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Introdução  

 

Segundo Aranha (2004) a principal função de um professor de Educação Física é 

potenciar e desenvolver as capacidades dos seus alunos, quer estas sejam físicas quer 

estas sejam cognitivas, modificando, também os seus comportamentos e atitudes sociais. 

No entanto, este deve obedecer aos objetivos estabelecidos pelo Ministério de Educação, 

promovendo a independência e a autonomia dos alunos nos vários domínios: Psicomotor, 

socioafetivo e cognitivo. 

Para que estes objetivos sejam realizados o professor serve-se de diferentes 

ferramentas (unidades didáticas, planos de aula) e atividades físicas, utilizando-as para 

cumprir esses mesmos objetivos propostos, construindo objetivos intermédios nos quais nos 

permitirão desenvolver as capacidades dos nossos alunos. (Aranha, 2004) 

Posto isto, este documento contempla numa primeira parte o relatório do estágio 

realizado na Escola Básica 2,3 de S. Torcato, Guimarães, onde será feita referência às 

unidades didáticas, planos de aula e práticas de ensino supervisionadas realizadas durante 

este período de estágio. 

 Na segunda e última parte estará um estudo desenvolvido com a turma do 8ºE 

dessa mesma escola, onde foram aplicados os testes de fitnessgram ® de modo a analisar 

a turma ao nível da aptidão física num pré-teste e num pós-teste.   
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Relatório de Estágio 
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Introdução 

 

No que pertence a  primeira parte deste documento este diz respeito ao nosso relatório 

de estágio, onde será feito referência ao trabalho desenvolvido durante este perido  de 

estágio. 

Este fará menção à forma como organizamos e utilizamos as ferramentas para o 

planeamento da prática pedagógica, procedendo sistematicamente à avaliação desta 

atividade, quer por parte dos nossos colegas de estágio quer pela orientadora da escola 

através das práticas de ensino supervisionadas.  

Será também apresentado o estudo de turma do 8ºE realizado no inicio do ano letivo, 

este contribuiu para uma compreensão mais facilitada da turma com a qual vamos trabalhar, 

possibilitando  a seleção e definição de alguns dos objetivos pretendidos para a prática 

pedagógica e de algumas estratégias para promover ou proporcionar oportunidade de 

execução das tarefas propostas para os alunos. 

Na parte final faremos alusão a algumas das atividades realizadas na escola.  
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1. Tarefas de Estágio de Ensino Aprendizagem 

 

Não podemos ver o mundo com o olho facetado das moscas ou com o sistema preceptivo 

dos peixes cegos que vivem nas profundezas dos oceanos. 

Não podemos apreender a mosca tal como a apreende a aranha, nem o peixe como outro 

animal que nela viva como parasita. 

(Sarmento, cit. Mucchielli 2004:25,26) 

No processo de aprendizagem importa sempre a formação e desenvolvimento do 

homem enquanto valores estritamente individual e social, portanto, é uma variável não 

observável mas que se repercute no comportamento expresso. O estudo da aprendizagem 

implica um pensar sobre as situações de aprendizagem de modo a que a diversidade de 

influências que se confrontam não deixe supor que esta seja um fenómeno aleatório, fruto 

do acaso e de momentos ocasionais. (Sarmento, 2004) 

 

1.1  Unidades Didáticas 

 

No que concerne às unidades didáticas estas são um conjunto ordenado de 

atividades devidamente estruturadas e articuladas com vista ao alcance dos objetivos gerais 

propostos pelo programa de Educação Física. 

Estas permitem ao professor definir previamente os conteúdos a abordar em cada 

aula e auxiliar o mesmo com o que ele irá precisar para cada uma dessas aulas. Pois o 

planeamento do ensino é feito em função dos objetivos definidos, de modo, a tomar as 

opções mais coerentes antes e durante o processo de ensino-aprendizagem com vista ao 

alcance dos objetivos propostos.(Aranha, 2004) 

Relativamente à aplicação destas no meu processo de estágio estas têm vindo a 

revelar-se uma mais-valia, uma vez que permite enquanto professor ter uma linha 

orientadora daquilo que será necessário abordar em cada aula para que no fim os alunos 

consigam atingir os objetivos inicialmente propostos. No entanto, todo este processo de 

ensino aprendizagem requer uma boa organização e uma análise permanente. 

Esta análise permanente implica um controlo, ou seja, o processo de ensino-

aprendizagem é controlado através de três momentos de avaliação que ocorrem ao longo 

da unidade didática, ou seja, a avaliação inicial, com caracter diagnóstico, a avaliação 
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intermédia, com caráter formativo e a avaliação final com caráter sumativo. Todas estas 

avaliações permitem adequar de forma metódica, os objetivos e as estratégias a utilizar de 

modo a garantir uma atividade pedagógica adequada e o sucesso dos alunos no processo 

de aprendizagem.(Aranha, 2004) 

Antes do planeamento das unidades didáticas, o professor realiza sempre uma 

avaliação diagnóstica, de modo, averiguar o nível inicial da turma em cada modalidade. Para 

a realização desta avaliação utiliza uma ficha de registo de acordo com os critérios de êxito 

pretendidos no programa de Educação Física para aquela modalidade e ano de 

escolaridade.  

Após essa avaliação faz-se uma estruturação dos conteúdos, começando do mais 

simples e progredindo para o mais complexo, sempre com vista ao alcance dos objetivos. 

Pois são estes que estão na base da ação educativa, ou seja, de toda atividade pedagógica. 

(Aranha, 2004:3) 

Após a definição dos objetivos pretendidos e da análise da avaliação diagnóstica 

começamos a delinear os conteúdos a trabalhar mas também, as melhores estratégias a 

utilizar para lecionar a Unidade de Ensino, pois após esta avaliação conseguimos perceber 

quem tem mais facilidade e dificuldade na modalidade em questão.  

