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RESUMO  
 
 
No âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário desenvolvemos um estágio curricular no sentido de realizar a 

prática pedagógica, com o objetivo de aplicar todo o conhecimento adquirido.  

Neste relatório de estágio primeiro está descrito o enquadramento a nível 

pessoal e pedagógico, onde está descrita toda a organização e gestão do 

ensino e aprendizagem. Em seguida, está a caracterização da turma. Por fim, 

as atividades relacionadas com a vida na escola e as considerações finais. 

Este estudo pretende avaliar a turma e ver os seus hábitos relativamente à vida 

escolar, bem como os momentos vivenciados por nós durante o período de 

estágio. A amostra do estudo é de 30 alunos do 10º ano. Foi realizado um 

questionário de forma a conhecer e caracterizar a turma a nível pessoal, 

escolar e desportivo. Dos resultados obtidos, a nível fisico e alimentar a turma 

de uma forma geral está dentro dos padrões normais, apenas uma aluna sofre 

de escoliose e existe uma aluna com obesidade, 90% da turma gosta da 

disciplina de educação física, dos 30 alunos apenas um não pretende ingressar 

no ensino superior e verificou-se que as mães são na sua maioria quem 

representa o papel de encarregado de educação. 

 

 

Palavras chave : Educação Física, estágio curricular, caraterização da turma.  
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ABSTRACT 
 
 
In the scope of the Master's Degree in Physical Education Teaching in Basic 

and Secondary Education we carry out the curricular internship in order to carry 

out the pedagogical practice, in order to apply all the knowledge acquired. 

This first stage report describes the personal and pedagogical framework, which 

describes the whole organization and management of teaching and learning. 

Next is the characterization of the class. Finally, the activities related to the life 

in the school and the final considerations. This study intends to evaluate the 

class and to see their habits regarding the school life, as well as the moments 

lived by us during the period of internship. The sample of the study is 30 

students of the 10th grade. A questionnaire was conducted in order to know and 

characterize the class at a personal, school and sports level. Of the results 

obtained, at a physical level and to feed the class in a general way is within the 

normal standards, only one student suffers from scoliosis and there is a student 

with obesity, 90% of the class likes the discipline of physical education, the 30 

students only one Does not intend to enter higher education and it has been 

verified that the mothers are for the most part the person in charge of education. 

 
 
 
 

 
Key words: Physical Education, Curricular internship, Class characterization.  
 

 
 
 
  



IV 
 

 
INDICE  
 

Conteúdo 
RESUMO ......................................................................................................................... II 

ABSTRACT ................................................................................................................... III 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 1 

Expectativas iniciais ......................................................................................................... 2 

UNIDADES DIDACTICAS ............................................................................................ 3 

UNIDADE DIDACTICA DE CORRIDA DE LONGA DURAÇÃO.......................... 3 

UNIDADE DIDACTICA DE BASQUETEBOL ......................................................... 5 

UNIDADE DIDACTICA DE CORRIDA DE BARREIRAS ...................................... 8 

UNIDADE DIDACTICA DE FUTSAL..................................................................... 10 

UNIDADE DIDACTICA DE CORRIDA DE ESTAFETAS .................................... 12 

Estudo de Turma ............................................................................................................. 15 

4. Conclusões .............................................................................................................. 24 

5. Curiosidades ........................................................................................................... 26 

6. Bibliografia ............................................................................................................. 27 

7. Anexos .................................................................................................................... 28 

Actividade relacionadas com a vida da escola ............................................................... 33 

Reflexão Geral: ............................................................................................................... 34 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Educação Física, enquanto área curricular, estabelece um vasto leque de 

relações de partilha, que contribui para a formação das crianças e jovens, 

durante a escolaridade. O êxito da aprendizagem depende intensamente da 

forma como o ensino é conduzido, sendo fundamental que o professor detenha 

o máximo de conhecimentos sobre os seus alunos, o contexto onde estes se 

inserem e as condições que lhes são proporcionadas, bem como as suas 

motivações relativamente à aula de Educação Física. Assim dessa forma pode 

intervir de uma forma consciente, justa e adequada. É a relação entre estes 

fatores que permite que seja atingido o sucesso escolar.  

As aulas de Educação Física, bem estruturadas e orientadas, podem ser um 

trampolim de incentivo, para que os alunos pratiquem exercício físico ou algum 

desporto, dentro ou fora da escola, além das relações que estabelecem entre 

si.  

Cada vez mais se verifica diferentes padrões de comportamento, 

personalidades dos alunos e perante tal situação cabe ao professor adaptar-se 

à realidade e adquirir novas estratégias para atingir o sucesso com esses 

mesmos alunos. 

Assim, para a realização desta caracterização, aplicamos um questionário de 

caracterização individual. 

O questionário irá fornecer dados relativos às informações pessoais dos 

alunos, tais como, dados pessoais, encarregado de educação, vida escolar, 

transporte (escola - casa), problemas de saúde, hábitos alimentares e disciplina 

de Educação Física.  

Pretende-se assim com este estudo, a recolha e a análise de informação, da 

turma B do 10º ano da Escola Secundária/3 de Barcelinhos - Barcelinhos, no 

sentido de proporcionar aos docentes um melhor conhecimento da turma e dos 

alunos, de modo a melhorar e auxiliar na sua intervenção pedagógica. 
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Expectativas iniciais 
 

 
 Neste estágio, esperamos conseguir mostrar todas as nossas 

potencialidades, todo o nosso trabalho, dedicação e interesse, obtendo assim a 

melhor classificação possível.  

