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I. Introdução  

O Estágio Pedagógico Supervisionado tem como principal objetivo aplicar os 

conhecimentos teóricos na prática, revelando-se deveras importante para a nossa 

integração, enquanto alunos, na vida profissional.   

Com este relatório de estágio, tivemos o intuito de apresentar de forma sucinta, aquilo 

que foi a nossa iniciação à prática profissional, ou seja, a Prática de Ensino 

Pedagógica Supervisionada em Educação Física. 

Segundo Sarmento (2004), a Educação Física (EF) herdou da Ginástica a condução 

do movimento, mas alargou o seu espetro de estudo. A “educação pelo movimento” e 

a “cultura física” foram outras das evoluções concetuais que espelharam a tentativa de 

acompanhar a evolução do estudo do movimento centrado no Homem como um todo. 

Ultrapassada a ideia de “educar o físico”, a Pedagogia do Desporto, para além de não 

pretender substituir a antiga “Teoria da Educação Física” (TEF), não deixa de enfrentar 

a sua problemática, mas situa-a no âmbito da atividade física e desportiva.  

O presente trabalho apresentar-se-á organizado da seguinte forma: introdução, 

capítulo 1, capítulo 2 e conclusão. O capítulo 1 refere-se ao relatório de estágio, de 

constam todas as atividades desenvolvidas ao longo do estágio. O capítulo 2 prende-

se com a investigação, este capítulo engloba a amostra, a metodologia, a 

apresentação e a discussão dos resultados e a conclusão. 
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I.  Introdução 

Neste relatório, não só retrataremos o trabalho realizado, mas também a aplicação 

prática dos conhecimentos adquiridos ao longo deste ciclo de estudos. 

Apresentamos cada Unidade Didática (UD), organizando e estruturando todos os 

conteúdos presentes no programa de reajustamento do 3º ciclo para o 8º ano, com 

base, sobretudo, nas dificuldades e facilidades que a turma no geral apresentou, 

aquando da avaliação diagnóstica. Desta forma, com base naquilo que está delineado 

na UD, construímos os planos de aula (PA), que foram uma ferramenta essencial para 

preparar aula a aula, desde os objetivos específicos até à organização da aula. 

Todas a aulas foram momentos de grande aprendizagem para nós enquanto futuros 

profissionais, aprendemos imenso ao dar as aulas, ao assistir às aulas dos nossos 

colegas e, sobretudo, quando as nossas aulas eram observadas pelos colegas e 

orientadora de estágio. As PES são uma ótima forma de corrigirmos os erros que 

cometemos sem nos termos apercebido, ou até mesmo de rentabilizar o tempo de 

aula em empenhamento motor por parte dos alunos.  

Para o sucesso do nosso desempenho docente, existem vários métodos que nos 

permitem conhecer a turma, desta forma elegi o estudo de turma, uma vez que é o 

mais completo. Assim, obtivemos um vasto leque de informações acerca dos nossos 

alunos. 

 Ao longo do relatório estão enunciadas as tarefas realizadas ao nível da escola-meio, 

uma vez que estas se revelam de vital importância, quer para o nosso envolvimento na 

comunidade escolar, quer para as tarefas inerentes a um professor de Educação 

Física (EF), já que estas não se resumem apenas a preparar e dar aulas de EF.  

As atividades realizadas pelo grupo disciplinar foram variadas e contaram com a nossa 

colaboração, sendo estas o corta-mato escolar, mega Km e o mega sprinter. Todas 

estas atividades foram realizadas na escola. A escola, onde foi realizado o estágio, 

oferece aos seus alunos a possibilidade de prática desportiva através do Desporto 

Escolar, que contou ativamente com a nossa participação. 
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1. Tarefas de estágio de Ensino – Aprendizagem 

Citando Sarmento (2004), quando ensinamos desporto, falamos de tempo de 

aprendizagem, de repetições, de intervalos, de recuperação do esforço (curvas de 

esforço), na medida em que o contexto e o conteúdo de ensino correspondem a 

aprendizagens preceptivo-motoras, como também nos referimos ao domínio da 

organização e observação específicas, de onde sobressaem as técnicas de 

intervenção pedagógica adequadas a cada uma das situações, e que será melhor 

conseguido com o conhecimento corporal das mesmas. 

Toda a dinâmica inerente ao processo de ensino passa por um processo de 

organização, planeamento e avaliação. Cabe ao professor selecionar as melhores 

estratégias para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. 

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

desenvolver no aluno capacidades físicas e cognitivas, modificando, também, atitudes 

e comportamento social, de acordo com a nossa cultura (sociedade), cumprindo os 

objetivos estipulados pelo Ministério de Educação (…). 

Para tal, e como afirma Pinto (1989) (…), o professor é fundamental para a melhoria 

do ensino. Devendo ser capaz de atuar eficazmente. A eficácia da sua intervenção 

depende de múltiplos fatores externos (programas, condições de trabalho, tipo de 

alunos, etc.), e de fatores internos, da sua competência pedagógica e do seu sentido 

profissional. 

 

1.1. Unidade Didática 

As Unidades Didáticas são, segundo Bento (1998), peças essenciais no programa de 

uma disciplina, porque estas apresentam aos professores e alunos etapas claras e 

bem distintas de ensino e aprendizagem. Ainda citando Bento (1998), é na unidade 

temática que reside precisamente o cerne do trabalho criativo do professor.  

Posto isto, ao longo do ano letivo, realizamos três UD. No primeiro período, a UD de 

Basquetebol, no segundo período, a UD Voleibol e, no terceiro período a UD de 

Andebol.  

Todas as UD foram construídas seguindo dois passos essenciais: a conceção e a 

sequencialização. O primeiro passo é a conceção, que nos indica que devemos ter 

atenção à população alvo, aos recursos (material, temporal e espacial) e aos objetivos. 

O segundo passo é a sequencialização dos conteúdos, nesta fase pretendemos 
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identificar, no programa do ministério da educação, quais as competências motoras 

para o 8º ano, para as diferentes modalidades que serão lecionadas. Esta 

identificação tem por base a avaliação diagnóstica, feita na primeira aula de cada 

modalidade, já que é nesta aula que verificamos as reais competências dos alunos em 

relação à modalidade e, a partir daqui, concebemos a UD. Após termos percorrido 

estes dois passos, faz parte das nossas competências, enquanto docentes, 

estabelecer os objetivos principais a desenvolver e, de seguida, saber distribuir o 

tempo que iremos dedicar a cada uma das funções: introdução, exercitação, 

transmissão e consolidação. 