De modo a retirar o máximo de informações de todo o processo de ensino-

aprendizagem, utilizamos a avaliação formativa, esta agora de caráter individual e com vista 

a avaliação dos alunos nos vários domínios: Psicomotor, socioafetivo, cognitivo. Para tal 

recorremos a fichas de registo uma para cada domínio. Esta avaliação permite ao professor 

um ajuste sistemático dos objetivos, estratégias e metodologias, privilegiando a melhoria da 

aprendizagem dos alunos e da atividade pedagógica.(Aranha, 2004) 

No que concerne às estratégias utilizadas por mim em todas as unidades didáticas 

realizadas foi a organização da turma por grupos heterogéneos, mas ao mesmo tempo 

homogéneos entre eles, de modo, a motivar e a estimular os alunos a ultrapassar as suas 

dificuldades. Tentando que os alunos com mais facilidades ajudassem os outros nesta 

atividade pedagógica. Outra estratégia utilizada foi o jogo, pois o mais importante é ensinar 

os alunos a jogar, principalmente nas modalidades coletivas.  

Neste período de estágio foram realizadas três unidades didáticas, sendo a primeira 

de basquetebol, a segunda de voleibol e a terceira de andebol. 
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No final de cada unidade o professor realiza a avaliação sumativa, esta permite ao 

professor verificar o nível final da turma na modalidade e perceber se a forma como 

organizou e estruturou os conteúdos foi a mais adequada e se permitiu atingir os objetivos 

gerais propostos. Esta decorre na última aula e é rigorosamente igual à da avaliação 

diagnóstica, utiliza também a mesma ficha de registo de comportamentos. Através desta 

conseguimos comparar os resultados atingidos inicialmente com os alcançados no fim da 

unidade de ensino, podendo assim verificar o grau de sucesso do processo de ensino 

aprendizagem.(Aranha, 2004) 

No final deste processo, o professor realiza uma reflexão critica sobre as estratégias 

utlizadas, apresentando sugestões e estratégias que podiam ter ajudado a melhorar o 

processo de ensino aprendizagem. Como aconteceu numa das unidades em que no início 

não utilizávamos os auxiliares de ensino (esquemas em papel, desenhar no quadro) e 

depois após a sugestão da nossa orientadora esta ferramenta de trabalho tornou-se numa 

mais-valia na rentabilização do tempo da aula, fazendo com que conseguíssemos diminuir 

nos tempos de transição, instrução e organização. 
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1.2  Planos de Aula 

 

Plano, significa organizar, programar uma aula, isto é, com base na nossa unidade 

didática, na qualidade de professores, devemos decidir que exercícios são adequados 

trabalhar e organizar para que os nossos alunos consigam atingir os objetivos propostos. Ou 

seja, os planos de aula são uma ferramenta de trabalho para que o professor possa definir 

objetivos operacionais, de modo a conseguir atingir os objetivos específicos. Isto é, de uma 

forma simplificada o plano de aula constitui a execução da unidade didática. 

Assim sendo, para cada aula da nossa unidade didática o professor realiza planos de 

aula com os tais objetivos operacionais, de modo a aplicá-los aos seus alunos nos 

diferentes exercícios.  

No que diz respeito à sua aplicação são fundamentais pois auxiliam o professor no 

processo de ensino aprendizagem, uma vez que permite abordar os conteúdos de uma 

forma sequencialmente hierarquizada, isto é, do mais simples para o mais complexo, tendo 

como estratégia a fragmentação dos gestos técnicos a aprender, de modo a facilitar a 

aprendizagem dos alunos. (Aranha & Coelho, 2008) 

Estes planos contemplam a divisão da aula em 3 partes, ou seja, parte inicial onde 

se insere a instrução inicial e o aquecimento. Este aquecimento pode ou não ser específico. 

Nas minhas aulas comecei nos dois primeiros períodos com aquecimentos mais formais, 

isto é, aquecimentos mais centrados na melhoria da aptidão física dos alunos, realizando 

exercícios de aptidão aeróbia (corrida) de força e flexibilidade. No terceiro período, com o 

mesmo objetivo da melhoria da aptidão física, mas com jogos lúdicos estes demonstraram-

se mais interessantes e motivantes para os alunos. Na parte principal realizava exercícios 

mais específicos tendo em vista os objetivos pretendidos para cada aula. No fim desta parte 

realizava sempre jogo de modo a conseguir que estes aprendessem a jogar a modalidade 

em questão. Na última parte da aula e não menos importante fazia sempre um balanço da 

mesma de modo a verificar se estes tinham compreendido o pretendido, avaliando os alunos 

muitas das vezes no domínio cognitivo. A avaliação neste domínio foi sempre através do 

questionamento dirigido o que obrigava a que estes estivessem sempre atentos às 

instruções dos exercícios, pois indicava-lhes sempre os critérios de êxitos daqueles 

exercícios, bem como o porquê e o para que dos mesmos. 
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Aquando a realização de cada plano, principalmente a partir do meio do primeiro 

período, comecei a fazer auxiliares de ensino para ajudar a melhorar nas minhas instruções, 

o que veio a ser uma ótima ferramenta e muito facilitadora no processo de ensino 

aprendizagem. No início essas instruções eram mais verbais e por vezes não eram de fácil 

compreensão para os alunos, outras vezes eram através da utilização dos alunos como 

agentes de ensino, só que o que acontecia era que 3 ou 4 é que prestavam atenção à 

realização do mesmo e os restantes estavam distraídos. Assim, e com a sugestão da minha 

orientadora, comecei a levar os auxiliares de ensino, começando com os papéis onde 

colocava a forma de organização da turma, passando para a utilização do quadro. Este foi 

ainda melhorar mais a qualidade das minhas instruções pois rapidamente podia explicar a 

ação dos alunos naqueles exercícios, diminuindo assim o tempo as minhas instruções. Optei 

também por trabalhar sempre por grupos, pois assim tornava-se mais fácil a organização da 

classe. 

A cada término das aulas realizávamos um balanço escrito da aula com o intuito de 

verificar e analisar os fatores que contribuíram ou não para o sucesso da mesma. Aqui 

conseguíamos refletir sobre as dificuldades sentidas tanto por nós como pelos alunos e 

assim colocar sugestões de melhoria para as próximas aulas. Era possível também 

perceber se os exercícios utilizados eram ou não os mais indicados para o objetivo 

pretendido, pois através da avaliação formativa realizada à turma consegui perceber se 

estes atingiam ou não os objetivos pretendidos. 

