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Resumo 

 

 De regresso à escola, mas desta vez com um papel diferente. De aluno a professor, 

vivenciei o meu primeiro contacto com a realidade profissional.  O Estágio Profissional 

assume-se como o culminar da formação académica, apresentando-se como um período 

decisivo e de articulação dos saberes. 

O presente relatório de estágio tem como finalidade a apresentação de toda a 

atividade docente desenvolvida durante o ano letivo e, ao mesmo tempo, uma reflexão 

crítica sobre a experiência pedagógica em todo o contexto escolar. A Prática de Ensino 

Supervisionada reflete um grande período de experiência e incerteza, onde o professor 

estagiário coloca em prática todo o conhecimento adquirido e, simultaneamente, valida 

todas essas competências, obtendo novas aptidões. 

Este relatório é referente ao estágio realizado na Escola secundária da Lixa, 

estando a estrutura do mesmo feita de forma cronológica e do geral para o particular, 

abordando todas as partes do processo ensino-aprendizagem. Num primeiro ponto faço 

uma breve apresentação sobre mim e as minhas expetativas referentes ao estágio, onde 

abordo os medos os receios e todas as experiências que pensaria viver ao longo deste ano. 

Num segundo ponto abordo o estágio em si e tudo o que este engloba do mais geral para 

o particular, abordando o que é o estágio profissional em si, caracterizando a escola e 

todos os recursos que a mesma disponha, abordando o departamento de educação física e 

o professor orientador que me auxiliou durante todo o ano, acabando este ponto falando 

sobre a turma que acompanhei ao longo deste ano. No ponto seguinte abordo a realização 

da prática profissional, que se refere a todo o processo da parte prática, começando pela 

conceção de todo este processo, passando para o planeamento que se divide em diversos 

pontos, começando pelo global, o planeamento anual, passando pela unidade didática até 

ao singular, o plano de aula. Abordando também neste ponto foram os estilos de ensino 

utilizados ao longo do ano (Autoavaliação, o Inclusivo e o da Descoberta Guiada 

(Convergente)), passando a realização que aborda toda a parte prática das aulas desde o 

início ao fim do ano e por fim a avaliação, abordando os três tipos de avaliação que foram 

usados, diagnóstica, formativa e sumativa. No ponto seguinte abordo a ação de 

informação realizada sobre o sedentarismo na adolescência e a sua apresentação realizada 

às duas turmas de 10º ano da Escola secundária da Lixa. No ponto seguinte abordo todas 

as atividades em que participei e auxiliei ao longo do ano na escola, todos os torneios 
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realizados e o desporto escolar de patinagem no qual auxiliei no ensino ao longo de todo 

o ano. 

Por fim, uma reflexão crítica sobre todo trabalho desenvolvido bem como sobre 

aspetos que, não estão diretamente relacionados com o processo de ensino-aprendizagem, 

penso que se revelam importantes na formação do docente. 

 

Palavras chave: Estágio profissional; Educação física; Ensino supervisionado;  
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Abstract 

 

 Back to school, but this time with a different role. From student to teacher, I 

experienced my first contact with professional reality. The Professional Internship is 

assumed as the culmination of the academic formation, presenting itself as a decisive 

period and articulation of the knowledge. 

This internship report aims to present all the teaching activity developed during 

the school year and, at the same time, a critical reflection on the pedagogical experience 

throughout the school context. The Supervised Teaching Practice reflects a great period 

of experience and uncertainty, where the trainee teacher puts in practice all the knowledge 

acquired and at the same time validates all these competences, gaining new aptitudes. 

This report refers to the stage taken at Lixa Secondary School, the structure of 

which is chronological and general for the individual, addressing all parts of the teaching-

learning process. In a first point I make a brief presentation about myself and my 

expectations regarding the stage, where I approach fears the fears and all the experiences 

that would think to live throughout this year. In a second point I approach the stage itself 

and everything that it encompasses from the most general to the particular, addressing 

what is the professional stage itself, characterizing the school and all the resources that it 

has, addressing the department of physical education and the guiding teacher who helped 

me throughout the year, finishing this point talking about the group I followed along this 

year. In the next point I approach the practice of the professional practice, which refers to 

the whole process of the practical part, starting with the design of this whole process, 

going to the planning that is divided in several points, starting with the global, the annual 

planning, passing through unit to the singular, the lesson plan. Approaching also in this 

point were the teaching styles used throughout the year (Self-assessment, Inclusive and 

Converged), passing the realization that covers all the practical part of the classes from 

the beginning to the end of the year and finally the evaluation, addressing the three types 

of evaluation that were used, diagnostic, formative and summative. In the next point I 

approach the action of information about sedentarism in adolescence and its presentation 

performed the two classes of 10th grade secondary school sandpaper. In the next point I 

go on all the activities in which I participated and helped during the year in school, all the 

realized tournaments and the skating school sport to which I aided in the teaching 

throughout the year. 
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Finally, a critical reflection on all work developed as well as on aspects that are 

not directly related to the teaching-learning process, I think they are important in teacher 

training. 

Keywords: Professional internship; Physical Education; Supervised teaching; 
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1. Introdução 

 

 Este Estágio Pedagógico (EP) integra o 2º ano do Mestrado em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS) da Universidade de Trás-Os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), Vila Real. Este relatório apresenta-se como uma reflexão crítica do 

EP desenvolvido, culminando a formação académica como aluno. O EP apresenta-se como 

a etapa final da formação inicial e concretiza-se numa prática de ensino em contexto real, 

que nos prepara, a nós, enquanto futuros professores, para as exigências da profissão. 

 A formação inicial é fundamental no desenvolvimento de um futuro professor e, este 

estágio apresenta-se como a última etapa, onde Veenman (1984) o descreve como um 

“choque de realidade”. O aluno transita de educando para educador, passando a acarretar 

uma responsabilidade profissional, realidade desconhecida e onde tem de pôr em prática 

todo o seu conhecimento. Nem sempre o seu conhecimento contempla tudo aquilo que é 

exigido num contexto profissional, por esse motivo é um choque bastante grande com a 

realidade, visto que ser o professor engloba muito mais do que o momento da aula em si. 

 Este EP foi a etapa mais enriquecedora de toda a minha formação académica. O 

conhecimento prático vai muito além de toda a teoria instruída, e o choque com a realidade 

prepara o professor para o enquadramento profissional da carreira docente, tratando-se 

assim de uma etapa fundamental em todo este percurso. 

 Este documento relata as aprendizagens, as principais dificuldades, as superações, 

as emoções sentidas durante o meu EP, realizado na Escola Secundária da Lixa (ESL) no 

ano letivo 2017/2018. 

 O presente documento está dividido em cinco partes que relatam tudo o que 

antecedeu o ano de estágio, as aulas, toda a preparação para as aulas e todas as atividades 

realizadas ao longo do ano. 
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2. Enquadramento pessoal 

 2.1. Quem sou eu? 

 

 Sabemos que uma experiência valeu a pena quando chegamos ao fim e vemos o que 

essa experiência fez por nós, o quanto essa experiência nos enriqueceu e nos tornou pessoas 

diferentes e mais realizadas. 

Hoje, na reta final do meu percurso académico, e prestes a concretizar o sonho de 

uma vida, sou uma pessoa diferente. Quando iniciei esta aventura estava certo que era este 

o meu caminho, que era este o caminho que há muito ansiava, mas ciente que não seria fácil. 

Tinha expectativas, receios, mas uma vontade indiscritível de fazer “isto” o melhor possível. 

Por muito que estejamos conscientes das dificuldades e nos sintamos preparados para as 

encarar há sempre muito para descobrir e para aprender. E é isso que faz tudo valer a pena 

e nos dá uma "bagagem" para a vida. 

Os sonhos que temos em criança normalmente vão-se modificando com o passar do 

tempo, mas o meu sonho manteve-se. Desde pequeno que o desporto sempre esteve presente 

na minha vida, fosse a jogar futebol, a andar de bicicleta, ou até mesmo em simples corridas 

pelo parque. 

Desde o futebol ao atletismo, passando pelo voleibol, todos os desportos iam 

evidenciando o meu gosto crescente pela vertente do desporto e cada modalidade que ia 

surgindo na minha vida só acrescia a vontade de seguir este caminho. As aulas de educação 

física que se iniciaram no período pré-escolar foram também determinantes para a minha 

decisão de enveredar pelo desporto, já que nestas obtinha maior rendimento e foram 

fundamentais para o desenvolvimento das relações interpessoais quer entre colegas como 

também entre professor e aluno.  

Os anos foram passando e rapidamente chegou a hora de tomar uma decisão que 

ditaria o meu futuro a partir daquele momento. Foi então que no final do secundário decidi 

ingressar no curso superior de desporto e assim lutar pela concretização do meu sonho de 

criança. 

Assim começa a maior aventura da minha vida. Aquele rapaz tímido e inseguro foi 

parar ao curso de Desporto da cidade mais alta e fria do país, a Guarda. Em mim guardava 

um receio enorme de ir para uma cidade em que não conhecia ninguém, nem mesmo a 
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própria cidade, mas ao mesmo tempo tinha em mim uma força que não conhecia, de superar 

este desafio.   

 Desafio esse, superado com sucesso. Os ganhos desta experiência de vida foram 

inimagináveis, desde o conhecimento adquirido nas diversas áreas que o desporto abrange, 

os amigos que “entraram” na minha vida e que foram imprescindíveis para o sucesso desta 

etapa e as mudanças como pessoa que esta etapa exigiu. Chega – se o último ano desta 

aventura e as responsabilidades aumentam. O início do fim desta aventura, é marcado pelo 

início do estágio, o que foi realizado no Amarante Futebol Clube, orientando os Juniores A 

e a Escolinha de Futebol “Os Gonçalinhos”. Experiência que me conferiu muita bagagem 

para a vida, e me desenvolveu inúmeras competências das quais destaco as aptidões 

adquiridas para lidar com crianças/adolescentes desde os 4 aos 18 anos. Em 2016 chegou o 

fim desta etapa, o fim de três anos inesquecíveis e o primeiro grande objetivo estava 

concluído com sucesso: licenciatura em desporto na vertente de Treino Desportivo.  

 Terminada a licenciatura a pergunta que se imponha era: “E agora? Vou tentar entrar 

no mercado de trabalho ou seguir para o mestrado?” A resposta foi quase imediata, sendo a 

escolha o Mestrado em Ensino de Educação Física, pois seguir para o mercado de trabalho 

apenas com a vertente do treino não era uma opção. E assim foi, seguia – se o Mestrado na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

 O mês de setembro de 2016, em muito se assemelhou ao mês de setembro de 2013, 

uma nova cidade, novos amigos, um novo curso, uma nova turma. Tudo voltava ao início, 

e o desejo de aprender e de um dia me tornar docente de Educação Física estava ao meu 

alcance.   