A definição de objetivo, segundo Aranha (2004), está na base da ação educativa. Com 

esta estruturação de conteúdos, na UD é-nos possível estabelecer objetivos 

específicos e operacionais para cada aula de forma a desenvolver todas as 

capacidades motoras de uma forma progressiva, ou seja, começar sempre do mais 

simples para o mais complexo, “step by step”. Estes objetivos operacionais, citando 

Aranha (2004), referem-se aos exercícios que se realizam para atingir cada objetivo 

específico (cada aula), constituindo, assim, objetivos a alcançar a curto prazo. 

A planificação da UD não se cinge, apenas, aos conteúdos que os alunos têm de 

desenvolver. Em cada aula da UD, estão envolvidos aspetos como a pontualidade, 

higiene, cooperação, entre outros aspetos, não só do desenvolvimento motor, como 

também, do desenvolvimento da personalidade, domínio socioafetivo e cognitivo.  

A UD contém um fator intrinsecamente associado, já referido anteriormente, a 

avaliação. Esta distingue-se em três momentos: a avaliação diagnóstica, avaliação 

formativa e, por fim, a avaliação sumativa. Desta forma, realizamos uma primeira 

avaliação onde diagnosticamos o nível dos alunos, os seus conhecimentos técnicos e 

das regras das diferentes modalidades. A avaliação formativa realizava-se em todas 

as aulas. Este tipo de avaliação facultou-nos informação, aula a aula: se os objetivos 

estavam a ser alcançados, quais os alunos com mais dificuldades e, neste caso, 

tínhamos de procurar alternativas para colmatar estas dificuldades e, se os alunos já 

sentissem mais à vontade, tínhamos igualmente de procurar estratégias para 

aumentar o nível de exigência. Este tipo de avaliação serve ainda para verificar se as 

estratégias de organização estão a resultar com os alunos. 

A avaliação refere-se à recolha de informações necessárias para um (mais) correto 

desempenho. É um regulador por excelência de todo o processo de ensino-

aprendizagem. É a consciência do próprio sistema educativo Aranha, (2004). 
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Neste processo de ensino-aprendizagem avalia-se a qualidade dos planeamentos, se 

as opções tomadas estão ajustadas à realidade, o seu próprio funcionamento, 

analisando se as estratégias foram ou não eficazes. A avaliação prende-se com a 

estratégia de ensino, na medida em que por um lado, dela depende, em grande parte, 

da eficácia do ensino, e por outro, são-lhe conferidas duas funções: a de regulação e a 

de classificação, Aranha (2004). 

 

1.1.1. Dificuldades/ Estratégias 

A maior dificuldade encontrada na estruturação dos conteúdos da UD é, sem dúvida, a 

articulação dos conteúdos, por forma a criar um fio condutor da aprendizagem. Uma 

forma de prevenir falhas na articulação é apresentar os conteúdos do mais simples, ou 

seja, partir do que já conhecem, consolidando esses conteúdos, para os mais 

complexos, desta forma os novos conteúdos serão introduzidos gradualmente. 

Podemos fazer esta introdução recorrendo a diversas estratégias tais como: vídeos, 

imagens ou até mesmo, o professor e os alunos como agentes de ensino.  

 

1.2. Plano de Aula 

Tal como nos indica Sarmento (2004), a conceção (design, plano) de cada sessão 

determina e operacionaliza a sua estrutura, o que significa que estabelece um 

encadeamento estratégico da matéria pelos diferentes momentos da sessão, 

compreendendo os tipos de organização inerentes a cada tipo de trabalho (equilíbrio 

entre o esforço e a recuperação).  

Desta forma, os planos de aula (PA) foram concebidos para cada uma das aulas da 

UD e estruturados em função dos conteúdos planeados para a mesma. Em cada um 

dos PA foi sempre tido em conta o que deveria estar presente em cada uma das 

partes da aula, isto porque, como em qualquer área de ensino, a aula, ou PA, é 

dividida em três partes fundamentais. Na parte inicial, é fundamental iniciar a aula 

apresentando sempre de forma clara e objetiva as regras de segurança, de seguida o 

objetivo específico e a tentativa persistente de mobilizar os alunos para a atividade, 

reforçando sempre atitudes de empenhamento, bom comportamento e, acima de tudo, 

cooperação. É ainda na parte inicial que realizamos um bom aquecimento para que 

exista uma ativação geral do organismo para a parte principal da aula. Optamos por 

jogos lúdicos relacionados com a modalidade que estávamos a abordar. O fator lúdico 
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é essencial para que exista, por parte dos alunos, um maior interesse/motivação para 

a aula. 

A segunda parte da aula denomina-se parte principal, é aqui que se realizam 

normalmente os objetivos operacionais intimamente relacionados com o objetivo 

específico para a aula. Procuramos de forma estruturada, ou seja, com um 

encadeamento entre objetivos operacionais, criar situações isoladas, ou menos 

complexas, do que acontece em situação de jogo, guardando sempre como último 

trabalho a desenvolver uma abordagem de todos os conteúdos dados na situação de 

jogo, dedicando também a maior parte do tempo da aula a esta fase, já que é jogando 

que os alunos adquirem um maior conhecimento e perceção do objetivo do jogo da 

modalidade que estão a aprender. 

Na parte final, concluímos a aula de forma serena e tranquila, questionamos 

aleatoriamente os alunos sobre o que foi abordado durante a aula e, por fim, 

indicávamos quais seriam os conteúdos da próxima aula. 

Segundo Carvalho (2009), citando Bento (1987) “ a organização da aula reveste-se de 

grande importância, já que é nela que o professor vai “ dar vida” a tudo quanto 

planificou”. 

 

1.2.1.  Dificuldades/ Estratégias 

Sem dúvida que a grande dificuldade quando realizamos o PA, é contar sempre com a 

totalidade dos alunos da turma, o que raramente acontece. De facto, na aula nem 

sempre conseguimos ter os alunos todos, por diversas razões: porque estão doentes, 

magoados ou porque não trazem equipamento. Isto faz com que nós, professores, 

sejamos obrigados a ter sempre um plano B, temos de, no momento, ser capazes de 

reajustar rapidamente, por exemplo, os grupos de trabalho, o que por vezes vai 

implicar uma nova reestruturação da organização do exercício no terreno de jogo. Mas 

tudo isto são coisas com que à partida devemos contar que aconteça para 

rapidamente sabermos adotar uma atitude que não prejudique a dinâmica fluida que a 

aula deve ter.  