A realização dos planos de aula permitiu que encarasse as aulas com maior 

serenidade e segurança uma vez que a realização dos mesmos me ajudou a definir as 

principais tarefas a realizar durante a aula tais como: a definição dos objetivos a alcançar 

para aquela aula, ou seja, o objetivo específico, os conteúdos que iria abordar, os materiais 

necessários para a consecução da aula, a previsão dos tempos que poderia necessitar para 

cada exercício, bem como para as suas instruções e organizações e as estratégias que iria 

utilizar para levar a cabo as tarefas propostas. (Aranha, 2004) 
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1.3 Prática de Ensino Supervisionada 

1.3.1 Instrumentos 

Ilustração 1 Ficha de Registo Anedótico 

No que se reporta a este tópico em todas as práticas de ensino supervisionada, 

utilizamos sempre uma ficha de registo anedótico em ordem ao tempo. Esta foi sempre 

aplicada através de uma observação direta das aulas dos colegas. (Aranha, 2007) 

A aplicação deste método de registo permitia-nos recolher o maior número de 

informações de forma sistemática de todos os acontecimentos referentes aos 

comportamentos do professor estagiário. O facto de ser em ordem ao tempo permita-nos 

saber quanto tempo durou cada acontecimento. 

Nesse registo de acontecimentos tentávamos recolher o máximo de informações 

possíveis como por exemplo, o que o professor dizia durante a instrução inicial (objetivo da 

aula, regras de segurança e da aula, mobilização dos alunos para a prática, registo das 

presenças), a forma como se posicionava em toda a aula (se tinha sempre os alunos no seu 

campo de visão, se circulava por fora) se imitia feedbacks aos alunos, como os organizava, 

instrução final (balanço da aula, o que seria abordado para a próxima aula) etc. Após esse 

registo, dividíamos esta observação distinguindo sempre dois momentos, o tempo de 
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atividade motora, isto é, o tempo em que os alunos participam nas atividades de 

aprendizagem e no tempo de transição, instrução e organização, como os próprios nomes 

indicam era o tempo em que os alunos trocavam de exercício, recebiam a instrução para o 

próximo e se organizavam para retomar à prática. 

No final destas contabilizamos o tempo de atividade motora e o tempo de transição, 

instrução e organização de modo a verificar se o professor em questão realizou ou não uma 

boa gestão do tempo da aula. 

Após essa averiguação avaliamos os nossos colegas em 10 parâmetros, estes vêm 

contemplados no livro de apoio ao estagiário, “Supervisão Pedagógica em Educação Física 

e Desporto” na página 13. (Aranha, 2008) 

 

1.3.2 Procedimentos 

 

Como foi referido anteriormente em todas as práticas de ensino supervisionadas, 

utilizamos uma ficha de registo anedótico em ordem ao tempo.  

Esta ficha ajudava-nos a descrever os acontecimentos das aulas, verificando se o 

colega em observação estava a cumprir com os parâmetros em que estava a ser avaliado.  

Após a aplicação desta ficha, realizávamos no final uma pequena observação onde 

destacávamos os aspetos mais “fortes” e os aspetos a melhorar, para que na sua próxima 

aula não cometesse os mesmos erros e assim evoluir nas suas prestações. 

A cada término das aulas, o grupo de estágio reunia-se com a orientadora e 

fazíamos um balanço da aula supervisionada. Primeiramente falava o professor que deu a 

aula, depois falavam os seus colegas estagiários e no fim a orientadora. Nestas reuniões 

destacávamos a prestação do professor, tendo em conta os critérios da avaliação, 

aproveitávamos também para falar sobre os exercícios que tínhamos aplicado e a sua 

eficiência nos objetivos pretendidos. 

De modo a ajudar os colegas observados enviamos para eles as nossas 

observações, para que estes através da leitura das mesmas pudessem realizar um balanço 

dos balanços, isto é, leitura e análise de todas observações efetuadas às suas aulas e 

relatório final da mesma. 
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1.3.3 Relatório e Avaliação 

 

  A observação é um instrumento integrado na eficácia global do processo pedagógico 

e humano e a sua prática denota extatamente a continuidade da aprendizagem como parte 

integrante do processo de desenvolvimento. Esta constitui uma ferramenta no processo da 

aprendizagem, mas tambem um meio para os profissionais atuarem de forma critica sobre 

os comportamentos. A observação das aulas permite uma recolha de informações 

apropriadas sobre o nosso desempenho, com o intuito de a aplicar na intervenção e nas 

alterações das condições de prática, conduzindo para à melhoria do professor e do 

processo de ensino e aprendizagem. A análise dos resultados obtidos permite ensaiar 

generalizações relativamente às “tarefas aprendidas”, à “duração do periodo de ensino” e à 

implicação de professores e alunos. (Sarmento, 2004:15)  

 Sarmento (2004:119) apoiando-se em Bonboir defende que em pedagoia são as 

observações e as experiências, que, com instrumentos apropriados, possibilitarão perceber 

melhor os acontecimentos que criam o seu conhecimento. 

A necessidade de observar os intervenintes pedagógicos advém do querer recolher 

informações sobre os seus comportamentos o que implica uma observação direta e 

sistemática dos comportamentos observados em situações reais, descrevendo as ações de 

acordo com o seu significado real, de modo a que através dessa recolha de informação se 

possa refletir sobre a prática e assim encontrar soluções que visem a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem (Sarmento, 2004:120) 

Assim sendo, a prática de ensino supervisionada e até mesmo as observações 

realizadas à nossa orientadora da escola permitia-nos recolher o máximo de informações 

possiveis que nos possibilitavam aprender através de um processo de observação-imitação. 