 Sucedeu – se mais um ano de grande aprendizagem contínua, que acrescentou 

muitos conhecimentos aos anteriormente assimilados, culminando com o início do ano de 

estágio. Neste mesmo estágio iria por em prática tudo aquilo que assimilei nos anos 

anteriores, não apenas o ano de mestrado, mas também os três anos da licenciatura e a 

experiência como treinador, pois as diferenças existentes entre o treinador e professor não 

são muitas, pois exigimos dos nossos alunos/atletas o máximo empenho, pois não temos 

dúvidas que aprendizagem é um fim comum às duas profissões e só esta atitude faz sentido 

nesse mesmo contexto. Do saco desportivo presente no dia-a-dia do treino, transferimos 

para a Escola a disciplina, o esforço, o empenho, a rentabilização do tempo, e a organização. 
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Na Escola, a profissão de docente no ensino, tem muitas particularidades, mas aquilo 

com que mais me identifico é a passagem de um estado de medo/insegurança (“não sei/não 

consigo fazer”) para um nível superior (“já sei/ já consigo fazer”). É completamente 

fascinante esta alteração. A oportunidade de compreender e estimular este fenómeno, torna 

o ofício de ser professor um dos mais marcantes da sociedade atual pois podemos ajudar a 

traçar o rumo da vida daqueles que nos rodeiam. Participar e ser um interveniente ativo 

deste processo é sem dúvida algo bastante enriquecedor tanto a nível pessoal como 

profissional. 

 

2.2 Expetativas pessoais 

  

 Chega o início de mais um ano letivo, um ano totalmente diferente de todos os 

outros. Voltar à escola, mas desta vez com um “papel” diferente, o papel de professor. 

Avizinhava-se um ano de novas experiências, novas ideias e acima de tudo, novas formas 

de adquirir e transmitir conhecimento e por isso um ano de desafios para mim. Aliado a tudo 

isto, surgiam dúvidas, receios e algumas inquietações. 

 Esta nova experiência impunha inevitavelmente, inúmeras questões. Serei eu capaz? 

Serei capaz de passar toda a teoria para a prática? Serei capaz de transmitir corretamente 

todos os conhecimentos aos meus alunos? Serei capaz de motivar os meus alunos? Serei 

capaz de estabelecer um bom relacionamento com os alunos, mantendo sempre o bom 

funcionamento da aula?  

 Segundo Ponte et al. (2001) os primeiros anos de prática do professor constituem 

um período de intenso desenvolvimento do seu conhecimento profissional. Há uma 

variedade de problemas práticos a resolver – como preparar as aulas, como se relacionar 

com os alunos, como manter o controlo da situação na aula, como se relacionar com os 

colegas e com os órgãos de gestão da escola. É necessário encontrar um estilo, conseguir 

um equilíbrio entre as diversas “frentes” de trabalho profissional e encontrar uma relação 

estável entre o lado profissional e o pessoal. No seu estudo, Ponte et al. (2001), concluíram 

que para os jovens professores, o estágio constitui uma experiência muito positiva. O 

estágio, pela duração prolongada, pela forte responsabilidade que atribui aos formandos, 

pelas condições de enquadramento num grupo de trabalho de pares e com um apoio direto 

do orientador da escola, parece constituir um enquadramento muito favorável para o início 
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do processo de integração na profissão. O estágio permite ir aprendendo a lidar com uma 

grande variedade de problemas e situações práticas de um modo bastante apoiado.  

Sem dúvida que só saberia a resposta às minhas inquietações depois de poder experienciar 

um sem número de situações que me colocariam à prova e me iriam preparar e ensinar qual 

a melhor forma de as resolver e conseguir alcançar os objetivos, não só os que me eram 

impostos, mas também os que eu próprio tinha definido. Para todo este processo em muito 

ajudaria a orientação do PO pois possibilitaria um melhor enquadramento para o início da 

minha integração na profissão. 

  Um professor tem como função a contribuição para o desenvolvimento global do 

aluno e, desta forma, preocupava-me bastante com a relação que iria estabelecer com os 

alunos, tentando alcançar uma relação professor-aluno que produzisse um bom clima 

durante todo o processo de ensino e aprendizagem, sem a qual não é possível educar, 

compreendendo e entendendo melhor os alunos e a forma como poderia guiar a ação para 

melhorar a minha influência sobre os mesmos. 

À parte dos meus inevitáveis receios e dúvidas, as espectativas em relação a esta nova fase 

da minha vida e a responsabilidade que agora me era imposta, eram muito grandes. Era este 

o momento de me superar e dar o máximo para mostrar tudo aquilo que tinha aprendido ao 

longo dos últimos anos e tudo aquilo que seria capaz de fazer daqui para a frente, enquanto 

professor. Queria muito poder acrescentar alguma coisa aos meus alunos. Queria que vissem 

a disciplina de educação física de outra forma, que se sentissem motivados em todas as 

aulas, que quisessem sempre dar o seu melhor e acima de tudo que gostassem das aulas. 

Sabia que seria um trabalho que exigiria muita dedicação e empenho da minha parte, mas 

no fim sei que valeria a pena. 

Todas as minhas questões e espectativas surgiam uma vez que a realidade prática enquanto 

professor de educação física era ainda uma realidade desconhecida para mim. Ciente de que 

este ano seria muito exigente, só tinha uma certeza: faria tudo para demonstrar uma enorme 

competência para assumir este cargo e alcançar o sucesso desejado. 
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3. Enquadramento Institucional 

 3.1. Estágio pedagógico  

 

 O EP está inserido no segundo ano do MEEFEBS da UTAD. Esta unidade curricular 

(UC) não deve ser vista como mais uma que completa o plano de estudos, mas sim como 

um projeto de formação que tem como objetivo primordial a formação do professor 

profissional, promotor de um ensino de qualidade. 

Este EP entende-se como um “projeto de formação do estudante com a integração 

do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual 

da relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de 

formação tem como objetivo a formação do professor profissional, promotor de um ensino 

de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em 

consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das junções docentes 

entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação. (Matos, Z., 2011). 

Do EP esperava um espaço que me proporcionasse aprendizagens e um 

desenvolvimento quer a nível pessoal quer a nível profissional. 

Rolim (2013) afirma que “O EP deve ser por todos entendido como um processo 

consciente e reconstruído, prolongado e profundo diariamente construído, desconstruído e 

construído novamente, com muitos avanços e recuos". 

É incontestável a complexidade e o desafio que as diversas tarefas assumidas 

provocam ao estagiário. Ainda assim, o estágio profissional possibilita uma formação 

integral e completa, preparando os estudantes para o mundo de trabalho. 

 Como referem Cunha et al. (2014) “Os estudos realçam que o estágio oferece um 

espaço de mobilização de saberes e habilidades, adquiridos no decurso formativo anterior, 

para a prática do dia-a-dia, bem como a incorporação de um roteiro sociocultural – normas, 

valores, hábitos, costumes e práticas – na realização de papéis profissionais, sob orientação 

de professores experientes”. 
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3.2 A escola 

 

 A escola hoje em dia é uma instituição de primeira linha na formação de valores, 

que indicam os rumos pelo qual se fará o futuro. É através da escola que estes são 

transmitidos aos cidadãos, de forma unificada e ajustada à realidade.  

Assim, a escola é uma instituição social com objetivos e metas determinadas para 

serem transmitidos aos cidadãos, esta constitui um contexto diversificado de 

desenvolvimento e aprendizagem, isto é, um local que reúne uma grande diversidade de 

conhecimentos, atividades, regras e valores. 

A escolha da ESL teve como pressupostos os feedbacks bastante positivos obtidos 

de antigos alunos que realizaram o estágio neste estabelecimento de ensino, tanto no que 

refere ao orientador cooperante como às instalações desportivas, ambiente escolar e à sua 

localização. 

 A ESL, situa -se na Rua Professor Alberto Teixeira Douro e é a sede do 

agrupamento, que agrupa 8 escolas (1 escola secundária, 6 escolas básicas e um jardim de 

infância). 

No que concerne aos recursos materiais, a ESL engloba três pavilhões onde se 

lecionam as diferentes disciplinas. Existe ainda um bloco onde estão localizados a papelaria, 

o refeitório e a sala de convívio com bar, permitindo assim uma maior interação e convívio 

entre os alunos e a restante comunidade escolar.  

Em relação aos recursos espaciais destinados às aulas de EF, a escola detém um 

pavilhão gimnodesportivo, onde é possível a lecionação de três turmas em simultâneo, 

funcionando cada uma em 1/3 do pavilhão. O pavilhão está em muito boas condições e é 

constituído por oito balneários, uma sala de professores, dois quartos de banhos, duas 

arrecadações para material e uma sala de enfermagem. No espaço exterior ao pavilhão, 

existe um campo de jogo, dois campos de Basquetebol e uma pista de atletismo com caixa 

de areia. A escola conta também com uma sala multiusos com sistema de som e um espaço 

bastante amplo que dá para a realização de diversas modalidades. O facto de a escola estar 

totalmente equipada com o que é considerado básico para a aprendizagem de cada 

modalidade, permite aos alunos um maior enriquecimento a todos os níveis, nomeadamente 

ao nível físico, cognitivo e emocional. 
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3.3 Departamento de Educação física 

 

O departamento de EF da ESL é constituído por 13 professores (11 professores e 2 

professores estagiários). 

Dentro destes 13 professores encontra – se o Professor Orientador (PO), professor 

Pedro Reis, professor que já leciona nesta escola há 8 anos, foi este professor que 

supervisionou todo o estágio.  

Para Alarcão e Tavares (2003), a supervisão é o processo pelo qual um professor (a 

priori mais experiente e informado, o que pressupõe possuir determinadas competências 

relacionadas com a sua atividade enquanto professor) orienta um candidato a professor ou 

outro professor no seu desenvolvimento humano e profissional. Esta conceção de supervisão 

assenta em três ideias fundamentais:  

- O professor é uma pessoa, um jovem adulto e, por conseguinte, um ser racional em 

desenvolvimento que tem muito para aprender, mas que também possui um background de 

conhecimentos;  

- O professor em formação, encontra-se, simultaneamente, numa situação de 

aprendizagem; 

 - O supervisor é uma pessoa que possui maior experiência profissional e cuja função 

é auxiliar/ajudar/orientar o professor no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, 

propondo-lhe tarefas/atividades de acordo com o seu nível de desenvolvimento psicológico, 

como por exemplo, a interrogação, a análise de conceitos, a resolução de situações 

problemáticas e, por que não, a reflexão.  

Neste contexto, o objetivo da supervisão não é apenas o desenvolvimento do 

conhecimento; visa também o desabrochar de capacidades reflexivas e o repensar de 

atitudes, contribuindo para uma prática de ensino mais eficaz, mais comprometida, mais 

pessoal e mais autêntica. 

Foi sem dúvida um grande guia ao longo de todo o estágio, auxiliou em todas as 

dúvidas do primeiro ao último dia, corrigiu todos os erros, ensinou novos métodos e formas 

de controlarmos os alunos, organizarmos as aulas e de melhorarmos a comunicação com os 

alunos. Ensinou também muito sobre patinagem, o desporto escolar do qual este era o 

professor responsável, para conseguir sempre auxiliar os alunos da melhor maneira. 
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3.4. A turma 10ºC  

 

No início do ano o PO informou que a atribuição das respetivas turmas seria de 

forma aleatória. Eu e o meu colega do núcleo de estágio (NE), tivemos a oportunidade de 

estar presente na apresentação das duas turmas elegidas para esta aventura. 

