalidade/matéria. A Unidade Didática depois de construída deve, ser um 

documento de auxílio para o professor onde esteja contemplada a informação 

necessária para que o processo de ensino-aprendizagem se torne mais eficaz, 

possuindo sistemas de avaliação, regras de jogo, funções didáticas, estilos de ensino, 

componentes críticas, progressões pedagógicas, objetivos gerais e específicos para a 

turma” Galamba (2010).  

 A escolha das Unidades Didáticas (UD) a lecionar bem como a sua ordem de 

lecionamento encontrava-se já definido pelo departamento de Educação Física da 

escola quando iniciei o estágio. Desse modo ficou definido que a UD de atletismo seria 

dada pela Professora Orientadora sendo a lecionação das restantes (voleibol, 

ginástica, basquetebol, andebol e futsal) da minha responsabilidade. 

No planeamento das UD tivemos a preocupação de estipular, sempre em 

concordância com o programa de Educação Física do ensino básico e plano anual do 

grupo de Educação Física, um conjunto de objetivos nos domínios psicomotor, sócio-

afetivo e cognitivo de modo a favorecer um desenvolvimento multilateral do aluno e da 

sua personalidade. Em cada UD a realização da avaliação diagnóstica foi o ponto de 

partida para a concretização final da mesma respeitando uma aprendizagem gradual e 

sequencial relativamente aos conteúdos. O período destinado a cada UD ficou definido 

no início do ano através do plano anual o que possibilitou uma distribuição equitativa 

do tempo destinado a cada uma. 

Apesar de exaustivo, a elaboração destes documentos revelou-se 

imprescindível no momento da lecionação das aulas pois neles constava informação 
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relevante da modalidade em questão e foram individualizadas por turma e ano de 

escolaridade. 

No final de cada UD foi realizado um balanço reflexivo de modo a reter a 

informação daquilo que correu positivo ou negativamente, possibilitando dessa 

maneira o enriquecimento profissional. 

3.1.3. Planos de Aula 

O plano de aula é algo que deve servir de orientação para o professor, mas ao 

mesmo tempo deve facilmente ser percetível para que outro docente o possa pôr em 

prática, é o culminar fundamental da orientação do processo ensino – aprendizagem e 

deve seguir uma lógica pedagógica (…)” (Cavaleiro, 2012). 

A elaboração dos planos de aula foi o último passo a delinear no planeamento. 

Procuremosi ao longo do ano adequá-los às reais capacidades dos alunos sem nunca 

descurar os objetivos exigidos nas unidades didáticas. Após a perceção do nível dos 

alunos através das avaliações diagnósticas tivemos a preocupação de planificar 

exercícios com diferentes níveis de dificuldade respeitando as progressões 

pedagógicas e o grau crescente de complexidade. Relativamente à estrutura do plano 

de aula, adotemos sempre o mesmo modelo que se encontrava dividido em três 

partes, contendo estruturas organizativas tais como, objetivo específico, objetivos 

operacionais com contexto e critérios de êxito, descrição e esquematização dos 

exercícios e os tempos destinados. No final de cada aula complementemos o respetivo 

plano com um balanço crítico em que avaliava o modo como tinha decorrido a aula e o 

que deveria melhorar para aulas futuras. 

3.2. Intervenção Pedagógica 

A qualidade da intervenção pedagógica é, quanto a mim, umas das 

características essenciais intrínsecas à função docente, para que o processo ensino 

aprendizagem seja efetivamente um sucesso junto dos alunos. Dado a sua 

complexidade e importância, este ponto representou o maior desafio ao longo do ano 

de estágio. 

As aulas das minhas turmas tiveram a sua consecução em dois blocos 

semanais, um de 90 minutos e um segundo de apenas 45 minutos. De referir que 

ambas as turmas são heterogéneas quanto à sua constituição por sexo e níveis de 

aptidão. No capítulo da instrução, relativamente à informação inicial, iniciemos todas 

as aulas revendo os conteúdos abordados em aulas anteriores interligando-os com os 
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objetivos previstos para cada aula sempre com os alunos devidamente organizados e 

as regras de segurança. 

Ao longo das instruções tivemos sempre a preocupação de transmitir de forma 

clara, sucinta e objetiva a informação essencial, adequando a linguagem à faixa etária 

da turma. Juntamente com esta comunicação ajustada, procuremos demonstrar todos 

os exercícios e aspetos técnicos recorrendo na maioria das vezes a alunos. No 

desenrolar dos exercícios procuremos que as minhas intervenções fossem dinâmicas, 

oportunas e que não parassem ou quebrassem o ritmo ou execução dos referidos 

exercícios Nem todas as aulas correram da forma pretendida, havendo aspetos a 

aperfeiçoar. Na instrução final, esclarecemos as dúvidas existentes, revendo através 

do questionamento as componentes críticas dos conteúdos lecionados, os erros mais 

comuns e empenhemo-nos em motivar os alunos para a aula seguinte. 

Ao longo de toda a minha formação conseguimos reter várias situações que 

nos prepararam para conseguir conduzir a aula de modo ajustado, daí sentirmo-nos 

mais à vontade no parâmetro da condução da aula. Durante as aulas a nossa 

preocupação recaiu na colocação e circulação correta e eficaz no espaço da aula de 

modo a estar constantemente atento às dificuldades e comportamentos desviantes 

dos alunos. 

Relativamente aos feedbacks, deparemo-nos com algumas dificuldades, 

contudo ao longo do ano fui evoluindo, tanto na frequência como na pertinência dos 

mesmos, muito por mérito da minha orientadora que me foi ajudando. Tentamos 

intervir de uma forma positiva, usando maioritariamente feedbacks verbais, com 

correções pontuais, com a preocupação de fechar os ciclos de feedbacks. 

No que concerne à organização/ gestão da aula tivemos sempre a 

preocupação de tudo fazer de modo a exponenciar o tempo de empenhamento motor 

dos alunos. Marcar as presenças fora da aula, montar o material antes da chegada 

dos alunos bem como organizar os grupos, antecipadamente em casa ou antes das 

sessões foram estratégias utilizadas constantemente ao longo do ano letivo. Por fim, a 

planificação dos exercícios foi ponderada para que a sessão tivesse uma sequência 

dinâmica, permitindo transições e organizações ajustadas sem grande perda de 

tempo. 