Estas observações efetuadas permitiu-nos recolher informações acerca do tipo de 

organização dos exercicíos, das estratégias de ensino a usar, exercicios a aplicar e formas 

de instrução e demonstração dos exercicíos. Já com as práticas de ensino supervisionado 

efetuadas pelos nossos colegas, conseguiamos aprender e a perceber em que aspetos 

tinhamos de melhorar. Nomeadamente na escolha dos exercicios, na forma de organização 

da classe, no tempo que disponhamos para a realização dos exericios ou do tempo que 

usavamos nas intruções. Pois através do metodo de registo que utilizavamos conseguiamos 

obter em ordem ao tempo uma panoplia de informações relativas aos comportamentos dos 

professores no decorrer da atividade pedagógica. 
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Estas observações tornaram-se numa mais valia, pois através das reflexões criticas de 

cada um (orientadora, colegas estagiários e o professor estágiario)  podiamos nos tornar 

professores mais eficientes, pois segundo Aranha (2007) terminada a observação é 

necessário analisar todos os elementos recolhidos de modo a aprender com eles. Porém 

segunda a autora não é só suficiente detetar os erros é também necessário perceber porquê 

que estes acontecem e assim encontrar soluções. O que vai de encontro ao que Alarcão 

(1996) defende que a análise e a síntese ajudam a compreender os fenómenos. 

Só através desta compreensão e reflexão da nossa prática é que conseguimos aprender 

e melhorar o nosso espaço de intervenção pedagógica. Conseguindo resolver eventuais 

problemas como: clima, disciplina instrução ou gestão. 
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2. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

2.1 Estudo de Turma 

2.1.1 Instrumentos 

Tendo em vista uma melhor análise dos dados, utilizamos três instrumentos de 

medida, em que dois são teóricos e um é prático, ou seja, dois questionários e os testes de 

fitnessgram®. 

Relativamente aos questionários, um diz respeito aos dados Socioeconómicos e 

Cultural e o outro à atividade física dos alunos.  

No que se refere aos testes de fitnessgram®, este destina-se a crianças e jovens do 

ensino básico e secundário e pretende aferir o nível de aptidão física dos alunos.  

2.1.2 Procedimentos 

Primeiramente foi entregue aos alunos no dia 14 de Setembro 2012 pelos diretores 

de turma o questionário relativo aos dados Socioeconómicos e Cultural. Este questionário foi 

fornecido pela escola, sendo igual para todos os anos de escolaridade. 

O núcleo de estágio elaborou um questionário, que complementou o anterior. Este visou 

averiguar quais as atividades praticadas pelos alunos. E quais os alunos que praticavam 

atividade desportiva federada. Este questionário foi entregue por nós, estagiários, no dia 12 

de Outubro de 2012. 

Concomitantemente dá-mos início aos testes de fitnessgram®. 

Esta bateria utiliza testes predominantemente referenciados ao critério que permitem 

avaliar o nível de aptidão física de cada indivíduo. O nível de aptidão é classificado em duas 

áreas genéricas:  

 Precisa de melhorar, contudo de forma a simplificar a análise dos dados utilizamos o 

“Não” – Necessita de melhorar, ou seja, necessidade de incremento dos níveis de 

aptidão física;  

 Zona Saudável de Aptidão Física, divide-se entre o Bom e o Ótimo, pela mesma 

razão do “Não” utilizamos o “Sim” para caraterizar os alunos que estão entre o Bom 

e o Ótimo;  
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Através da comparação dos resultados, obtém-se “Sim” ou “Não”, ou seja, se os alunos 

estiverem dentro dos valores recomendados para a idade, estão dentro da zona de aptidão 

física saudável, “Sim”, se estes estiverem acima ou abaixo do recomendado será o “Não”. 

Contudo o facto de estar acima dos valores recomendados não significa que estejam 

com um nível de aptidão física mau, antes pelo contrário, estão acima do ótimo. No entanto, 

nos testes de composição corporal os alunos não devem estar acima nem abaixo dos 

valores recomendados para as suas idades e géneros.  

De acordo com Sardinha, (1999) a bateria de testes do Fitnessgram, por estar ligada à 

saúde, é a que melhor se ajusta aos princípios da avaliação física. 

Os testes do programa de Fitnessgram® realizados pelos alunos estão divididos em 3 

grupos (Institute for aerobics Research Cooper, 2002)): 

 Aptidão aeróbia (Corrida vaivém)  

 Aptidão Muscular (Força, resistência e flexibilidade)  

o Abdominais  

o Extensão de braços  

o Senta e alcança  

o Extensão do tronco  

o Flexibilidade do Ombro  

 Composição corporal (Peso, altura, índice de massa corporal e massa gorda)  

 

Os testes foram realizados na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de S. Torcato 

(ginásio), nos dias 18 e 20 de Outubro de 2012 e abrangem todos os alunos do 8ºE.  
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2.1.3 Relatório e Conclusões 

 

Após a análise dos resultados obtidos, podemos retirar algumas conclusões 

importantes a mantermos bem presentes nas nossas aulas por forma a tornamo-nos 

melhores professores, através de uma intervenção pedagógica eficaz. 

Apesar de 35 % dos alunos já ter ficado retido num ano de escolaridade, não 

influenciou a média de idades da turma, uma vez que esta se encontra nos valores padrão 

para o ano de escolaridade. 

A distribuição da turma por sexos é praticamente homogénea (treze rapazes e dez 

raparigas), o que nos dará a oportunidade de formação de grupos heterogéneos sempre que 

se justifique. 

A disciplina que reúne a maior preferência de alunos é a Educação Física, sendo 

assim os níveis motivacionais serão maiores. 

Nesta turma todos os alunos praticam atividade física, todavia só 35% dos alunos é 

que praticam uma modalidade a nível federado. 

No que diz respeito à saúde dos alunos é de salientar que apesar de a maior parte 

nunca ter tido qualquer problema, não esquecer que isso pode acontecer perfeitamente na 

aula de Educação Física onde é exigido mais deles a nível motor e maiores índices de força 

e flexibilidade. Assim foi necessário saber se os alunos tomam ou não o pequeno-almoço 

como forma de elevarem os seus níveis de energia para a prática de atividade física. 