 A turma do 10ºC foi a turma que me foi atribuída, lecionando as aulas desta turma à 

terça-feira (15:30 às 17:00) e à quinta-feira (08:30 às 10:00). 

 Esta turma do curso de Línguas e Humanidades inicialmente era constituída por 32 

alunos, 31 alunos do ensino normal e uma aluna com necessidades educativas especiais que 

apenas tinha a aula de educação física com os restantes colegas. Destes 32 alunos, 9 eram 

do sexo masculino e 23 do sexo feminino. 

 Na procura de conhecer melhor estes alunos, o NE elaborou um questionário 

(ANEXO 1) que foi aplicado em cada turma. Este solicitava informações acerca do número 

de elementos do agregado familiar, da relação da EF com o professor de EF (se gostava da 

disciplina; o que esperava das aulas de EF; qual a motivação para a aula de EF), da atividade 

física realizada fora do contexto escolar (se pratica algum desporto federado; se a 

mãe/pai/irmão pratica alguma atividade física) e questões relacionadas com a saúde e 

alimentação do aluno (informações médicas relevantes para a prática desportiva; quantas 

refeições faz por dia). 

 Com os resultados provenientes deste questionário foi possível conhecer melhor 

estes alunos, conhecer os seus hábitos relativos ao seu dia-a-dia e a atividade física, as 

modalidades preferidas e as que estes gostavam menos, o que me ajudou bastante a preparar 

as aulas e as unidades didáticas. Todos estes dados foram um grande auxílio para a 

realização do estudo turma (ET). 

 No geral, os alunos apresentam uma boa disponibilidade motora, são bastante 

interessados, empenhados e com algum espírito crítico. O facto de estes referirem um 

interesse pelo aperfeiçoamento do conhecimento das diversas modalidades levou-me a 

aprofundar mais a minha prática e saber acerca de cada modalidade. Uma das grandes 

preocupações que tive, logo desde o início, foi evitar a monotonia das aulas e transmitir e 

proporcionar o máximo de conhecimento, vivências e experiências durante as aulas, 

tornando cada aula um novo lugar a ser descoberto, aumentando o interesse destes pelas 

aulas. 
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4. Realização da prática profissional 

 4.1. Conceção 

 

Antes de se iniciar esta experiência é necessário saber o contexto em que esta se iria 

desenrolar, definindo e acima de tudo refletindo sobre a importância da sua conceção.  

Entendo por conceção a forma como recriamos uma ideia, um plano ou um projeto, 

seguindo as regras e as normas previamente estabelecidas. Desta forma, as experiências e 

aventuras desenroladas, contam com a ajuda dos conteúdos definidos pelo Ministério da 

Educação e pela própria escola. 

Segundo Aranha (2004), a definição de objetivos está na base da ação educativa, ou 

seja, de toda a atividade pedagógica. Sem eles, não se pode avaliar, corrigir, orientar, nem 

controlar o processo ensino-aprendizagem. Os objetivos permitem tomar decisões, definir 

estratégias e comportamentos. Por esse motivo constituiu - se necessário e, ao mesmo 

tempo, revelou-se como um veículo condutor para nos orientar em todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Por isso, é estritamente fundamental definir objetivos em todo esse 

processo. Na definição de objetivos temos que estabelecer o “Porquê?” e as funções dessas 

mesmas metas. 

Assim sendo, o processo ensino-aprendizagem é, segundo Aranha (2005), a 

apropriação ou modificação de comportamentos (motores e/ou cognitivos) ou vontades 

(socioculturais e socio-afetivas) alcançada pelos alunos de acordo com objetivos 

previamente definidos pelo professor. Posto isto, é possível afirmar que compete ao 

professor a direção, a sistematização e a estruturação de todos os conteúdos e estratégias de 

ensino, e com isso um planeamento apropriado aos seus alunos e sempre de acordo com os 

objetivos previamente definidos. 

Desta forma, para que o planeamento seja bem executado é fundamental que este 

seja executado com atenção em diversas variáveis tendo como objetivo principal, a 

aprendizagem.  A aprendizagem é, segundo Aranha (2005), a modificação ou aquisição de 

comportamentos motores, cognitivos, socio-afetivos ou socioculturais, de forma mais ou 

menos duradoura ou permanente. 
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4.2. Planeamento 

 4.2.1 Planeamento Anual 

  

Este planeamento (anexo 2) deve ser realizado no início do ano letivo, de modo a 

estruturar e calendarizar as atividades realizadas pela escola, os recursos disponíveis e as 

matérias de ensino. 

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

professor) é necessário planear a atividade pedagógica, começando pelos programas ou 

Unidades Didáticas, de consecução a médio/longo prazo, para depois se proceder ao 

planeamento da própria aula, da consecução a curto prazo. 

 Este planeamento não foi realizado de forma incerta nem tão pouco por facilitismo 

ou comodismo. Este mesmo foi concebido de modo a permitir uma visão global do 

funcionamento do ano letivo, sendo se necessário refazer alguns ajustes conforme as 

situações que seriam vivenciadas ao longo deste ano. Sem dúvida que foi uma ferramenta 

fulcral na organização do ano letivo, das unidades didáticas e dos planos de aula.  

Para a sua realização, foi necessário consultar os documentos estruturantes das 

matérias de ensino, nomeadamente o Programa Nacional de Educação Física (PNEF), do 

Projeto Educativo de Escola (PEE), o Plano Anual de Atividades (PAA) e o Projeto 

Curricular de Educação Física (PCEF), a distribuição dos espaços (roulement) e o PCEF, 

elaborado pelo Gabinete Educação Física (GEF) da escola. Deste modo, a pesquisa não foi 

muito extensiva relativamente ao PNEF, uma vez que a escola já tinha definido e 

enquadrado a informação necessária, conforme cada nível de ensino, como mencionado 

anteriormente. 

 

Tabela 2: Organização das modalidades ao longo do ano letivo 

1º Período 2º Período 3º Período 

1º - Atletismo 

2º - Voleibol 

3º - Ginástica de solo 

4º - Badminton 

5º - Andebol 

6º - Basquetebol 

7º - Ginástica Acrobática e 

Dança 
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4.2.2. Unidade didática 

 

 Após o planeamento anual, deu-se continuidade para o segundo nível de 

planeamento, a UD, que tem como fundamento e por base todo o trabalho realizado 

anteriormente, como a Avaliação Diagnóstica (AD), o Planeamento Anual (PA) e o ET. 

A realização da UD (Anexo 3) serve de guião para todo o processo de ensino-

aprendizagem de uma modalidade, uma vez que estrutura/organiza no espaço e no tempo 

todos os conteúdos a abordar de cada modalidade. 

Segundo Aranha (2008), a UD deve ser avaliada através de 7 parâmetros: 

1º Parâmetro – Objetivos/Conteúdos: os objetivos e conteúdos a abordar são 

pertinentes, adequando ao nível de ensino e estão corretamente explicitados e 

fundamentados; 

2º Parâmetro – Avaliação Diagnóstica: prevê uma Avaliação Diagnóstica, 

apresentando o respetivo sistema de avaliação e ficha de registo, devidamente explicitado o 

seu conteúdo e regras de registo; 

3º Parâmetro – Decisões de Ajustamento: as Unidades Didáticas são aplicadas e 

ajustadas através de decisões de ensino pedagógica e didaticamente corretas, em função da 

especificidade da escola e da(s) turma(s), e, ainda, das condições que a realidade de ensino 

oferece, verificados após a Avaliação Diagnóstica; 

4º Parâmetro – Sequência e Continuidade: as atividades previstas na Unidade 

Didática formam uma unidade quanto aos processos e condições de progressão para os 

objetivos, seguindo uma lógica de abordagem das matérias, que não se orienta unicamente 

para a realização dos objetivos, mas visam promover o aperfeiçoamento e a consolidação 

do que foi abordado anteriormente, bem como o aperfeiçoamento das prestações dos alunos; 

5º Parâmetro – Avaliação Contínua e Formativa: apresenta os respetivos sistemas de 

avaliação e fichas de registo devidamente explicitados no seu conteúdo e nas suas regras de 

registo, de modo a poder recolher informações sobre o nível de capacidades e 

comportamentos dos alunos. Prevê a utilização dessas informações para alterar/ajustar os 

objetivos pedagógicos e as estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a promover a 

melhoria das capacidades e comportamentos dos alunos, recorrendo a meios adequados 

(fichas de avaliação, balanços de fim da aula, conversas individuais, etc.); 
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6ª Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final): 

realiza um balanço da Unidade Didática lecionada, analisando os resultados alcançados 

através da identificação de causas de (in)sucesso, que podem incluir as decisões/opções 

inicialmente tomadas – estratégias, metodologias, etc. – bem como os acontecimentos 

imprevistos, mas detetados no decorrer da atividade; 

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: com base no balanço apresentado 

anteriormente, são apresentadas propostas de manutenção e/ou modificações de 

decisões/opções e/ou da estrutura da Unidade Didática (objetivos, conteúdos, estratégias de 

abordagem, etc.), visando a melhoria dos processos e/ou da utilização dos recursos com 

vista à sua eficácia. 

   

 4.2.3 Plano de Aula  

 

O plano de aula (PA) diz respeito ao terceiro nível de planeamento, sendo mais 

pormenorizado que os restantes. Contudo, este deve ser um documento simples e de fácil 

leitura para que o professor consiga consultá-lo sempre que necessário. Embora sirva de 

guião, importa referir que este tem por base os níveis de planeamento mencionados 

anteriormente (anual e UD). 

Ao longo deste ano letivo foram por mim elaborados 65 PA, das diversas 

modalidades (12 de atletismo, 13 de voleibol referentes ao primeiro período, 7 de andebol, 

7 de badminton, 7 de ginástica de solo referentes ao segundo período, 9 de basquetebol e 10 

de ginástica acrobática referentes ao terceiro período). 

O PA estava divido em três partes, a primeira parte era constituída pelo cabeçalho 

que continha as seguintes informações: professor, ano, unidade didática, aula da unidade 

didática, data, hora, instalações, número de alunos, tempo e material. 

A segunda parte é referente aos objetivos, que se refere aos objetivos específicos, 

função didática, os conteúdos das aulas, os objetivos operacionais que se dividem em ação, 

contexto e critérios de êxito. 

A terceira parte aborda a sequência de tarefas, o tempo que cada tarefa e cada 

transição demora, a descrição de cada uma das tarefas, as estratégias referentes a cada uma 

das estratégias e a sua esquematização. 
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Segundo Aranha (2008), a elaboração de um plano de aula devia englobar os 

seguintes parâmetros: 

1º Parâmetro – Coerência com a Unidade Didática: os objetivos e os processos 

(tarefas, estilos, métodos, estratégias, etc.) estão especificados corretamente e concordantes 

com os definidos na Unidade Didática;  

2º Parâmetro – Unidade de Aula/Globalidade do Plano: o plano de aula tem uma 

estrutura global correta, metodológica e pedagógica apresentando opções de organização e 

de utilização de recursos que garantam um encadeamento ótimo entre as várias fases e 

situações da aula;  

3º Parâmetro – Estratégias de Atuação: o plano prevê estratégias de atuação do 

professor que garantam um perfeito controlo dos comportamentos dos alunos (segurança, 

aprendizagem, disciplina, incentivo, feedback, etc.)  