De forma a potenciar o tempo de aula e evitar um plano B, como referi anteriormente, 

recorremos a algumas das estratégias, como a preparação prévia do material a 

utilizar. Os grupos, que após a avaliação diagnóstica foram estipulados, mal 

chegassem ao pavilhão, vestiam o colete com a cor respetiva do seu grupo e para que 
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deles não se esquecessem, estava à disposição deles no pavilhão um auxiliar de 

ensino onde constavam os grupos.  

Durante as instruções, os alunos foram colocados sempre de forma estratégica, em 

meia-lua, para que ninguém ficasse a tapar outro colega; esta organização permitia 

que todos conseguissem ver a professora, e esta utilizava sempre uma linguagem 

clara recorrendo sempre que possível, a terminologia específica da modalidade 

Aranha et al (2008). 

Nas transições procuramos perder o menor tempo possível. Para isso utilizamos os 

alunos, sempre que possível, para arrumar material ou até mesmo montar o 

necessário para um novo exercício. 

 No que diz respeito à UD de basquetebol, as estratégias utilizadas foram esquemas 

animados em PowerPoint (acerca das posições dos jogadores), vídeos de basquetebol 

profissional (permitindo visualizar com eram os jogos formais) e eram dados exemplos 

práticos, pedindo a colaboração dos alunos que apresentavam maior destreza e 

capacidade nesta modalidade. A utilização dos alunos permitia-nos exemplificar qual o 

posicionamento correto no terreno de jogo. 

Na modalidade de voleibol, após termos constatado que os alunos apresentavam 

menos dificuldades, os grupos ficaram muito mais equilibrados, grupos homogéneos. 

Utilizámos, sempre que achamos pertinente, os alunos como agentes de ensino para 

demonstrar o exercício. Por vezes, e uma vez que nos sentíamos mais à vontade 

nesta modalidade, demonstrávamos alguns elementos técnicos. 

Na modalidade de andebol, criamos um vídeo para exemplificar o movimento de 

alguns elementos técnicos. Achamos mais seguro utilizar esta estratégia e obtivemos 

rapidamente resultados positivos.   

 

1.3. Prática de Ensino Supervisionada 

A observação é uma capacidade essencial a qualquer professor ou treinador. Ela 

permite identificar prestações menos eficazes e, consequentemente, melhorar essa 

atividade. É neste contexto que a observação é largamente utilizada no apoio à 

formação de professores Aranha (2007) 

Assim, a Prática de Ensino Supervisionada (PES) realizava-se ao longo das aulas, 

estas PES foram essenciais para nós, enquanto futuros professores, uma vez que 

através do registo dos nossos colegas, tomamos consciência de comportamentos que 
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nós, enquanto damos aulas, não nos apercebemos. Segundo Nunes (2000), citando 

Zeichner (1993:20), a reflexão é um processo que ocorre antes e depois da ação e, 

em certa medida, durante a ação, pois os práticos têm conversas reflexivas com as 

situações que estão a praticar, enquadrando e resolvendo problemas in loco. 

Antes de observar, começamos por definir observação, seguindo-se uma 

sistematização e classificação por fases: pré-observação, observação propriamente 

dita e pós-observação, segundo Aranha (2007). A pré-observação diz respeito ao 

espaço de intervenção, a aula, especificamente o que vai ser abordado nessa aula 

(conteúdos, estratégias,…). Auxilia a formação dos nossos colegas e a nossa própria 

formação como futuros professores, identificando os erros que cometemos com 

objetivo de os corrigir e, por fim, avaliar o observado.  

Por fim permite a recolha de informação para a futura classificação. A observação 

propriamente dita, nas PES, engloba todas as observações diretas, deveríamos ter 

sempre em atenção três princípios: o princípio da objetividade (para que não se possa 

falsear a observação); princípio da fidelidade (este princípio permite determinar a 

fidelidade e fiabilidade das observações e deve ser estabelecido entre observadores, 

através do índice de Bellack);  o princípio da validade (este princípio refere-se ao tipo 

de instrumento utilizado). Nestas aulas foi utilizado o registo anedótico em relação ao 

tempo, em que foi registada toda a informação possível, abordando as decisões 

tomadas pelos professores/alunos no momento e também os comportamentos, 

deslocamentos, entre outros, do professor no desenrolar da aula. Este tipo de registo 

dá-nos ainda informação de quanto tempo dura cada acontecimento. 

Posteriormente, a pós-observação, que consiste na avaliação do observado, esta deve 

respeitar dez parâmetros e ser-lhe-á atribuída uma nota, que vai desde 0-3; 0, não 

executa; 1 executa de modo genérico; 2 executa adequadamente; 3 executa de modo 

excelente. Esta nota, bem como o balanço realizado pelo observador, não poderá ser 

vista como pejorativa, mas sim como algo que irá contribuir positivamente para a 

formação do observado. Estas estratégias serão dadas pela orientadora e colegas de 

estágio, bem como do nosso próprio balanço de final de aula, o que nos permite 

evoluir e melhorar a nossa prestação durante as aulas. 

Mencionando Alarcão (1996), a reflexão-ação constitui uma atitude docente 

indispensável e subjacente às práticas educativas, capaz de provocar alterações 

fundamentais das metodologias e estratégias conducentes a um ensino de qualidade. 
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Esta parte, a ação reflexiva por parte do professor, constituiu um ponto-chave no 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Nunes, (2000) que cita Schon (192: 82) 

no processo de reflexão-na-ação, após aula, o professor pode pensar no que 

aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e na eventual adoção de 

outros sentidos. E continua dizendo que o professor pode refletir de uma forma 

prospetiva (reflexão para a ação), baseado na sua própria teoria prática (onde se 

incluem saberes de práticas rotineiras e inovadoras e da reflexão sobre essas mesmas 

práticas). 