Quanto aos testes de fitnessgram® podemos aferir que serão necessárias 

estratégias para colocar os alunos que estão abaixo da zona saudável de aptidão física, nos 

parâmetros ideais recomendados.  

Concluindo, de uma forma geral, uma grande percentagem da turma encontra-se 

dentro dos valores recomendados para as suas idades, notando, no entanto, que onde 

existe uma maior dificuldade é nos testes de extensões de braços e no teste senta e 

alcança. Naqueles em que esta amostra obteve maior sucessor foi nos abdominais e na 

extensão do tronco. 
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2.2 Atividades na Escola (DE; Corta mato; direção de turma….) 

 

No que pertence ao contributo do professor estagiário nas atividades da escola este 

está presente no desporto escolar, no corta mato, mega sprinter, mega Km e nas atividades 

de fim de período desenvolvidas pela escola.  

Relativamente ao corta mato, Mega Sprinter e Km, os professores estagiários estiveram 

presentes na organização e na supervisão da prova em todos os escalões. Ajudando a 

montar e marcar o percurso, bem como na parte final para ajuizar os lugares obtidos pelos 

alunos. 

Relativamente ao desporto escolar, estamos responsáveis por assegurar alguns treinos 

das diferentes modalidades, por exemplo os treinos de voleibol à quinta-feira à tarde. Nestes 

treinos tínhamos em vista a melhoria dos alunos na execução dos diferentes gestos 

técnicos, tendo em vista a superação de cada aluno de modo a conseguir jogar e realizar a 

atividade em que se encontrava de uma forma mais avançada, cooperando sempre com os 

colegas e com o professor.  

Ainda dentro do desporto escolar, tivemos uma formação com vista a adquirirmos 

capacidades para sermos juízes árbitros nas competições de desportos gímnicos na 

modalidade de Trampolins. 

Após essa formação já começamos a estar presentes nas provas. Provas essas que se 

realizaram no dia 16 de Fevereiro e no dia 9 de Março. 

Nas atividades finais do período os professores estagiários são auxiliares e supervisores 

dessas mesmas atividades ajudando os professores responsáveis pela organização no que 

for necessário, participando nas atividades e contribuindo para arrumação do espaço. 

No dia 25 de Março, estivemos presentes numa ação de formação de primeiros 

socorros. 

Todas as atividades realizadas contribuiriam para a minha formação profissional e para 

uma melhor adaptação ao mundo escolar. Pudemos vivenciar diferentes formas de ensino e 

exigências, pois ensinar o voleibol no desporto escolar não é a mesma coisa do que ensinar 

numa turma de 8ºano.   
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Parte II 

Caracterização da Aptidão Física na Turma 

do 8ºE – Escola Básica 2,3 S.Torcato 

Contributo do programa de testes de fitnessgram® 
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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar o nível de aptidão física dos alunos da turma do 

8ºE, da Escola Básica 2,3 de S. Torcato. A amostra foi constituída por 23 alunos, 13 do 

género masculino e 10 do género feminino, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 

anos. Para a análise das variáveis foi aplicada a bateria de testes de fitnessgram®, com os 

testes de composição corporal (Peso, Altura, Índice de Massa Corporal, Massa Gorda), 

testes de aptidão aeróbia (Teste Vaivém) e aptidão muscular (Força, Resistência e 

Flexibilidade). Esta bateria de testes foi aplicada em dois momentos distintos, existindo um 

pré-teste (Outubro 2012) e um pós-teste (Março 2013). Os dados foram analisados e 

comparados recorrendo à estatística descritiva, utilizando o programa Microsoft Excel, 

versão 2010. 

Quanto aos resultados observa-se relativamente aos testes de composição corporal, que os 

alunos melhoraram ao nível do Índice de Massa corporal e pioraram na percentagem de 

Massa Gorda. No que concerne ao teste de aptidão aeróbia os alunos encontram-se 

maioritariamente dentro da zona saudável. No teste de abdominais, não existiu nenhum 

aluno abaixo da zona saudável de aptidão física. No teste de extensão de braços, apesar de 

terem melhorado, alguns alunos encontram-se abaixo dos valores de referência. Na maioria 

dos testes de flexibilidade existiram melhorias, exceção para o teste de extensão do tronco. 

 

Palavras-chave: Aptidão Física, Teste Fitnessgram, Pré-teste, Pós-teste, Adolescentes 
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Abstract 

 

The aim of this study was to evaluate the level of physical fitness of students of 8th class E of 

Escola Básica 2,3 de S. Torcato. The sample consisted of 23 students, 13 males and 10 

females, aged between 12 and 16 years. For the analysis of variables was applied a set of 

Fitnessgram® tests, such as body composition tests (weight, height, body mass index, fat 

mass), aerobic fitness tests (shuttle run test) and muscular fitness (strength, resistance and 

flexibility). This set of tests was applied at two different times, and there was a pre-test 

(October 2012) and a post-test (March 2013). The results were analyzed and compared 

using descriptive statistics with Microsoft Excel, version 2010. 

As for the body composition tests results, students improved in terms of Body Mass Index 

and worsened in the fat mass percentage. Regarding the aerobic fitness test, students are 

mainly inside the healthy zone. In the abdominal test, no student was below the healthy 

fitness zone. In the arms extension test, despite having improved, some students are below 

the reference values. In most tests there were improvements in flexibility, except for the trunk 

extension test. 

 

Keywords: Physical Fitness, Fitnessgram test, pre-test, post-test, Adolescents 
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I. Introdução 

 

Os efeitos benéficos da atividade física só se mantém enquanto ela é praticada. Ou seja: 

pratique-a toda a vida, porque ela não é vacina definitiva 

(Barata, 2003:40) 

De acordo com Fernandes et al (2012) a nossa sociedade cada vez mais é caracterizada 

pelo sedentarismo, ou pela falta de atividade física, o que torna importante motivar e 

estimular as crianças e adolescentes para a prática e a manutenção de uma atividade física, 

necessária para um bom nível de aptidão física. Para atingir tal finalidade, é necessário que 

a disciplina de Educação Física, bem como as instituições de promoção de atividades físicas 

e desportivas, concretizem este objetivo. Pois, “quase todas as crianças e adolescentes 

frequentam a escola tornando-se esta, portanto, uma das instituições com maiores 

responsabilidades na promoção de hábitos de atividade física, nestas idades” tal como 

afirma Mota (cit. por B. Pereira & Rocha, 2004). 

