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Resumo 

O presente Relatório visa descrever todas as atividades elaboradas e 

desenvolvidas no âmbito do Estágio Pedagógico em Educação Física nos 

Ensino Básico e Secundário realizado na Escola Básica e Secundária de 

Celorico de Basto. 

A estruturação deste trabalho baseia-se não só nas linhas orientadoras 

que regulam o Estágio Pedagógico, que expõem detalhadamente todo o 

procedimento, de forma a caracterizar o contexto de integração dos 

professores estagiários na Escola, a labuta do processo ensino-aprendizagem 

representado pela Prática Letiva, as atividades extracurriculares como a 

realização de atividades de cariz de Intervenção na Comunidade Escolar e 

Integração no Meio, como também a concretização de ações Científico- 

Pedagógicas através da realização de um artigo científico, intitulado 

Desenvolvimento das Capacidades Motoras: Influência da aplicação de um 

programa de intervenção escolar de força e flexibilidade em alunos com idades 

compreendidas entre os 13 e 15 anos.  

Em cada atividade constam os respetivos procedimentos 

nomeadamente o planeamento, organização, justificações e reflexões sobre as 

tomadas de decisão e algumas considerações. 

De um modo consistente este Estágio representa mais uma etapa na 

formação de um futuro professor de Educação Física consolidado pela 

supervisão dos professores orientadores habilitados e diligentes que permitiram 

a aquisição de várias competências necessárias a esta fase. 

Por outro lado na parte científica deste relatório está apresentado todo o 

processo de investigação levado a cabo para a concretização do respetivo 

estudo científico, subordinado ao tema Capacidades Motoras na escola – 

Influência da aplicação de um programa de intervenção escolar de força e 

flexibilidade em alunos com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos de 

idade.  

 

Palavras-chave: Escola, Estágio Pedagógico, Educação Física. 
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Abstract 

 

This report aims to describe all the activities elaborated and developed 

under the Teacher Training in Physical Education realized in Celorico de 

Basto´s School. 

The structure of this work is based not only on the guidelines governing 

the Teacher Training, that expose in detail the entire procedure in order to 

characterize the context of integration of trainee teachers at the school, the toil 

of the teaching-learning process represented by the teaching practice, 

extracurricular activities such as carrying out activities oriented Intervention in 

School and Community Integration in the Middle, as well as the implementation 

of actions scientific-Pedagogic by conducting a scientific paper, entitled 

Developing Motor skills: Influence of a program intervention school strength and 

flexibility for students aged between 13 and 15 years old. 

In each activity is listed the respective procedures, including planning, 

organization, justifications and reflections on decision-making and some 

considerations. 

In a manner consistent this Teacher Training represents a further step in 

the formation of a future physical education teacher consolidated by the 

supervision of teachers qualified and diligent that allowed the acquisition of 

many skills for this phase. 

On the other hand the scientific part of this report is presented the 

investigation process carried out for the realization of the respective scientific 

study, with the theme developing Motor skills: Influence of a program 

intervention school strength and flexibility for students aged between 13 and 15 

years old. 

 

Key-words: School, Teacher Training, Physical Education
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Introdução 

 O estágio pedagógico surge como o culminar da formação académica 

na área da Educação Física e do Desporto, traduzindo-se na aplicação de 

todos os conhecimentos e competências adquiridos até então, em contexto de 

prática letiva.  

 Tal como Carvalhinho e Rodrigues (2004) referem, a realização de um 

estágio pedagógico, corresponde a um momento fundamental na formação 

profissional dos jovens professores que através do conjunto de experiências 

vivenciadas ao longo do seu processo de formação, tornam esse momento 

decisivo na aquisição de saberes pedagógicos diversificados.   

 Assim, e de acordo com os mesmos autores, a realização de um 

estágio pedagógico é vista pelo professor estagiário como o momento mais 

marcante e com maior significado na sua formação como futuro profissional 

educativo, devido aos imensos desafios com que se depara ao longo do 

mesmo. 

 A elaboração deste relatório tem como principais objetivos, a 

apresentação detalhada de todos os aspetos relevantes que aconteceram ao 

longo do ano letivo, bem como analisar profunda e criteriosamente todos os 

pormenores deste percurso que é o Estágio Pedagógico, pois segundo 

Zeichner (1993) é com base neste processo reflexivo que o professor 

desenvolve as suas competências pedagógicas.   

 Este Estágio Pedagógico encontra-se inserido no Curso de 2º. Ciclo em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro. Após seriação, realizada no final do primeiro 

ano deste curso, os professores estagiários foram inseridos em núcleos de 

estágio de diferentes escolas. Este percurso iniciou-se na Escola Básica e 

Secundária de Celorico de Basto juntamente com mais três professores 

estagiários, formando juntamente com o Prof. João Varejão, orientador da 

escola, e com o Prof. José Ferreirinha, supervisor da Universidade, o núcleo de 

estágio.  

 O Estágio Pedagógico é o segmento final de todo um processo que 

teve início durante a formação inicial de professores contemplando um conjunto 

de tarefas que proporcionam a organização, estruturação e realização do 
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processo de ensino-aprendizagem. Estas actividades provocam nos 

intervenientes, a tomada de consciência de como o ensino é estruturado e de 

como é realizado e, é neste momento que o professor estagiário deve ter 

consciência da importância dos conhecimentos adquiridos e da sua aplicação 

em situações reais de leccionação (Galamba, 2010). 

 Todas estas atividades estão descritas na primeira parte do relatório de 

estágio.  

 Numa segunda parte é apresentado um estudo científico desenvolvido 

ao longo do estágio abordando a temática do desenvolvimento das 

Capacidades Motoras, nomeadamente a influência da aplicação de um 

programa de intervenção escolar de força e flexibilidade em alunos com idades 

compreendidas entre os 13 e 15 anos, estudo este realizado com a turma 

atribuida ao professor estagiário.  

 

 

 

“Atribuir à formação de professores um carácter 

contínuo e sistemático significa aceitar que esta acontece, com 

frequência e regularmente, desde as primeiras experiências de 

formação a que o candidato é professor e sujeito, enquanto 

aluno, nos bancos da escola básica e secundária, passando 

pela aprendizagem formal da profissão que se desenvolve nos 

centros de formação inicial e pelo período subsequente de 

indução profissional, para se prolongar por toda a sua vida 

profissional.” (Onofre, 1996) 
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1. Tarefas de Estágio de Ensino Aprendizagem  

 O professor é, por si só, o orientador, o coordenador e o simplificador 

do processo de ensino/aprendizagem. Para que a sua orientação flua sobre os 

processos de construção do conhecimento, deve estar atento aos mecanismos 

das relações interpessoais nas interações com o educando, respeitando e 

adequando as tarefas às necessidades e características dos alunos.  

 A sua intervenção, enquanto professor, deve contribuir para o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas possibilitando a construção 

de conhecimentos e o desenvolvimento integral dos seus educandos. 

 De acordo com Sobral (1983), a educação corretamente analisada e 

entendida deve proporcionar uma prática global a todos os níveis: corporal, 

intelectual, moral, cívico, profissional e estético. 

 Deste modo, cabe a cada professor escolher as metodologias de 

ensino que se adequam aos seus alunos de acordo com as respetivas 

características, o programa a desenvolver, a formação recebida, o seu trajeto 

profissional, as características de personalidade, o seu pensar relativamente à 

educação e ainda a sua filosofia de vida.  

 Este percurso deverá ser acompanhado por uma constante observação 

e análise e troca de impressões com os colegas de profissão relativamente 

aos métodos, permitindo uma abertura à mudança, visando os objetivos a 

atingir (Francisco & Pereira, 2004). 

 

1.1 Unidades Didáticas  

Para o planeamento atempado das aulas, é necessário a elaboração e 

estruturação de unidades didáticas com o objetivo de organizar os conteúdos e 

as várias aulas das diferentes modalidades. Estas surgem como complemento 

do processo ensino aprendizagem facilitando, assim, a tarefa do professor 

estagiário não só no que diz respeito à organização dos conteúdos a abordar, 

mas também aos diversos fatores que podem influenciar a abordagem das 

diferentes modalidades (recursos materiais, temporais e humanos). 

O planeamento pode ser dividido em 3 fases distintas, a fase de 

conceção, a fase de aplicação e a fase de controlo/avaliação. A fase de 

conceção é aquela durante a qual se selecionam, definem e estruturam 
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objetivos e estratégias, ou seja, é a fase que se refere ao planeamento 

propriamente dito justificando-se assim a elaboração de unidades didáticas.          

Todas as unidades didáticas elaboradas ao longo do ano, referentes a 

modalidades completamente distintas, foram divididas da mesma forma, 

apresentando-se estruturados em 9 partes distintas: (I) introdução; (II) 

população alvo; (III) recursos; (IV) objetivos; (V) estruturação de conteúdos; 

(VI) métodos de controlo de processo; (VII) estratégias; (VIII) bibliografia e (IX) 

anexos. 

Relativamente à introdução, esta contemplava o docente responsável 

pela sua elaboração, bem como a escola e a turma na qual iria ser aplicada. 

Também o objetivo da elaboração da unidade didática e a sua justificação de 

realização são pontos de interesse da introdução.  

Na parte referente à população alvo, foi efetuada uma descrição 

pormenorizada de todos os elementos constituintes da turma. Na parte 3 da 

unidade didática foram apresentados os recursos necessários para a sua 

realização. Relativamente aos recursos materiais foram apresentadas as 

instalações e materiais fixos e móveis.  