Durante o mesmo, desejamos conseguir orientar e educar os alunos da 

melhor maneira possível, contribuindo assim para o seu desenvolvimento 

académico, nesta disciplina. Esperamos também aprender bastante e ganhar 

experiência durante este período da vida pois será uma nova etapa onde as 

dificuldades irão aparecer no dia-a-dia. 

Para além disto, desejamos sobretudo que as individualidades 

envolvidas no estágio, nos possibilitem as melhores condições de trabalho 

possíveis para podermos atingir as nossas expectativas.  

Do nosso “orientador”, espero colaboração em tudo o que for 

necessário, apoio e que seja uma pessoa de fácil acesso e interessada no 

nosso trabalho. 

Do supervisor, espero que seja uma pessoa compreensiva, que colabore 

e nos ajude em todas as tarefas que tenhamos necessidade.  

Falando dos outros colegas de trabalho, sejam eles Professores ou 

Funcionários aguardamos que todos estes sejam pessoas que colaborem e 

que sejam fáceis de se relacionar. 

Relativamente à escola, já tínhamos conhecimento do seu 

funcionamento como alunos e agora será interessante ver como será estar do 

lado dos docentes.  

Durante o estágio, que será realizado na escola secundária de 

Barcelinhos, se conseguirmos mostrar tudo isto, iremos ser reconhecidos pelas 

individualidades envolvidas no mesmo, e conseguiremos atingir os objetivos 

como professores estagiários e como pessoas. 
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UNIDADES DIDACTICAS 
 

UNIDADE DIDACTICA DE CORRIDA DE LONGA DURAÇÃO 
 

Aula Objetivos Conteúdos Estratégia Função 
Didáctica 

1 Desenvolver 
aspectos 
técnicos/ 
físicos 

- Técnica de 
corrida  
 

Situação 
analítica 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 

2 Desenvolver 
aspectos 
técnicos/ 
físicos 

-Técnica de 
corrida 
- Corrida de 
longa duração 

Situação 
analítica 
Corrida de 
longa 
duração 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

3 Desenvolver 
aspectos 
técnicos/ 
físicos 

- Corrida de 
longa duração 

Corrida de 
longa 
duração 

- Exercitação 

4 Desenvolver 
aspectos 
técnicos/ 
físicos 

 - Corrida de 
longa duração 

- Corrida de 
longa 
duração 

- Exercitação 

5 Desenvolver 
aspectos 
técnicos/ 
físicos 

- Corrida de 
longa duração 

- Corrida de 
longa 
duração 

- Exercitação 

6 Avaliar 
aspectos 
técnicos/ 
físicos dos 
alunos 
 

- Corrida de 
longa duração 

- Corrida de 
longa 
duração 

 
- Exercitação 

 
 
 
Objetivos Gerais:  

 

- Cooperação com os companheiros quer, nos exercícios quer na corrida de 

longa duração, escolhendo as acções favoráveis ao êxito pessoal, admitindo as 

indicações que lhe são dirigidas e aceitando as opções, demonstrando espirito 

de “entre ajuda”; 
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- Desenvolvimento e aperfeiçoamento da estruturação das capacidades físicas, 

psicológicas e intelectuais; 

- Despertar o interesse pela actividade física; 

- Desenvolvimento e sensibilização do interesse para os problemas do universo 

Desportivo; 

- Conhecimento dos objetivos e regras gerais da corrida de longa duração; 

- Colaboração no processo ensino/aprendizagem e desenvolvimento do gosto 

pela modalidade; 

- Adquirir, aperfeiçoar e dominar os comportamentais técnicos fundamentais da 

modalidade.  

 

Objetivos Mínimos:  

Conteúdos Objetivos Mínimos 

Regras da corrida  - Correr sempre pelas 
linhas da pista e nunca 
por fora destas 
- Não é permitido 
prejudicar o 
colega/adversário 
- A corrida tem de ser 
continua  

Técnica Individual - Técnica de corrida 
 
- Capacidades físicas 
 

- Técnica de corrida 

- Capacidade física 
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UNIDADE DIDACTICA DE BASQUETEBOL 
 
 

Aula Objetivos Conteúdos Estratégia Função 
Didáctica 

1 Avaliar o nível 
técnico-
táctico dos 
alunos 
 

- Técnicos 
Passes 
Drible 
Lançamentos 

Situação 
analítica 

- Avaliação 
Diagnóstica 

2 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 

Passes (picado 
e de peito) 
Drible 

Situação 
analítica 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 

3 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 
 

Passes (picado 
e de peito) 
Drible 
Desmarcação 
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

4 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 
 

Passes (picado 
e de peito) 
Drible 
Lançamentos 
(parado e na 
passada)  
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

5 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 
 

Passes (picado 
e de peito) 
Drible 
Ressaltos 
Lançamentos 
(parado e na 
passada)  
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

6 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 

Enquadramento 
Defensivo 
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

7 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 

 
Jogo 5x5 

Jogo 
condicionado 

 
- Exercitação 

8 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 

 
Jogo 5x5 

Jogo 
condicionado 

 
- Exercitação 
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9 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 
 

Passes (picado 
e de peito) 
Drible 
Lançamentos 
(parado e na 
passada) 
Passe e corte 
Progressão 
cesto  
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

10 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 
 

Passes (picado 
e de peito) 
Drible 
Lançamentos 
(parado e na 
passada) 
Passe e corte 
Progressão 
cesto  
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

 
- Exercitação 

11 Avaliar 
aspectos 
técnico-
tácticos dos 
alunos 
 

Passes (picado 
e de peito) 
Drible 
Lançamentos 
(parado e na 
passada) 
Desmarcação 
 