4º Parâmetro – Especificação e Clareza: o plano está explicitado de modo claro, 

objetivo e coerente de forma tão pormenorizada, quer nos aspetos organizativos, quer na 

condução e sequência das tarefas, que constitui um guia para a ação do professor, 

antecipando ou indicando as opções a tomar na condução da atividade dos alunos e na 

estruturação das condições de realização dessas atividades, de tal modo que outros 

professores (orientadores ou colegas) interpretem com objetividade e fidelidade a sua 

concretização;  

5º Parâmetro – Definição de Objetivos: os objetivos da aula estão definidos de forma 

clara, precisa e com rigor pedagógico, permitindo uma flexibilidade de estratégias, e/ou de 

organização, sem, porém, alterar o contexto de realização da ação proposta nem os critérios 

de êxito delimitados;  

6º Parâmetro – Análise Crítica e Reflexão Sobre os Resultados (Balanço Final): o 

estagiário faz um balanço da aula lecionada, caraterizando a atividade desenvolvida, sua e 

dos seus alunos, verificando a (in)correção das opções tomadas e analisando os fatores 

determinantes do (in)sucesso da aula;  

7º Parâmetro – Aperfeiçoamento e Sugestões: são apresentadas propostas de 

manutenção e/ou modificação de elementos e/ou da estrutura da aula – estratégias, 

metodologias, organização, etc. – baseando-se na experiência concreta vivida e em 

orientação pedagógico-didática assimilada, sugerindo formas de melhoramento (correção) 

de comportamento, visando a melhoria do processo. 
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No fim de cada aula era feito o balanço da aula (anexo 5) que fazia uma pequena 

reflexão sobre a aula, sobre a forma como esta decorreu, o que correu bem e mal, o 

comportamento dos alunos, se estes fizeram a aula e se tiveram dificuldades nos exercícios 

propostos. 

Este balanço dividia – se em três diferentes partes, a primeira destas era uma tabela 

que fazia referência a todas informações espaciais e temporais sobre a aula, como o dia, a 

hora, o espaço, a unidade didática, o número da aula e o horário. A segunda deste era 

referente a avaliação do comportamento dos alunos em que era referido o número de alunos 

que não fizeram aula, com a justificação e uma pequena referência ao comportamento dos 

mesmos. Por último a terceira parte é referente a avaliação das estratégias em que é feita 

uma pequena reflexão sobre toda a aula, se a dificuldade dos exercícios foi ou não adequada, 

a forma como os alunos corresponderam a escolha dos exercícios e como decorreu a aula 

de uma forma geral. 

 

4.2.4 Prática de Ensino Supervisionado 

  

As Técnicas de Intervenção Pedagógica diferem-se um vasto número de destrezas 

que o professor deve dominar e desenrolam-se em quatro dimensões: Instrução, Gestão, 

Disciplina e Clima (Siedentop, 1983, citado por Aranha, 2004). Aranha (2004) vai mais 

longe, dizendo que as destrezas que compõem estas dimensões interrelacionam-se, não 

devendo, por isso, ser entendidas cada uma por si, mas sim como um conjunto sólido que 

quando corretamente dominado permite ao professor a prática de um ensino mais eficaz. 

Relativamente ao controlo e gestão da turma, estes não se revelaram um grande 

problema, uma vez que os alunos eram bastante educados e cumpridores. Contudo, a 

preocupação de que as aulas fossem o mais rentável e organizadas possíveis levou há criação 

de um conjunto de regras e rotinas implementadas logo desde o primeiro dia. Estes são os 

primeiros conceitos que devemos lecionar aos nossos alunos, uma vez que ficam a saber 

precisamente o que devem fazer e como é que o devem fazer. Para Rosado (2009), “As 

regras devem ser entendidas como uma fonte de enquadramento regulador das interações 

entre os diversos intervenientes, pilar fundamental da segurança física e emocional”. A 

dimensão Gestão refere-se a procedimentos relacionados com a promoção de estruturas de 

organização, aos comportamentos do professor que visam produzir elevados índices de 

envolvimento dos alunos com a matéria de ensino, tais como gestão das situações de 
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aprendizagem, de organização, de transição e do comportamento dos alunos, isto é, todos 

os comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do repertório do 

professor para rentabilizar o tempo útil de aula. (Aranha, 2004). 

Inicialmente ao longo das primeiras aulas, as instruções eram bastante mais extensas, 

devido ao facto da inexperiência que tinha devido a este novo contexto e também de querer 

explicar tudo ao máximo pormenor para que os alunos percebessem todos os objetivos da 

aula. No entanto, com o passar do tempo as instruções tornaram-se mais curtas porque os 

alunos iam compreendendo o meu método de trabalho, reduzindo cada vez mais o tempo de 

intervenção. 

Desta forma, todas as aulas os alunos tinham bastante tempo de prática, pois com o 

passar do tempo e reduzindo o tempo de instrução aumentava automaticamente o tempo de 

prática. Para o tempo de instrução diminuir, um dos fatores que contribui para isso ser 

possível foram os feedbacks dados aos alunos individualmente, corrigindo aspetos 

individuais, sem interromper a turma inteira, o que fazia apenas quando era estritamente 

necessário, principalmente quando vários alunos cometiam o mesmo erro. 

As demonstrações foram um dos métodos utilizados ao longo das aulas, no início 

dos exercícios, de forma a demonstrar aos alunos aquilo que pretendia. Independentemente 

da dificuldade do exercício, este era sempre exemplificado. Quando estes eram mais 

acessíveis eram os alunos a exemplificar, alternando entre todos os alunos. Quando as 

execuções dos alunos não corriam bem, usava a execução dos mesmo para explicar o que 

tinha corrido mal. 

Segundo Aranha (2004), a aprendizagem só é efetiva quando acompanhada de 

reforço e, nesta questão, utilizei bastante o reforço positivo como forma de os recompensar 

pelas boas execuções e como formar de os motivar a fazer mais e melhor em todas as aulas.  

Embora tivesse tudo bem delineado e com estratégias bem definidas, surgiram 

dificuldades na minha intervenção ao longo da tarefa. Não basta só dizer aos alunos o que 

têm de fazer. Durante a sua prática é necessário continuar a orienta-los e a corrigi-los, sendo 

nestes momentos emitidos os feedbacks. 

De acordo com Fishman & Tobey (cit. por Mesquita e Rosado, 2009), o feedback 

pedagógico traduz o comportamento do professor face a uma resposta motora de um aluno 

com o objetivo de modificar essa mesma resposta. Estes podem ser classificados 

relativamente aos seus objetivos, à sua forma, à direção, ao momento de emissão, ao 
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conteúdo, ao valor, entre outros. Relativamente ao objetivo, podem ser avaliativos (devem 

ser simples e podem ser negativos ou positivos). O professor reage ao comportamento do 

aluno, de forma prescritiva (descreve as alterações necessárias à correção do gesto) e 

descritiva (informa sobre a descrição do erro que deve ser corrigido, mas não fornece 

informações sobre como o retificar). No que diz respeito à forma, os feedbacks podem ser 

utilizados de várias maneiras tendo sempre em conta o nível do aluno. Podem ser auditivos, 

visuais, cinestésicos e mistos. Estes podem ser emitidos antes da execução de uma 

determinada tarefa, ao longo da mesma ou então no final desta. Contudo, não devem ser 

dirigidos muito cedo, pois o aluno pode ainda não estar familiarizado com a tarefa; nem 

muito tarde, para que a execução não seja esquecida pelo executante. Em relação à direção, 

podem ser direcionados ao aluno, ao grupo ou à turma. O principal é que os feedbacks sejam 

específicos, corretivos e coerentes de acordo com os conteúdos que estão a ser ensinados, 

de modo a que se tornem o mais eficazes possível (Mesquita, 2011). 

Uma das minhas grandes preocupações ao longo das aulas foi o feedback, pois este 

“instrumento” ajudava bastante a corrigir os erros dos alunos e ao mesmo tempo os 

motivava, também através dos reforços positivos, para além de contribuir para o 

desenvolvimento técnico através de feedbacks centrados nos critérios de êxito.  

Como afirma Mesquita e Rosado (2009) “Aconselha-se, assim, que, depois do 

feedback inicial, o professor verifique se este teve o efeito pretendido (alteração ou 

manutenção do comportamento), para de novo diagnosticar e prescrever, se necessário”. 

Após dar algum feedback, aguardava para ver a diferença, se este mesmo tinha 

sortido efeito e se o aluno corrigia por completo a sua ação, de forma a executar 

corretamente. Se este executasse corretamente dava um feedback positivo de forma a 

motivar ainda mais os alunos. 

Durante a aula a circulação foi sempre em redor do espaço em que os alunos estavam 

em prática, de forma a conseguir observar todos os alunos. Sempre que intervia, dando 

algum feedback, tinha sempre como preocupação não estar de costas para o resto da turma, 

para ter sempre controlo de todos os alunos. 

A dimensão disciplina refere-se aos procedimentos relacionados com a promoção de 

comportamentos apropriados, comportamentos do professor que visam a modificação de 

condutas inapropriadas em condutas úteis e produtivas (apropriadas), tais como 

diminuição/modificação e promoção de comportamentos apropriados, ou seja, todos os 
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comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do reportório do professor 

para diminuir/modificar e promover comportamentos apropriados (Aranha, 2004). 

Um dos maiores problemas para um professor é a forma de lidar com os possíveis 

comportamentos desviantes dos alunos. Existe sempre uma grande incerteza sobre o melhor 

método a utilizar. Durante o ano letivo, apenas enfrentei um comportamento relevante em 

que tive de intervir de forma efetiva e convincente. Numa das aulas de ginástica acrobática, 

como os alunos não chegaram a um consenso relativamente aos grupos, realizei sorteio, um 

dos alunos não ficou contente com o seu grupo e abandonou a aula. Na aula seguinte, em 

frente a toda a turma foi chamado à atenção, transmitindo assim à turma que não iria tolerar 

mais comportamentos destes durante a aula, explicando que estes tiveram oportunidade de 

escolher e não o fizeram, então o sorteio foi o método de divisão dos alunos mais justo. O 

aluno percebeu, aceitou e pediu desculpa a turma pelo comportamento que teve. No final da 

aula, voltei a falar com o aluno e ele percebeu que foi injusto e pediu desculpa. Desde então 

não houve qualquer comportamento fora do normal. 

Para que este tipo de situações e problemas que pudessem perturbar o bom 

funcionamento das aulas não acontecessem, optei na primeira aula por estabelecer um 

conjunto de regras que os alunos teriam de cumprir de forma a que as aulas decorressem 

sem qualquer problema. Outro fator muito importante foi a grande interação professor/aluno 

antes e durante a aula, de forma a que os alunos se sentissem à vontade na aula e me vissem 

como um amigo, contribuindo isto para que o clima durante a aula fosse bastante positivo. 