Nos recursos temporais foram explanados os blocos referentes às 

aulas de educação física da turma. Por último na secção de recursos humanos 

são enunciados os elementos que desempenham funções de assistentes 

operacionais nas instalações desportivas da escola. As duas partes seguintes 

devem, na opinião do professor estagiário ser realizadas em conjunto, ou seja, 

a estruturação de conteúdos deve ser elaborada tendo em conta os conteúdos 

relativos à modalidade e ao nível de ensino em questão, contemplando assim a 

quarta e quinta partes da unidade didática.  

Na parte dos objetivos são apresentados os objetivos gerais da 

disciplina, as finalidades da modalidade e os alvos de domínio socio-afectivo, 

cognitivo e psicomotor, sendo estes últimos os objetivos comportamentais 

terminais que o aluno terá de adquirir no final da unidade de ensino, ou seja, os 

conteúdos que irão fazer parte da estruturação de conteúdos das diferentes 

aulas. Esta estruturação está elaborada aula a aula com os diferentes 

conteúdos a abordar, bem como a função didática para cada um dos mesmos. 

Os métodos de controlo de processo surgem da necessidade da 

avaliação do processo ensino-aprendizagem. Este processo é controlado 
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através de 3 momentos de avaliação, que ocorrem ao longo da Unidade 

Didática: avaliação inicial, com caráter diagnóstico, avaliação intermédia, com 

caráter formativo e avaliação final, com caráter sumativo. Estas avaliações 

permitem ajustar de forma sistemática, os objetivos e as estratégias, 

adequando a atividade pedagógica do professor às necessidades dos alunos, 

garantindo o sucesso da aprendizagem (Aranha, 2004).  

No que às estratégias de abordagem da unidade didática diz respeito, 

são apresentadas as principais estratégias que se referem a diferentes 

decisões metodológicas, as quais permitam alcançar com sucesso os 

objectivos anteriormente citados na secção da estruturação dos conteúdos.  

Estas estratégias têm vários pontos de enfoque: 

 Quanto à Estrutura de um Plano de Aula; 

 Quanto à Estrutura das Aulas; 

 Quanto à Sequência Metodológica de Abordagem das Tarefas 

Propostas; 

 Quanto à Solicitação Psicomotora dos Exercícios Propostos; 

 Quanto às Estratégias utilizadas de Aumento do Tempo Útil da Aula; 

 Quanto às Estratégias de Aumento do Tempo Potencial de 

Aprendizagem e; 

 Regras de segurança.  

 

Por último é evidenciada a bibliografia consultada na realização da 

unidade didática. Na secção dos anexos foram apresentadas as tabelas de 

avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, tabela de presenças e avaliação 

final.   

Ao longo deste ano letivo o professor estagiário elaborou unidades 

didáticas de várias modalidades tanto coletivas (voleibol e futsal) como 

individuais (atletismo, ténis, dança e ginástica), revelando todas elas pontos 

fortes e menos fortes.  

Um dos principais fatores que influenciou a execução de todas as 

unidades didáticas foi o elevado número de alunos pertencentes á turma. 

Quando a lecionação das aulas das unidades didáticas era realizada no 

exterior, o professor estagiário exercia um controlo mais eficaz dos alunos 
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devido ao espaço ser amplo podendo realizar grupos distintos de trabalho e 

havendo assim uma melhor qualidade de ensino, ao invés do que acontecia no 

interior, pois o professor estagiário apenas tinha á sua disponibilidade um terço 

de pavilhão para realizar a aula com 30 alunos o que tornava a tarefa um 

pouco complicada, levando-o a encontrar e adotar diversas estratégias de 

controlo do processo ensino-aprendizagem para que os alunos não saíssem 

prejudicados podendo assim disfrutar de um ensino de qualidade.  

Falando agora mais pormenorizadamente das diferentes unidades, todas 

elas correram geralmente bem, contudo houve algumas que se destacaram 

pela positiva. De todas elas a que mais contribuiu para o desenvolvimento 

pessoal do estagiário foi a unidade de ténis. Esta modalidade foi uma das que 

provocou mais ansiedade, devido ao facto de a turma ser constituída por 30 

alunos e de apenas ter á sua disponibilidade um terço de pavilhão em cujo 

objetivo era manter os alunos no máximo tempo possível de atividade motora. 

As estratégias adotadas passaram por coloca os alunos a jogar o máximo 

tempo possível em situação de 1x1 alternando várias vezes os adversários 

para que o tempo de espera não fosse muito grande. Para além de ter sido 

uma das unidades didáticas com menos espaço de atuação, estas aulas 

proporcionaram novas experiências quer no controlo da turma quer na 

capacidade para motivar os alunos a realizar aula com tão pouco espaço. 

Apesar das condições, os alunos conseguiram perceber a modalidade, bem 

como os diferentes gestos técnicos. Por outro lado, a modalidade de dança 

(Aeróbica) foi aquela que o professor estagiário mais gostou de exercer, devido 

à grande identificação com a modalidade. Ao início houve algum receio relativo 

aos rapazes, se iriam gostar ou não, mas depois da primeira aula tudo mudou. 

Tanto rapazes como raparigas aderiram bem a esta modalidade mostrando-se 

muito motivados ao longo das aulas. Para avaliação foi pedido aos alunos que 

realizassem uma coreografia para uma música tendo em conta o que 

aprenderam nas aulas. Os alunos demonstraram uma grande capacidade 

criativa e de trabalho de grupo. Após a apresentação das coreografias finais, 

alguns grupos foram convidados a apresentar as suas coreografias nos 

encontros de basto, o que leva a crer que a função do estagiário enquanto 

professor resultou, provocando nos alunos altos níveis de interesse e 

motivação.  
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1.2 Planos de Aula  

Segundo Aranha (2004), após a selecção dos objetivos, primeira decisão 

do professor, é necessário planear a atividade pedagógica, começando por 

organizar unidades de ensino de consecução a médio/longo prazo, para depois 

se proceder ao planeamento da própria aula, de consecução a curto prazo, 

tratando-se de decisões de pré-impacto.  

O próprio planeamento e, posteriormente, a atividade pedagógica, tem 

de ser organizado e avaliado permanentemente. São estas avaliações 

permanentes que desencadeiam as decisões de impacto. No entanto, após o 

término de cada uma das aulas da unidade didática, é necessário proceder a 

uma análise e balanço dessa mesma aula, para que se possa melhorar o 

planeamento e organizações seguintes, ou seja, da próxima aula, resultando 

daí as decisões de pós-impacto. 

Como já foi referido anteriormente, o planeamento divide-se em 3 fases. 

Ultrapassando a primeira fase (conceção), entra-se na fase de aplicação ou 

execução, sendo esta aquela em que se vai aplicar o que se planeou. A outra 

fase é a de controlo/avaliação. Esta está sempre presente em todas as fases 

do planeamento, antecedendo a fase de conceção, avaliando as possibilidades 

que se apresentam, permitindo que o planeamento seja o mais próximo 

possível da realidade.   

Em suma, antes de se dar início à lecionação tem de se fazer o 

planeamento da atividade. Em educação física, a cada bloco ou conjunto de 

aulas, de cada atividade física ou modalidade desportiva, chamamos unidade 

de ensino. A esta unidade de ensino está atribuído um programa específico de 

conteúdos e objetivos ao qual se chama unidade didática. As aulas da unidade 

de ensino devem corresponder ao que foi planeado na unidade didática, 

constituindo um sequência lógica e continua, de modo a garantir a consecução 

dos objetivos pré definidos, devendo cada aula ser previamente planeada de 

acordo com as aulas antecedentes e dando continuidade às que se seguem. A 

este plano chamamos plano de aula.  

Ao longo deste ano de estágio, foram realizados planos de aula para 

todas as aulas das diferentes modalidades, sem exceção. Todos eles 
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continham, numa primeira parte, todas as informações que permitiam identificar 

a escola; o professor estagiário; o número da aula; o número da aula da 

unidade didática; a modalidade a ser leccionada; o número de alunos à qual a 

aula se destina, bem como o ano e a turma; a hora de início e fim da aula; a 

duração; o tempo útil; o espaço disponível para leccionar a aula; os objectivos 

específicos da aula; os conteúdos da aula; a função didática; os objetivos 

operacionais da aula e o material necessário à operacionalização da mesma.  

De seguida vêm descritos os objetivos operacionais de uma forma 

pormenorizados, onde se coloca a ação, o contexto e os critérios de êxito de 

cada exercício (objetivo operacional). Numa segunda parte colocamos o 

desenvolvimento da atividade propriamente dita, com especificação do tempo 

real, do tempo parcial, sequência das tarefas e estratégias de controlo das 

tarefas a desenvolver, bem como a referente organização.  

Estes planos foram extremamente úteis durante este ano letivo, pois 

permitiam uma organização da aula podendo prever algumas situações menos 

favoráveis ao seu sucesso, não só dos alunos, mas também do professor. 

Como o plano de uma aula deve se elaborado para que possa ser replicado por 

qualquer outro professor sem dificuldades, há alguns elementos a ter em conta 

aquando da sua realização.  

A função didática permite identificar a fase de ensino-aprendizagem em 

que se situa determinado objetivo específico, devendo, por isso, acrescentar-se 

essa função à frente de cada objetivo específico, sendo elas introdução e 

estimulação; 1ª transmissão/assimilação; consolidação/domínio e 

controlo/avaliação, segundo Bento (1998).   