Situação 
analítica  

 
- Exercitação 

12 Avaliar 
aspectos 
técnico-
tácticos dos 
alunos 

 
Jogo 5x5 

Jogo 
condicionado 

 
- Exercitação 

 

Objectivos Gerais:  

- Cooperação com os companheiros quer, nos exercícios quer no jogo, 

escolhendo as acções favoráveis ao êxito pessoal e do grupo admitindo as 

indicações que lhe são dirigidas e aceitando as opções e as falhas dos seus 

colegas, demonstrando espirito de “Fair Play”; 

- Desenvolvimento e aperfeiçoamento da estruturação das capacidades físicas, 

psicológicas e intelectuais; 
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- Desenvolvimento dos hábitos de trabalho de grupo e despertar o interesse 

pela actividade física; 

- Desenvolvimento e sensibilização do interesse para os problemas do universo 

Desportivo; 

- Conhecimento dos objetivos e regras gerais do Basquetebol; 

- Conhecer e aplicar os principais sinais utilizados na arbitragem; 

- Colaboração no processo ensino/aprendizagem e desenvolvimento do gosto 

pela modalidade; 

- Identificar as acções que põem em risco a integridade física do jogados e a 

dos colegas/adversários; 

- Adquirir, perfeiçoar e dominar os comportamentais técnico-tácticos 

fundamentais da modalidade.  

Objetivos Mínimos:  

Conteúdos Objetivos Mínimos 

Regras do jogo - Bola; 
- O manejo da bola; 
- Conduta para com o 
adversário 
- Sinais de arbitragem 
- Áreas de jogo; 
- Faltas; 
- Substituições; 

Técnica Individual - Passes; 
- Lançamentos; 
- Dribles; 
- Lançamento parado 

Táctica individual 
 

- Lançamento parado 
- Lançamento na passada 
- Passes 
- Drible 

Táctica colectiva 
 

- Progressão Cesto 
- Passe e Corte 
- Enquadramento Defensivo 
- Ressaltos 
- Dinâmica de Equipa 
- Desmarcação 
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UNIDADE DIDACTICA DE CORRIDA DE BARREIRAS 
 

Aula Objetivos Conteúdos Estratégia Função 
Didáctica 

1 Desenvolver 
aspectos 
técnicos 

- Técnica de 
corrida de 
barreiras 
- Definição da 
perna de 
ataque 

Situação 
analítica 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 

2 Desenvolver 
aspectos 
técnicos 

-Técnica de 
transposição 

Situação 
analítica 
Corrida com 
barreiras 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 

3 Desenvolver 
aspectos 
técnicos 
 

-Técnica de 
transposição 
- Contagem do 
nº de passos 
entre barreiras 

Situação 
analítica  
Corrida com 
barreiras 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

4 Desenvolver 
aspectos 
técnicos 
 

-Técnica de 
transposição 
- Partida com 
os blocos  

Situação 
analítica 
Corrida com 
barreiras 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

5 Avaliar 
aspectos 
técnicos dos 
alunos 
 

- Corrida de 
barreiras 

Corrida com 
barreiras 

 
- Exercitação 

 

Objetivos Gerais:  

- Cooperação com os companheiros quer, nos exercícios quer na corrida das 

barreiras, escolhendo as acções favoráveis ao êxito pessoal, admitindo as 

indicações que lhe são dirigidas e aceitando as opções, demonstrando espirito 

de “entre ajuda”; 

- Desenvolvimento e aperfeiçoamento da estruturação das capacidades físicas, 

psicológicas e intelectuais; 

- Despertar o interesse pela actividade física; 
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- Desenvolvimento e sensibilização do interesse para os problemas do universo 

Desportivo; 

- Conhecimento dos objectivos e regras gerais da corrida de barreiras; 

- Conhecer e aplicar os principais sinais/linguagem utilizados para a partida; 

- Colaboração no processo ensino/aprendizagem e desenvolvimento do gosto 

pela modalidade; 

- Adquirir, aperfeiçoar e dominar os comportamentais técnicos fundamentais da 

modalidade.  

 

Objetivos Mínimos:  

Conteúdos Objetivos Mínimos 

Regras da corrida  - Sinais de partida 
- Não se pode passar 
nem a perna nem o pé 
pelo exterior da barreira 
- O atleta não pode 
derrubar a barreira com 
as mãos 
- Não é permitido 
prejudicar o 
colega/adversário 

Técnica Individual - Perna de ataque 
- Perna de impulsão 
- Passos 
- 
Partida/Posicionamento 
- Tempo 
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UNIDADE DIDACTICA DE FUTSAL 
 

Aula Objetivos Conteúdos Estratégia Função 
Didáctica 

1 Avaliar o nível 
técnico-
táctico dos 
alunos 
 

- Técnicos 
Remate, passe 
e recepção e 
drible. 

Jogo Formal - Avaliação 
Diagnóstica 

2 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 

Passe/ 
recepção e 
condução de 
bola. 
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 

3 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 
 

Passe/ 
recepção e 
condução de 
bola. 
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

4 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 
 

Condução de 
bola. 
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- Exercitação 

5 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 
 

Desmarcação, 
drible e remate.  
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

6 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 

Desmarcação, 
e remate. 
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- Exercitação 

7 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 

Desmarcação, 
e remate. 
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

 
- Exercitação 

8 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 

Desmarcação, 
e marcação. 
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 
 

 
- 
Transmissão/ 
Assimilação 
- Exercitação 

9 Desenvolver 
aspectos 
técnico-
tácticos 

Marcação e  
Jogo 5x5 

Situação 
analítica e 
jogo 
condicionado 

- Exercitação 

10 Avaliar Passe; Situação  



11 
 

aspectos 
técnico-
tácticos dos 
alunos 
 

Recepção; 
condução de 
bola; drible; 
Desmarcação; 
Marcação; 
Remate; Jogo 
5x5. 