Desta forma, no final de cada aula, é realmente importante os professores refletirem, 

ou, tal como indicamos nos nossos planos de aula, realizar um balanço da aula. Este 

balanço é realizado sempre no final de cada aula e deve conter todos os aspetos 

pertinentes e inerentes à aula. Devemos realizá-lo de forma consciente, não omitir 

factos que podem vir a ser importantes na valorização e melhoria das nossas aulas e 

acima de tudo ser sinceros. Tal como nos indica Nunes, (2000) citando Dewey, 

evocado por Zeichner (1993: 18), as três atitudes necessárias para a ação reflexiva 

são: a) abertura de espírito; b) responsabilidade; c) sinceridade. Estas devem ser as 

componentes centrais da vida do professor reflexivo que tem de ser responsável pela 

sua própria aprendizagem. 

Cada vez mais os professores devem ser reflexivos. Para que essa reflexão seja o 

mais natural possível, um professor-estagiário conta com a imprescindível ajuda dos 

professores orientadores para o auxiliar nesta tarefa. Segundo Zeichener (1993), 

citado por Nunes, (2000), durante a formação inicial os formadores de professores têm 

a obrigação de ajudar os futuros professores a interiorizarem, a disposição e a 

capacidade de estudarem a maneira como ensinam e de a melhorar com o tempo, 

responsabilizando-se pelo seu próprio desenvolvimento profissional. 

1.3.1. Dificuldades/Estratégias  

A maior dificuldade sentida nas Pes são e sem dúvida, ser imparciais e objetivos na 

observação de um colega. Temos consciência que é fundamental para o bom 

desempenho do professor realizar uma observação cuidada, uma vez que é através 

dela que serão retirados elementos que irão beneficiar o futuro trabalho do professor.  

Numa primeira fase, foi igualmente difícil abstrairmo-nos que, também, estávamos a 

ser observados. Este facto condicionou-nos, uma vez que nos deixava mais 

apreensivos por forma a não nos esquecermos de mencionar todos os parâmetros nos 

quais éramos avaliados, não esquecermos a posição que ocupávamos no espaço da 
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aula, os deslocamentos, se recorríamos muitas vezes ao feedback e que tipo de 

feedback deveria ser emitido. 

Contudo, com o decorrer das aulas algumas destas questões passaram a estar 

intimamente ligadas à sua dinâmica, realizando-as sem que se pensasse nelas. Tudo 

isto passa a ficar de uma certa forma automatizado e torna-se muito mais natural. Foi 

a maior dificuldade que tivemos, no entanto, com o decorrer das aulas apercebemo-

nos que não podíamos ver isto como algo que poderia prejudicar os nossos colegas, 

mas sim o oposto.  

Podemos ainda afirmar segundo Pérez-Gómez (1992) citado por Nunes (2000), o 

pensamento prático do professor é de importância vital para compreender os 

processos de ensino e aprendizagem, para desencadear uma mudança radical dos 

programas de formação de professores e para promover a qualidade do ensino na 

escola numa perspetiva inovadora. 

1.4.  Jogos Desportivos Coletivos (JDC)  

Consideramos importante falar acerca dos JDC uma vez que as aulas que lecionamos 

ao longo deste ano letivo foram as modalidades coletivas basquetebol, voleibol e 

andebol. Estas modalidades têm entre si um cariz bastante semelhante, que é 

transversal em todas elas. Apresentam um fator social. Nas modalidades coletivas 

dependemos de todos os elementos da equipa para o jogo se desenrolar, fomentam o 

trabalho de equipa e, no que concerne às competências em que são avaliadas, o 

domínio socioafetivo, é um dos mais explorados nestas modalidades. 

Segundo Garganta (1992) efetivamente, modalidades como o andebol, o basquetebol, 

o futebol, o voleibol e outras, oferecem a possibilidade de, sob o ponto de vista 

educativo, viabilizar o desenvolvimento de uma panóplia de diferentes capacidades, ao 

nível orgânico e funcional, motor, sócioafetivo, lúdico e cognitivo.  

 

1.4.1. Dificuldades/Estratégias 

No decorrer das aulas, após a avaliação diagnóstica, foram verificadas que algumas 

das dificuldades apresentadas no basquetebol surgiram no andebol, facto que se 

deveu à semelhança entre elas. Desta forma numa fase inicial, e apesar de se tratar 

de alunos do 3º ciclo, 8º ano, verificava-se uma aglomeração em torno da bola, ou do 

portador da bola, não procuravam espaços para facilitar o passe do colega que tem 

bola e também não defendem. Mas tal como diz Garganta (1992), o jogo é uma 
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realidade complexa, porque a um tempo a criança tem que se relacionar com a bola e 

referenciar a sua posição em relação à posição no terreno de jogo, à posição dos 

colegas, dos adversários e do alvo.  

Através da visualização dos vídeos, observação, os alunos criam uma imagem mental 

acerca daquilo que é pretendido facilitando a transposição para o terreno de jogo. Uma 

outra estratégia foi constituir grupos homogéneos, de acordo com o nível de jogo 

revelado na avaliação diagnóstica. Todas estas estratégias obtiveram bons resultados.  

 

2. Tarefas de Estágio de Relação Escola-Meio 

2.1. Estudo Turma 

2.1.1. Instrumentos 

Para o presente estudo aplicaram-se dois questionários: 

 Registo dos dados Socioeconómicos e Culturais dos alunos (Anexo I e II), 

realizado pela escola. 

 Um outro, elaborado pelo núcleo de estágio, que pretendeu verificar quais os 

alunos que praticam Atividade Física (AF) e os que praticam desporto 

federado.  

Foi ainda aplicada a bateria de testes do Fitnessgram®, a aplicação deste programa 

aconteceu nas duas primeiras aulas (dia 19/09/2012 (45’) e dia 21/09/2012 (90’)) na 

Escola EB 2,3 de S. Torcato, no ginásio desta mesma escola, de forma a aferir qual a 

prestação inicial dos mesmos. 

Para analisar os dados recolhidos nos protocolos foram utilizadas técnicas de 

estatística, através do programa Microsoft Excel.  

De salientar que esta metodologia foi aplicada numa primeira fase, Pré teste, e 

posteriormente no Pós teste para aferir se existiram, ou não, melhorias ou retrocessos 

da aptidão física dos alunos. 

Todos os valores recolhidos foram analisados e comparados com os valores de 

referência do Fitnessgram®.  
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2.1.1. Procedimentos 

O protocolo seguido para a realização do estudo na Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de 

S. Torcato, aos alunos do 8º ano, teve como primeiro passo, a entrega de um 

questionário socioeconómico e cultural a todos os alunos, entregue pela diretora de 

turma e elaborado pela escola, no início do ano, setembro.  