Na segunda folha do plano de aula vêm descritas as tarefas que se vão 

desenvolver, as instruções, a organização, o aquecimento, os objetivos 

operacionais, o tempo e a duração de cada tarefa e as estratégias adotadas 

pelo professor para levar a cabo as tarefas propostas. Estas estratégias 

englobam aspetos relativos à organização da turma; à instrução; bem como o 

modo como o professor se propõe controlar as aprendizagens e ainda o 

posicionamento e colocação do professor permitindo a prevenção de situações 

de risco, controlando o comportamento dos alunos, nos quais se englobam 

atitudes de (in)disciplina e de colocação e cooperação com os colegas. 
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Depois de realizados os planos, lecionaram-se as aulas, aplicando o que 

se planeou bem como a adaptação a situações imprevistas. Após o término de 

cada uma  das aulas, realizou-se o balanço da atividade, ou seja, identificaram-

se todas as causas de sucesso e insucesso, das estratégias e das 

metodologias adotadas, relacionando-se, assim, com uma análise critica e 

reflexiva sobre os resultados, na qual se identificam as estratégias a manter e 

as que se devem alterar, apresentando estratégias de aperfeiçoamento e 

sugestões que permitam reajustar o próximo episódio do processo ensino-

aprendizagem (Aranha, 2004). 

 

1.3 Prática de ensino Supervisionada (PES) 

Este parâmetro visa observar os comportamentos do professor 

(estagiário), nomeadamente as sua ações e intervenções, que podem influir na 

rentabilização e condução da aula. Deste modo, e com o intuito de tornar o 

processo de ensino/aprendizagem mais eficaz, é necessário analisar a prática 

pedagógica para posteriormente ajustar e aperfeiçoar, tornando o processo 

mais eficiente (Assunção & Pinheiro, 2009). 

1.3.1 Instrumentos 

Para se proceder a esta observação, fez-se em primeiro lugar um registo 

anedótico de toda a aula (observação em direto), em ordem ao tempo. Este 

registo refere-se à recolha de informação de forma sistemática ou aleatória dos 

conteúdos que estão sistematizados e padronizados, bem como das 

ocorrências imprevistas que vão acontecendo e que se devem anotar.  

Para além destes itens, a observação reincide também sobre o tipo de 

comunicação (feedbacks) que o professor utiliza de modo a surtir nos alunos a 

evolução pretendida respeitante às suas prestações.  

Ainda outro parâmetro observado foi a afetividade (que pode ser positiva 

ou negativa, fazendo todo o sentido que o professor promova a auto-estima, 

motivação e incentivos ao empenhamento e à evolução). Outras observações, 

nomeadamente a informação inicial, o controlo da turma, as instruções, entre 

outras, foram registadas para podermos idealizar/visualizar o comportamento e 

controlo da turma.  
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Todos estes parâmetros irão fornecer o perfil do professor, e 

consequentemente, os seus pontos susceptíveis de serem melhorados. 

Todos os comportamentos foram registados numa ficha de observação 

específica que pode ser consultada em anexo (Anexo I). 

1.3.2 Procedimentos 

Tal como o nome indica a recolha de informação é caricata, tendo por 

objetivo recolher o maior número de informação possível a qual irá suportar as 

decisões tomadas no momento da avaliação dos parâmetros a serem 

classificados. O facto de ser em ordem ao tempo permite-nos saber quanto 

tempo durou cada um dos acontecimentos descritos.  

As observações foram realizadas ao longo do ano letivo num total de 20 

ao orientador e 30 a cada um dos elementos do núcleo de estágio perfazendo 

110 observações efetivas, havendo sempre um acompanhamento próximo das 

restantes aulas.  

A ficha de observação utilizada (Anexo I) foi estruturada de forma a 

possibilitar o registo da prática pedagógica de forma simples e eficaz. 

Entretanto, e após a observação, foi realizada uma reflexão crítica de eventuais 

comportamentos/dinâmicas da aula que podem clarificar determinadas 

situações. Importa referir que neste processo a intenção era a supervisão 

pedagógica, ou seja, identificar o procedimento de ação do professor na 

organização, gestão, controlo e condução da aula e não mensurar os 

comportamentos isolados dos alunos.  

Depois de efetuada a observação foi realizada a tal reflexão da mesma. 

Esta reflexão foi exercida sobre 10 parâmetros avaliados numa escala de 0 a 3 

pontos cada, em que ao atribuir o valor de 0 o professor não executava 

nenhuma das ações, e 3 o professor executaria de modo excelente, 

sistemático, consciente, oportuno e sem perda de tempo todas as tarefas. É de 

notar que era permitido atribuir qualquer pontuação entre uma unidade e outra, 

sempre que o estagiário se encontrasse numa situação de transição.       

No primeiro parâmetro, referente à introdução da aula, era avaliado se 

no início da aula o estagiário informava os alunos dos objetivos da aula 

relacionando-os com aulas ou etapas anteriores da unidade didática, 

sublinhando as regras a cumprir e os cuidados a ter, sem se observar 
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dispersão dos alunos. No segundo ponto era avaliada a mobilização dos alunos 

para as atividades, verificando se o professor intervinha de forma sistemática e 

estrategicamente com os alunos solicitando a superação das suas capacidades 

na realização das tarefas, incentivando-os a participar ativamente nas tarefas 

propostas. Relativamente à organização, controlo e segurança das atividades, 

era verificado se a atividade estava organizada no espaço da aula de tal modo 

que permitisse ao professor o cumprimento dos objetivos e deteção de 

situações de risco, posicionando-se e circulando no espaço da aula, intervindo 

sempre ajudando a eliminar fatores perturbadores de eficácia da aula. No 

quarto parâmetro é apurado se o estagiário faz a gestão do tempo da aula, do 

material utilizado e dos grupos constituídos, de acordo com os objetivos da 

aula, adaptando-se oportunamente aos seus imprevistos tendo em vista a 

maximização do tempo de empenhamento motor. No ponto cinco era verificado 

se o estagiário explicava e demonstrava de forma clara e oportuna a atividade 

recorrendo a alguns alunos como auxiliares de ensino. No parâmetro seis era 

avaliada a intervenção na ação dos alunos corrigindo (feedback), estimulando 

(afetividade) e estruturando o comportamento dos mesmos a fim de os orientar 

na correta execução dos exercícios. O ponto sete incidia na linguagem 

utilizada, devendo ser clara e acessível á compreensão de todos. Na sequência 

da aula era apurado se esta tinha uma estrutura coordenada, coerente e 

contínua, sem quebras em que a intensidade e dificuldade das tarefas estão 

adequadas às capacidades dos alunos. No penúltimo parâmetro o professor 

teria de concluir a aula de modo sereno e tranquilo, realizando um balanço da 

atividade, dando feedback aos alunos, e despertando os alunos para as etapas 

seguintes. O último parâmetro não tinha a ver com a consecução da aula 

propriamente dita mas sim com a concordância da aula com o respectivo plano 

na sua generalidade. 

Todos estes parâmetros estavam descritos na sebenta de supervisão 

pedagógica em educação física elaborada pela professora Ágata Aranha 

(2008)     

1.3.3 Avaliação  

Das observações feitas podemos concluir que a intervenção pedagógica 

e o planeamento foram cuidados no sentido de adequar as aprendizagens e os 



1. Tarefas de Estágio de Ensino Aprendizagem  

- 12 - 

conteúdos da aula ao nível dos alunos tendo sido alcançando mais sucesso em 

determinadas tarefas (Voleibol, Dança e Ginástica) do que noutras (Ténis e 

Atletismo). 

Apesar de não termos realizado registo em todas as aulas, foram 

presenciadas todas as aulas, tendo-se constatado algumas carências ao nível 

do planeamento de tarefas mais adequadas e objetivas e implementação de 

estratégias de trabalho para os alunos que não faziam a componente prática da 

aula. 

No entanto, e no que corresponde aos Desportos de Rede (voleibol), a 

metodologia foi adequada no sentido de proporcionar um trabalho progressivo 

promovendo a competição entre os vários elementos da turma de forma a 

aumentar a motivação, e consequentemente, o empenho motor. 

Na Ginástica abordada, a metodologia utlizada foi de encontro às 

espectativas, pelo que houve evolução no processo de desenvolvimento das 

performances motoras dos alunos.   

A organização em grupos, tendo em conta os diferentes níveis de 

aprendizagem foi uma estratégia considerada de modo a permitir a evolução e 

promover também elevados níveis de empenho motor. 

No que concerne ao controlo da turma, houve um autodomínio, quer a 

nível comportamental quer na condução da aula, podendo estar também 

relacionado com o comportamento adequado dos elementos da turma, 

facilitando assim um maior domínio/controlo sobre a classe. 

Ao nível do feedback a intervenção foi positiva, pois verificou-se que o 

professor atuava no sentido de motivar, avaliar e analisar as prestações dos 

alunos, considerando sempre a correção para melhorar o desempenho. 

Comparando as intervenções pedagógicas julgamos que apesar de um 

professor ser mais experiente (lecciona há mais de cinco anos – categoria 

atribuída por Gomes, 2004) o professor estagiário também desempenhou de 

forma eficaz o processo de ensino, uma vez que, na maioria das aulas, cuidou 

da gestão da aula, planeou e antecipou situações. Concomitantemente, 

exemplificou e maximizou o tempo de empenho motor dos alunos nalgumas 

situações de aprendizagem, tendo ficado próximo das características dos 

professores considerados mais eficazes e mais experientes de acordo com 

Silverman (1991 cit. por Gomes, 2004). 
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Contudo, de acordo com Berliner (1986, cit. por Gomes, 2004), a maior 

experiência profissional deriva da aquisição de competências de uma forma 

gradual, durante um longo período de tempo e para uma prática significativa, 

sendo, deste modo, um processo contínuo. 

1.3.4 Balanço 

Relativamente ao processo de assistência às aulas julgamos que os 

objetivos delimitados foram alcançados apesar de nas primeiras observações 

se ter notado algum tempo a mais nas instruções e alguma dificuldade em 

controlar o tempo da aula. No entanto, e ultrapassada a etapa da 

familiarização, a condução do processo atingiu o propósito. 