analítica e 
jogo 
condicionado 

-Avaliação 

 
 

Objetivos Gerais:  

- Cooperação com os companheiros quer, nos exercícios quer no jogo, 

escolhendo as acções favoráveis ao êxito pessoal e do grupo admitindo as 

indicações que lhe são dirigidas e aceitando as opções e as falhas dos seus 

colegas, demonstrando espirito de “Fair Play”; 

- Desenvolvimento e aperfeiçoamento da estruturação das capacidades físicas, 

psicológicas e intelectuais; 

- Desenvolvimento dos hábitos de trabalho de grupo e despertar o interesse 

pela actividade física; 

- Desenvolvimento e sensibilização do interesse para os problemas do universo 

Desportivo; 

- Conhecimento dos objetivos e regras gerais do Futsal; 

- Conhecer e aplicar os principais sinais utilizados na arbitragem; 

- Colaboração no processo ensino/aprendizagem e desenvolvimento do gosto 

pela modalidade; 

- Identificar as acções que põem em risco a integridade física do jogados e a 

dos colegas/adversários; 

- Adquirir, perfeiçoar e dominar os comportamentais técnico-tácticos 

fundamentais da modalidade.  
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Objetivos Mínimos:  

Conteúdos Objetivos Mínimos 

Regras do jogo - Bola; 
- O manejo da bola; 
-Conduta para com o adversário 
- Sinais de arbitragem 
- Áreas de jogo; 
- Faltas; 
- Substituições; 

 

Táctica individual 
 

- Condução de Bola 
- Remate 
- Passe 
- Recepção 
- Drible 

Táctica coletiva 
 

- Marcação 
- Dinâmica de Equipa/ Jogo colectivo 
- Desmarcação 

 
 

UNIDADE DIDACTICA DE CORRIDA DE ESTAFETAS 
 

Aula Objetivos Conteúdos Estratégia Função 
Didática 

1 Desenvolver 
aspectos 
técnicos 

 - Técnica 
ascendente/ 
descendente 
- Técnicas de 
comunicação 
- Zona de balanço 
- Zona de 
transmissão 

Situação 
analítica 

-Introdução/ 
Transmissão/ 
Assimilação 

2 Desenvolver 
aspectos 
técnicos 

- Técnica 
ascendente 
- Técnicas de 
comunicação 
- Zona de balanço 
- Zona de 
transmissão 

Situação 
analítica 
 

- 
Transmissão/ 
Assimilação/ 
Exercitação 

3 Desenvolver 
aspetos 
técnicos 
 

- Técnica 
ascendente 
- Técnicas de 
comunicação 
- Zona de balanço 
- Zona de 
transmissão 

Situação 
analítica  
Corrida 
de 
estafetas 

- Exercitação 
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4 Desenvolver 
aspectos 
técnicos 
 

 - Técnica 
ascendente 
- Técnicas de 
comunicação 
- Zona de balanço 
- Zona de 
transmissão 

Situação 
analítica  
Corrida 
de 
estafetas 

- Exercitação 

5 Avaliar 
aspectos 
técnicos dos 
alunos 
 

- Técnica 
ascendente 
- Técnicas de 
comunicação 
- Zona de balanço 
- Zona de 
transmissão 

Corrida 
de 
estafetas 

 
- Exercitação/ 
Avaliação 

 

 

Objetivos Gerais:  

- Cooperação com os companheiros quer, nos exercícios quer na corrida de 

estafetas, escolhendo as acções favoráveis ao êxito pessoal, admitindo as 

indicações que lhe são dirigidas e aceitando as opções, demonstrando espirito 

de “entre ajuda”; 

- Desenvolvimento e aperfeiçoamento da estruturação das capacidades físicas, 

psicológicas e intelectuais; 

- Despertar o interesse pela actividade física; 

- Desenvolvimento e sensibilização do interesse para os problemas do universo 

Desportivo; 

- Conhecimento dos objetivos e regras gerais da corrida de estafetas; 

- Conhecer e aplicar os principais sinais/linguagem utilizados; 

- Colaboração no processo ensino/aprendizagem e desenvolvimento do gosto 

pela modalidade; 

- Adquirir, aperfeiçoar e dominar os comportamentais técnicos fundamentais da 

modalidade.  
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Objetivos Mínimos:  

Conteúdos Objetivos Mínimos 

Regras da corrida  - Sinais de partida 
- A corrida é sempre 
realizada na pista pré-
definida 
- Não é permitido 
prejudicar o 
colega/adversário 

Técnica Individual - Técnica ascendente 
- Técnicas de 
comunicação 
- Zona de balanço 
- Zona de transmissão 

 
 
Nota: inicialmente estavam previstas 7 aulas de estafetas, no entanto, devido 

aos alunos terem testes intermédios de várias disciplinas na hora da aula de 

Educação Física, foram realizadas 5 aulas de corrida de estafetas.  
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Estudo de Turma 
 

1. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é conhecer e caracterizar individualmente os alunos do 

10º B a nível escolar, pessoal e desportivo. Para obter estas informações, foi 

distribuído um inquérito com perguntas específicas para cada uma das áreas 

pretendidas.  

Após a análise dos resultados obtidos, iremos detetar as principais 

dificuldades, facilidades e necessidades de cada aluno. Este trabalho 

efectuado até então, fará com que se consiga criar e adaptar, mais fácil e 

eficazmente, estratégias de forma a tirar o melhor aproveitamento da turma. 