Quanto ao clima e disciplina esforcemo-nos para criar um clima propício à 

aprendizagem. Procuremos ao longo do ano, conceber o equilíbrio que permitisse que 

a relação entre professor e alunos fosse pautada pelo respeito e bom comportamento. 

Como é habitual acontecer nestas faixas etárias, existiram alguns comportamentos 

desviantes, menos corretos que foram contudo, prontamente resolvidos com a 

repreensão verbal. O facto da professora orientadora ter lecionado a primeira unidade 
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didática do ano letivo, permitiu-nos conhecer as turmas e os comportamentos dos 

alunos antes de começar a lecionar as restantes unidade didáticas. 

Por último, ao longo do ano fomos confrontados com vários ajustamentos 

provenientes de atividades e testes, que de forma direta interferiram com as 

planificações elaboradas e que acabaram por provocar ajustes. Estes ajustes 

aconteceram nas aulas devido ao facto do número de alunos a fazer a aula prática ser 

reduzido e alguns aspetos teriam que ser alterados, ou porque o exercício não estava 

a surtir o devido resultado e tinha que ser modificado. Contudo, e uma vez que todas 

as aulas foram pensadas e elaboradas minuciosamente, sempre que estes 

constrangimentos surgiram, adaptemo-nos rapidamente às circunstâncias, recorrendo 

a novas estratégias que me permitiram simples e rápidos reajustamentos. Adotemos 

também uma postura reflexiva aula após aula para garantir a qualidade do ensino 

prestado e um processo em crescimento. 

3.3. Avaliação 

De acordo com Darido et al. (cit por Santos et al. 2013) avaliar é um processo 

essencial na prática docente, pois fornece elementos fundamentais para o 

desenvolvimento de uma ação pedagógica qualificada, o qual permite um reflexão 

contínua das suas ações, no que se refere à escolha de competências, objetivos, 

conteúdos e procedimentos. Estes autores defendem ainda que a avaliação nas aulas 

de Educação Física, desenvolvida pelos estagiários é fulcral para a sua formação 

profissional pois promove a vivência, análise e a reflexão acerca do funcionamento da 

prática docente. 

Considero que a avaliação tem uma grande importância nas matérias 

lecionadas, pois é um instrumento que reflete todo o trabalho desenvolvido pelo 

professor no processo ensino aprendizagem e o empenho do aluno ao longo das mais 

diversas unidades didáticas. Através dela é acompanhada a evolução do aluno, 

tentando identificar o que já foi aprendido e o que está a levantar dificuldades, 

procurando possíveis soluções para os problemas. 

Assim, o processo avaliativo dos alunos foi efetuado em três momentos 

distintos: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa de acordo 

com os domínios psicomotor, cognitivo e afetivo. 

 

Avaliação Diagnóstica: A avaliação diagnóstica foi realizada na 1ª aula 

referente a cada modalidade, de forma a poder averiguar se os alunos possuíam 

conhecimentos e aptidões para se poder iniciar novas aprendizagens. A escolha dos 



Relatório Final de Estágio Pedagógico – Daniel Fernandes 

13 
 

critérios de avaliação foi efetuada pelo Professor Estagiário, tendo por base as 

orientações da Orientadora fundamentadas no programa de Educação Física para o 3º 

ciclo e os resultados registados numa grelha criada para o efeito. 

Através desta avaliação, foram aferidos os diferentes grupos de nível 

existentes na turma, bem como os conteúdos onde os alunos apresentaram maiores 

dificuldades. Foi possível planear as aulas em função destes pressupostos, o que 

possibilitou adequar as formas de trabalho para alcançar os objetivos a curto e longo 

prazo. 

 

Avaliação Formativa: Este tipo de avaliação esteve presente ao longo do 

processo de ensino das Unidades Didáticas, sendo para tal, efetuado no final de todas 

as aulas, o registo descritivo correspondente. Desse modo conseguimos determinar a 

posição de cada aluno ao longo da unidade de ensino, no sentido de identificar 

dificuldades e de lhes dar a devida solução. Para além do domínio psicomotor, durante 

as aulas foram avaliados de forma contínua aspetos relativos ao empenho/ interesse 

dos alunos, assiduidade/ pontualidade e comportamento/ disciplina (domínio sócio 

afetivo). Foram ainda avaliados, no que concerne à competência do conhecimento, o 

reconhecimento das regras de segurança, das regras da modalidade, das 

componentes críticas dos vários conteúdos, por meio de questões colocadas no 

decurso das aulas. 

A observação direta dos comportamentos dos alunos durante as aulas foi a 

estratégia utilizada. 

 

Avaliação Sumativa: A avaliação sumativa procura achar a informação que 

permita atribuir uma classificação aos alunos no final de cada unidade didática e 

verificar se os objetivos inicialmente propostos foram ou não alcançados, se houve 

evolução nos conhecimentos, capacidades e atitudes tendo como referência os 

objetivos terminais de ano de escolaridade. Tal como a avaliação formativa, este tipo 

de avaliação é relevante para o professor, uma vez que se este fizer uma reflexão 

crítica, poderá ver o que de melhor e pior se verificou no processo ensino – 

aprendizagem. 

A avaliação sumativa teve lugar no final das unidades didáticas, geralmente, na 

última aula, sendo elaborada por exercícios similares àqueles realizados na avaliação 

diagnóstica. Avaliado o desempenho motor dos alunos através da observação direta, 

os resultados foram registados numa grelha.  

Os resultados do domínio cognitivo foram complementados com a realização 

de um teste teórico por período. 
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Os alunos detentores de atestados médicos realizaram relatórios de aula que 

solicitei durante as mesmas. Nos casos de atestado médico permanente, os alunos 

realizaram trabalhos específicos referentes às modalidades lecionadas e a importância 

do teste foi mais significativa comparativamente aos outros alunos, isto é, a cotação 

atribuída foi de 75%. 

Esta avaliação teve no final do ano, a principal função de determinar a retenção 

ou transição do aluno na disciplina. 