Para a realização deste trabalho, o grupo de EF, acho pertinente efetuar um 

questionário acerca da prática desportiva dos nossos alunos. O questionário foi 

entregue pelos professores-estagiários, no final das aulas e foi preenchido no 

momento, tudo isto ocorreu no dia 12 de outubro. 

Após recolha e tratamento destes dados foi aplicado nos dias 19 e 21 de Outubro, aos 

alunos, um conjunto de testes que compõem a Bateria de Testes do Fitnessgram® e 

estão repartidos em três componentes essenciais, Apt Aeróbia, Composição Corporal 

e Apt física. 

O Fitnessgram® contém os testes de aptidão física mais adaptados a estas idades e 

avalia o desempenho em 2 zonas distintas, a primeira em que o aluno “Precisa de 

Melhorar”, a segunda identificando a “Zona Saudável da Aptidão Física” (ZSAF), esta 

por sua vez divide-se em duas “Bom” e “Ótimo”. 

Os testes então utilizados foram para a: 

 Aptidão aeróbia  

o Teste do vaivém  

 Aptidão Muscular (resistência, flexibilidade e força) 

o Flexibilidade dos ombros 

o Abdominais 

o Extensão do tronco 

o Senta e alcança 

o Extensão de Braços  

 Composição Corporal  

o Peso 

o Altura 

o Índice de Massa corporal 

o Percentagem de Massa Gorda 
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2.1.2. Relatório e conclusões  

Através do estudo de turma, sobretudo através da análise dos resultados obtidos com 

a bateria de testes Fitnessgram, pudemos concluir que a maioria dos alunos em 

relação aos resultados da Aptidão Aeróbia (teste vaivém), encontram-se nos 

parâmetros recomendados ou até mesmo acima da Zona Saudável da Aptidão Física 

(ZSAF).  

Dessa forma a nossa atenção recaiu não só para que os bons resultados se 

mantivessem, mas também e principalmente nos que estavam abaixo da ZSAF. Nesta 

situação tivemos quatro alunos (dois rapazes e duas raparigas).  

Nos testes de flexibilidade, de uma forma geral, notou-se que todos estão na ZSAF, 

embora num dos testes, senta e alcança, 17 alunos demonstram não possuir tanta 

flexibilidade do lado direito. Em relação ao teste extensão do tronco, apenas um aluno 

não se encontra na ZSAF. É na força que o nosso trabalho incidiu mais, uma vez que 

foi onde se obteve resultados mais baixos, sobretudo nos abdominais e extensões de 

braços.  

2.2. Atividades na escola 

 

Ao longo do ano letivo os alunos tiveram ao seu dispor um vasto leque de atividades 

no âmbito da disciplina de EF, nas quais podiam participar. Estas atividades eram 

promovidas pelo grupo disciplinar de EF com a colaboração do Núcleo de Estágio. 

Estas atividades foram o Corta Mato escolar, onde auxiliamos os professores de EF, 

desde a organização da prova, encaminhamento dos alunos da chamada até ao local 

da prova. As nossas principais responsabilidades eram organizar os alunos pela 

ordem de chegada, para que não fossem ultrapassados e ajudar na entrega dos 

lanches no final da prova. Posteriormente, foi organizado, no âmbito do desporto 

escolar – Trampolins, a competição de desporto gímnicos na modalidade de 

trampolins entre escolas (Escola Básica 2,3 de S. Torcato e a Escola Secundária 

Alberto Sampaio). Neste evento, fomos juízes árbitros pontuando a prestação dos 

ginastas. Mais recentemente, voltámos a contribuir para a realização do Mega KM e 

do Mega sprinter, que são provas de atletismo realizadas na escola. 

Participamos, ainda, na Ação de formação de primeiros socorros organizada por um 

professor de Educação Física nesta instituição. 
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3. Tarefas de estágio de extensão à comunidade 

3.1. Ação de Formação 

3.1.1. Tema desenvolvido 

O tema desenvolvido foi baseado no estudo de turma realizado no início do ano letivo, 

no entanto, este estudo foi alargado a todas as turmas do 8º ano da Escola Básica 2,3 

de S. Torcato. Este estudo visou verificar qual a real situação dos nossos alunos do 8º 

ano tendo em conta duas capacidades fundamentais, a resistência aeróbia e a 

composição corporal de cada um deles. Este tema tem um valor acrescido no que diz 

respeito à sua relevância já que a obesidade é tema fortemente discutido, na 

sociedade atual, bem como pelos profissionais de Educação Física. 

3.1.2. Estratégias de apresentação 

O trabalho foi apresentado recorrendo ao programa Microsoft PowerPoint e, seguindo 

todas as diretrizes do Coordenador de Estágio. Respeitámos, por tanto, a utilização 

das cores, um fundo escuro com letra clara, para que facilitasse a leitura por parte do 

público. Optámos por não colocar muito texto, tendo este sido bastante reduzido. 

Recorremos a diversos esquemas e imagens para abordar as partes mais teóricas. 

Para a apresentação de resultados, utilizámos, somente, os quadros onde 

evidenciamos os dados mais pertinentes e apenas explicámos, oralmente, sem 

recurso ao texto, o que significava cada um deles. 

3.1.3. Relatório 

A ação de formação decorreu tal como planeado. A apresentação contemplou todos 

os parâmetros estipulados.  

O congresso foi muito bem organizado não existiram falhas, pelos menos 

evidenciadas por nós. 
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II. Conclusão  

Aqui se encerra mais um capítulo nesta caminhada na busca do saber. Foi sem dúvida 

uma enorme experiencia, com muita aprendizagem, mas afinal nem tudo aquilo que 

aprendemos ao longo de anos de estudo se consegue transpor para a realidade das 

escolas. Mas é aqui que está o verdadeiro trabalho do professor, encontrar 

alternativas, soluções e estratégias para cativar e motivar os alunos para as aulas de 

Educação Física, para transmitir os conhecimentos e até experiencia próprias acerca 

das modalidades que abordamos.  