A cooperação e partilha de informações entre os estagiários e o 

Orientador foram importantes na condução e aperfeiçoamento de observações 

subsequentes. 

No nosso ponto de vista, esta ficha de registo é eficaz porque facilita o 

registo dos comportamentos nas determinadas categorias escolhidas, tendo 

decorrido todo o processo sem percalços. 
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2. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

 

As atividades de Integração no meio têm como propósito dotar os 

professores estagiários de competências específicas para atuar ao nível da 

turma, fazendo parte deste âmbito responsabilidades como a caracterização da 

turma através do seu estudo. 

2.1  Caracterização da Turma (estudo de turma) 

A caracterização da turma tem como principal objetivo estimar as 

condições de cada aluno integrado na comunidade escolar. É um documento 

que serve de apoio ao professor da turma, na identificação da constituição da 

turma no geral e reconhecimento de casos específicos, ajudando na 

delimitação de estratégias para uma melhor aprendizagem dos alunos e 

compreensão dos mesmos.  

De acordo com Roldão (1995), a caracterização de uma turma deverá 

ser elaborada no início do ano letivo, pelo respetivo diretor de turma, 

concedendo ao Conselho de Turma informações pertinentes, ajudando no 

planeamento necessário à organização e estruturação das diversas atividades 

a desenvolver com os educandos.  

Essa caracterização deverá ser objetiva e incidir sobre dados 

significativos. Por um lado, deve ser informativa das caraterísticas dos alunos e 

justificativa quanto aos recursos existentes, por outro lado, deve permitir o 

levantamento das aprendizagens de modo a que o professor fique com a 

informação sobre o que os alunos sabem, quais as suas dificuldades, se há ou 

não alunos com necessidades educativas especiais (NEE), se existem alunos 

com capacidades acima da média e outras apreciações pertinentes. 

Os objetivos deste levantamento permitem também o conhecimento do 

contexto familiar, sociofamiliar e social dos alunos, identificando as suas 

possibilidades e dificuldades no sentido de delinear estratégias de 

ajuda/trabalho e possíveis atividades extracurriculares com a participação e 

intervenção dos pais. 

Deste modo, este trabalho contribui também para o professor detetar e 

entender os possíveis problemas dos seus alunos, podendo traçar as melhores 

e apropriadas estratégias de intervenção pedagógica.  
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2.1.1 Instrumentos  

 

A elaboração de um Inquérito Biográfico foi uma das formas escolhidas 

para auxiliar na caracterização da Turma. Esta Ficha Biográfica (Anexo II) foi 

formulado com vista a traçar o perfil da turma estudada, servindo também para 

analisar o contexto escolar e todo o meio envolvente que actua directamente 

na formação dos alunos, seja o seu enquadramento familiar, situação 

financeira, hábitos, a sociedade a que pertence, entre outros aspetos 

relevantes, muitas vezes encontrando algumas justificações para determinados 

comportamentos e servindo para traçar critérios que possam ajudar a tornar o 

ensino e a aprendizagem um sucesso. 

Se como professores, considerarmos todos estes fatores, haverá maior 

compreensão em relação aos comportamentos e resultados escolares dos 

alunos e, consequentemente haverá um esforço maior por parte do professor, 

para delinear estratégias que possibilitem o desenvolvimento, a todos os níveis, 

de cada um dos alunos.  

De acordo com o proposto, os itens a serem analisados pretendem 

referir dados relativos à identificação dos alunos, identificação dos elementos 

do agregado familiar, saúde e hábitos de higiene, vida escolar e perspetivas 

futuras, tecnologias de informação e comunicação, ocupação de tempos livres 

e vários itens referentes à disciplina de educação física.  

 

2.1.2 Procedimentos  

 

A Ficha Biográfica foi aplicada no dia 25 de Setembro durante uma parte 

da aula (20 minutos dedicados ao seu preenchimento), cumprindo todos os 

parâmetros estabelecidos nestes casos concretos, de modo a tornar os 

resultados fidedignos (preenchimento individual, máxima veracidade nas 

respostas, conhecimentos dos objetivos e condições de realização). 

Os inquéritos biográficos foram recolhidos após o seu preenchimento e 

foram posteriormente submetidos a uma análise individual e quantitativa da 

amostra, com o intuito de formular conclusões necessárias ao estudo em 

causa. 
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2.1.3 Avaliação  

 

Do meu ponto de vista, com a realização deste estudo de turma ficamos 

a conhecer algumas características e rotinas dos alunos que a constituem, que 

me foram importantes para poder adequar as estratégias a utilizar nas aulas de 

Educação Física, de forma a tornar o processo de ensino-aprendizagem, um 

meio aprazível.  

 Através da avaliação do estudo identificou-se os essenciais centros de 

atenção que de algum modo possam influenciar o processo acima referido. 

Pretende-se com este tipo de trabalhos, estimular a procura de estratégias 

pedagógicas por parte dos docentes e não parar no tempo, tendo sempre em 

conta que não se possui a verdade absoluta de como ensinar, a quem ensinar 

e quando ensinar, pois o tempo muda o pensamento e as estratégias.  

 Pela análise dos gráficos resultantes do estudo ficamos a saber que a 

turma estava motivada para a realização das aulas de Educação Física, por 

isso o principal objetivo foi manter os seus índices de motivação ao longo das 

aulas do ano letivo, tendo em conta os métodos de ensino, sendo que estes 

evoluem e adaptam-se, se assim não acontecer, acabamos por cair nas 

técnicas em desuso, métodos tradicionais que não prevêem a evolução dos 

jovens do presente nas mais variadas dimensões humanas.  

 Sendo que cada aula é diferente, não podemos estar à espera que as 

estratégias que retiramos como conclusões sejam generalizadas a todas as 

situações e por isso foi necessário utilizar as estratégias que achamos que são 

as mais adequadas à situação decorrente. 

 Com o objetivo de melhorar a intervenção pedagógica perante a turma, 

foi necessário: formar grupos heterogéneos ou homogéneos a nível do sexo e 

da estatura física; adequar a duração dos exercícios e a sua intensidade; as 

aulas tiveram de ser bastante ativas para não desiludir as expectativas dos 

alunos; nas modalidades onde existia uma maior motivação, as aulas tiveram 

de ser mais dinâmicas para não desiludir a expectativa dos alunos; sensibilizar 

os alunos de forma a criarem bons hábitos de higiene; adequar os exercícios 

ao nível de aprendizagem da turma e; utilizar preferencialmente o feedback 

positivo, visando o reforço e a motivação dos alunos. 
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 As principais conclusões foram descritas sobre forma de estratégias 

pedagógicas ao longo do estudo, que foi sem dúvida, um instrumento capital no 

caminho experimental que foi este ano de estágio. 

2.1.4 Balanço 

Este trabalho foi fundamental para identificar o perfil da turma, conhecer 

especificamente cada aluno e estabelecer estratégias de trabalho a 

desenvolver com cada um, de modo a contribuir para a evolução, organização 

e gestão do processo educativo. 

No que diz respeito ao Inquérito biográfico talvez houvesse a 

necessidade de registar outras perguntas essenciais, como por exemplo, tipo 

de refeições realizadas (alimentos específicos ingeridos para classificar o tipo 

de alimentação). 

Neste panorama, e a partir das respostas dadas, a nossa orientação foi 

no sentido de oferecer transformações nos alunos, nomeadamente incentivar a 

modificar alguns hábitos que poderão servir principalmente os interesses dos 

alunos. 

Os resultados obtidos foram apresentados à diretora de turma 

contribuindo para o delineamento de estratégias de intervenção. 

 

2.2  Atividades na escola  

 

Foram diversas as atividades realizadas ao longo do ano letivo, as quais 

envolviam toda a comunidade escolar, fazendo todas parte do plano anual de 

atividades.  

 

2.2.1 Corta Mato Escolar 

Com o intuito de envolver a comunidade escolar numa atividade 

respeitando as diretrizes do estágio pedagógico, surgiu a oportunidade de 

organizar uma atividade desportiva inserida no Plano Anual de Atividades da 

Escola, conhecida por Corta-Mato Escolar, organizado pelo Departamento 

Expressões - 620 e 260, nomeadamente pelo grupo de Educação Física e pelo 

núcleo de estágio.  
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O Corta-Mato foi realizado no dia 23 de Janeiro de 2013 e os respetivos 

percursos foram delimitados tendo em conta o respetivo escalão. No total 

participaram 205 alunos de todo o agrupamento de Celorico de Basto. É de 

notar que estavam inscritos 331, não se verificando a participação total devido 

às condições meteorológicas instáveis durante a realização da atividade. De 

um modo geral a atividade correu bem, os alunos estavam motivados em 

participar. Do ponto de vista organizativo, houve todo um trabalho antecedente 

que contribuiu para que a atividade fosse levada a bom termo. Foi necessário 

realizar inscrições, dividir os alunos pelos respetivos escalões e atribuir a cada 

um o respetivo dorsal. A delimitação dos percursos no dia da atividade e a 

divisão dos lanches também ficou a cargo da organização.  

No dia da atividade foi necessário dividir os alunos e entregar o respetivo 

dorsal, encaminhar os alunos para o centro da vila de Celorico, onde se 

realizou a atividade, e tomar nota da classificação de cada um dos elementos 

participantes tanto masculino como feminino.  

Após o apuramento dos 3 primeiros classificados de cada escalão 

passamos à fase seguinte, o corta-mato regional realizado nos terrenos anexos 

à pista de atletismo Gémeos Castro, em Guimarães. 

A entrega de prémios do Corta-Mato Escolar foi realizada noutra 

atividade, os Encontros de Basto realizados no mês de Maio na Escola Básica 

e Secundária de Celorico de Basto.   