3.4. Componente Ético-profissional 

A ética e o profissionalismo são, em qualquer área, pilares essenciais para o 

sucesso de qualquer trabalhador, desse modo, o professor deve possuir um conjunto 

de competências básicas que permitam um trabalho sério e eficaz na área que 

leciona. 

Relativamente à minha atitude ético – profissional considero que tivemos um 

comportamento satisfatório, mantendo uma atitude responsável e respeitadora com 

toda a comunidade escolar, demonstremos total disponibilidade para os mesmos e 

fomos suficientemente autocríticos no trabalho, avaliando-o, procurando sempre a 

evolução e soluções credíveis para a resolução dos problemas. 

No contexto prático, ao longo do ano letivo tivemos uma preocupação 

constante na igualdade de oportunidades motivando os alunos com recurso a 

exercícios inovadores, pouco repetitivos e atraentes, privilegiando assim a criatividade 

das práticas pedagógicas. 

Durante o estágio tratemos com respeito todos os intervenientes e fizemos 

questão que me fossem reconhecidos os valores de seriedade, honestidade e justiça, 

bem presentes nas minhas tomadas de decisão e advertências aos alunos. 

A entreajuda e o espírito de partilha também foram verificados e fomentados 

durante este estágio nas mais diversas atividades, onde promovemos colaboração de 

pares para a obtenção de melhores resultados Associada a estes também incutimos 

liberdade aos meus alunos a nível de pensamentos e atitudes. 

Outra preocupação constante no nosso trabalho foi o rigor científico que se 

encontra patente em todos os documentos que elaboremos e também na procura 

constante de novas informações para complementar a nossa bagagem de 

conhecimentos. 

A escola, bem como os padrões culturais existentes nela exerceram alguma 

pressão sobre nós no capítulo da ética profissional, porém, foi fácil respeitar o que nós 

era exigido, conseguindo manter os meus valores individuais e coletivos intactos. 
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Ao longo do ano letivo tivemos a preocupação de ser assíduos e pontuais nos 

compromissos assumidos por nós, bem como dedicarmo-nos plenamente a todas as 

tarefas a nós destinadas, promovendo uma relação saudável com todos os elementos 

da comunidade escolar. 

3.5. Conhecimentos adquiridos 

No decorrer deste último ano de formação realizemos uma abordagem 

criteriosa e rigorosa dos conteúdos planificados que teríamos de lecionar. 

Para isso realizemos uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de adquirirmos 

um amplo conjunto de conhecimentos específicos e generalizados que nos permitiriam 

aplicar métodos e estratégias adequadas ao contexto. 

Atualmente a capacidade de abordagem dos conteúdos é bastante superior 

àquela que possuía no início do estágio, e para isso, muito contribuiu a necessidade 

de procura constante de novos conhecimentos de modo a ultrapassar as dificuldades. 

Estas dificuldades foram vencidas através da minha vontade de trabalhar e do 

estímulo, do desafio e reforço positivo ministrado pela Orientadora.  

Temos consciência de que a aquisição constante de novos e atuais 

conhecimentos, aumentou bastante a qualidade da nossa prestação como professor 

estagiário. 

 

4. Reflexão do estágio pedagógico 

4.1. Aprendizagem realizada 

O professor durante a sua carreira, deve assumir uma postura ativa na 

aquisição de novos conhecimentos de modo a alargar e atualizar o seu processo de 

formação. De acordo com Miranda, (cit por Krug et al, 2010) o estágio, nos cursos de 

formação de professores é um momento único em que o estagiário tem a oportunidade 

de interagir com os alunos, de enfrentar os desafios do contexto escolar e ser reflexivo 

para a construção de uma identidade docente. Neste ponto, expomos sucintamente 

algumas das aprendizagens proporcionadas no âmbito do Estágio Pedagógico, 

através de uma análise reflexiva sobre experiências vividas, intervenção prática e 

conhecimentos adquiridos. 

Todas as nossas ações desencadeadas durante as fases de planeamento, 

realização e avaliação foram conduzidas e supervisionadas pela Orientadora da 

Escola. 

No capítulo do Planeamento, evoluímos bastante, uma vez que, antes de 

ingressar no estágio não possuíamos rotinas de planeamento, o que levou a que a 



Relatório Final de Estágio Pedagógico – Daniel Fernandes 

16 
 

nossa capacidade de elaboração de documentos, objetivos e demais planificações 

melhorasse significativamente. Ainda sobre este capítulo aprendemos a planear 

exercícios com sequências lógicas e adaptados aos mais diversos níveis de aptidão. 

No que concerne à instrução, melhoremos progressivamente através da prática 

e treino, a sua pertinência e qualidade, de modo a garantir o sucesso da mesma, 

reduzindo o seu tempo em detrimento do empenhamento motor dos alunos. 

Recorremos ao longo das minhas aulas ao questionamento com o intuito de verificar 

se as aprendizagens cognitivas estavam a ser assimiladas pelos alunos. Ao longo das 

mesmas melhoremos também a capacidade de observação e deteção de erros o que, 

consequentemente, aperfeiçoou a qualidade e o sentido oportuno dos nossos 

feedbacks. 

Relativamente à gestão pedagógica, adotemos desde a primeira aula, rotinas e 

estratégias para potenciar ao máximo o tempo de empenhamento motor de 

aprendizagem, reduzindo os tempos consumidos nas transições. Este facto, registou-

se essencialmente devido à nossa disponibilidade antes do início da aula para a 

montagem do material necessário à aula.  

Também retiremos algumas ilações e competências nas diversas reuniões de 

departamento e de núcleo de estágio existentes, onde fortalecemos o meu sentido de 

cooperação, disponibilidade e responsabilidade. Até então nunca tínhamos estado em 

conselhos de turma e reuniões, nem elaborado uma ata. 

A respeito da Avaliação, aprendemos a criar e aplicar um sistema de avaliação, 

sempre supervisionado pela Professora Orientadora, Porém, penso que temos 

algumas lacunas em relação a este ponto, pois a capacidade de observação 

aperfeiçoa-se com o passar dos anos. 

Desenvolvemos também a capacidade de discursar, recorrendo a uma 

linguagem acessível adequada à faixa etária dos alunos sem nunca descurar a 

qualidade científica. 