No entanto, para que tudo isto seja possível há um enorme trabalho de preparação em 

que planeamos, organizamos e temos tudo de uma forma geral estruturado para 

depois implementar na nossa turma. É um trabalho árduo, sem dúvida, mas assim que 

termina o ano de estágio ficamos com o sentimento de que valeu apena e que foi um 

ano enriquecedor.  
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CAPÍTULO 2 – ESTUDO DESENVOLVIDO  

Aptidão Física dos alunos do 8º Ano: Análise da Aptidão Aeróbia 

relacionada com o Índice de Massa Corporal – Contributo dos Testes do 

Fitnessgram® 
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Resumo 

O objetivo deste estudo consistiu em avaliar os níveis de aptidão física dos alunos do 

8º ano da escola E B 2,3 de S: Torcato, analisando a Aptidão Aeróbia e a Composição 

Corporal. Foi realizado um pré-teste e um pós-teste para avaliar a aptidão física, 

recorrendo à bateria de testes do Fitnessgram®. A amostra foi constituída por todos os 

alunos do 8º ano da Escola Básica 2,3 de S. Torcato. Os participantes têm idades 

compreendidas entre os 12 e 15 anos. Foi criado um grupo de controlo e um grupo 

experimental, sendo que a diferença entre eles é que ao grupo experimental foi 

aplicado exercícios de condição física ao longo das aulas de Educação Física e ao 

outro grupo não. Com isto verificámos, que o grupo de controlo obteve melhores 

resultados do que o grupo experimental, tendo mais alunos na Zona Saudável de 

Aptidão Física, segundo os parâmetros de avaliação presentes no Fitnessgram®, 

principalmente no teste de aptidão aeróbia. Razão que nos leva a indagar se as 

estratégias aplicadas foram de encontro ao que pretendíamos.  

Palavras – Chave: Adolescentes; Fitnessgram  ;Pré-Teste e Pós-Teste; Zona 

Saudável da Aptidão Física 
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Abstrat  

The aim of this study was to assess the fitness levels of students in grade 8 from  

school EB 2.3 S. Torcato. Analyzing Aerobic Fitness and Body Composition. We 

conducted a pre-test and post-test to assess physical fitness, using the battery of tests 

from the Fitnessgram ® The sample consisted of all students in the 8th year of 2,3 S. 

Torcato School. All the participants are aged between 12 and 15 years. We created a 

control group and an experimental group, and the difference between them is that the 

experimental group was applied exercises fitness along the physical education classes 

and other group did not. With this we found, in general, the control group achieved 

better results than the experimental group, having more students in the Healthy Fitness 

Zone Physical Fitness, according to the results present in the Fitnessgram ®, they had 

better results, mainly in aerobic fitness test. Reason that leads us to question whether 

the strategies were applied directed to what we wanted. 

Key - Words: Teenagers, Fitnessgram ®, Pre-Test and Post-Test, Physical Fitness 

Healthy Zone 
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I. Introdução 

Nos dias de hoje, e tendo em conta toda a evolução a nível tecnológico podemos aferir 

que muitos dos movimentos por nós realizados estão a ser substituídos por máquinas. 

BATISTA et al (2012). Segundo Moreira (2007) e de acordo com Bouchard e Shephard 

(1994) a atividade física é claramente a componente mais variável de todos os fatores 

que influenciam o gasto energético diário. A ausência de atividade física origina uma 

maior acumulação energética, podendo ser um fator para o desenvolvimento da 

obesidade Mota (2002). Segundo a British Medical Association (2005) a prática de 

atividade física, em todas as idades, é essencial para uma boa saúde, sendo 

indispensável para o controlo do peso e do balanço energético. Esta prática, durante a 

infância, apresenta uma série de benefícios, possibilitando um crescimento saudável, 

bem-estar psicológico e diminuição de alguns fatores de risco, tais como a 

hipertensão, o colesterol elevado British Medical Association (2005) e obesidade Clark 

e col (1988).  As Barreiras da Atividade Física são os empecilhos da vida diária que 

impedem ou mesmo dificultam o indivíduo a praticar exercícios regularmente Weinberg 

& Gould (2001), citado por TRICHÊS (2010). Compete aos professores de Educação 

Física incutir nos alunos estilos de vida saudáveis The Cooper Institute for Aerobics 

Research (2006). Este trabalho visa retratar a situação em que os alunos do 8º ano se 

encontram, para de uma forma mais orientada e direcionada encontrar estratégias que 

combatam possíveis casos de obesidade e incentivar a atividade física regular 

BATISTA et al (2011). Assim, com o presente estudo, procurámos verificar se houve 

melhorias na aptidão física dos alunos entre o pré-teste e o pós-teste. A bateria de 

testes foi aplicada a todos os alunos do 8º ano do 3º ciclo da escola EB 2,3 de 

Torcato. Os testes de Apt Física surgem então como uma ferramenta importante, pois 

permitem que num curto período de tempo, o professor possa avaliar um certo número 

de variáveis Wang (2004), citado por FONSECA (2011). Aptidão física é um estado 

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

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

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

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

Niemann, apud Barbanti (1990, pg 12), citado por Osmar & Olivoto, (2004). “ (…) Para 

além das inúmeras responsabilidades que a instituição escolar apresenta, esta possui 

legitimidade e elevada responsabilidade social, na formação e promoção dos 

comportamentos saudáveis, ou seja na educação dos jovens para a saúde (…)” 

(FERREIRA et al, 2012). 
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II. Metodologia  

2.1. Participantes 

 
Pré - Teste Pós -Teste 

 
(n) Masc. (n) Fem. (n) Masc. (n) Fem. 

12 7 11 7 7 

13 34 28 32 31 

14 8 6 11 7 

15 6 0 5 0 

Total 55 45 55 45 

Quadro 1 - Idade e Sexo  

Durante o estudo optámos por criar um grupo de controlo e um grupo experimental. 

Estes alunos têm aulas de Educação Física (EF) com uma frequência de duas vezes 

por semana e em dias alternados.  

No decorrer das aulas realizei no aquecimento algum trabalho, bom como os colegas 

que lecionavam o 8º ano. Este aquecimento consistia em exercícios de força e de 

resistência, entre os quais, para a resistência destaco a corrida continua, e para a 

força realizamos uma série de 10 repetições, quer de abdominais, flexões e saltos.   

Para futuros estudos proponho aqui a utilização da escala de Borg, ou seja  a escala 

percetiva de esforço, para visualizar até que ponto os alunos se estão a esforçar. 