 

2.2.2 Compal Air 3x3 

Outra das atividades referentes à atividade interna do plano de 

atividades foi o torneio de Basquetebol “Compal Air 3x3”.  

Esta atividade foi realizada no dia 8 de Fevereiro de 2013 na escola 

básica e secundária de Celorico de Basto. No total participaram 158 alunos de 

um total de 169 inscritos. O torneio foi realizado durante a manhã no pavilhão 

da escola. As equipas foram agrupadas consoante o escalão sendo apurados 

os primeiros classificados de cada escalão. 

De um modo geral a atividade correu bem, os alunos estavam motivados 

em participar. Do ponto de vista organizativo, esta atividade foi mais tranquila 

do que o corta-mato escolar, sendo apenas recolhidas as inscrições, a divisão 

das equipas pelo respetivo escalão e elaboração do quadro competitivo. 
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As equipas apuradas foram disputar a fase regional na escola 

Secundária Francisco de Holanda em Guimarães.  

 

2.2.3 Encontros de Basto  

Outra das atividades desenvolvidas tendo em conta o plano anual de 

atividades. 

Esta atividade foi realizada em dois momentos distintos. Numa primeira 

fase realizou-se uma caminhada ao alto da Srª da Graça que contou com a 

participação de duas turmas do ensino profissional da escola de Celorico de 

Basto, bem como outras escolas de região de Basto e Barroso.  

A atividade desenvolveu-se desde a Escola Secundária de Mondim de 

Basto até ao Alto da Senhora da Graça. Os alunos foram acompanhados pelos 

professores durante o percurso, tendo oportunidade de usufruir de todos os 

benefícios de uma verdadeira caminhada em ambiente natural. Face aos 9 km 

de percurso, em algumas fases acidentado, algumas alunas não conseguiram 

manter a intensidade da caminhada imposta pelo grupo da frente, no entanto, o 

mais importante, foi a forma salutar em que toda a atividade se desenvolveu. 

No final, todos os alunos, cada uma ao seu ritmo, conseguiram atingir do 

objetivo da atividade. 

Posteriormente, na escola básica e secundária de Celorico de Basto, 

realizou-se o encontro das diferentes modalidades do desporto escolar, o 

futsal, o voleibol e o ténis de mesa.  

No total participaram cerca de 700 alunos de todas as escolas. Para 

além desta atividade, também foi realizada neste dia a entrega de prémios do 

Corta-Mato escolar. 

De um modo geral a atividade correu bem e os alunos estavam 

motivados em participar apesar das condições meteorológicas não serem as 

melhores, pois estava o piso um pouco escorregadio o que fez com que 

algumas escolas não levassem a sua participação até ao fim.  

 

2.2.4 B.E.C.A. – Bastinhos Escola Clube de Andebol 

O BECA – Bastinhos Escola Clube de Andebol, surgiu de uma conversa 

entre o orientador e os estagiários. No início pensou-se ser interessante a 
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criação de um clube onde os alunos pudessem praticar a modalidade da escola 

em tempo de aulas, não interferindo com a sua vida extra-escola. 

Todos os alunos de 2002 foram convidados a participar no clube, para 

tal foram informadas todas as turmas de 5º ano que os treinos iriam decorrer 3 

vezes por semana entre as 2 e as 3 horas da tarde, horário no qual os alunos 

estariam sem tempo letivo, ou seja, estariam sem aulas. Vários foram os 

alunos que compareceram mas apenas alguns se apresentaram aos treinos 

constantemente. Após apurarmos o grupo de atletas mais “fiel” procedemos à 

sua inscrição na federação.      

De uma simples ideia inicial, surgiu a criação de um clube escolar, 

através de um protocolo estabelecido entre o Agrupamento de Escolas de 

Celorico de Basto e a Associação de Andebol de Braga, permitindo a inscrição 

dos atletas tornando-se federados.  

Ao longo do ano letivo o clube participou em oito concentrações de minis 

da região de Braga, contando com a participação de equipas como ABC Braga, 

AC Fafe e o CCR Fermentões. No total das oito concentrações o BECA atingiu 

por diversas vezes o 1º lugar na tabela classificativa.  

Apesar de ser um clube recente com a sua iniciação apenas em janeiro 

de 2013, o BECA conseguiu, com muito esforço e dedicação, atingir elevados 

níveis de desempenho, proporcionando aos atletas experiencias diversificadas 

no universo desportivo. No dia 12 de junho de 2013 os atletas tiveram 

oportunidade de assistir a um jogo para o apuramento para o campeonato da 

Europa entre Portugal e Espanha, no pavilhão multiusos de Guimarães, e para 

terminar a época desportiva, sagrou-se campeão de minis no torneio Garci 

Cup’13 Cidade de Estarreja, realizado nos dias 29-30 de junho de 2013 ao 

alcançar o prémio de 1º classificado no escalão de minis.     

 É de notar que apesar de ser um clube recente, os alunos realizaram 

cerca de 200 treinos na escola, sem interferir com as aulas e com as atividades 

externas. Com estes treinos verificou-se uma elevada evolução nos atletas que 

de início nem sabiam o que era o andebol e no final sagram-se campeões da 

modalidade para o seu escalão num torneio que envolvia equipas com mais 

nome no andebol a nível nacional.  

Foi uma experiência muito gratificante, permitindo ter a noção de todo o 

processo para a criação de um clube no contexto escolar.  
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3. Tarefas de Estágio de Extensão à Comunidade 

As acções de dimensão Extensão Curricular proporcionaram uma 

experiência formativa e enriquecedora aos alunos e professores, devido aos 

estagiários se dedicarem com um elevado interesse ao seu 

planeamento/preparação (Rodrigues e Ferreira, 1997). 

 

3.1 Acção de Formação  

3.1.1 Tema Desenvolvido  

 O tema trabalhado foi o desenvolvimento das capacidades motoras na 

escola, nomeadamente, a influência da aplicação de um programa de 

intervenção escolar de força e flexibilidade em jovens com idades 

compreendidas entre os 13 e 15 anos de idade. 

 No estudo, o objetivo primordial remonta à verificação da influência que 

um programa de intervenção de força e flexibilidade nas aulas de Educação 

Física no desenvolvimento das capacidades motoras dos alunos, 

nomeadamente alunos com idades compreendidas entre os 13 e 15 anos. 

Neste seguimento, as variáveis consideradas dizem respeito às relacionadas 

com o desempenho dos alunos nos testes de aptidão muscular (abdominais, 

sentar e alcançar modificado, salto em comprimento horizontal e suspensão 

braços fletidos) do projeto de desenvolvimento das capacidades motoras na 

escola.  

 

3.1.2  Justificação do tema  

 

 “A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação 

básica para a escola. Ela condiciona todas as aprendizagens pré-escolares e 

escolares; estas não podem ser conduzidas a bom termo se as crianças não 

tiverem tomado consciência do seu corpo, lateralizar-se, situar-se no espaço, 

dominar o tempo; se não tiver adquirido habilidade suficiente e coordenação de 

seus gestos e movimentos.” (Le Boulch, 1988). 

 Com base nesta citação podemos verificar que a abordagem das 

capacidades motoras na escola tornam-se importantes para o desenvolvimento 

futuro dos jovens e adolescentes. 
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 De acordo com Vargas (2011), no conjunto das capacidades motoras, a 

força parece ser uma das que menos se trabalha no âmbito das aulas de 

Educação Física. Considerando a sua importância ao nível da saúde, bem-

estar e qualidade de vida, nos rendimentos motores e desportivos, e na 

aquisição da aptidão física, é de todo pertinente a inclusão desta capacidade 

motora no nosso estudo, permitindo verificar as possíveis alterações nas 

capacidades consideradas. 

 Os estudos experimentais que se objetivam no desenvolvimento e treino 

da força nas crianças e jovens não abundam e, a maior parte, desenvolvem-se 

no âmbito do desporto de rendimento. Quando passamos para o contexto 

escolar, então, ainda são mais raros. 

 Para um desenvolvimento psicofísico harmonioso, as crianças e os 

adolescentes têm necessidade de uma dose suficiente de movimento que é 

guiada espontaneamente pelas crianças tal como nos diz Weineck (1999, cit. 

por Guerra & Rassilan, 2006). Devido ao seu papel preponderante na 

capacidade motora do homem, a flexibilidade contribui decisivamente para 

diversos aspetos da motricidade humana, desde os seus gestos quotidianos, 

até mesmo na busca do aperfeiçoamento da execução de movimentos 

desportivos. Para Barbanti (1996, cit. por Guerra & Rassilan, 2006), a literatura 

existente suporta o conceito de que a participação em certas atividades físicas 

resulta no desenvolvimento específico da flexibilidade em algumas 

articulações. Deste modo torna-se também importante o estudo desta 

capacidade motora na escola.  

 Dentro deste contexto, o objetivo do trabalho foi observar se o programa 

implementado nas aulas de Educação Física promove o desenvolvimento das 

capacidades motoras força e flexibilidade. 

 

3.1.3 Estratégias de Apresentação  

As estratégias de apresentação do artigo no congresso “A escola Hoje 

IV”, passaram por ensaiar previamente o discurso, bem como a sua duração, 

permitindo assim controlar os 10 minutos disponíveis e manter um registo 

calmo e despreocupado, centrado na apresentação. Manter uma postura 

corporal adequada durante a apresentação, bem como variar o registo de voz 

durante a apresentação, provocando entusiasmo na assistência impedindo que 
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a apresentação se tornasse monótona, articulando o discurso com o conteúdo 

dos slides.  

Ao longo da preleção optei por não ler o slide, mas sim explicar o seu 

conteúdo com base em tabelas e esquemas, criando uma empatia com a 

assistência, utilizando uma linguagem clara, pausada e audível.  