Aprendemos igualmente a conviver diariamente com toda a comunidade 

escolar, desde colegas docentes, passando pelos órgãos de gestão e funcionários. 

Desta convivência retiremos sempre que possível, informações e conselhos para 

melhorar a nossa prática educativa. 

Comparativamente ao ponto de partida deste estágio, estou certo que a nossa 

intervenção pedagógica melhorou significativamente, sentindo-nos hoje um professor 

melhor apetrechado a nível de conhecimentos e estratégias e desse modo mais 

confiante e profissional.  
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4.2. Trabalho individual e de grupo 

Durante o processo de formação individual, procuremos ser sempre um 

professor que avalia, que reflete e que procura melhorar, aprendendo com as suas 

práticas. Todo o trabalho por nós desenvolvido foi exclusivamente direcionado para a 

realidade dos meus alunos e para as suas aprendizagens. 

Neste contexto de trabalho individual conseguimos concretizar todas as tarefas 

que nos foram solicitadas e que são inerentes ao papel de professor (UD, planos de 

aula, balanços críticos, testes de avaliação, observações, documentos de apoio, etc), 

mantendo uma postura adequada e séria, de aprendizagem constante. Procuremos 

resolver todas as minhas dificuldades, adotando uma atitude ativa da procura de 

esclarecimentos das nossas interrogações. 

Destaco igualmente o trabalho de grupo (núcleo de estágio) desenvolvido na 

organização e planificação de diversas atividades ao longo do ano letivo. Em cada 

período colaboremos na organização de torneios e atividades onde desempenhemos 

com dedicação todas as tarefas a nós confiadas. O sucesso de todas as atividades 

refletiu por um lado o ambiente vivido no Núcleo de Educação Física, o que reforça a 

importância da existência de uma relação profissional e cordial com todos os colegas 

de trabalho e por outro lado o profissionalismo, rigor e dedicação dos professores 

estagiários. 

Podemos então concluir, que relativamente a estes trabalhos, esforçamo-nos 

ao longo do ano para participar em todas as atividades relacionadas com o grupo 

disciplinar de Educação Física revelando uma atitude responsável e dedicada com 

grande capacidade de colaboração e iniciativa. 

4.3. Compromisso com as aprendizagens dos alunos 

Em relação às aprendizagens dos alunos, devo referir que, desde o início do 

ano letivo, a maioria dos alunos se mostrou predisposta e determinada na lecionação 

da disciplina de Educação Física. 

Este compromisso foi sem dúvida o pilar da nossa intervenção como professor 

já que consideremos um fator fundamental para o sucesso do processo ensino 

aprendizagem. 

Consideremos também que este mesmo processo deve estar constantemente 

centrado no aluno, tendo em conta os seus interesses / necessidades e que a nossa 

formação ajuda os alunos a crescer a nível desportivo, nas diversas modalidades, e a 

nível pessoal, no que diz respeito à sua formação como cidadão. Ao longo das aulas 

promovemos experiências educativas que exigiram ao aluno autonomia e capacidade 
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de análise e decisão. Aliás, foi esta ideologia que implementemos no processo de 

aprendizagem sempre em função da interpretação dos resultados obtidos na avaliação 

diagnóstica de cada uma das Unidades Didáticas.  

Ao longo do ano, tentemos formular objetivos concretos e realistas, 

prescrevendo exercícios estruturados, compostos por condicionantes e variantes 

tendo em conta a obtenção desses mesmo objetivos. 

Procuremos, ao longo do ano, apesar da diferenciação pedagógica acarretar 

nos alunos um sentimento de inferioridade relativamente aos mais aptos, garantir a 

igualdade de prática, mantendo uma postura equitativa em relação a todos os alunos e 

grupos de nível. 

Tentemos promover formas de comunicação mais abrangentes, com a 

utilização constante de feedbacks, demonstrações e utilização dos alunos como 

agentes de ensino. Utilizemos ainda e em todas as aulas o questionamento como 

método de ensino, para que os alunos identificassem melhor as componentes críticas 

de cada conteúdos. 

Ainda durante as aulas, tivemos a preocupação de motivar os alunos, através 

de interações positivas, reforço, feedbacks de qualidade e exercícios motivadores de 

modo a promover um clima favorável à aprendizagem contornando desse modo 

possíveis comportamentos inapropriados. Fomos rigorosos e tratemos todos os alunos 

por igual. 

Com o trabalho desenvolvido, procuremos proporcionar-lhes condições de 

aprendizagens ótimas para o seu desenvolvimento global visando a conquista do 

sucesso escolar. 

4.4. Responsabilidade e capacidade de iniciativa 

O professor deverá ter no trabalho responsabilidade e ética, mas a capacidade 

de iniciativa também é vista como uma fonte de enriquecimento e engrandecimento 

pessoal. Pela importância de ideias novas e inovadores no momento de apresentar 

trabalho e competência estas características são importantes num professor. 

Enquanto estagiários, estivemos presente em todos os momentos aos quais foi 

exigida a nossa participação e colaboração, cumprindo tarefas previamente atribuídas. 

Também nos voluntariemos para tarefas que achamos importante a nossa 

cooperação, quer para que fossem elaboradas mais depressa quer para acrescentar 

algo de novo. 
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O nosso envolvimento com os alunos e comunidade escolar foi excelente, onde 

assumimos sempre uma postura correta com valores bem definidos. Nesta linha, 

demos sempre o exemplo ao ser assíduo e pontual.  

Todos os compromissos assumidos por nós, no âmbito das nossas funções 

enquanto professor estagiário de duas turmas e membro do corpo docente da Escola, 

foram cumpridos sem exceção, revelando assim o nosso sentido de responsabilidade. 

4.5. Dificuldades sentidas e formas de resolução 

O trabalho desenvolvido durante este ano de estágio ficou igualmente marcado 

por algumas dúvidas e dificuldades muito por culpa, desta ser, a minha primeira 

experiência de lecionação da disciplina de Educação Física em contexto escolar. 

Cardoso (2009), justifica a existência de algumas fragilidades resultantes da tensão 

entre teoria e a prática com o facto de o estagiário ser simultaneamente professor e 

aluno. 