 

2. METEDOLOGIA 

2.1 Amostra 

O inquérito foi aplicado aos alunos do 10º Ano da turma B, da Escola 

Secundária/3 de Barcelinhos - Barcelinhos. Foram inquiridos 30 alunos, dos 

quais catorze (14) são do sexo masculino e dezasseis (16) são o sexo 

feminino, com uma média de idades de 14,8 

2.2 Procedimento 

 Na qualidade de professores estagiários, é fundamental realizar uma 

recolha de todos os dados que possam dar informações pertinentes sobre os 

alunos da respetiva turma, com o objetivo de os conhecer melhor. Neste 

capítulo, vamos fazer referência à amostra e aos procedimentos efetuados 

durante este processo de estudo. 
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2.3 Instrumento 

 Para a recolha de dados foi utilizado um questionário de caracterização 

individual. De entre as várias perguntas do inquérito, foram selecionadas para 

análise dos resultados as que achamos mais pertinentes, tendo em conta os 

objetivos deste estudo: 

 

Questionário de caraterização Individual: 

• Dados Pessoais  

• Agregado familiar/ Encarregado de Educação 

• Relação com a escola 

• Hábitos Alimentares/saúde 

• Disciplina de Educação Física 

 

2.4  Tratamento dos Dados 

Os dados recolhidos foram tratados na folha de cálculo do Microsoft Office 

Excel 2010 e os resultados são apresentados sobre a forma de tabelas, 

gráficos e expressos em valores absolutos e percentagens.  

 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

3.1 Dados Pessoais   

  a. Caracterização da turma (sexo, idade, peso e altura) 

 Relativamente à turma do 10ºB, esta é constituída por 30 alunos dos 

quais dezasseis são raparigas e catorze rapazes. Apresentam idades 

compreendidas entre os 14 e os 16 anos. A média de idades dos alunos que 

compõem a turma é de 14,8. Em relação ao peso o aluno com menor peso é o 

nº 28, de 46 kg enquanto o aluno nº4, é o aluno com o peso mais elevado, 88 
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kg, a média de peso da turma é de 62,3 kg. Na estatura o aluno mais baixo 

mede 150 cm e o aluno mais alto 180cm. A turma tem uma altura média de 

166cm.  

 

 
 
 

10ºB 

Sexo Total Idade  Média 

 
Masc. 

 
Fem. 

 
 

 
 

30 

 
Min. 

 
Máx 

 
 

14,8 

14 16 
 
 

14 16 

 

 

 

 
 
 

10ºB 

Peso Média Altura Média 

 
Min. 

 
Máx. 

 
 

 
 

62,3kg 

 
Min. 

 
Máx 

 
 

166cm 

46kg 88kg 
 
 

150cm 180cm 
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3.2 Agregado Familiar/Encarregado de Educação 

  a. Profissão da mãe 

  Cerca de dezanove das mães dos alunos trabalham no ramo têxtil 

o que é cerca de 75% da turma. Existem ainda uma minoria que é doméstica.  

 

 

  

 

 

 b. Profissão do pai 

 Em relação à profissão dos pais não existe uma profissão tão 

predominante como no caso das mães. É no entanto de referir que a nível têxtil 

continua o número a ser o mais elevado e de realçar também o facto de 

existirem quatro pais actualmente no desemprego. 

 

 

Profissão da mãe Nº de Alunos 

Doméstica 4 

Emp. Textil 19 

Outro 7 

Profissão do Pai Nº de Alunos 

Emp. Civil 4 

Comerciante 3 

Emp. Textil 7 

Emp. Metálico 5 

Desempregado 4 

Outro 7 
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  c. Encarregado de Educação  

  Constatou-se que, de entre os encarregados de educação da 

turma, dez são os pais os responsáveis pelo acompanhamento escolar dos 

seus filhos, dezanove as mães e um irmão é o encarregado de educação de 

um aluno.  

 

Encarregado de Educação Nº de Alunos 

Pai 10 

Mãe 19 

Irmão/Irmã 1 

 

  

3.3 Relação com a escola  

 a. Meio de Transporte 

  Os alunos dizem deslocar-se para a escola na sua maioria de transporte 

público, ainda que um terço da turma, (10), se desloque de carro.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Transporte Nº de Alunos 

Autocarro 20 

  Carro 10 
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 b. Distância casa/escola 

 Comparativamente à distância de casa/escola, treze alunos dizem que 

fica entre um a cinco quilómetros, treze alunos entre um e cinco quilómetros, 

três alunos mais de dez quilómetros e apenas um aluno a menos de um 

quilómetro. 

 

  

 

 

 

 

c. Tempo do percurso 

 Cerca de catorze dos alunos demoram entre um a dez minutos no 

percurso, o mesmo número de alunos (catorze) demoram entre dez a trinta 

minutos e apenas dois alunos demoram mais de trinta minutos. 

 

 

Distância casa/escola Nº de Alunos 

Menos de 1 km 1 

Entre 1 a 5 km  13 

Entre 5 a 10 km 13 

Mais de 10 km 3 

Tempo do percurso Nº de Alunos 

Entre 1 a 10 min 14 

Entre 10 a 30 min 14 

Mais de 30 min 2 
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 d. Acesso ao Ensino Superior 

 Numa turma de trinta alunos apenas um aluno, nº23, não quer 

prosseguir os estudos para o ensino superior. 