 

2.2. Instrumentos 

Todos estes testes foram realizados na Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de S. Torcato 

(no pavilhão e ginásio) e abrange somente os alunos do 8º ano. Para o presente 

estudo aplicaram-se alguns dos testes da Bateria de Testes do Fitnessgram®, sendo 

eles o teste de Vaivém, para aferir a Aptidão Aeróbia e a Composição Corporal, 

composta pela análise do IMC e % MG. 
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III. Resultados 

3.1. Comparação Pré-Teste e Pós-Teste IMC e % Massa Gorda (masculino) 

Quadro 2 - Pré-Teste e Pós-Teste IMC e % Massa Gorda (masculino) 

 

3.2. Comparação Pré-teste e Pós-Teste Aptidão Aeróbia – Teste Vaivém 

(Masculino) 

Aptidão Aeróbia - Teste Vaivém (Masculino) 

 

Grupo Controlo (GC) Grupo Experimental (GE) 

12 13 14 15 12 13 14 15 

Pré-

Teste 

Acima ZSAF 0 1 0 1 0 3 0 0 

ZSAP 2 5 2 1 2 13 3 3 

Abaixo ZSAF 2 5 2 0 0 8 1 1 

Média 36 39 38 84 35 32 36 70 

Máximo 51 95 38 95 45 55 54 88 

Mínimo 23 14 38 16 24 20 28 40 

Desvio Padrão 11 21 20 73 8 10 11 23 

Pós-

Teste 

Acima ZSAF 0 1 0 1 0 7 0 1 

ZSAP 2 5 2 1 1 11 5 1 

Abaixo ZSAF 2 5 2 0 0 3 2 0 

Média 34 43 45 84 50 55 54 74 

Máximo 44 73 76 95 50 100 79 100 

Mínimo 26 18 24 73 50 18 21 51 

Desvio Padrão 8 18 24 16 
 

23 22 25 

Quadro 3 - Pré-teste e Pós-Teste Aptidão Aeróbia – Teste Vaivém (Masculino) 

 

 

 

 

Composição Corporal - IMC (Masculino) Composição Corporal - % Massa Gorda (Masculino) 

 

Grupo Controlo (GC) Grupo Experimental (GE) 

 

Grupo Controlo (GC) Grupo Experimental (GE) 

12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15 

Pré-

Teste 

Acima ZSAF 2 3 0 1 1 7 0 0 

Pré-

Teste 

Acima ZSAF 1 2 0 0 0 2 0 0 

ZSAP 2 7 4 1 1 17 2 3 ZSAP 3 7 1 1 2 22 2 3 

Abaixo ZSAF 0 1 0 0 0 0 2 1 Abaixo ZSAF 0 2 3 1 0 0 2 1 

Média 22 22 20 22 20 21 19 20 Média 25 21 23 10 30 26 22 13 

Máximo 24 38 24 25 25 28 22 23 Máximo 32 47 23 11 47 37 26 18 

Mínimo 21 16 18 19 17 16 17 18 Mínimo 12 7 23 10 18 20 19 9 

Desvio 

Padrão 
1 5 3 5 4 3 2 2 Desvio Padrão 7 11 

 
1 10 5 3 4 

Pós-

Teste 

Acima ZSAF 2 3 0 1 1 6 1 0 

Pós-

Teste 

Acima ZSAF 1 2 0 0 0 2 1 0 

ZSAP 2 7 4 1 0 16 6 3 ZSAP 3 7 1 1 1 18 5 2 

Abaixo ZSAF 0 1 0 0 0 0 0 0 Abaixo ZSAF 0 2 3 1 0 2 1 1 

Média 23 22 20 22 23 21 22 19 Média 21 20 11 10 19 19 19 12 

Máximo 27 38 24 25 23 25 28 22 Máximo 36 36 16 11 19 31 30 15 

Mínimo 20 16 18 19 23 17 18 18 Mínimo 13 7 9 10 19 10 9 9 

Desvio 

Padrão 
3 5 3 5 

 
2 3 2 Desvio Padrão 10 9 3 1 

 
7 7 3 
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3.3. Comparação Pré-Teste e Pós-Teste IMC e % Massa Gorda (Feminino) 

Aptidão Aeróbia - Teste Vaivém (Feminino) 

 

Grupo Controlo (GC) Grupo Experimental (GE) 

12 13 14 12 13 14 

Pré-Teste 

Acima ZSAF 2 0 0 1 1 1 

ZSAP 3 8 1 5 12 4 

Abaixo ZSAF 0 4 0 0 3 0 

Média 36 39 38 35 32 36 

Máximo 51 95 38 45 55 54 

Mínimo 23 14 38 24 20 28 

Desvio Padrão 11 21 20 8 10 11 

Pós-

Teste 

Acima ZSAF 2 0 0 0 5 1 

ZSAP 3 8 1 0 13 5 

Abaixo ZSAF 0 4 0 1 1 0 

Média 36 39 38 20 54 42 

Máximo 51 95 38 20 100 62 

Mínimo 23 14 38 20 18 30 

Desvio Padrão 11 21 
  

19 13 

Quadro 4 - Pré-Teste e Pós-Teste IMC e % Massa Gorda (feminino) 

 

3.4. Comparação Pré-Teste e Pós-Teste IMC e % Massa Gorda (feminino) 

Composição Corporal - IMC (Feminino) Composição Corporal - % Massa Gorda (Feminino) 

 

Grupo Controlo 

(GC) 

Grupo Experimental 

(GE) 
 

Grupo Controlo 

(GC) 

Grupo Experimental 

(GE) 

12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 

Pré-

Teste 

Acima ZSAF 0 5 0 0 2 0 

Pré-

Teste 

Acima ZSAF 0 5 0 2 2 0 

ZSAP 5 7 1 6 13 4 ZSAP 5 7 1 4 14 5 

Abaixo ZSAF 0 0 0 0 1 1 Abaixo ZSAF 0 0 0 0 0 0 

Média 22 22 20 20 21 19 Média 25 21 23 30 26 22 

Máximo 24 38 24 25 28 22 Máximo 32 47 23 47 37 26 

Mínimo 21 16 18 17 16 17 Mínimo 12 7 23 18 20 19 

Desvio Padrão 1 5 3 4 3 2 Desvio Padrão 7 11 
 

10 5 3 

Pós-

Teste 

Acima ZSAF 0 5 0 0 2 0 

Pós-

Teste 

Acima ZSAF 0 5 0 1 3 0 

ZSAP 3 7 1 1 16 6 ZSAP 5 7 1 1 16 5 

Abaixo ZSAF 0 0 0 0 1 0 Abaixo ZSAF 0 0 0 0 0 1 

Média 22 23 20 19 21 20 Média 28 30 23 23 21 22 

Máximo 24 36 20 19 27 21 Máximo 32 47 23 23 36 27 

Mínimo 21 18 20 19 17 19 Mínimo 25 21 23 23 9 14 

Desvio Padrão 1 5 
  

2 1 Desvio Padrão 3 8 
  

8 4 

Quadro 5 - Pré-Teste e Pós-Teste IMC e % Massa Gorda (feminino) 
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IV. Discussão 