Ao longo do ano encontremos dificuldades, essencialmente na vertente 

motivacional dos alunos, pois em inúmeras ocasiões não conseguimos retirar destes 

elevadas percentagens de adesão às aulas. De modo a colmatar este défice de 

participação tivemos o cuidado de por um lado, planear exercícios constantemente 

diferentes para evitar a repetição de tarefas e consequentemente a desmotivação dos 

alunos e por outro alertar os alunos da importância da realização das sessões por esta 

disciplina ser de cariz prático. 

Tivemos também dificuldades, especialmente no início da nossa intervenção 

pedagógica, em controlar os comportamentos desviantes no espaço de aula, o que 

nos obrigou a estruturar e criar regras, a adotar um discurso autoritário e a frisar 

sempre que necessário, o peso do domínio do comportamento/ disciplina na nota final 

de cada aluno. 

Também ao nível da atribuição de tempos para os exercícios revelemos 

alguma dificuldade, pois estes, nem sempre foram os mais ajustados e favoráveis para 

a aprendizagens dos alunos, contudo, com o passar do tempo conseguimos colmatar 

essa lacuna. 

Quero ainda salientar a inexperiência por nós revelada no que concerne ao 

acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais existentes nas 

nossas turmas. Sempre que efetuávamos um acompanhamento mais próximo a estes, 

perdíamos um pouco o controlo da restante turma, revelando por vezes também 

algumas dúvidas na definição ajustada de critérios de êxito tendo em contas as suas 

incapacidades motoras e cognitivas. 
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4.6. Impacto do estágio na realidade do contexto escolar 

Todo o estágio tem como missão dotar o seu interveniente para desempenhar 

uma função. O estagiário beneficia muito em poder experienciar esta mais-valia pois 

irá trabalhar para o sucesso e progresso do meio em que está inserido. 

A escola onde realizemos o meu estágio tem recebido ano após ano um núcleo 

de estagiários da disciplina de Educação Física, o que consequentemente, já 

familiarizou toda a sua comunidade escolar da existência deste tipo de atividade. 

Para os alunos e restante comunidade desta Escola os estagiários são 

reconhecidos como de professores se tratasse, tendo sido sempre tratado com 

respeito e acolhido com toda a naturalidade. 

Destaco essencialmente os auxiliares da ação educativas, pelo carinho, 

apreço, empatia e admiração que nutriram pelo núcleo de estágio. 

Considero que ambas as partes beneficiaram da realização do estágio 

pedagógico, porém admito, muito humildemente que o principal beneficiado fomos 

nós, uma vez que tivemos a oportunidade de vivenciar uma experiencia única e 

essencial na nossa formação, durante a qual nos sentimos aptos para uma boa prática 

educativa sempre adequada às necessidades das comunidades escolares. 

Acho que todo o trabalho desenvolvido por nós, como pelos restantes colegas 

estagiários, teve um impacto positivo na Escola, onde destacamos todas as atividades 

organizadas ao longo do ano letivo no âmbito da disciplina que tiveram uma grande 

adesão por parte dos alunos e um elevado índice de satisfação. 

Em suma, voltamos a enaltecer a importância dos estágios pedagógicos em 

ambiente escolar, uma vez que os benefícios resultantes desse processo são mútuos, 

onde um bom estágio forma bons professores, que tudo farão para manter ou 

melhorar o processo educativo existente, sendo este o principal benefício da 

comunidade escolar e meio envolvente.  

 

4.7. Prática pedagógica supervisionada 

A supervisão pedagógica é “o processo em que um professor, em princípio 

mais experiente e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a professor 

no seu desenvolvimento humano e profissional” (Alarcão & Tavares, cit por Costa, 

2009). 

Nesse sentido a Professora Orientadora da escola teve um papel decisivo na 

minha intervenção pedagógica ao longo do processo ensino aprendizagem orientando 

constantemente as minhas ações ao nível da planificação, realização e avaliação. 
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O facto de se ter mostrado sempre disponível e bastante exigente, permitiu-nos 

encarar este papel docente com uma responsabilidade acrescida. Com um 

acompanhamento diário, as suas observações, análises, sugestões e opiniões críticas 

proporcionou-nos aprendizagens abrangentes e enriquecedoras. 

De salientar, a importância que os feedbacks da Orientadora bem como dos 

colegas estagiários tiveram para a nossa evolução enquanto Professor, pois 

estimularam a vontade em superar as lacunas evidenciadas e melhorar tudo o que era 

suscetível de aperfeiçoamento. 

As observações realizadas tanto à Professora Orientadora como aos 

elementos do núcleo de estágio foram uma mais-valia, pois permitiu constatar 

situações que apenas são percetíveis estando no papel de observador. 

Concluindo, o Estágio Pedagógico veio reforçar a ideia que a formação 

contínua é imprescindível, sendo um fator decisivo para o sucesso de qualquer 

docente. 

4.8. Diferenciação pedagógica 

No processo ensino-aprendizagem vive-se uma realidade onde não existem 

dois alunos semelhantes, que não aprendem da mesma forma, desse modo esta 

diferenciação pedagógica é importante para estipular desafios nesse processo. Ao 

longo do ano letivo, optamos por trabalhar num sistema de diferenciação pedagógica, 

sendo a maioria das recomendações efetuadas pela Professora Orientadora. Primeiro, 

a forma de apresentação dos conteúdos e da informação foi adequada à necessidade 

e capacidade percetível dos alunos. Em segundo lugar, visto que no seio de uma 

turma existem vários níveis de capacidade foi fulcral a realização de vários grupos 

com diferentes níveis de aptidão, estando para estes grupos delineados exercícios 

com diversos graus de dificuldade e complexidade. Por fim, outro dilema existente foi a 

compreensão por parte dos alunos do motivo de existir essa tal diferenciação, onde 

alguns alunos revelaram expetativas mais altas do que as suas capacidades 

documentavam. 