A dimensão Clima refere-se a procedimentos relacionados com a promoção de um 

ambiente caloroso e humano, comportamentos do professor, que se relacionam diretamente 

com as interações pessoais e as relações humanas, visando um clima de aula positivo, tais 

como interações com os alunos e entusiasmo no seu aperfeiçoamento, isto é, todos os 

comportamentos e destrezas técnicas de ensino que fazem parte do repertório do professor 

para conseguir um clima educacional agradável e positivo (Aranha, 2004). 

 

 4.2.5. Estilos de Ensino 

 

Ao longo deste ano letivo, maioritariamente utilizei 3 estilos de ensino: o de 

Autoavaliação, o Inclusivo e o da Descoberta Guiada (Convergente).  
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No estilo de Autoavaliação, o aluno assume para ele próprio a avaliação do seu 

desempenho – utilização da auto-perceção e auto-feedback. (Aranha, 2005). Geralmente, 

durante as aulas, o ensino baseava-se bastante neste estilo, em que para o aluno a liberdade 

é igual a responsabilidade. O próprio aluno tinha que ter consciência da sua prestação, tanto 

a nível motor como a nível comportamental, tinha que existir uma auto-perceção de tudo 

aquilo que este fazia ao longo da aula. Não existe uma grande necessidade de o professor 

dar tantos feedbacks porque o aluno é mais independente. 

Relativamente ao estilo inclusivo, o professor promove a inclusão dos alunos no 

desempenho de uma tarefa, permitindo que todos se diferenciem no máximo das suas 

capacidades. O aluno decide sobre o nível de êxito a que desempenha uma atividade comum 

a todos. A tarefa permite níveis de execução diferentes e o professor define vários níveis de 

dificuldade com diferentes critérios de êxito (Aranha, 2005). Quando organizava os alunos 

em grupo ou a pares, eram propostos diversos níveis de execução onde cada grupo definia 

o seu nível de dificuldade e, assim eles próprios decidiam se podiam progredir para o nível 

seguinte de dificuldade, tendo consciência que dominavam o nível anterior. Para isto ser 

possível, durante as aulas circulava bastante em redor da turma, dando bastantes feedbacks 

e corrigindo alguns aspetos. 

A Descoberta Guiada (Convergente), resume-se às questões colocadas pelo 

professor e às respostas dos alunos: 1 questão – 1 resposta – processo convergente: apesar 

do aluno poder ensaiar várias respostas possíveis, apenas 1 é a mais ajustada à situação – há 

uma estreita relação entre a pergunta do professor e a resposta do aluno. Antes do aluno 

descobrir a resposta correta, passa pela dissonância cognitiva. (Aranha, 2004). Este estilo 

foi utilizando maioritariamente na instrução inicial e final da aula, onde fazia diversas 

questões aos alunos sobre a presente aula ou sobre a aula anterior, em que me iam dando 

algumas respostas e, por vezes, os alunos até discutiam entre si a resposta. Conseguia assim 

desta forma promover o entusiasmo dos alunos para a descoberta da resposta correta. 

 

4.3. Realização  

 

Considera – se a realização como uma componente muito importante da organização 

e gestão do ensino e aprendizagem, correspondendo à operacionalização da conceção e 

planeamento feito pelo professor, e assim, às experiências e vivências que este concede aos 

seus alunos. Neste mesmo sentido, Bento (2003, p.77) refere que “a aula constitui o 
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verdadeiro ponto fulcral do pensamento e da ação do professor”, correspondendo à unidade 

do processo de ensino decisiva no processo de formação e educação. 

É nesta fase, a de realização, em que todo o trabalho efetuado até aqui ganha vida. 

É neste momento que se passa do papel para a realidade, em que se começa a agir e a tornar 

tudo realidade.  

Apesar de certas vivências retiradas nas experiências realizadas anteriormente e 

através das diversas partilhas entre os diversos colegas de mestrado, o fato de encarar que 

começaria uma nova realidade com novas experiências, novos alunos, fez me ter diversas 

reações entre os quais a alegria de um novo desafio, mas também algum receio. O facto de 

nunca ter tido qualquer contacto com uma turma, principalmente de um ano de escolaridade 

tão avançado fez com que criasse inúmeras possibilidades e cenários de possíveis desordens, 

indisciplina e personalidades mais vincadas. Ser professor de uma turma em que a diferença 

de idades não era assim tão significativa fez-me pensar que iriam ver-me como um simples 

estagiário. Isto levou a que eu sentisse necessidade de marcar a diferença para que não 

existissem comparações entre anteriores professores estagiários ou outros professores. 

As primeiras aulas serão sempre vistas como um guião, para o restante ano letivo, o 

conhecimento da turma e dos alunos individualmente, o comportamento que estes mantêm 

ao longo das aulas e as suas principais dificuldades. Após conhecer tudo isto, tornou – se 

bastante mais fácil planear as aulas e incidir mais nas dificuldades dos alunos.  

O contato com os alunos foi sempre muito importante para criar um bom clima de 

aula e que para além de me verem como professor me vissem como um amigo, que estava 

ali para os ajudar e não só para os avaliar. 

           Nas primeiras aulas tive que relembrar várias regras que os alunos tinham de cumprir, 

mas com o passar das aulas e com o conhecimento mútuo, deixou de ser necessário pois os 

alunos perceberam que era para o bom funcionamento das aulas e para que esta decorresse 

da melhor forma tanto para mim como para eles.  

            Com o passar das aulas a relação professor- aluno que foi criada, tornou cada vez 

melhor e fez com que as aulas fossem cada vez mais produtivas e de aprendizagem mútua. 

   É importante considerar a relação entre professor/aluno junto ao clima estabelecido 

pelo professor, da relação empática com seus alunos, de sua capacidade de ouvir, refletir, 

discutir o nível de compreensão dos mesmos e da criação das pontes entre o seu 

conhecimento e o deles. Sendo assim, a participação dos alunos nas aulas é de suma 
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importância, pois estará expressando seus conhecimentos, preocupações, interesses, desejos 

e vivências de movimento podendo assim, participar de forma ativa e crítica na construção 

e reconstrução de sua cultura de movimento e do grupo em que vive. (Gómez, 2000). 

   

4.4. Avaliação 

 

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

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

consciência do próprio sistema educativo. (Aranha, 2004)  

Segundo Aranha (2004) a avaliação permite, então, identificar problemas e resolvê-

los de acordo com as necessidades e o contexto envolventes, facilita a tomada de decisões, 

permitindo implementar as opções (mais) adequadas, permite ajustar todas as atividades no 

sentido de se caminhar para a eficácia pedagógica e, preferencialmente, para o sucesso 

escolar. Por outro lado, permite ainda proceder à classificação. Contudo, avaliar e classificar 

são duas tarefas diferentes, com funções diferenciadas e, embora a segunda espelhe a 

primeira, não se deve confundir avaliação com classificação.  

A avaliação é um processo dinâmico que deve responder às 5 questões fundamentais 

da Didática: o quê? a quem? como?, porquê?, que resultados?. 

Durante o processo ensino-aprendizagem, a avaliação foi controlada através de 3 

processos: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

A AD, segundo Gonçalves et al. (2010), permite recolher informação para 

estabelecer prioridades e ajustar as atividades dos alunos no sentido do seu 

desenvolvimento. Rosado e Colaço (2002) sustentam esta ideia ao afirmarem que este 

formato de avaliação permite conhecer as aptidões e conhecimentos para a introdução de 

uma modalidade. Os autores apontam ainda que esta avaliação deve ser realizada 

normalmente no início do ano ou de uma unidade, de forma a selecionar objetivos de acordo 

com o desempenho dos alunos e dessa forma, formular um prognóstico acerca dos 

conteúdos a lecionar. 

Ao longo do ano letivo, realizei avaliações diagnósticas em todas as modalidades, 

sempre na primeira aula de cada modalidade. Nesta primeira aula os alunos realizavam um 

conjunto de exercícios/jogos explicados no início de cada um deles, individualmente ou 

coletivamente, mas sem qualquer feedback ou critério de êxito, de forma a ver e perceber 
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aquilo que os alunos conseguiam fazer e o que tinham mais dificuldades. Nos Jogos 

Desportivos Coletivos (Voleibol, Basquetebol e Andebol) foram avaliados através do jogo 

reduzido (3x3; 5x5). A UD destas modalidades só foi realizada após os resultados da AD, o 

que tornou esta avaliação fundamental para o planeamento do processo de ensino-

aprendizagem destas matérias. 

A avaliação formativa (AF) é realizada ao longo de todo o ano letivo, onde é possível 

avaliar três domínios: sócio afetivo, motor e cognitivo. (Aranha, 2004)  

Esta avaliação consiste na prática da avaliação contínua realizada durante o processo 

de ensino e aprendizagem, com a finalidade de melhorar as aprendizagens em curso, por 

meio de um processo de regulação permanente. Professores e alunos estão empenhados em 

verificar o que se sabe, como se aprende o que não se sabe, para indicar os passos a seguir, 

o que favorece o desenvolvimento pelo aluno da prática de aprender a aprender. A avaliação 

formativa é um procedimento de regulação permanente da aprendizagem realizado por 

aquele que aprende. (Romanovski et al, 2003). 

A AF tem a finalidade de proporcionar informações acerca do desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem, para que o professor possa ajustá-lo às características 

dos estudantes a que se dirige. As suas funções são as de orientar, apoiar, reforçar e corrigir. 

(Gil, 2006) 

Esta avaliação era realizada ao longo de todas as aulas exceto nas primeiras 

(avaliação diagnóstica) e últimas aulas (avaliação sumativa) de cada unidade didática. Neste 

tipo de avaliação, ia tirando alguns apontamentos sobre o desempenho, comportamento e 

execuções dos gestos técnicos dos alunos ao longo de cada aula, verificando nas aulas 

seguintes se existiam melhorias relativamente as aulas anteriores. 

A AS tem como principal função classificar os alunos no final da UD, segundo os 

níveis de aproveitamento apresentados. Logo, este tipo de avaliação representa um balanço 

final que só tem sentido efetuar-se quando a extensão de caminho percorrido já é grande e 

existe material suficiente que justifique a mesma. Esta avaliação não só fornece informação 

acerca da classificação dos alunos, como também, acerca da eficácia do processo 

instrucional (Rink, 2014). 

A AS ocorreu no final de cada UD, de forma prática, registando todas as informações 

utilizando o mesmo método da avaliação diagnóstica, conseguindo assim verificar as 

melhorias dos alunos do início até ao fim de cada unidade didática.  
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5. Ação de informação  
 

 A ação de informação realizada foi sobre o “Sedentarismo na Adolescência”. Esta 

foi elaborada por mim e pelo Jorge Moreira, meu colega do Núcleo de Estágio. 

 Esta ação teve como base um trabalho (anexo 6) para a disciplina de Educação e 

promoção da saúde na escola, do plano de estudos do 2ºano, 2ºsemestre, do Mestrado em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário. 