Os slides foram construídos tendo em conta o fundo utilizado e o tipo, 

cor e tamanho da letra, optando por utilizar um fundo claro sob uma letra em 

tom mais escuro, limitando o slide ao mínimo de texto possível.  

O objetivo da preleção era dar a conhecer ao público o estudo 

efectuado, ou seja, apresentando os seus problemas seguido da solução.  

 

3.1.4 Procedimentos   

Todo o processo de elaboração, estruturação e consecução foram 

planeados desde Janeiro até ao dia da ação, havendo uma dinâmica entre 

todos os elementos do grupo de modo a viabilizar o seu sucesso, sendo 

distribuídas tarefas de acordo com o grupo, ou seja, secretariado, programa do 

congresso, edição de artigos, recursos e patrocínios, divulgação, gestão e 

“coffe break”.  

A ação decorreu nos dias 17, 18 e 19 de Maio de 2013, das 9:00h as 

18:30h com uma hora de intervalo para almoço nos dois primeiros dias e das 

9:00h às 13:00h no último dia, contabilizando um total de 21 horas. Durante 

estes 3 dias os alunos estagiários apresentaram os seus estudos realizados 

nas respetivas escolas.  

No que diz respeito à divulgação da ação, o cartaz foi apresentado em 

todas as escolas com elementos a estagiar.  

 

3.1.5 Balanço  

Todo o envolvimento necessário à estruturação, organização e aplicação 

da ação Científico-Pedagógica decorreu conforme o previsto, pois numa 

primeira instância os preletores convidados aceitaram o convite, e os 

estagiários compareceram todos realizando a sua preleção. 
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Foi uma ação extremamente produtiva, que visou temas desde a 

motivação dos alunos para as aulas de Educação Física, até ao 

desenvolvimento das capacidades motoras na escola. 

Toda a estrutura organizativa decorreu conforme o previsto, tendo a ação 

decorrido dentro da normalidade.  
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4. Conclusões 

 

Não devemos ver esta conclusão como uma fase muito importante das 

nossas vidas profissionais, como o equivalente a uma estagnação da nossa 

aprendizagem da profissão docente, mas sim como o início de um processo 

que se deverá manter ao longo das nossas vidas como professores nesta área 

de estudos.  

Através deste relatório final, procurámos refletir de uma forma crítica e 

construtiva sobre tudo o que foi realizado neste ano de estágio, ano este que 

representa o culminar desta fase da nossa formação académica como 

docentes na área da Educação Física. 

De um modo geral, o estágio constituiu-se uma mais-valia na formação 

do futuro professor de Educação Física, quer pelo vasto rol de tarefas 

desenvolvidas, quer pelas experiências vividas e competências adquiridas com 

as atividades proporcionadas. 

O facto de lecionar para uma turma, lidando com diferentes 

personalidades, foi uma aprendizagem tanto a nível profissional como pessoal 

encontrando alunos de diferentes contextos sociais, com necessidades 

distintas a nível de motivação e instrução.  

Sendo a turma em questão uma turma com um elevado número de 

elementos, todas as aulas foram um desafio no que concerne ao controlo do 

processo ensino-aprendizagem.   

Foi um grande desafio de transformação, os alunos aprenderam com o 

professor estagiário e vice-versa, contribuindo assim para a superação das 

espectativas inicialmente propostas.  

Relativamente às atividades desenvolvidas durante o Estágio, todas 

foram enriquecedoras pois contribuíram para a experimentação de funções 

específicas inerentes aos diferentes cargos desempenhados pelos professores, 

desde lecionação, gestão de emoções e organização e desenvolvimento de 

atividades. 

Sentimos que com a dinamização destas atividades, compreendemos 

todo o processo que envolve a sua concepção, organização, aquisição de 

recursos humanos, materiais e espaciais, gestão dos recursos temporais 

disponíveis, e divulgação consoante o público-alvo para qual as mesmas foram 



4. Conclusões 

- 26 - 

direcionadas, o que na nossa perspetiva foram competências que adquirimos 

muito importantes, caso pretendamos dinamizar atividades desta natureza no 

nosso futuro profissional. 

O estudo científico foi também fulcral durante este ano, permitindo assim 

a experimentação do método científico contribuindo para as nossas 

competências de investigação.  

Por fim, acreditamos que atingimos os objetivos traçados para este 

estágio pedagógico, apesar de considerarmos que poderíamos ter sido talvez 

um pouco mais proactivos em relação a certos aspectos, melhorando assim a 

nossa atuação. Contudo, temos consciência de que tudo é um processo 

evolutivo, pelo que devemos tentar sempre superar-nos e progredir, no sentido 

de melhorarmos no que diz respeito à nossa forma de atuar como docentes de 

Educação Física. Tendo isso em conta, julgamos que todo o trabalho que foi 

realizado ao longo do estágio pedagógico, incluindo as competências 

adquiridas, as dificuldades sentidas e as reflexões efetuadas ao longo deste 

relatório, devem ser vistas como ferramentas para o nosso futuro como 

docentes. 
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1. Resumo 

A força e a flexibilidade são consideradas duas das capacidades motoras 

importantes a serem abordadas nas aulas de educação física. O presente 

estudo tem como objetivo verificar a influência da aplicação de um programa de 

intervenção escolar de força e flexibilidade em jovens com idades 

compreendidas entre os 13 e 15 anos de idade, bem como a comparação entre 

os diferentes géneros. O estudo foi realizado na escola E.B 2/3 e secundária de 

Celorico de Basto tendo como amostra 30 alunos pertencentes ao 9º ano de 

escolaridade 17 do género masculino e 13 do género feminino. Para a 

avaliação da força foram utilizados os testes suspensão de braços, abdominais 

e salto horizontal e para a avaliação da flexibilidade foi utilizado o teste sentar e 

alcançar modificado. As diferenças entre pré e pós-teste foram analisadas 

através do teste Wilcoxon, as diferenças entre géneros recorrendo ao teste de 

Kruskal Wallis e as correlações entre as variáveis através do coeficiente “rho” 

de Spearman. Tanto a força como a flexibilidade apresentam um aumento do 

pré para o pós-teste em ambos os grupos. Relativamente às diferenças mais 

significativas entre grupos estas centram-se no teste suspensão de braços 

(p=0,00) e salto horizontal (p=0,00). Podemos então concluir que é possível 

melhorar a força e a flexibilidade em crianças e jovens, durante a realização de 

aulas de educação física, através de um programa de 8 semanas com 1 

estímulo semanal para cada capacidade.       

 

Palavras-chave: Capacidades Motoras; Flexibilidade; Força; Escola; Educação 

Física.
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2. Introdução 

Na atualidade, é já sabido que hábitos sedentários, como ver televisão e 

jogos de consola, contribuem para uma diminuição do gasto calórico diário, 

levando a que a atividade física seja cada vez mais posta de parte pela 

população, principalmente pelas crianças e jovens, levando a um crescimento 

dos índices de obesidade.  

De acordo com Vargas (2011), para que o quadro de progressiva 

inatividade seja alterado, a escola, nomeadamente as aulas de educação 

física, têm um papel relevante, na saúde e na atividade física regular dos 

alunos. 

Segundo a perspetiva de vários autores (Holly e Kimberly, 2003; Guila, 

2001; Vargas, 2011), o desenvolvimento da força muscular em crianças e 

jovens é um dos tópicos que suscita algum debate há já algum tempo. De 

acordo com Vargas (2011), no conjunto de todas as capacidades motoras, a 

força parece ser uma das que menos se trabalha no âmbito das aulas de 

Educação Física.  

Esta capacidade motora assume grande relevância nestas idades, não 

só como base de uma aptidão física, que lhes garante níveis de saúde e bem-

estar de plena realização, mas também como fator essencial de 

desenvolvimento (Carvalho, 1996 cit. por Guila 2001). 

Seguindo a linha de pensamento de Guila, (2001), ao contrário do que 

se pensava anteriormente, que as crianças eram incapazes de aumentar os 

seus níveis de força, vários autores (Faigenbaum et al., 1999; Committee on 

sports Medicine, 1990), demonstram que as crianças e jovens são capazes de 

aumentar os seus níveis de força muscular, relatando ganhos significativos 

nesta capacidade quando submetidos a diversos tipos de programas de treino 

corretamente dirigidos e aplicados.  

Outra das capacidades motoras de elevado relevo é a flexibilidade. Pelo 

seu papel preponderante na capacidade motora do homem, a flexibilidade 

contribui decisivamente em diversos aspectos da motricidade humana 

(Rassilian e Guerra, 2006). 

É unanimemente reconhecido que a flexibilidade é uma das mais 

importantes componentes da aptidão física, bem como a sua associação, quer 
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à performance desportiva, quer à prevenção de lesões, contribuindo assim para 

que os indivíduos mantenham bons níveis de saúde. (Coledam et al., 2012a; 

Coledam, Arruda, e Oliveira, 2012b; Rashad e El-Agamy, 2010; Rassilian e 

Guerra, 2006; Silva, Santos, e Oliveira, 2006; Soares et al., 2011). 

Alguns fatores como o género, a idade, a temperatura corporal e o 

ambiente, têm influência sobre a estrutura e composição dos tecidos. Em 

relação ao género, em geral as meninas têm demonstrado melhores níveis de 

flexibilidade do que os meninos, sendo que essas diferenças se mantêm ao 

longo de toda a vida, diminuindo com o avançar do tempo quando não treinada 

adequadamente (Bertolla, Baroni, Junior, e Oltramari, 2007; Farinatti, Nóbrega, 

e Araújo, 1998.; Rassilian e Guerra, 2006).  