4.9. Conclusões referentes à formação inicial 

A prática docente, como qualquer tarefa prática realizada em outras áreas 

carece de suporte teórico extensivo e pormenorizado. Desse modo toda a formação 

que adquirimos ao longo da nossa formação inicial foi fulcral para o desempenho 

enquanto professor estagiário, não podendo esta ser analisada separadamente ao 

estágio pedagógico. 
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O estágio permitiu a aplicação no terreno, de muitos dos ensinamentos 

adquiridos em unidades curriculares prévias, a adaptação a todas as situações e 

acontecimentos e a reformulação de conhecimentos que até então considerávamos 

intocáveis. 

Para o sucesso da realização do estágio, tivemos, felizmente a colaboração da 

orientadora, que, complementou em termos quantitativos e qualitativos a formação 

prática que possuíamos no contexto de lecionação de aulas. Estes complementos 

juntamente com a formação inicial adquirida ao longo da licenciatura em Educação 

Física e Desporto Escolar e no primeiro ano do MEEFEBS garantiram todo o conforto, 

segurança e confiança nas decisões tomadas e atividades desenvolvidas. 

4.10. Necessidade de formação contínua 

Consciencializado das dificuldades sentidas no início do processo ensino-

aprendizagem, com as quais tivemos algumas dificuldades de resolução, sentimos 

necessidade de procurar, de aumentar os meus conhecimentos de modo a contribuir 

para o aperfeiçoamento da nossa prática educativa. 

Desta forma, no futuro, não hesitaremos em frequentar ações de formação 

direcionadas às áreas inerentes à prática docente, tais como gestão de 

comportamentos e atitudes dos alunos, primeiros socorros, gestão pedagógica, etc. 

Procuraremos também, estar sempre atualizados com a evolução das 

modalidades quer ao nível das suas regras quer dos seus conteúdos e componentes 

críticas. 

Na carreira docente a segurança deve estar sempre presente pelo que é 

essencial, estes possuírem vontade de atualizar os conhecimentos e práticas para se 

sentirem preparados para a sua prática docente precavendo-se de eventuais 

imprevistos. 
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5. Conclusão 

Para finalizar este relatório gostaríamos de realçar que o cumprimento do 

estágio pedagógico é um processo inigualável no que concerne a experiências 

pessoais e profissionais, ao nível da docência, para a obtenção de conhecimentos, 

habilidades, procedimentos e atitudes. 

Após a conclusão deste ano letivo de extrema aprendizagem, o sentimento é 

de dever cumprido. Ao longo do estágio tivemos a oportunidade de nos aperceber, 

através do aparecimento de dificuldades e dúvidas que ainda há tanto para saber e 

que este fim se transformou num princípio. Tivemos de ir constantemente à 

descoberta do conhecimento para solucionar todos os problemas que este processo 

levantou. O estágio foi a meta de cinco anos extensivos de formação, e que nos 

possibilitou pôr em prática, em contexto escolar, a teoria de tantos anos. 

Neste envolvimento houve três pessoas que tiveram um papel fulcral no nosso 

percurso, a Professora Orientadora da escola que soube sempre orientar-nos, 

antecipando por vezes algumas situações antes de estas acontecerem, começando 

por nos controlar todo o desenvolvimento para progressivamente nos dar uma maior 

liberdade e autonomia de ação e os dois colegas do núcleo de estágio, que o facto de 

serem amigos à longo tempo facilitou todo o trabalho realizado por nós, tanto 

individualmente como em grupo, onde encaremos as dificuldades deles sendo as 

nossas, existindo entre nós uma excelente simbiose em termos da realização de 

trabalho. 

Tantas horas despendidas, tantos planeamentos realizados e trabalho 

concretizado, que no entanto fazíamos tudo outra vez. Percebemos agora a 

importância da realização de um estágio, onde a concretização do mesmo se revelou 

para nós uma fonte de recordações felizes e de orgulho. 

Terminamos o ano com a certeza de nos termos dedicado totalmente a este 

estágio e com a sensação de termos realizado um bom trabalho, onde no final, todo o 

investimento e sacrifícios passados foram recompensados. 
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1. Resumo 

Com as novas reformas curriculares, a disciplina de Educação Física tem visto 

a sua importância diminuída e condicionada. Inseridos numa sociedade cada vez mais 

industrializada e tecnológica, as crianças apresentam atualmente, uma necessidade 

de prática de atividade física de forma a combater o flagelo do excesso de peso e 

obesidade. No âmbito da promoção da atividade física em crianças e jovens, o recreio 

e as aulas de Educação Física são dois importantes contextos que a escola 

proporciona para que estes acumulem atividade física ao longo do dia. Este estudo 

tem como objetivo, verificar se o contexto escolar, influi um desenvolvimento ao nível 

das capacidades motoras fundamentais e a relação das mesmas com os índices de 

atividade física escolar em alunos com idades compreendidas entre os 12 - 15 anos e 

matriculados no 8º ano de escolaridade no Agrupamento Vertical de Escolas Diogo 

Cão. Um total de 18 participantes, de ambos os sexos, foi avaliado através da 

aplicação de uma bateria de testes do projeto DECAMOTES (Desenvolvimento das 

capacidades motoras na escola) em dois momentos distintos (pré e pós teste) de 

forma a se constatar o nível das capacidades motoras. Para a avaliação do índice de 

atividade física escolar foi aplicado o questionário de Baecke et al (1982). Principais 

Resultados: A amostra estudada apresenta um índice de atividade física escolar 

intermédio (2,66) e não revelou um desenvolvimento significativo em todas as 

capacidades motoras. A principal evolução verificou-se na capacidade motora força 

(força abdominal e dos membros superiores) registando um maior número de alunos 

dentro da zona saudável de aptidão física. Em suma, o contexto escolar proporciona 

aos alunos dos 12 aos 15 anos um desenvolvimento das capacidades motoras, 

embora este não seja muito significativo nem constatado em todos os testes de 

aptidão física realizados. 