É importante, desde já, referir que o facto de um aluno se encontrar acima da zona 

saudável de aptidão física (ZSAF) não é algo mau, apenas indica que ele se encontra 

com valores acima daquilo que é recomendado, segundo os parâmetros de avaliação 

do Fitnessgram®. Por outro lado, se um aluno se encontra abaixo desta mesma zona, 

é importante estar atento, pois significa que algo pode não estar bem com esse aluno 

ou que apenas temos de o incentivar mais para a prática de atividade física regular. 

Posto isto, começámos por evidenciar os resultados obtidos no teste de aptidão 

aeróbia masculina constatámos que comparando o Pré - Testes e Pós – Testes, os 

resultados do grupo de controlo não sofreram grandes alterações. Apenas no Pós-

Teste, no grupo dos 13 anos um aluno atingiu valores acima da (ZSAF), passando-se 

o mesmo no grupo dos 15 anos. Em relação ao grupo experimental, os resultados 

recolhidos apresentam no grupo dos 13 anos um aumento significativo de alunos 

acima da ZSAF. No Pré-Teste tínhamos apenas 3 alunos e no Pós-Teste deparámos-

mos com 7 alunos. No grupo dos 14 anos passámos de apenas 1 aluno abaixo da 

ZSAF para 2 alunos no Pós-Teste. No teste de Apt Aeróbia feminino os resultados 

foram semelhantes. No grupo de controlo, quer no Pré-Teste quer no Pós-Teste, os 

resultados mantêm-se, contudo no grupo experimental os dados sofrem uma pequena 

alteração. Isto acontece no grupo dos 13 anos, em que passamos de apenas uma 

aluna acima da ZSAF para 5 alunas acima da ZSAF. No grupo dos 12 anos, de uma 

aluna acima da AZSAF no Pré-Teste passamos para nenhuma. No Pós-Teste uma 

aluna abaixo da ZSAF. 

Em relação aos testes da Composição Corporal, no grupo masculino podemos 

constatar que o grupo de controlo, tal como no teste de apt aeróbia, não houve 

grandes alterações. As alterações de resultados de um teste para o outro são mais 

significativas no grupo dos 13 anos em que diminuiu um aluno que se encontrava 

acima da ZSAF no pré-teste no grupo experimental para apenas 6 alunos no pós-teste 

no grupo experimental. Outro valor a ter em atenção foi o resultado do grupo do pós-

teste do grupo de 14 anos, em que um aluno passou a obter resultados que o 

colocaram acima da ZSAF. Por último, o grupo de 15 anos, não sofreu uma alteração 

significativa, com apenas um aluno abaixo da ZSAF. Quanto aos resultados obtidos no 

teste de % Massa Gorda (%MG) masculina. Verificámos que no grupo de controlo 

quer no Pré-teste quer no Pós-teste não existiram alterações, ou seja, os resultados 

manterem-se de um teste para o outro. O mesmo não se pode dizer do grupo 

experimental. Do Pré-teste para o pós-teste existem alterações sobretudo no grupo 
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dos 14 anos, em que um aluno comparativamente com o pré-teste encontra-se acima 

da ZSAF e um passou a estar abaixo da ZSAF. Já no grupo dos 13 anos temos dois 

alunos que passaram a estar, no pós-teste, abaixo da ZSAF.   

Da análise da comparação do Pré-teste e Pós-teste feminino do IMC verifica-se que 

no grupo de controlo no Pré-teste tínhamos 5 alunas acima da ZSAF, indicador de 

obesidade, no pós-teste obtivemos os mesmos resultados. No Pré-Teste os resultados 

foram iguais, diferindo, apenas, no grupo de 13 anos em que passámos de 5 alunas 

na ZSAF para 3 alunas no Pós-teste. O mesmo não se verificou quando analisámos o 

grupo experimental. No Pré teste Este grupo no tinha uma aluna abaixo da ZSAF no 

grupo de 14 anos e agora o mesmo não acontece. Os restantes resultados são 

semelhantes entre si, não existindo alterações significativas. O facto de estar abaixo 

da ZSAF no IMC, que poderá ser um indicador de magreza. 

No que concerne à %MG verificámos que no pré-teste o grupo de controlo obteve 

melhores resultados que o grupo experimental, neste último encontram-se mais alunos 

acima da ZSAF no grupo dos 12 anos, já nos 13 anos as alunas melhoraram. Há um 

aumento de alunas com valores dentro da ZSAF principalmente no grupo dos 13 anos. 

Por fim, no pós-teste, há uma melhoria praticamente em todos os grupos etários, 

sendo mais notório no grupo dos 13 anos em que tínhamos 5 alunas acima da ZSAF e 

passamos para apenas 3 alunas. Todavia, no grupo dos 14 anos passamos a ter uma 

aluna abaixo da ZSAF.  
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V. Conclusão 

De acordo com os resultados obtidos aferimos que tanto rapazes como raparigas 

obtiveram resultados semelhantes situando-se de uma forma geral nos valores de 

zona saudável, segundo os parâmetros do Fitnessgram. No entanto, estes apenas 

diferem no teste de aptidão aeróbia, onde os rapazes conseguiram alcançar melhor 

resultados, indicando portanto uma melhor resistência ao esforço que as raparigas. Já 

no teste da composição corporal as raparigas revelaram melhores resultados que os 

rapazes, mas de forma geral a média dos alunos permanece na zona saudável da 

aptidão física. Assim parece-nos importante continuar a incrementar nas aulas de 

Educação Física o desenvolvimento da resistência e estimular os alunos para a 

adoção de hábitos alimentares saudáveis.  
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Anexos 
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Todo o Dossier de estágio encontra-se num CD entregue à Supervisora Professora 

Doutora Ágata Cristina Aranha. 
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