De facto, vários autores têm alertado para a criação de hábitos regulares de atividade 

física, prevalentes na infância e adolescência, uma vez que estes tendem a continuar na 

vida adulta. (Malina, 2001).  

Assim, cabe aos professores de Educação Física a oportunidade de promover, de uma 

forma conhecedora e dedicada, a prática do exercício físico regular, já que é no decorrer 

deste período que se adquirem grande parte dos hábitos morbidogénicos. A utilização do 

exercício e o conhecimento dos seus benefícios podem constituir como fatores facilitadores 

de promoção e educação da saúde, já que se reconhece que comportamentos saudáveis 

tendem a agrupar e atrair comportamentos com a mesma natureza. Ou seja, a prática 

regular de exercício físico pode reduzir ou afastar os jovens de comportamentos menos 

saudáveis. (Institute for aerobics Research Cooper, 2002) 

Com o reajustamento do programa de Educação Física em 2001, veio reforçar-se a 

importância da disciplina e dos seus benefícios, mas também reforçar a importância que a 

Educação Física tem no desenvolvimento da aptidão física, na perspetiva da qualidade de 

vida, da saúde e do bem-estar. Segundo  Pereira & Brito (2004) a maior alteração diz 

respeito à inclusão e definição dos critérios de sucesso nesta área disciplinar, ou seja, 

considerou-se três grandes áreas de avaliação específica: a) Atividades Físicas (matérias); 

b) Aptidão Física (Zona Saudável da Aptidão Física) e c) conhecimentos relativos aos 

processos de elevação e manutenção da Aptidão Física e à interpretação e participação nas 
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estruturas e fenómenos socias no seio dos quais realizam as atividades físicas.(Ministério 

da Educação, 2001) 

No que respeita ao conceito de aptidão física este tem evoluído ao longo do tempo, 

sendo apresentadas diferentes definições sobre o mesmo, por diversificados autores.  

 Fonseca, (2011:17), citando Marques et al., 1991; Howley e Franks, 1992; Bouchard 

e Shephard, 1994, diz-nos que: 

Em meados do século XX, ligado a atividade física surge o conceito de aptidão física 
cuja definição universal e consensual se tem constituído como uma tarefa de difícil 
consecução devido a dois grandes fatores: a grande complexidade a que está 
subjacente à sua estrutura e direcionamento e, ao facto de fazer parte de uma rede 
multivariada de relações que se prendem com exigências colocadas pelo rendimento 
desportivo e, também, pelas conceções que estabelecem com a saúde e o bem-estar 
físico e psicológico. 

(Fonseca, 2011:17) 

 No entanto, Batista, et al. (2012) diz-nos que a aptidão física relaciona-se com o 

rendimento de todas as tarefas diárias realizadas, envolve os domínios das capacidades 

físicas, psicomotoras e cognitivas, é um todo que deve ser trabalhado nos seus diversos 

domínios e está diretamente relacionada com a promoção da saúde. 

Nesta mesma conjuntura, Fonseca (2011) cintando Hensley (1989) refere que, 

embora a importância da aptidão física seja globalmente conhecida, não existe na literatura 

da área uma definição consensual. 

Deste modo, os testes de aptidão física surgem como um instrumento essencial, pois 

possibilitam que num curto espaço de tempo, o professor possa avaliar um determinado 

número de variáveis. (Wang, 2004). Para tal, podemos recorrer à bateria de testes do 

fitnessgram®. Segundo Sardinha (1999), esta bateria de testes, por estar referenciada à 

saúde é a que melhor se adequa aos princípios da avaliação da aptidão física. 

Atualmente, o Fitnessgram® é encarado como uma ferramenta fundamental para a 

avaliação da aptidão física, auxiliando milhares de professores a averiguar o nível em que 

os seus alunos se encontram. Serve também como um elemento estimulador e cognitivo 

para os discentes informando-os sobre as implicações que a Aptidão Física e a Atividade 

Física têm para a saúde (Institute for aerobics Research Cooper, 2002) 

Sendo esta a nossa realidade, e existindo um acompanhamento dos alunos durante 

um período letivo, impõe-se, assim, a seguinte questão: 
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Existirá diferenças significativas entre o início e o fim do ano letivo ao nível da 

Aptidão Física da turma? 

De modo a simplificar e ajudar a resolver este problema, recorremos a questões 

orientadoras de forma a ajudar a desenvolver esta problemática. 

 Ao nível da Composição Corporal apresentam diferenças significativas entre 

géneros?  

 Os níveis de Aptidão Aeróbia apresentam diferenças significativas entre géneros?  

 Os níveis de Aptidão Muscular apresentam diferenças significativas entre 

géneros?  

Partindo destas premissas, torna-se relevante estudar este tema, para que o professor 

possa adotar as estratégias mais adequadas para ajudar os alunos a desenvolverem a 

aptidão física, para que as suas capacidades sejam potencializadas. 