 
Palavras-chave: Adolescentes, atividade física escolar, capacidades motoras, 

educação física e recreio escolar. 
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2. Introdução 

A atividade física é reconhecida como um dos mais importantes pré-requisitos 

para um saudável desenvolvimento de crianças e adolescentes bem como para a 

implementação de um estilo de vida ativo (Borges et al. 2008) sendo definida como 

qualquer movimento corporal realizado pelo músculo-esquelético, de que resulte um 

dispêndio de energia (ACSM - American College of Sports Medicine -, cit. por Salgado 

2009). Apesar do reconhecimento dessa importância, como fator de prevenção de 

doenças e promoção de saúde, os jovens e adolescentes apresentam, nos dias de 

hoje, baixos níveis de atividade física e um elevado índice de abandono durante os 

primeiros 6 meses de prática (Tenório et al. 2010) e uma alta prevalência de 

sedentarismo (Dumith et al 2008). Dessa forma é fulcral reforçar o desenvolvimento de 

programas que estimulem e aumentem e prática de atividade física nestas idades 

(Brochado et al. 2010).  

Por atingir um grande número de crianças e adolescentes durante um largo 

período de tempo, as escolas são consideradas um contexto importante para 

influenciar os índices de atividade física dos jovens, e a educação física apresenta um 

potencial de fornecer, eficazmente, a todas as crianças e adolescentes, uma prática 

estruturada e regular de atividade física. (Trudeau & Stephard, 2005). 

Porém, de acordo com Coatsworth and Conroy (cit. por Rasberry et al. 2011) 

muitas escolas estão a condicionar, durante o dia a dia escolar, o tempo destinado às 

aulas de educação física, recreio e outras atividades físicas pois preferem aumentar o 

tempo de instrução destinado a outras disciplinas. 

Os benefícios da atividade física nesta faixa etária encontram-se bem 

fundamentados na literatura. Em idade escolar, a manutenção do nível adequado de 

atividade física tem como objetivo proporcionar um crescimento saudável, para além do 

objetivo de criar hábitos de atividade física que se irão prolongar ao longo da vida. 

Desse modo, o recreio escolar e as aulas de educação física são reconhecidos como 

dois espaços essenciais onde os jovens e adolescentes podem acumular atividade 

física ao longo do dia (Lopes et al. 2012). 

A partir do referido anteriormente, este estudo teve como objetivo verificar se os 

índices de atividade física despendidos nas aulas de educação física e no recreio são 

suficientes para melhorar as capacidades motoras de alunos de ambos os géneros 

com idade compreendida entre os 12 e 15 anos, matriculados no 8º ano de 

escolaridade. 
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3. Metodologia 

3.1. Participantes 

A amostra, de conveniência, integra 18 alunos que foram selecionados tendo 

em conta, o critério de realizarem apenas atividade física no contexto escolar e 

estarem matriculados no 8ºano de escolaridade no Agrupamento Vertical de Escolas 

Diogo Cão. Apresentam uma idade média de idade de 13,78 ± 0,81, oscilando entre 

um mínimo de 12 e um máximo de 15 anos. Em termos de género,10 são do sexo 

feminino (55,6%) e 8 do sexo masculino (44,4%). 

3.2. Instrumentos 

Para operacionalização deste estudo, procedemos a recolha de um conjunto de 

variáveis em dois momentos distintos com o recurso à aplicação de dois instrumentos. 

A avaliação da Composição Corporal, Aptidão Aeróbia e Aptidão Muscular foi efetuada 

e dirigida através da aplicação na amostra do projeto de Desenvolvimento das 

Capacidades Motoras nas Escolas – DECAMOTES. Por outro lado, para apurar o nível 

de atividade física na escola dos participantes no estudo, foi utilizado um instrumento 

desenvolvido por Baecke et al. (1982). É um questionário constituído por 16 itens, 

onde se integram três subescalas: lazer, desporto e escola. De precisar que, neste 

estudo aferimos apenas a subescala da atividade física na escola constituída por 7 

questões. 

3.3. Procedimentos 

A aplicação dos vários testes foi realizada em diferentes momentos temporais 

no ano letivo 2012/ 2013. Desse modo, no início do 1ºPeríodo foi realizado o pré teste 

da bateria de testes do projeto DECAMOTES. A avaliação da composição 

corporal incluiu neste estudo a apreciação do peso e da estatura, fornecendo desse 

modo o índice de Massa Corporal. 

Relativamente à aptidão física esta foi separada em duas componentes. A 

aptidão aeróbia foi avaliada com recurso ao teste do Vaivém, tendo sido a aptidão 

muscular (força, resistência e flexibilidade) analisada após a execução dos testes do 

salto horizontal, abdominais, senta e alcança e braços fletidos em suspensão. A 

realização do pós-teste e o preenchimento do questionário de Baecke efetuou-se na 

segunda semana do 3º Período (Abril). Antes do preenchimento do mesmo foi 

anunciado o objetivo do estudo e garantido a confidencialidade e anonimato das 
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respostas. O tempo total necessário para o preenchimento do instrumento foi de 

aproximadamente 10 minutos. 

O tratamento dos dados obtidos nos testes das capacidades motoras e do 

questionário foram tratados manualmente com recurso ao Microsoft Excel 2010 e 

apresentados em valor absoluto e percentuais para que, a partir da análise de 

conteúdos, sejam exibidos sob a forma de tabelas. 

 

4. Apresentação dos Resultados 

Tabela 1: Valores do pré e pós testes de aptidão física. 

Legenda: Média (M), Desvio Padrão (DP), % de alunos na zona saudável de aptidão física 
(ZSAF), Número de alunos (N). – Comparação entre o pré e pós teste. 

 
Através da observação da tabela acima, podemos aferir que entre os dois 

momentos avaliativos, os alunos não desenvolveram significativamente as suas 

capacidades motoras. Por outro lado apresentam um índice médio de atividade física 

escolar pouco acima dos 50 % (2,66), o que numa escala de 0 a 5 se revela como um 

valor intermédio de atividade física. 

De seguida apresentamos os resultados obtidos nos mais diversos testes, 

sendo a análise feita tendo por base os valores de corte publicamente reconhecidos e 

validados, ajustado à faixa etária dos participantes, o que permite aferir números e 

percentagens relativas à Zona saudável de aptidão física. 

Relativamente ao teste da composição corporal, verificamos que apesar da 

diminuição do valor médio de IMC, obtido no pós - teste houve um decréscimo na 

percentagem de alunos situados na zona saudável de aptidão física. 

No que concerne à flexibilidade (teste do senta e alcança) observamos que 

entre os dois momentos não ocorreram alterações, encontrando-se 55,5% (N=10) da 

amostra na ZSAF. 