Segundo Coledam et al., (2012b), tradicionalmente, os exercícios de 

flexibilidade são realizados nas aulas de educação física durante o 

aquecimento, numa parte inicial das aulas. No entanto, alguns autores referem 

que se torna importante a realização de um aquecimento antes da execução 

dos exercícios de flexibilidade, prevenindo assim o aparecimento de possíveis 

lesões. No final do exercício físico ajuda também a reduzir a tensão muscular 

resultante da atividade física (Herbert & Gabriel, 2002; Shrier, 2004), podendo 

também ser utilizada como complemento de alguns desportos (McHugh e 

Cosgrave, 2010). 

Segundo Cunha (1996), entre os conteúdos a abordar nas aulas de 

Educação Física deverão estar incluídas as componentes da aptidão física, 

denominadas, capacidades motoras. Também o Programa de Educação Física 

para o terceiro ciclo diz que aluno deverá realizar com correção, em circuitos 

de treino ou exercitação simples, ações motoras vencendo resistências fracas 

a ligeiras, bem como ações motoras de contração muscular localizada, 

resistindo à fadiga, sem diminuição nítida de eficácia, corroborando a 

abordagem da força na escola. Em relação à flexibilidade, o programa define 

que o aluno, respeitando as indicações metodológicas específicas do treino de 

flexibilidade, deve realizar ações motoras com grande amplitude, à custa de 

elevada mobilidade articular e elasticidade muscular.  

Neste seguimento, e como estão disponíveis poucas evidências acerca 

do efeito de programas de intervenção escolar realizados durante as aulas de 

Educação Física, o objetivo deste estudo será verificar a influência da 
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aplicação de um programa de intervenção escolar de força e flexibilidade em 

jovens com idades compreendidas entre os 13 e 15 anos de idade nas aulas de 

Educação Física, comparando os resultados nos diferentes géneros, sendo que 

este tipo de estudos dignificam a disciplina de Educação Física, em particular, 

e a escola, em geral, por desenvolverem valores sociais e contribuírem para a 

promoção da saúde e consubstancialmente para a melhoria da qualidade de 

vida. 
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3. Metodologia  

O estudo foi realizado na escola básica e secundária do município de 

Celorico de Basto. Foram utilizados para a implementação do programa de 

treino 30 alunos pertencentes ao 9º ano de escolaridade, 13 do género 

feminino e 17 do masculino, com idades compreendidas entre os 13 e 15 anos. 

A avaliação foi realizada em dois momentos distintos durante o segundo 

período escolar de 2012/2013. Um pré-teste realizado no início do programa de 

treino, e um pós-teste realizado no final da implementação do programa, o qual 

teve a duração de 8 semanas letivas.  

A recolha de dados foi dividida em 2 componentes: composição corporal 

e aptidão muscular. No que concerne às variáveis antropométricas 

(composição corporal) foram avaliados o peso e a estatura. O peso foi medido 

numa balança de marca Bioconform com o individuo descalço e imóvel, usando 

apenas uma peça de roupa no tronco e outra nas pernas, não interferindo no 

peso. Os valores foram registados em Kg com uma capacidade de 

discriminação de 100g. A estatura foi medida em centímetros com o aluno 

descalço e em pé, olhar dirigido em frente, com costas e calcanhares 

encostados à parede previamente identificada com uma fita métrica.  

Para a capacidade motora força, reconhecendo o seu caracter 

complexo, foram utilizados testes que, no seu conjunto fossem de fácil 

execução e mensuração (The Cooper Institute, 2007). Todos os alunos foram 

submetidos ao processo de avaliação da força nos seguintes testes: salto em 

comprimento, para este teste foi utilizada uma fita métrica para medir a 

distância do salto, devendo estar claramente marcada no solo a linha de 

chamada. Para a suspensão com braços fletidos e teste de abdominais foram 

utilizados os respetivos protocolos da bateria de testes sendo utilizado para o 

teste de suspensão uma barra horizontal, que permitia a pega e suspensão dos 

alunos sem contato dos pés no solo. 

Relativamente à avaliação da flexibilidade foi utilizado o teste sentar e 

alcançar modificado, de acordo com o protocolo apresentado por Hopkins e 

Hoeger (1992). 
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O programa de intervenção consistiu na aplicação de uma série de 

exercícios de força e flexibilidade, durante 10 minutos em cada aula de 

Educação Física, ou seja, uma aula semanal durante 8 semanas. 

Para o tratamento dos dados foi efetuada análise descritiva utilizando a 

média, desvio-padrão, valores mínimos e máximos. Na estatística inferencial, 

para análise da significância das diferenças observadas entre pré e pós-teste 

em cada um dos grupos, utilizamos o teste não paramétrico de Wilcoxon, 

devido ao reduzido tamanho da amostra. Para a observação da significância 

das diferenças entre os géneros masculino e feminino utilizamos o teste de 

Kruskal-Wallis e para a observação das correlações entre as diversas variáveis 

em estudo recorreremos ao coeficiente de correlação “rho” de Spearman. O 

nível de significância selecionado para todos os testes foi de p ≤0.05. 
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4. Resultados 

Na tabela 1 apresentamos a caracterização das idades do grupo, em 
função do género.  

Tabela 5 - Caracterização das idades do grupo, em função do género 

Variável Média 
Desv. 

Padrão 
Min Máx 

Idade  

Masculino 
(17) 

14,11 0,60 13,00 15,00 

Feminino 
(13) 

13,92 0,64 13,00 15,00 

Nas tabelas 2 e 3 apresentamos a estatística descritiva de todas as 

variáveis observadas no pré e pós-teste, bem como o valor de p para o teste de 

Wilcoxon, relativamente aos diferentes géneros. 

Tabela 6 - Estatística descritiva de todas as variáveis observadas no pré e pós-teste e 
valor de p para o teste de Wilcoxon, relativamente ao grupo Feminino. (n=13) 

Variável Média Desv. Padrão Min Máx pa 

Estatura 158,46 7,18 142,00 169,00 n/a 

Peso 
Pré 53,39 10,69 40,20 78,60 

0,054 
Pós 54,20 10,27 42,40 79,30 

Suspensão de Braços  
Pré 2,30 1,49 0,00 5,00 

0,002* 
Pós 5,30 2,21 3,00 10,00 

Abdominais  
Pré 20,69 13,51 2,00 58,00 

0,002* 
Pós 46,69 21,95 18,00 75,00 

Salto Horizontal 
Pré 122,92 13,21 102,00 147,00 

0,003* 
Pós 136,77 21,72 108,00 193,00 

Sentar e Alcançar  
Pré 29,61 5,62 20,00 43,00 

0,022* 
Pós 32,15 6,05 22,00 45,00 

a - Wilcoxon teste 
* - Diferença significativa para p ≤ 0,05 

Tabela 7 - Estatística descritiva de todas as variáveis observadas no pré e pós-
teste e valor de p para o teste de Wilcoxon, relativamente ao grupo Masculino. 
(n=17) 

Variável Média Desv. Padrão Min Máx pa 

Estatura 166,00 7,16 154,00 177,00 n/a 

Peso 
Pré 58,58 10,23 45,90 82,00 

0,365 
Pós 59,54 9,00 47,30 80,30 

Suspensão de Braços  
Pré 13,41 13,76 2,00 52,00 

0,000* 
Pós 36,23 23,57 6,00 90,00 

Abdominais  
Pré 41,76 23,56 5,00 75,00 

0,017* 
Pós 61,29 22,47 18,00 75,00 
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Salto Horizontal 
Pré 169,00 25,16 123,00 208,00 

0,001* 
Pós 191,29 22,46 151,00 225,00 

Sentar e Alcançar  
Pré 29,24 5,09 20,00 38,00 

0,000* 
Pós 33,59 5,32 26,00 41,00 

a - Wilcoxon teste 

* - Diferença significativa para p ≤ 0,05 

 

Na tabela 4, está apresentada a significância das diferenças entre os 

géneros masculino e feminino, utilizando o teste Kruskal-Wallis. 

Tabela 8 - Análise da significância das diferenças entre os géneros masculino e 

feminino, utilizando o teste Kruskal-Wallis. 

 
Variável pa Variável pa 

Suspensão 

de Braços  

Pré 0,000* Salto 

Horizontal 

Pré 0,000* 
Pós 0,000* Pós 0,000* 

Abdominais  
Pré 0,009* Sentar e 

Alcançar 

Pré 0,850 
Pós 0,057 Pós 0,388 

a - Kruskal-Wallis teste 
* - Diferença significativa para p ≤ 0,05 
 

A fim de verificar a relação entre as diferentes variáveis recorreremos ao 

coeficiente de correlação “rho” de Spearman. Após a análise das correlações 

entre as variáveis observadas, relativamente ao grupo feminino, verificou-se 

uma correlação significativa no pré-teste entre as variáveis estatura/abdominais 

(r=0,589; p≤0,034) e entre estatura/sentar e alcançar (r=0,557; p≤0,048). 

Relativamente ao pós-teste verificou-se uma correlação significativa entre 

estatura/sentar e alcançar (r=0,670; p≤0,012). No que ao grupo masculino diz 

respeito, apenas se verificou uma associação entre peso/sentar e alcançar 

(r=0,512 ; p≤0,036), no pós-teste. 
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5. Discussão   

Segundo Aahper, (1976) e Grosser e Starischka, (1988) cit. por Guila, 

2001, o teste de suspensão de braços na barra fixa, pretende avaliar a força 

resistente dos membros superiores. Podemos observar uma maior dispersão 

no que diz respeito aos valores individuais, registando-se alunos que 

realizaram o teste em 3 a 6 segundos e outros que realizaram a prova em 

valores que rondam os 90 segundos, o que vem corroborar os resultados 

encontrados por Guila (2001). Também outras referências literárias 

demonstram que ouve um aumento de força aquando a utilização deste teste 

(Cunha, 1996; Rodrigues, 2000; Saraiva 2000). 