  

  

 

 

 

 

 

3.4 Hábitos alimentares/Saúde 

 a. Nº de refeições 

 Relativamente ao número de refeições, variam entre três a seis, 

como se pode verificar na seguinte tabela, sendo que na sua grande maioria os 

alunos fazem mais entre quatro (doze alunos) a cinco refeições (onze alunos). 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ensino Superior Nº de Alunos 

Sim 29 

  Não 1 

Nº de refeições Nº de Alunos 

3 2 

4  12 

5 11 

6 5 

 

2

12
11

5

Número de Refeições

Três Quatro Cinco Seis
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 b. Local das refeições 

 Na sua grande maioria os alunos dizem que as suas refeições são 

feitas na escola e em casa, apenas um curto número de alunos (seis) faz as 

refeições unicamente em casa.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 c. Problemas de saúde 

 Relativamente a este assunto, apenas um aluno (número dez, Bruna 

Araújo), mostrou sofrer de algum tipo de doença “grave”, no caso em concreto 

escoliose. 

 

 

 

 

Local das refeições Nº de Alunos 

Casa 6 

  Casa/Escola 24 

Tem/teve alguma doença “grave” Nº de Alunos 

Sim 1 

  Não 29 
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3.5 Disciplina de Educação Física 

  a. Gosta/ Não gosta de Educação Física 

  Em relação a esta questão podemos ver que sendo uma turma 

numerosa, trinta elementos, apenas três alunos responderam que não gostam 

das aulas de Educação Física. 

 

 

 

 

   

            

   b. Modalidade Preferida 

                 Na escolha das modalidades preferidas os alunos foram muito 

claros, tendo o futebol sido a modalidade mais escolhida com dezasseis votos. 

  

 

 

 

 

 

 

Gosto/ Não gosta de Educação Física 
 

Nº de Alunos 

Sim 27 

  Não 3 

Modalidade Preferida Nº de Alunos 

Futebol 16 

Basquetebol 4 

Natação 3 

Voleibol 2 

Badminton 3 

Dança 2 

 

16

4

3

2
3

2

Modalidade Preferida

Futebol Basquetebol Natação

Voleibol Badminton Dança
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4. Conclusões 
 

Com base nos dados obtidos, é possível verificar que se trata de uma turma 

relativamente normal, que apresenta características bastante aceitáveis para a 

idade e ano de escolaridade. Não existe nenhum aluno com necessidades 

educativas especiais. 

Apenas um aluno da turma tem problemas de saúde, número dez, (escoliose), 

no entanto nada que o impeça de realizar a aula de Educação Física, com os 

restantes colegas.  

Relativamente ao IMC, verificamos que existe um aluno, o número quatro, que 

apresenta obesidade gau I (31,2) e alguns alunos com peso em excesso. É 

necessário ter em conta estas situações e alertar para os problemas que daí 

advêm. No entanto, a grande maioria da turma apresenta um peso ideal. Pelo 

contrário também existe um aluno, o número vinte e sete, que apresenta 

magreza. 

Sendo uma turma de trinta alunos, vinte e sete dizem que gostam da disciplina 

de educação física e apenas três que não gostam. Os alunos estão bastante 

motivados para a disciplina, o que se reflete pelos vinte e sete elementos, 

sendo praticamente 90% da turma, o que nos deixa extremamente contentes e 

para qual temos o dever de os manter assim motivados e a continuarem com o 

mesmo, ou mais, gosto pela disciplina.  

Não existe nenhuma situação em particular de alunos que estejam à parte da 

restante turma por algum motivo, pelo menos aparentemente. Em todo o caso, 

será necessário adotar estratégias pedagógicas para que todos os alunos 

continuem a interagir entre si. 

É necessário continuar a incentivar o gosto pela atividade física a esta turma, 

para que desta forma continuem motivados e pratiquem atividades físicas fora 

do contexto escolar, uma vez que concluímos que é uma turma muito motivada 
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e concentrada nas tarefas. No entanto, necessita sempre de incentivo para que 

nunca abandonem as atividades e esse espírito motivador. 

Caso ao longo do ano se verifiquem alunos com maiores problemas no meio 

familiar, social e relacionamento com a turma devem usufruir de um maior 

acompanhamento da psicóloga escolar.   

Iremos promover a integração social e cooperação entre a turma em questão, 

com jogos lúdicos, participação em atividades e eventos. 
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5. Curiosidades 
 

 A turma participou numa atividade no dia 30 de Outubro de 2015, Dia 

mundial da luta contra o cancro da mama, realizando uma coreografia 

musical, treinada nas aulas de Educação Física.  

 

 Numa fase inicial nem todos os elementos da turma queriam participar, 

existiam alunos com muitas dificuldades em aprender a coreografia, mas 

com esforço e trabalho todos os alunos da turma participaram e mesmo 

aqueles que inicialmente tinham dificuldades conseguiram aprender e 

desempenhar de forma correta a coreografia. 

 

 Mais uma vez o trabalho de manter os alunos motivados faz parte do 

percurso e prova disso foi que a realização da atividade recebeu 

imensos elogios dos outros colegas e professores. 
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7. Anexos 
 

 

Nome: 

Ano/Turma: 

Altura: 

Morada: 

Código postal: 

Telefone: 

Correio eletrónico: 

______________________________________________________________________________ 

____/____        Nº _____           Idade: ______        Data de Nascimento: ____________________ 

______     Peso: ______     Nacionalidade: ________________    Naturalidade: ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

________ - ________   _______________________ 

___________________            Telemóvel: ___________________ 

______________________________________________________ 

 

 

Nome do pai: ________________________________________________________  Idade: 

______ 

Profissão: _________________________  Habilidades Literárias: 
_________________________ 

Situação atual face à profissão:        Efetivo  A prazo  Reformado         Desempregado  

Nome da mãe: ________________________________________________________  Idade: 

______ 

Profissão: _________________________  Habilidades Literárias: 
_________________________ 