 Este trabalho teve como base um questionário (inserido no anexo 5) realizado as duas 

turmas em que eu e o Jorge lecionamos (10ºB e 10ºC). Este questionário tinha como objetivo 

saber o número de vezes que os alunos realizavam atividade física, sendo esta leve ou 

intensa e os períodos que os alunos passavam sem fazer atividade física, ou ao telemóvel, 

computador ou televisão. Após isto, realizamos uma extensa pesquisa sobre o tema e 

analisamos os dados dos inquéritos recolhidos. Posteriormente a isto, elaboramos uma 

apresentação sobre as mais diversas questões sobre o sedentarismo na adolescência, como 

as possíveis causas e as consequências do sedentarismo, a forma de combater o 

sedentarismo e a influência das novas tecnologias sobre o sedentarismo, mostrando também 

os resultados dos questionários. Esta apresentação foi feita aos alunos das duas turmas 

envolvidas nos questionários como a turma do 2º ano de MEEFEBS da UTAD. 

 No final desta apresentação, muitos dos alunos da ESL mostraram – se chocados 

com as causas e consequências do sedentarismo e com os resultados que estes tinham. Este 

parecia ser um tema em que os alunos não ligavam muito, tendo sido esta ação de 

informação, uma boa chamada de atenção para o mesmo.  
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6. Atividades 
 

 6.1. Torneio de Ténis 

 

 Esta atividade está integrada no PAA da ESL, atividade que já é recorrente ao longo 

dos anos e é organizada pelo Professor Lírio, este ano com a colaboração dos professores 

estagiários. Esta atividade foi realizada no dia 9 de novembro de 2017, as 9 horas da manhã, 

tendo como principal público alvo os alunos do desporto escolar de ténis, podendo mesmo 

assim qualquer aluno da escola se inscrever. 

 Esta atividade contou com cerca de 32 participantes (21 do sexo masculino e 11 do 

sexo feminino), decorrendo ao longo de toda a manhã em dois campos no campo de futsal 

exterior da escola.  

 Esta atividade decorreu ao longo de toda a manhã, tendo realizado tarefas de mesa, 

arbitragem de jogo e explicando muitas das regras aos alunos que não tinham tanta 

experiência. 

 

 6.2. Street Basket 

 

 Esta atividade está integrada no PAA da ESL, atividade que já é recorrente ao longo 

dos anos e é organizada pelo Professor Pedro Reis, o nosso orientador de estágio, este ano 

com a colaboração dos professores estagiários. 

 Nesta atividade, realizamos tarefas em todo o desenvolvimento da atividade, desde 

a criação do cartaz, inscrição das equipas, sorteio da fase de grupos, dividindo os alunos por 

escalões desde iniciados, juvenis e juniores, nas vertentes femininos e masculinos. 

 Esta atividade decorreu no dia 12 de dezembro de 2017 no ginásio da escola, ao 

longo de toda a manhã. O ginásio estava dividido em 6 campos diferentes, em que em cada 

um se realizavam os jogos dos escalões diferentes, iniciados masculinos (campo 1) e 

femininos (campo 2), juvenis masculinos (campo 3) e femininos (campo 4), juniores 

masculinos (campo 5) e femininos (campo 6). 

 Ao longo desta atividade preparava o ginásio para toda a atividade, fazia a chamada 

das equipas, arbitrava jogos e auxiliava os alunos que estavam na mesa. 
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 Esta atividade foi um pleno sucesso apurando as equipas para o regional da street 

basket, tendo contado com cerca de 116 alunos. 

 

6.3. Corta mato 

 

Esta atividade está integrada no PAA da ESL, atividade que já é recorrente ao longo 

dos anos e é organizada pelo Professor Pedro Reis e pelo professor Lírio, este ano com a 

colaboração dos professores estagiários. 

 Nesta atividade, realizamos tarefas em todo o desenvolvimento da atividade, desde 

a criação do cartaz, inscrição dos alunos, divisão dos alunos por escalões desde infantis A, 

infantis B, iniciados, juvenis e juniores, nas vertentes femininos e masculinos. 

 Esta atividade foi realizada no dia 15 de dezembro de 2017 ao longo da manhã, com 

um percurso delineado ao longo da escola. Nesse mesmo dia organizamos o ginásio por 

zonas, para conseguirmos atribuir os dorsais aos alunos por ordem. 

 Ao longo da atividade realizei a chamada dos alunos para a linha de partida e ficava 

numa das zonas do percurso para ver se os alunos não cortavam caminho. 

 Esta atividade apurou os alunos para o corta mato regional que se realizou em 

fevereiro em Lousada, tendo contado no total com cerca de 265 alunos. 

 

6.4. Mega Atleta 

 

Esta atividade está integrada no PAA da ESL, atividade que já é recorrente ao longo 

dos anos e é organizada pelo Professor Paulo Nogueira, responsável pelo desporto escolar 

de atletismo, este ano com a colaboração dos professores estagiários. 

 Esta atividade realizou – se no dia 22 de fevereiro de 2018 ao longo da manhã, 

contando com as provas de 40 metros velocidade e salto em comprimento. Esta prova era 

para os alunos do 8º ao 12 ano, em que eram apurados os 2 melhores alunos em cada prova 

para o mega atleta regional. 

 Nesta atividade desempenhamos a função de juízes, dando as partidas, 

cronometrando tempos e verificando o comprimento que os alunos saltavam. 
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6.5. Torneio de Voleibol 

 

Esta atividade está integrada no PAA da ESL, atividade que já é recorrente ao longo 

dos anos e é organizada pelo Professor Filipe Carvalho, responsável pelo desporto escolar 

de voleibol, este ano com a colaboração dos professores estagiários. 

Esta atividade realizou – se no dia 20 de março de 2018, contando com 96 alunos, 

de ambos os sexos, vistos que as equipas tinham de ser obrigatoriamente mistas, contando 

cada equipa com 6 jogadores, existindo sempre uma rapariga a jogar. 

Ao longo do torneio realizei a arbitragem de jogos e auxiliei na mesa de jogo. 

 

6.6. Ténis de Mesa 

 

Esta atividade está integrada no PAA da ESL, atividade que já é recorrente ao longo 

dos anos e é organizada pelo Professor Lírio, este ano com a colaboração dos professores 

estagiários. 

Esta atividade realizou – se no dia 20 de março de 2018, da parte da tarde, contando 

com cerca de 25 alunos, todos do sexo masculino, divididos por dois escalões, iniciados e 

juvenis (apenas se inscreveram alunos destes escalões). 

Ao longo do torneio realizei a arbitragem dos jogos e auxiliava os alunos que 

estavam na mesa. 

 

6.7. Desporto Escolar 

 

O desporto escolar ao qual ficamos encarregues foi a patinagem, derivado ao PO ser 

o professor responsável da modalidade. 

O desporto escolar de patinagem é, há anos seguidos, a modalidade que conta com 

mais participantes na ESL e este ano não foi exceção. Contávamos com cerca de 73 alunos 

entre alunos do 2º (alunos provenientes da Escola Básica Doutor Leonardo Coimbra) ao 12º 

ano de escolaridade, divididos pelos diversos escalões, desde os infantis A aos Juniores. 

Esta modalidade tinha três treinos por semana, terça-feira das 14:00h ás 15:00h e 

quarta-feira das 14:00h ás 15:00h e das 17:00h ás 18:30h. 
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Inicialmente, esta modalidade que era desconhecida para mim, fez com que eu 

tivesse algum receio relativamente a conseguir ensinar os alunos, pois nunca tinha praticado 

e agora teria que ensinar os alunos, sem ter o conhecimento necessário, quer teórico quer 

prático. Com a grande ajuda do PO e de alguns dos alunos mais experientes, consegui 

adquirir todo o conhecimento teórico-prático que posteriormente se tornou imprescindível 

para ensinar e auxiliar os alunos ao longo das aulas. 

Nas primeiras aulas auxiliava os alunos mais novos a começaram a andar e a 

equilibrarem – se em cima dos patins, com o passar do tempo, ao ganhar experiência 

comecei a dar as aulas da terça e quarta feira ao início da tarde, criando percursos e 

ensinando os alunos a fazer novos truques, chegando ao fim do ano a dar as aulas de 

patinagem por completo e a preparar os alunos para a competição. Ao longo do ano 

existiram também várias competições regionais que apuravam os alunos para o nacional de 

patinagem do desporto escolar. A esse nível, os alunos estiveram bastante bem conquistando 

bastantes primeiros, segundos e terceiros lugares, sendo apurados 8 alunos para o nacional.  

Foi sem dúvida uma grande oportunidade e uma grande experiência, pois aprendi 

muito sobre uma modalidade que desconhecia e fui capaz de ensinar alunos a iniciar esta 

modalidade e a aperfeiçoar as suas capacidades. 
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7. Considerações Finais 
 

 Chegou ao fim esta “aventura” que fica marcada para sempre. Esta aventura que 

sonhei e idealizei uma vida inteira. Foi desde muito jovem que o gosto pela prática 

desportiva surgiu desde o futebol até ao voleibol. Foram vários os desportos que pratiquei 

e foi através deles que este gosto foi aumentando dia após dia. Chegar ao fim deste estágio 

é o realizar de um sonho, tanto pessoalmente como profissionalmente. 

 Este EP é a fase final do percurso académico enquanto futuro professor de EF, e para 

mim a mais importante de todas. É o momento onde colocamos tudo em prática, todo o 

conhecimento que adquirimos durante toda a vida, tanto no desporto como especialmente 

na licenciatura e no mestrado.  

 Tudo aquilo que apreendemos durante a licenciatura e durante o mestrado, era alvo 

de profundas reflexões, sobre a forma como agíamos em cada situação e sobre cada tema 

era sujeita a uma reflexão crítica. Seguindo as ideias de Sá-Chaves (2002: 52), “um 

profissional que se interroga sobre o sentido dos seus conhecimentos e das suas práticas e 

sobre a pertinência das suas decisões torna-se capaz de participar na definição do seu próprio 

programa de desenvolvimento profissional e pessoal”. (Gaspar, M., Seabra, F., Neves, C., 

2012) 

 Ser professor permitiu-me vivenciar experiências totalmente únicas, fez-me sentir 

útil no processo de ensino e aprendizagem da turma onde lecionei e sobre os alunos que 

ensinei. Foi notória a grande evolução das minhas capacidades ao longo do ano, sendo que, 

hoje em dia, ser professor, requer uma formação contínua que se encontra sempre em 

constante reformulação. A interação com os alunos, a preocupação em conseguir liderá-los 

da melhor maneira, revelou-se uma experiência muito gratificante e enriquecedora, ao longo 

de todo o ano, desde as primeiras às últimas aulas.  

A nossa principal função enquanto professores de EF é a de desenvolver no aluno 

capacidades físicas e cognitivas modificando, também, atitudes e comportamento social. 