Sendo as crianças a população alvo, pretende-se com este trabalho recolher dados de 

forma a comparar em qual dos géneros se obtém melhores índices de aptidão física. 
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II. Metodologia  

 

 

Quadro 1 Participantes 

 

Para averiguar o nível de aptidão física dos indivíduos foi utilizada a bateria de testes do 

fitnessgram®, (testes de composição corporal (Peso, Altura, Índice de Massa Corporal, 

Massa Gorda), testes de aptidão aeróbia (Teste Vaivém) e aptidão muscular (Abdominais, 

Extensões de Braços, Extensão do Tronco e Senta e Alcança).(Institute for aerobics 

Research Cooper, 2002) 

Esta bateria utiliza testes predominantemente referenciados ao critério que permitem 

avaliar o nível de aptidão física de cada indivíduo. O nível de aptidão é classificado em duas 

áreas genéricas:  

 Precisa de melhorar, contudo de forma a simplificar a análise dos dados utilizamos o 

“Não” – Necessita de melhorar, ou seja, necessidade de incremento dos níveis de 

aptidão física;  

 Zona Saudável de Aptidão Física, divide-se entre o Bom e o Ótimo, pela mesma 

razão do “Não” utilizamos o “Sim” para caraterizar os alunos que estão entre o Bom 

e o Ótimo;  

Através da comparação dos resultados, obtém-se “Sim” ou “Não”, ou seja, se os alunos 

estiverem dentro dos valores recomendados para a idade, estão dentro da zona de aptidão 

Sexo Turma Masculino Feminino 

Testes 
Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

Idades 

12 3 0 0 0 3 0 

13 12 12 7 5 5 7 

14 4 7 2 4 2 3 

15 4 3 4 3 0 0 

16 0 1 0 1 0 0 

Total 23 23 13 13 10 10 

Média de Idades 13,39 13,70 13,77 14,00 12,90 13,30 

Média do Peso 53,61 55,87 57,38 60,23 48,70 50,20 

Média de 
Alturas 

1,62 1,64 1,64 1,67 1,58 1,59 
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física saudável, “Sim”, se estes estiverem acima ou abaixo do recomendado será o “Não”. 

Contudo o facto de estar acima dos valores recomendados não significa que estejam com 

um nível de aptidão física mau, antes pelo contrário, estão acima do ótimo. No entanto, nos 

testes de composição corporal os alunos não devem estar acima nem abaixo dos valores 

recomendados para as suas idades e géneros. 

Esta bateria de testes foi aplicada em dois momentos distintos, existindo um pré-

teste (Outubro 2012) e um pós-teste (Março 2013).  

Os dados recolhidos foram introduzidos num programa informático (Microsoft® Excel 

versão 2010), no qual foram realizados gráficos e quadros, utilizando estatística descritiva, 

como média e desvio padrão.   
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III. Resultados 

 

 

Quadro 2 Percentagem do Número Total de Alunos - Testes Composição Corporal, Aptidão Aeróbia e 
Muscular 

Percentagem do número total de alunos relativamente às zonas saudáveis  

Testes de 
Fitnessgram® 

IMC % Massa Gorda Teste Vaivém Teste Abdominais 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Z
. 
S

a
u
d
á
v
e
l 

Abaixo 2 9% 1 4,35% 2 9% 3 13% 7 30% 2 9% 2 9% 0 0% 

Z.S. 19 82% 21 91,30% 21 91% 19 83% 13 57% 16 69% 6 26% 4 17% 

Acima 2 9% 1 4,35% 0 0% 1 4% 3 13% 5 22% 15 65% 19 83% 

Legenda: n- número de alunos, % - percentagem, IMC – Índice de Massa Corporal, Z.S. – Zona Saudável 

 

 

 

 

Quadro 3 Percentagem do Número Total de Alunos – Testes de Aptidão Muscular 

Percentagem do número total de alunos relativamente às zonas saudáveis 

Testes de 
Fitnessgram® 

Extensões de Braços Extensão do Tronco Senta e Alcança (Esq.) Senta e Alcança (Drt.) 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

n % n % n % n % n % N % n % n % 

Z
. 
S

a
u
d
á
v
e
l 

Abaixo 11 48% 7 30% 1 4% 1 4% 7 32% 6 26% 8 36% 5 22% 

Z.S. 10 43% 10 44% 22 96% 22 96% 13 59% 5 22% 11 50% 4 17% 

Acima 2 9% 6 26% 0 0% 0 0% 2 9% 12 52% 3 14% 14 61% 

Legenda: n- número de alunos, % - percentagem, Esq. – Esquerda, Drt. – Direita, Z.S. – Zona Saudável  
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Quadro 4 Média e Desvio Padrão – Testes Composição Corporal, Aptidão Aeróbia e Muscular 

Legenda: x – Média, dp – Desvio Padrão, IMC – Índice de Massa Corporal  

 

 

 

 

 

Quadro 5 Média e Desvio Padrão – Testes de Aptidão Muscular 

 

 

 

 

Média e Desvio Padrão – Géneros 

Testes de 
Fitnessgram® 

IMC  % Massa Gorda Teste Vaivém Teste Abdominais 

Pré-Teste 
Pós-
Teste 

Pré-
Teste 

Pós-
Teste 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

X ± dp X ± dp X ± dp X ± dp 

  

Turma 20 ± 2 21 ± 2 19 ± 6 18 ± 6 43,57± 18,78 51,7 ± 17,43 54,39 ± 23,68 63,39 ± 19,03 

Masculino 21,3 ± 2,5 21,5 ± 2,7 15 ± 6 15 ± 6 47,38 ± 22,57 55,15 ± 20,45 57,31 ± 22,50 69,69 ± 14,24 

Feminino 19,5 ± 1,5 19,9 ± 1,7 23 ± 3 23 ± 4 38,60 ± 11,57 47,20 ± 12,05 50,6 ± 25,83 55,2 ± 21,98 

Média e Desvio Padrão – Géneros 

Testes de 
Fitnessgram

® 

Extensão de Braços Extensão do Tronco Senta e Alcança (Esq.) Senta e Alcança (Drt.) 

Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 

X ± dp X ± dp X ± dp X ± dp 

  

Turma 
12,65 ± 

8,17 
17,04 ± 

6,36 
28,39 ± 

2,78 
28,83 ± 

3,33 
22,82 ± 

6,18 
26,17 ± 

8,55 
22,27 ± 

6,36 
26,43 ± 

8,11 

Masculino 
14,92 ± 

7,03 
18,31 ± 

6,77 
27,92 ± 

3,17 
27,92 ± 

4,27 
21,23 ± 

5,59 
24,62 ± 

6,74 
20,23 ± 

5,59 
25,15 ± 

6,47 

Feminino 9,7 ± 8,94 15,4 ± 5,68 29 ± 2,16 30 ± 0,00 
25,11 ± 

6,58 
28,2 ± 
10,49 

25,22 ± 
6,55 

28,1 ± 9,98 

Legenda: x – Média, dp – Desvio Padrão, Esq. – Esquerda, Drt. - Direita 
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IV. Discussão 

Ao analisarmos os dados obtidos referentes à composição corporal, verificámos que 

os valores médios do peso corporal e da altura aumentaram tanto no género masculino, 

como no feminino. 