Situação atual face à profissão: Efetivo  A prazo  Reformado         
Desempregado  

Nº de Irmãos: ______  M: ____ F: ____  Idades: 
_______________________________ 

Tens algum irmão a estudar neste estabelecimento:   Sim   Não   Anos: 
______ 

Com quem vives:  Pai   Mãe  Irmãos     Avós    Outros 
 Quem? _____ 

Em qual das seguintes situações se encontram os teus pais:  

Casados:              Separados               Pai Ausente                Mãe Ausente                Outra 
situação  

1.Identificação Pessoal 

2.Identificação do Agregado Familiar 
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Qual? _______________________________________________________ 

 

 

 

Nome: _____________________________________________________   Idade: ______   
Parentesco: _______ 
 
Morada: 
_________________________________________________________________________________
__ 
  
Telefone: _________________ Telemóvel: ___________________ Telemóvel: 
__________________ 
 
Email: 
_________________________________________________________________________________
_____ 

 

 

 

Distância casa/escola (km): Menos de 1    De 1 a 5           De 5 a 10         
Mais de 10  

Tempo gasto no percurso: [0 -10] min.   [10 30] min.   Mais de 30min. 
  

Como se desloca: Carro      Autocarro      A pé      Bicicleta      Mota      Outro      
Qual? _______ 

Porque escolheste esta escola?     Foi obrigado      Fica mais perto      Pelos amigos      Pelos 
professores  

Outro Motivo. Qual? 
___________________________________________________________________________ 

Menciona as disciplinas preferidas: 
_______________________________________________________________ 

Menciona as disciplinas que menos gostes: 
_________________________________________________________ 

Alguma vez reprovaste de ano? Sim   Não   Se sim, em que ano(s): 
________________ 

Motivo(s)? Falta de estudo      Preguiça      Doença      Mudança de escola      Outro     
Qual? ________ 

3.Encarregado de Educação 

4.Relação com a Escola 
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Estudas: Todos os dias      Antes dos testes      Quando sou obrigado/a      De vez em quando 
     Nunca  

Quanto tempo estuda por dia? _________________   Em tua casa tens algum apoio no estudo?   
Sim      Não  

Pretendes continuar a estudar após o 12º ano:       Sim        Não          Qual o Curso? 

_____________________ 

 

 

 

Nº de refeições por dia:   
      Quais?           

    Onde?           
    Achas que tens uma alimentação saudável? 

 
Base das tuas refeições: 

  

Sim    Não   
  

Fritos   Assados   

      
Cozidos   Grelhados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebes frequentemente:   Comes frequentemente: Tomas suplementos nutricionais (vitaminas proteínas…): 

Água   Batatas Fritas   Sim   
 

  

Refrigerantes   Bolos   Não   
 

  

Leite   Chocolates   
   

  

Bebidas Alcoólicas   Fast-food   
   

  

  
Guloseimas   

   
  

  
Gelados   

   
  

A que horas te deitas? 21-22 h   22-23 h   23-24 h    + 24 h   

A que horas te levantas? 6-7 h   7-8 h   8-9 h    + 9 h   

Tens alergias? Sim:   Não:   Se sim, a quê?   
  Tomas alguma medicação? Sim:   Não:   Se sim, qual (ais)?   

       

5.Hábitos Alimentares/Higiénicos 

                 6.Saúde 

Grupo 
Sanguíneo:   Tens dificuldades:  Visuais:   Auditivas:   

De 
fala:   Motoras:   Outra:   

Já tiveste alguma doença 
grave? Sim:   Não:   Se sim, qual?   

      Atualmente és portador de alguma destas 
doenças? 

     Otites   Diabetes   Doenças cardíacas   
  Asma   Epilepsia   Outras Qual(ais)?   
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Tens dispensa médica da componente prática da aula de Educação Física?     

Se sim, qual a razão?     
    

Gostas da disciplina de Educação Física? Sim   Não   Porquê?   

O que esperas das aulas de Educação Física? 
        Bem-estar   Saúde   Tonificação Muscular   Divertimento   

  Emagrecer   Cooperação   Aprender novas modalidades   
    

Das seguintes modalidades seleciona de 1 a 5 as preferidas: 

Andebol   Futebol   Rugby   Ginástica   
  Natação   Corfebol   Orientação   Karaté   
  Voleibol   Patinagem   Hóquei   Outra   Qual?   

Badminton   Futsal   Escalda   
    Basquetebol   Ténis de mesa   Atletismo   
    Ténis   Dança   Aeróbica   
    

          Dos seguintes desportos coletivos, selecione 2 para serem lecionados no presente ano 
letivo: 

  Andebol   Voleibol   Basquetebol   
    Futsal   Rugby Bitoque   Corfebol   
    Qual a modalidade em que tens mais dificuldades?         

  

          De 1 a 10, qual a sua motivação para a realização das aulas de Educação 
Física?   

  

          Qual a tua classificação na disciplina de Educação Física no ano letivo 
anterior?   

  

Já praticaste alguma modalidade 
        

7.Dados Relativos á Educação Física 
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ESCOLA SECUNDARIA DE BARCELINHOS 

 

 

 

 

 

 

desportiva? 

Sim   Não   Qual(ais)?         Quantos anos?    

Praticas atualmente alguma modalidade? 
        Sim   Não   Qual(ais)?         

   

És federado?  Sim   Não:   
    Gostarias de praticar alguma modalidade desportiva? 
    Sim   Não   Qual(ais)?         

No passado ano lectivo participaste no Desp. Escolar? 
    Sim   Não   Em que modalidade(s)?       