(Aranha, 2004). Há que haver e manter o meio-termo. É preciso aliar a teoria à prática, é 

preciso fazer perceber aos alunos o porquê das coisas, as regras dos jogos e o porquê de se 

jogar de uma maneira e não de outra. Só assim formaremos crianças e jovens felizes com 

conhecimento de causa. 
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O primeiro contacto que tive com a turma, após esta me ser atribuída, foi um choque, 

devido ao facto de ser a primeira vez que tinha em contacto com alunos diretamente. Apesar 

deste impacto inicial, criei desde as primeiras aulas uma relação e uma empatia bastante boa 

com eles, o que permitiu que, ao longo de todo o ano, as aulas decorressem sem qualquer 

problema, sendo aulas divertidas e de grande aprendizagem em qualquer modalidade. 

Desde o início do mestrado, as minhas expetativas eram bastante altas em relação ao 

momento do estágio, sempre foi um sonho ser professor de EF e ter uma oportunidade como 

esta, era o concretizar de algo. Tinha a consciência que esta era uma oportunidade real de 

aprendizagem em ação, onde poderia crescer enquanto profissional, vivenciado todo este 

processo de aquisição de conhecimento, capacidades e diversas competências.  

Essas expetativas foram totalmente ultrapassadas, esse sonho tornou -se realidade, 

cresci muito como profissional, como pessoa. Ao longo deste ano letivo, aprendi muito, 

ganhei muitas competências relativamente a vários aspetos da aula em si, na parte prática, 

em como dar a aula, como controlar os alunos e tornar a aula mais cativante para os mesmos, 

como aumentar cada vez mais o tempo específico da aula, a melhorar as intervenções 

coletivas e os feedbacks individuais. Também a nível teórico, relativamente as UD e aos 

PA, tornou – se cada vez mais fácil elaborar estes documentos e transforma – los em grande 

fonte de informação para ser utilizado ao longo de cada modalidade como ao longo de cada 

aula. 

Foi a experiência mais enriquecedora que tive até hoje, em suma, este EP contribuiu 

bastante para o meu crescimento enquanto professor de EF e enquanto pessoa. Faço um 

balanço final muito positivo. Os conhecimentos adquiridos foram cruciais para a minha 

formação. O futuro é incerto e, sendo realista e consciente, sei que a situação de um futuro 

professor de EF não é a mais fácil, mas graças a estes dois anos sinto-me totalmente 

preparado para os desafios que aparecerem. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1: FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 

 

1. AGREGADO E SITUAÇÃO FAMILIAR 

 

DADOS PESSOAIS 

 

Nome:___________________________________________________________________

__________________________________ 

Nº. ______   Ano: ______ Turma: ______ 

Idade: ______    Data de nascimento: _____/_____/_______    Peso: _____ (kg)    Altura: 

______ (cm) 

Morada:_________________________________________________________________

__________________________________ 

Distrito: ______________________________ Concelho: ______________________ 

Freguesia: ______________________ 

Código Postal: _________ - _______  Localidade: ______________________ Telefone: 

_________________________ 

Nome 
Grau de 

Parentesco 
Idade Profissão 

Habilitações 

Literárias 

     

     

     

     

     

 

1.1 Quem é o teu Encarregado de Educação? 
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Mãe  ______  Pai  ______ Outro _____ Quem? ______________ 

 1.1 .1 Contacto do Encarregado de Educação: telefone ___________________ Tlm 

_______________ 

1.2 Tens tempo para falar com os teus pais ou encarregado de educação sobre a escola? 

Sim ______  Não ______? 

Se respondeste sim:     Quanto tempo ______ 

 

1.3 Consideras a relação com os teus pais ou Encarregado de Educação: 

Muito Boa _____ Boa _____ Razoável _____  Má _____ 

1.4 É costume os teus pais ou Encarregado de Educação virem à escola no horário de 

atendimento do Diretor de Turma?  Sim ____ Não ____  Às vezes ____ 

 

1.5 Os teus pais incentivam-te a estudar e a ir às aulas? 

Sim ____ Não ____ 

 

2. HABITAÇÃO/ DESLOCAÇÃO PARA A ESCOLA 

2.1 Vives em:  Apartamento: _____ Moradia/Casa: _____ Outra: Qual? _____________ 

2.2 Tens um quarto só para ti?  Sim _____ Não _____ 

 Se a tua resposta foi não, com quem divides o quarto? 

__________________________________ 

 

2.3 Habitualmente, como é que te deslocas e quanto tempo demoras a chegar à escola? 

A pé  ______ minutos 

Automóvel  ______ minutos 

Transporte Público  ______ minutos 

Outro:  ______ minutos 

 

2.4 Como regressas a casa depois da escola? 

 De igual modo _____ Outra _____ Qual? ________________________ 

2.5 Quando chegas a casa ficas: Sozinho _____ Acompanhado _____ 

 Se respondeste acompanhado: por quem? 

__________________________________________________ 
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2.6 Onde costumas estudar? 

________________________________________________________________________

__ 

3. TEMPOS LIVRES 

3.1 Como ocupas os teus tempos livres? 

Ver televisão  Jogar computador  

Praticar desporto  Fazer trabalhos escolares  

Ouvir música  Ir ao cinema  

Conversar com amigos  Ir à praia  

Ler  Outros:   

 

3.1 Qual a tua ocupação favorita? 

___________________________________________________________________ 

 

 

4. ROTINA DIÁRIA 

4.1 Normalmente a que horas te levantas? 

Antes das 7h  

Entre as 7h/8h  

Após as 8h  

 

4.2 Em média quanto tempo dormes em tempo de aulas? 

Dias úteis Fim-de-semana 

4 a 6 horas  4 a 6 horas  

6 a 8 horas  6 a 8 horas  

8 a 10 horas  8 a 10 horas  

+ 10 horas  + 10 horas  

 

5. DESPORTO 

5.1 Já praticaste algum desporto?  Sim _____ Não _____ 
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Qual/quais? 

________________________________________________________________________

____________________ 

Em caso de resposta afirmativa: 

Federado:  Sim ____  Não ____ 

Quanto tempo? _______________________________ Clube? 

__________________________________________ 

5.2 Atualmente praticas algum desporto?  Sim _____  Não _____ 

Qual/quais? 

________________________________________________________________________

____________________ 

Em caso de resposta afirmativa: 

Federado:  Sim ____  Não ____ 

Quanto tempo? _______________________________ Clube? 

__________________________________________ 

5.3 Qual o desporto que gostarias de praticar?  

____________________________________________________ 

5.3.1 Não o praticas, porquê? 

________________________________________________________________________ 

 

 

6. SAÚDE 

6.1 Tens algum problema de saúde?  Sim _____  Não _____ 

Em caso afirmativo, qual?  

________________________________________________________________________

______ 
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6.2 Exige tratamento regular? Sim _____  Não _____ 

6.3 Os teus pais têm algum problema de saúde? Sim ____ Não _____ 

Se sim, quem e qual? 

________________________________________________________________________

_____________ 

6.4 Tens problemas de audição? Sim _____ Não _____ 

6.5 Tens problemas de visão?  Sim _____ Não _____ 

6.6 Tens hábitos tabagísticos?  Sim _____ Não ______ 

6.8 Tens como hábito beber álcool?  Sim _____ Não _____ 

6.9 Tens como hábito o consumo de drogras? Sim _____ Não _____ 

 

7. NUTRIÇÃO  

7.1 Que refeições fazes diariamente? 

Pequeno-almoço  Lanche meio-manhã  Jantar  

Almoço  Lanche  Ceia  

 

7.2 Onde almoças normalmente em tempo de aulas? (escolhe uma opção) 

Casa  Bar  
Outra: 

Qual? 
 

Cantina  Restaurante  

 

7.3 Qual destes alimentos comes com maior frequência? (escolhe três opções) 

Doces  Vegetais  Massa  Fruta  

Sopa  Peixe  Arroz  Batatas  

Água  Refrigerantes  Carne  Pão  

 

8. VIDA ESCOLAR 

8.1 É o primeiro ano que frequentas esta escola?   Sim _____ Não _____  
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Se respondeste sim, quais as razões da mudança? 

____________________________________________________ 

 

8.2 Antecedentes Escolares 

8.2.1 Retenção/ reprovação em anos de escolaridade anteriores?  Sim _____  Não 

_____ 

Sem sim, quantas vezes?  ___________________________________ 

8.2.2 Causas possíveis para a retenção/ 

reprovação:__________________________________________________ 

8.3 Situação escolar do aluno no ano anterior 

8.3.1 Disciplinas em que tiveste mais dificuldade: 

____________________________________________________ 

8.3.2 Disciplinas em que obtiveste melhores resultados: 

_____________________________________________ 

8.3.3 Apoio Escolar:  Sim ____  Não _____  Disciplinas: 

_______________________________________ 

8.4 Dados relativos à escola 

8.4.1 Costumas frequentar a biblioteca da escola?  Sim ____  Não ____ 

8.4.2 Qual a profissão que gostarias de exercer no futuro? 

__________________________________________ 

8.4.3 Desde quando tiveste Educação Física na escola? 

Pré-primária  1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  

 

8.5 Das seguintes modalidades quais as tuas preferidas (no máximo 3) e as que tens mais 

dificuldades?  

  Preferidas Com dificuldade 
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Andebol   

Corfebol   

Dança   

Ginástica Acrobática   

Futsal   

Rugby   

Basquetebol   

Voleibol   

Badminton   

Atletismo   

 

8.6 Que atividades gostarias de ver realizadas na escola, no âmbito da Educação Física? 

________________________________________________________________________

_____________________________________ 

8.7 Que expectativas tens quanto à disciplina e ao Professor de Educação Física?  

________________________________________________________________________

_____________________________________ 

9. TESTE SOCIOMÉTRICO 

Para responderes às questões que se seguem deves escolher apenas os teus colegas de 

turma e ordená-los por ordem de preferência. 