No teste do Vaivém, destinado a avaliar a resistência aeróbia, apuramos que 

não ocorreu o desenvolvimento dessa capacidade motora uma vez que apenas 22,2 % 
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da amostra situa-se agora na ZSAF em detrimento dos 55,5% verificados no pré - 

teste. 

Nos testes realizados para apurar a aptidão muscular verificamos um 

desenvolvimento tanto na força dos membros inferiores, superiores e abdominal. 

Desse modo e comparativamente ao pré – teste, observamos valores médios e 

percentagens de alunos dentro da ZSAF superiores relativamente ao pré – teste. 

Analisamos também que a capacidade aeróbia foi a que mais regrediu, ao 

contrário da força dos membros superiores que registou um aumento de quase 50% 

de alunos enquadrados na ZSAF. 

5. Discussão dos Resultados 

Este estudo surgiu com o intuito de responder à hipótese colocada inicialmente, 

sobre a influência do contexto escolar em alunos do 8º ano de escolaridade para o 

desenvolvimento das capacidades motoras e a relação existente com o índice de 

atividade física escolar. 

O principal resultado verificado foi que os alunos não retiram do contexto 

escolar índices de atividade física suficientes para desenvolverem todas as suas 

capacidades motoras e se enquadrarem na zona saudável de aptidão física. 

Composição Corporal: A atividade física oferecida pelo contexto escolar não foi 

capaz de promover melhorias relativamente ao índice de massa corporal de modo a 

que mais alunos se situassem na ZSAF. Contudo mais de 70% encontra-se na ZSAF, 

o que de acordo Werk et al. (2009) são dados importantes pois tais índices, para além 

de garantir a manutenção de boa saúde, previnem o aparecimento de diversas 

doenças. 

Aptidão Aeróbia: Relativamente à capacidade aeróbia da amostra, o estudo 

revelou um retrocesso significativo, uma vez que a grande maioria não obteve valores 

mínimos para entrar na zona saudável de aptidão física (n= 14).Desse modo, o 

presente estudo vai contra a ideia defendida por Bergmann et al, cit.por Souza et al, 

(2009) que refere que os meninos aumentam o seu nível de capacidade aeróbia ao 

longo da idade, principalmente dos 11 aos 14 anos e que as meninas tendem a 

estabilizar até regrediram aos 16 anos. 

Flexibilidade: O resultado da flexibilidade, que se constitui no teste no senta e 

alcança apresenta resultados idênticos nos dois momentos avaliativos (média de 23,7 

e 23,3 respetivamente) correspondendo um número igual de alunos na ZSAF. Assim 

sendo não se verificou uma evolução nesta capacidade. Este resultado vai ao 

encontro do estudo apresentado por Ferreira, Ledesma cit.por Filho et al, (2011) que 

menciona que os níveis de flexibilidade encontrados foram baixos para a respetiva 
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população e que este facto pode estar associado a estímulos insuficientes ou a uma 

prática ineficiente.  

Aptidão Muscular: No que concerne à força resistente abdominal, o estudo 

revelou um desenvolvimento no momento do pós-teste e desse modo mais alunos 

entraram na ZSAF.O mesmo facto vai ao encontro do estudo elaborado por Vítor et al, 

cit.por Filho et al (2011), que aponta a uma melhoria da capacidade da força 

abdominal a partir dos 12 anos de idade, sendo mais evidente em idades 

consequentes. Contrariando este desenvolvimento, Souza et al, cit.por Filho et al, 

(2011) afirma que nesta faixa etária poucas variações ocorrem nesta capacidade. 

Desenvolvimento significativo foi verificado na força dos membros superiores, 

onde após a realização do pós-teste 9 alunos (50%) registaram valores 

correspondentes à ZSAF. Este resultado opõe-se ao estudo efetuado por Wang et al, 

cit por.Trigo (2006) que registou valores muito baixos de força superior em crianças 

portuguesas e chinesas dos 10 aos 15 anos. 

A média do salto horizontal - teste efetuado de modo a obter a força dos 

membros inferiores – obtida pela amostra no pós – teste foi superior 

comparativamente ao pré-teste, contudo apenas 1 aluno se encontra na ZSAF. 

Corroborando com estes dados, um estudo levado a cabo por Acosta et al (2012) 

observou um desempenho insuficiente nesta capacidade. 

Índice de atividade física escolar: A amostra estudada apresenta um valor de 

atividade física escolar intermédio, situando-se ligeiramente acima do valor intermédio 

da escala de 0 a 5 mas revelador de inatividade física. Este resultado é 

complementado com o estudo de Pearson et al, cit. por Mesquita, (2012) que refere 

que os mais novos fazem mais atividade física e segundo Malina et al, citado pelo 

mesmo autor afirma que os níveis de atividade física diminuem progressivamente dos 

11 aos 15 anos de idade. Também Viana et al. (2010) sustentaram que ainda existe 

uma proporção elevada de adolescentes sedentários. 
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6. Conclusão 

Analisando este estudo de um modo geral, vemos que o contexto escolar não 

influenciou positivamente o desenvolvimento das capacidades motoras nos alunos do 

8ºano de escolaridade. 

Os testes que apresentaram um maior número de alunos na zona saudável de 

aptidão física foram o da composição corporal, abdominais e o senta e alcança (13, 12 

e 10 alunos respetivamente). Todavia, foi no teste relativo à aptidão muscular- força 

superior- que se registou uma grande evolução (9 alunos na ZSAF em detrimento dos 

5 obtidos no pré-teste.). A aptidão aeróbia sofreu um grande retrocesso vendo o seu 

número de alunos situados na ZSAF diminuir em mais de 50%. 

Relativamente ao índice de atividade física escolar médio obtido, constatamos 

que os alunos apresentam valores intermédios de atividade em contexto escolar, isto 

é, os alunos aproveitam o contexto escolar para contabilizar momentos de atividade 

física, porém, não se mostram suficientes para provocar um desenvolvimento 

harmonioso nas capacidades motoras. 
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Anexo 

 

Todo o Dossier de estágio encontra-se num CD entregue à Supervisora Ágata Aranha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