Tal como no teste anterior, no teste de força abdominal, observaram-se 

aumentos significativos dos seus valores indo de encontro aos estudos de 

Cunha (1996) e Saraiva (2000). Podemos dar particular interesse a este último 

estudo, realizado só com raparigas praticantes de voleibol, cujos valores 

médios do pós-teste estão muito próximos dos do nosso estudo (48,52 e 46,69 

repetições respectivamente).  

No teste do salto horizontal, os resultados estão em conformidade com 

os de Rodrigues (2000), embora ambos os grupos, feminino e masculino, 

tenham obtido resultados superiores no pré e pós-teste.  

No que se refere ao teste de flexibilidade sentar e alcançar, as melhorias 

significativas por nós encontradas corroboram os de Coledam et al., (2012a, 

2012b); Farinatti et al., (1998); Rassilian e Guerra, (2006); Silva et al., (2006); 

Soares et al., (2011); Tirloni et al., (2008) e Voigt et al., (2007). 

Por último, as diferenças significativas entre géneros para quase todos 

os testes realizados, exceto na flexibilidade, vêm confirmar os estudos de 

Carvalho (1996) e Rodrigues (2000). Segundo Rodrigues, (2000), durante a 

infância, não há diferenças significativas na força entre o grupo feminino e 

masculino, após este período as diferenças começam a acentuar-se, tornando-

se os rapazes progressivamente mais fortes. 
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6. Conclusões   

 

A análise e comparação dos resultados obtidos permite-nos retirar 

algumas considerações e constatar que basta apenas 10 minutos por aula para 

aumentar significativamente a força e a flexibilidade.  

Conclui-se, então, que é possível melhorar significativamente a força e a 

flexibilidade em contexto escolar recorrendo a um estímulo por semana. As 

condições das nossas escolas permitem que este trabalho se desenvolva 

através da criatividade do professor e do empenho dos alunos.  

Por último conclui-se que os rapazes são mais fortes e mais flexíveis do 

que as raparigas entre os 13 e 15 anos de acordo com a amostra utilizada para 

este estudo.  
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Considerações Finais  

 

 …O estágio constitui-se como uma mais-valia na formação de futuros 

profissionais de Ed. Física.  

 …A aprendizagem desenvolveu-se tanto a nível profissional como 

pessoal, permitindo desenvolver estratégias de atuação distintas.  

 …As atividades desenvolvidas permitiram experimentar os diferentes 

cargos do professor, desde a lecionação, a gestão e organização.  

 …O estudo científico contribuiu para a melhoria das nossas 

competências de investigação.  
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Anexo 1 

Ficha de Observação (PES)



 Núcleo de Estágio Escola E.B. 2/3 e Secundária de Celorico de Basto  
   Registo De Observação   

 

 

Nuno Miguel Monteiro Queirós 

2012-2013 

Registo de Observação  

 

 Observado:  

 Data:         Hora:        Tempo horário: 

 Turma:     Aula:        U. D:  

 

 

Registo Anedótico (em ordem ao tempo) 

 

Tempo Acontecimento (Descrição) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 Núcleo de Estágio Escola E.B. 2/3 e Secundária de Celorico de Basto  
   Registo De Observação   

 

 

Nuno Miguel Monteiro Queirós 

2012-2013 

 

 

 
Parâmetro 

 
Pontuação 

1º 
 

 

2º 
 

 

3º 
 

 

4º 
 

 

5º 
 

 

6º 
 

 

7º 
 

 

8º 
 

 

9º 
 

 

10º 
 

 

Total de pontos 
 

 

 

Nota Final: ______ 

Tempo útil:  

Tempo T/I/O:  

Tempo de actividade motora:  

Tempo de actividade motora: _____%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Ficha Biográfica 



 

 

Inquérito de Caracterização da Turma  

 O questionário tem como objectivo caracterizar melhor os alunos da escola. 

 O preenchimento deste questionário é individual e confidencial e pedimos que respondas 

com o máximo de sinceridade. 

 Ficamos gratos pela tua amabilidade em responder a todas as questões de forma cuidada e 

verdadeira. 

 

 

 

Nome do aluno:______________________________________________     Nº______ 

Ano:_____                           Turma:_____ 

Local e Data de Nascimento:____________________________ em ____/____/_____ 

Residência:____________________________________________________________ 

 

: 

Nome do Pai:________________________________________ Profissão:__________ 

Nome da Mãe:_______________________________________ Profissão:__________ 

Nº de irmãos:_________  

Com quem vives:______________________________________________________ 

 

 

 

Tem problemas de saúde? Sim           Não    

  Se sim qual?  

Tomas algum medicamento regularmente? Sim       Não   

  Se sim qual? 

Tens algum problema de saúde que te impossibilite à prática desportiva regular 

das aulas de Ed. Física? Sim          Não 

  Se sim qual?  

Qual é o teu peso? (aprox.)__________Kg    Qual a tua altura?(aprox.)_________cm 

 

 

 

1. Dados Pessoais 

2. Dados Pessoais                                                                                     

 

3. Dados Pessoais                                                                                     

 

2. Dados Familiares 

4. Dados Pessoais                                                                                     

 

5. Dados Pessoais                                                                                     

 

3. Saúde/Hábitos de higiene  

6. Dados Pessoais                                                                                     

 

7. Dados Pessoais                                                                                     

 

  

  

  



 

 

Costumas tomar banho depois das aulas de Ed. Física? 

 

 

 

 

 

Gostas da Tua escola?  Sim           Não        

 Porquê?_______________________________________________ 

Como vens para a Escola 

       a pé            de carro               de autocarro              de bicicleta       Outros:______ 

Tempo despendido no percurso casa-escola (minutos) 

    até 10          entre 11 e 20             entre 21  e 30               mais de 30 

Estudas em média… (minutos) 

     30            60            90          120            antes dos testes 

Onde estudas? 

    em casa           na escola            em casa de amigos           outro  

Como gostas de estudar?  

    Sozinho             Grupo  

Tens alguém que te ajude a estudar?  Não         Sim  

 

Os Teus pais costumam…     

Ver as tuas fichas de trabalho/ avaliação 

Assinar as tuas fichas de trabalho/avaliação  

Conversar contigo sobre os teus resultados escolares 

Quais as disciplinas que mais gostas? ____________________________________ 

  Porquê?________________________________________________ 

 Quais as disciplinas que menos gostas?__________________________________ 

  Porquê?___________________________________________________ 

Nunca Às vezes Quase sempre Sempre 

    

4. Vida Escolar e Perspectivas Futuras  

8. Dados Pessoais                                                                                     

 

9. Dados Pessoais                                                                                     

 

 

  

   

    

     

    

     

  

Nunca     Poucas    Algumas  Muitas 

                Vezes       vezes      vezes  

                                               

                                                

                                                                                                                    

                                                                        

                                                                     

                                                 

                        



 

 

Quais as disciplinas que sentes mais dificuldades? 

Reprovaste algum ano?    Sim     Não    

Se SIM, quantas vezes?_______  Em que ano? 

Gostarias de continuar a estudar? 

Qual a profissão que gostarias de ter no futuro? 

 

 

Tens computador em Casa?    Sim      Não  

Tens acesso à internet onde?  

   em casa      na escola      locais públicos     

 

 

Qual o interesse que a aula de Ed. Física desperta em ti? 

 

Como te sentes depois da aula de Ed. Física? 

 

Praticas algum desporto? Sim      Não    
  Se sim, qual?  

Praticas ou já praticaste algum desporto federado? Sim     Não    
  Se sim, qual?  

Escolhe 3 características que aches essenciais num professor de Ed. Física 

 

Pontual  Assíduo  Sentido de justiça  

Tolerante  Brincalhão  Competente  

Rígido  Autoritário  Bem-disposto   

Simpático  Exigente  Outros, quais?  

 

 

Nenhum Muito pouco Pouco Algum Muito 

     

5. As Tic  

10. Dados Pessoais                                                                                     

 

11. Dados Pessoais                                                                                     

 

6.  A disciplina de Educação Física 

 

12. Dados Pessoais                                                                                     

 



 

 

Preenche a seguinte tabela, relativa às modalidades que: 

 
Mais 

Gostas 

Menos 

Gostas 

Tens mais 

dificuldades 

Aprendeste em 

anos anteriores 

Andebol     

Atletismo      

Ténis     

Badminton      

Basquetebol      

Futebol      

Patinagem     

Futsal      

Ginástica      

Dança     

Natação      

Voleibol     

Rugby     

Outra      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ocupação dos Tempos Livres 

13. Dados Pessoais                                                                                     

 

14. Dados Pessoais                                                                                     

 

VER TELEVISÃO   (escolhe 3) 

  Filmes     Desenhos animados    Futebol 

  Concursos     Telejornal       Documentários 

  Outros desportos    Outros programas    Telenovelas 

                                  

 



 

 

 

 HOBBIES  (escolhe 5) 

  Ler      Ouvir música     ir ao café 

  Conversar     Aprender música     ir ao cinema 

  Passear     Aprender dança     ir à catequese/ à missa 

  Brincar     Computador     Praticar desporto 

  Ajudar em casa    ajudar os pais na profissão 

 

                                                      

  

 

HOBBIES  

COMO TE VÊS 

Indica seis características que reconheças em ti PRÓPRIO  

  Atento      Honesto          Tímido    

  Responsável      Calmo     Distraído 

  Preguiçoso      Nervoso     Agressivo 

  Cooperante      Compreensivo    Egoísta  

 

Obrigado pela 

Colaboração 

Professor Nuno Queirós 

 



 

 



 

 

 