 Relativamente ao IMC os valores médios entre sexos mantiveram-se, no entanto, a 

turma melhorou dos 82% (n=19) do pré-teste para 91% (n=21) no pós-teste. Esta alteração 

deve-se ao facto de só existir 1 aluno acima dos valores recomendados e 1 abaixo. 

No que diz respeito à % da massa gorda os valores médios também se mantiveram 

entre sexos, no entanto, a percentagem de alunos acima e abaixo modificou, ficando 

somente com 83% dos alunos (n=19) dentro dos valores referenciados. Nestes testes de 

composição corporal ter alunos acima dos valores recomendados não é bom, pois indica 

excesso de peso. Nos restantes testes ter alunos acima dos valores recomendados significa 

que estes conseguem até mais do que lhes é referenciado para as suas idades e géneros. 

Na aptidão aeróbia (teste vaivém), comparando os testes verificámos que a turma 

melhorou no pós-teste, passando de 70% (n= 16) dos alunos dentro e acima dos valores 

recomendados, para 91% (n=21). Neste teste a média de percursos comparando géneros, é 

maior no masculino (x=55,15), porém no género feminino não existe nenhuma aluna abaixo 

dos valores referenciados. Estes resultados segundo NES (cit. por Rodrigues 2008) podem-

se justificar segundo vários fatores como por exemplo o nível de motivação, a composição 

corporal e o nível de aptidão física atual. 

No que concerne aos testes de aptidão muscular (Abdominais e extensões de 

braços), em todos eles existiram melhorias. No teste dos abdominais averiguámos que 

100% (n=23) dos alunos no pós-teste dos abdominais se encontram dentro e acima dos 

valores aconselháveis. A média neste teste também melhorou verificando um valor médio 

maior nos elementos do sexo masculino. No teste de extensões de braços a turma passou 

de 52% (n=12) no pré-teste para 70% (n=16) no pós-teste, ficando apenas 7 alunos abaixo 

dos valores recomendados. A média de repetições como já referi melhorou do pré-teste para 

o pós-teste, verificando um número mais elevado nos elementos do género masculino.  

Índices adequados de força e resistência muscular são essenciais na prevenção de 

determinados problemas, nomeadamente, problemas posturais, lesões muscular-

esqueléticas e lesões articulares. A força/resistência muscular é fulcral, pois é requerida em 

distintas atividades do quotidiano, como: ao nível do mantimento da postura, carregar 

compras e transporte de objetos. (Glaner, 2003) 
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Nos testes de aptidão muscular (Extensão do tronco e Senta e alcança) existiram 

melhorias, mas mais significativas no teste do senta e alcança, pois os valores médios do 

teste de extensão de tronco só se alteraram nos elementos do sexo feminino (x=30±0,00). 

Este teste manteve o mesmo número de alunos dentro 96% (n=22) e fora 4% (n=1) dos 

valores recomendáveis. 

No teste senta e alcança existiram melhorias significativas entre o pré-teste e o pós-

teste, tanto no lado esquerdo com 74% (n=17) como no lado direito com 78% (n=18), em 

termos médios obteve-se melhores valores nas raparigas do que nos rapazes. No lado 

direito foi onde se alcançou uma maior distância com a turma com valores médios de 

x=26,43. 

Nos testes de flexibilidade os resultados obtidos vêm de encontro ao que Ehlert et al. 

(2010) nos diz que as meninas, de forma geral, apresentaram melhores resultados que os 

meninos e que a flexibilidade aumenta até ao início da fase adulta e que depois tende a 

diminuir para ambos os sexos. 
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V. Conclusões 

 

Respondendo às questões iniciais colocadas para este estudo verificámos que 

existem diferenças significativas entre o início e o fim do ano letivo, pois nos 7 testes 

realizados só num único teste é que não existiu melhorias significativas, uma vez que nesse 

teste (extensão do tronco), os alunos já se encontravam nos valores recomendados para as 

suas idades e género. 

Relativamente a composição corporal (IMC. e % Massa Gorda) os valores médios 

entre géneros mantiveram-se do pré-teste para o pós-teste, contudo verificou-se que tanto 

ao nível do IMC como da % Massa Gorda o único elemento acima dos valores 

recomendáveis é do género masculino, ou seja, os elementos do sexo feminino apresentam 

melhores resultados quando comparados ao nível da composição corporal. 

Em relação à aptidão aeróbia os elementos do sexo masculino conseguem obter 

melhores resultados quando comparados com os valores médios dos elementos femininos, 

porém os elementos do sexo feminino conseguiram ficar todos dentro ou acima dos valores 

de referência.  

No que diz respeito aos testes de aptidão muscular os rapazes conseguem melhores 

resultados nos testes de força e resistência muscular e as raparigas conseguem melhores 

resultados nos testes de flexibilidade. 

O pós-teste onde se obteve melhores resultados foi no teste dos abdominais ficando 

com 100% (n=23) dos alunos com valores entre o dentro ou acima da zona saudável de 

aptidão física. Onde a melhoria foi mais reduzida foi no teste das extensões de braços, onde 

passou do pré-teste de 48% (n=11) dos alunos abaixo para 30% (n=7).  

Em suma é importante que as crianças tenham acesso as atividades focadas para o seu 

desenvolvimento motor e que o professor conheça e saiba potencializar essas mesmas 

capacidades tendo em conta as fases sensíveis de treinabilibade. (Oliveira, 2011).  
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Informações Relativas ao Relatório de Estágio  

 Todas as informações encontram-se no Dossier de estágio (CD) entregue a 

Supervisora da UTAD – Ágata Cristina Marques Aranha 
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