Como ocupas os teus tempos livres? 
       Ler   Estudar   Ajudar os pais   Outros   

  Cinema    Internet   Ouvir música   Quais?   
 Passear   Televisão   Jogos de computador   

    

           O que fazes nos tempos livres dentro da escola? 
                      

   Costumas participar nas atividades desportivas organizadas pela escola?  Sim   Não   

8.Dados Relativos à Educação Física 

9.Ocupação dos Tempos Livres 
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Atividades relacionadas com a vida da escola 
 

A nível escolar, desde o início do ano que fazemos parte do grupo do desporto escolar 

da escola, onde trabalhamos como colaborador/treinador na parte do futsal masculino. 

Todas as quartas damos o treino do desporto escolar aos alunos, acompanhando 

depois estes para os seus jogos, com a ajuda/intervenção do professor Domingos 

Silva, que infelizmente neste momento, se encontra de atestado e está ausente já 

algum tempo, e do professor Carlos Cruz, que nos tem acompanhado pois por não 

pertencer aos quadros da escola não podemos assinar as fichas de jogo. Desde 

treinos a jogos, acompanhamos sempre os alunos, com quem criamos uma boa 

relação, e fruto desse trabalho conjunto, os alunos ultrapassaram a fase distrital do 

campeonato de juvenis sem qualquer derrota qualificando-se assim para a fase 

regional a realizar-se em São João da Madeira. Normalmente, os jogos realizam-se 

aos sábados ou às quartas de tarde, na escola secundária de Barcelinhos ou na 

escola em que se realizar a jornada marcada. Neste caso, os jogos seguintes foram 

realizados em São João da Madeira para disputar a fase distrital e, posteriormente, 

devido à boa prestação da equipa e consequente qualificação, em Albergaria Velha 

para disputar a fase nacional, onde a equipa foi eliminada nas meias-finais.  

Outra atividade em que estivemos envolvidos foi o corta-mato escolar, onde fizemos 

parte da organização e colaboramos na coordenação do processo de realização deste 

evento. Também fizemos parte da organização de uma prova de BTT realizada pela 

turma do curso profissional de desporto da escola.  

Consideramos que tem sido uma excelente experiência, pois tem contribuído bastante 

para o nosso desenvolvimento, tanto a nível pessoal como a nível académico.  

Em suma julgamos a nossa prestação muito positiva, onde de facto “aprendemos 

bastante a ensinar” e o nosso desenvolvimento teve um processo de crescimento 

bastante positivo.  
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Reflexão Geral:  
 
Durante este primeiro semestre, (período na escola), aprendemos bastante pois 

encontramos dificuldades a que não estávamos acostumados.  

Em relação à turma e às aulas em si, aprendemos bastante e foi um semestre muito 

positivo, onde fomos capazes de evoluir como professores e como pessoas. Numa 

fase inicial cometemos alguns erros que, com o decorrer das aulas, deixaram de existir 

como o facto de demorar demasiado nas transições entre os exercícios. Durante este 

período, vivenciamos todos os momentos da turma o que, até ao momento de estágio, 

nunca o tínhamos feito, desde a aula de apresentação até às reuniões de notas e 

avaliações da turma. Desde o controlo da turma à explicação dos exercícios são tudo 

tarefas que realizamos e enquanto não as vivemos não temos a noção de como 

iremos reagir a uma adversidade. Um exemplo disso acontece quando planeamos 

uma aula e, por algum motivo, temos de a reformular, seja por falta de material, 

espaço disponível ou até mesmo pelo número de alunos que irão realizar a aula. Sem 

vivenciar isto era impossível ter uma ideia mais clara do funcionamento da 

“ferramenta” que é um professor. Uma das dificuldades que encontramos prende-se 

também com o facto de termos que fazer diariamente um planeamento da aula que 

iremos dar, sendo que muitas vezes, não é de todo fácil conseguirmos planear uma 

aula que, apesar de educar os alunos, consiga também mantê-los motivados para a 

prática da atividade física. Neste período de estágio, podemos dizer ainda que as 

aulas foram produtivas e positivas, pois sentimos que existiu uma evolução da turma, 

bem como nossa. Esta turma é numerosa, 30 alunos, e, muitas das vezes, não é fácil 

encontrar exercícios adequados para que a grande maioria dos alunos se encontre em 

atividade motora, bem como o espaço disponível, pois o pavilhão é sempre dividido 

em 3 partes iguais, para 3 turmas diferentes terem aulas na mesma hora, daí o facto 

de termos muitas vezes de improvisar as nossas aulas e reformular o que estava 

planeado, mas como opinião pessoal, achamos que é assim que crescemos como 

pessoas e como profissionais. De uma forma geral, achamos que estamos em 

constante evolução e que todos os dias aprendemos com os nossos erros, devemos 

sim aproveitá-los para melhorar e não os repetir, pois citando um antigo professor 

nosso, Hélder Pereira, “para quê repetir os erros antigos se temos tantos novos para 

cometer.” Com isto podemos concluir que, tem sido uma excelente experiência e uma 

magnífica forma de aprendizagem para nós, pois apesar de estarmos a leccionar e a 

ensinar crianças/adolescentes, consideramos que aprendemos muito.  
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Desde o primeiro dia na escola até ao último vivenciamos todos os momentos da 

turma bem como do departamento de educação física. Tal como já tínhamos referido 

anteriormente, o estágio é a ferramenta ideal para a nossa evolução.  

Em suma e fazendo um balanço geral estamos bastantes satisfeitos com a nossa 

prestação, sentimos que os alunos ficaram satisfeitos também e ainda que da parte da 

escola e professor cooperante, o nosso trabalho foi realizado com sucesso.  

 

 

 

  

 