 

9.1 Companhia nos intervalos 

Quem mais gostas Quem menos gostas 

1º lugar 1º lugar 

2º lugar 2º lugar 

3º lugar 3º lugar 

 

9.2 Colegas para trabalhos de grupo 

Quem mais gostas Quem menos gostas 

1º lugar 1º lugar 

2º lugar 2º lugar 

3º lugar 3º lugar 

 

9.3 Colegas para equipas de Educação Física 
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Quem mais gostas Quem menos gostas 

1º lugar 1º lugar 

2º lugar 2º lugar 

3º lugar 3º lugar 

 

9.4 Colegas para o Desporto Escolar 

Quem mais gostas Quem menos gostas 

1º lugar 1º lugar 

2º lugar 2º lugar 

3º lugar 3º lugar 
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Anexo 2: Cronograma Geral do Planeamento Anual 

 

 

 

Legenda: 

 Observação (Prof. Pedro Reis e Prof Jorge 

Moreira) 

 Aula lecionada – Atletismo 

 Aula lecionada – Voleibol 

 Aula lecionada – Ginástica de solo 

 Aula lecionada – Badminton 

 Aula lecionada – Andebol 

 Aula lecionada – Basquetebol 

 Aula lecionada – Ginástica acrobática ou 

dança 

 Férias ou feriados 

 

  1º PERÍODO  2º PERÍODO 3º PERÍODO 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

D  1      1   

S  2   1   2   

T  3   2   3 1  

Q  4 1  3    4 2   

Q  5 2  4  1  1  5 3   

S 1 6 3 1 5 2 2 6 4 1 

S 2 7 4 2 6 3 3 7 5 2 

D 3 8 5 3 7 4 4 8 6 3 

S 4 9 6 4  8  5  5  9  7  4  

T 5 10 7 5 9 6 6 10 8 5 

Q 6 11 8 6  10  7  7  11  9  6  

Q 7 12 9 7 11  8  8  12    10  7  

S 8 13 10 8 12 9 9 13 11 8 

S 9 14 11 9 13 10 10 14 12 9 

D 10 15 12 10 14 11 11 15 13 10 

S 11 16 13 11  15  12 12  16  14  11  

T 12 17 14 12 16 13 13  17 15 12 

Q 13 18 15 13  17  14 14  18  16  13  

Q 14 19 16 14  18 15 15  19 17  14  

S 15 20 17 15 19 16 16 20 18 15 

S 16 21 18 16 20 17 17 21 19 16 

D 17 22 19 17 21 18 18 22 20 17 

S 18 23 20  18 22  19 19 23  21  18 

T 19 24 21 19 23 20 20 24 22 19 

Q 20 25 22  20 24  21 21  25 23  20 

Q 21 26 23  21 25  22 22  26 24  21 

S 22 27 24 22 26 23 23 27 25  22 

S 23 28 25 23 27 24 24 28 26 23 

D 24 29 26 24 28 25 25 29 27 24 

S 25 30 27  25 29 26  26 30  28  25 

T 26 31 28 26 30 27 27  29 26 

Q 27  29  27 31  28  28  30  27 

Q 28  30 28   29  31 28 

S 29   29   30   29 

S 30   30   31   30 
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Anexo 3: Unidade didática  

  

      Unidade Didática de Voleibol  
            

 

2. POPULAÇÃO 

ALVO 

ANO 10º 

3. CRITÉRIOS, 

PARÂMETROS 

E 

PONDERAÇÕES 

DE 

AVALIAÇÃO 

Domínio 

Sócia 

afetivo 

40

% 

Empenho / 

Responsabilidade 
15% Observação Direta. 

TURMA C 
Assiduidade / 

Pontualidade 
15% Observação Direta.  

Masculino 9 
Comportamento / 

Cooperação 
10% Observação Direta.  

Feminino 22 Domínio 

Cognitivo 

10

% 

Teste teórico (TT) / 

Trabalhos / Relatórios 

(RA) 

10% 

Realização do RA; Média aritmética; 

Cotação 100%. Na ausência a ponderação 

passa para TT Idade Mínima 14 

Idade Máxima 16 
Domínio 

Psicomotor 

50

% 

Avaliação formativa de 

destrezas 
30% Observação Direta.  

Média de 
Idades 

15 Teste prático 20% 
Observação Direta; Escala par: 0(NE) 
1(EM) 2(EB) 3(EMB);  

          

3. 

CARATERIZAÇÃO 

DOS RECURSOS 

TEMPORAIS 
Início e Término Início: 31 de Outubro de 2017 e Término a 7 de Dezembro de 2017 

Número de Aulas 12 Aulas de 90' - 3ª Feira (15:30-17:00) e 5ª Feira (8:30-10:00) 

MATERIAIS 
Instalações 3ª Feira: Espaço interior; 5ª Feira: espaço interior; 

Material Didático Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas de voleibol 

HUMANOS 

Professor Pedro Reis - Responsável pela lecionação da disciplina        Paulo Reis- Professor estagiário 

Outros 

Alunos - Responsáveis pela regulação das aprendizagens (estilo de ensino recíproco e 

autoavaliação) 
Assistentes Operacionais - Dona Fernanda e Dona Elvira (Responsáveis pelo controlo geral e 

apoio educativo) 
          

4. DEFINIÇÃO DE 

OBJETIVOS 

DOMÍNIO 

SÓCIO-
AFETIVO 

A – O aluno participa ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo: (1) Relaciona - se com cordialidade 

e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de equipa quer no de adversários; (2) Promovem a entreajuda; (3) Cooperam 

em situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, 
na atividade da turma; (4) Cumprindo com empenho e brio as atividades letivas propostas; (5) Promovem regras e hábitos de 

pontualidade, assiduidade, higiene e saúde. 

DOMÍNIO 

COGNITIVO 

A - Sempre que questionado, o aluno conhece o objetivo do jogo, a função e o modo de execução das principais ações técnico-

táticas e as regras do jogo: 1) dois toques, 2) transporte, 3) violações da rede e da linha divisória, 4) formas de jogar a bola, 5) 

número de toques consecutivos por equipa, 6) bola fora, 7) faltas no serviço, 8) rotação ao serviço e 9) sistema de pontuação, 
adequando a sua ação a esse conhecimento. 

DOMÍNIO 

PSICOMOTOR 

A - Na perspetiva da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar: (1) Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas 

de modo harmonioso e adequado - Em situação de jogo formal 4 x 4, colabora com os companheiros na organização coletiva da 
sua equipa para a receção do serviço, (1:2:1), para defesa ao ataque adversário (em 1:2:1) e para proteção ao ataque da sua equipa 

em duas linhas, cumprindo as exigências técnicas dos vários gestos, e ainda os seguintes objetivos: 

Serve por baixo ou por cima, colocando a bola no meio-campo oposto em condições de difícil receção; Avisa os companheiros e 
posiciona-se para receber o serviço em manchete ou por cima, enviando a bola para o jogador passador; Como passador, 

posiciona-se correta e oportunamente para passar a bola a um companheiro à sua escolha e de modo a facilitar-lhe a finalização, 

ou finalizar em remate, passe colocado ou amorti, se tem condições vantajosas; Quando a bola lhe é dirigida em condições 
favoráveis à finalização remata, faz amorti ou passe colocado, de acordo com o posicionamento da outra equipa e a trajetória da 

bola, colocando a bola num espaço vazio; Ao ataque da equipa adversária (em remate), se se encontra na posição de passador ou 

mais próximo da zona onde se efetua o remate, participa na execução do bloco, coordenando o tempo de salto com o companheiro 
e com o tempo de remate do adversário, procurando impedir que a bola transponha a rede; o bloco da sua equipa desloca-se em 

atitude defensiva, protegendo a ação dos companheiros; Realiza com correção e oportunidade no jogo e em exercícios-critério as 

técnicas: a) serviço por baixo, b) serviço por cima, c) passe de frente e d) passe de costas, e) remate, f) manchete para defesa alta 
e baixa, g) bloco, h) deslocamentos e i) posição ofensiva básica e j) posição defensiva básica. 
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12 

Aula 

Nº 13 e 

14 

Aula  
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Nº 17 e 18 
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Transmi

ssão/ 

Assimila

ção 

Transmi

ssão/ 

Assimila

ção 

Consolida

ção 

Consoli

dação 

Consoli

dação 

Consolida

ção 

Consolida

ção 

 

 

Consolida

ção 
Avaliação 

sumativa 

Avaliação 

sumativa 

Manchete 

Avaliaç

ão 

diagnóst

ica 

 

Transmi

ssão/ 

Assimila

ção 

Transmi

ssão/ 

Assimila

ção 

Consolida

ção 

Consoli

dação 

Consoli

dação 

Consolida

ção 

Consolida

ção 

 

 

Consolida

ção 

Avaliação 

sumativa 

Avaliação 

sumativa 

Serviço 

por baixo 

Avaliaç

ão 

diagnóst

ica 

   

Transmiss

ão/ 

Assimilaçã

o 

Consoli

dação 

Consoli

dação 

Consolida

ção 

Consolida

ção 

 

 

Consolida

ção 

Avaliação 

sumativa 

Avaliação 

sumativa 

Serviço 

por cima 

Avaliaç

ão 

diagnóst

ica 

      

Transmiss

ão/ 

Assimilaçã

o 

Transmiss

ão/ 

Assimilaçã

o 

 

 

Consolida

ção 

Avaliação 

sumativa 

Avaliação 

sumativa 

Deslocam

entos 
       

Transmiss

ão/ 

Assimilaçã

o 

Transmiss

ão/ 

Assimilaçã

o 

 

 

Consolida

ção 

Avaliação 

sumativa 

Avaliação 

sumativa 

Remate 

Avaliaç

ão 

diagnóst

ica 

     

Transmi

ssão/ 

Assimila

ção 

Transmiss

ão/ 

Assimilaçã

o 

Consolida

ção 

 

 

Consolida

ção 

Avaliação 

sumativa 

Avaliação 

sumativa 

Bloco       

Transmi

ssão/ 

Assimila

ção 

Transmiss

ão/ 

Assimilaçã

o 

Consolida

ção 

 

 

Consolida

ção 

Avaliação 

sumativa 

Avaliação 

sumativa 
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AULA 
DATA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FUNÇÃO 

DIDÁTICA 
ESPAÇO MATERIAL ESTRATÉGIAS 

Ano UD 

25        

26 

1         

2 
31-Out 

Avaliação Diagnóstica do Passe de 

dedos 

Avaliação Diagnóstica da Manchete 

Avaliação Diagnóstica do Serviço por 

baixo Avaliação Diagnóstica do 

Serviço por cima 

Avaliação Diagnóstica do Remate 

Avaliação / Controlo E3 
Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 
Situação de Exercício 

27         

28 

3         

4 

02-

Nov 
Domínio do passe de dedos 

1ª Transmissão / 

assimilação 
E3 

Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 

Exercício Critério –individualmente, 

grupo 

29         

30 

5         

6 

07-

Nov 

Domínio do passe de dedos 

Domínio da manchete 

Transmissão / 

assimilação 
E2 

Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 

Exercício Critério –individualmente, 

grupo 

31         

32 

7         

8 

09-

Nov 

Domínio do passe de dedos 

Domínio da manchete 

Transmissão / 

assimilação 
E3 

Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 

Exercício Critério –individualmente, 

grupo  

33         

34 

9         

10 

14-

Nov 

Domínio do passe de dedos 

Domínio da manchete 

Domínio do serviço por baixo 

Consolidação 

1ª Transmissão / 

Assimilação 

E2 
Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 

Exercício Critério –individualmente, 

grupo 

35         

36 

11         

12 

16-

Nov 

Domínio do passe de dedos 

Domínio da manchete 

Domínio do serviço por baixo 

Consolidação E3 
Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 

Exercício Critério –individualmente, 

grupo 

37         

38 

13         

14 

21-

Nov 

Domínio do passe de dedos 

Domínio da manchete 

Domínio do serviço por baixo 

Domínio do serviço por cima 

Domínio do remate 

Domínio do bloco 

Consolidação 

 1ª Transmissão / 

Assimilação 

E2 
Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 

Exercício Critério –individualmente, 

grupo 

38         

40 

15         

16 

23-

Nov 

Domínio do passe de dedos 

Domínio da manchete 

Domínio do serviço por baixo 

Domínio do serviço por cima 

Domínio do remate 

Domínio do bloco 

Domínio dos deslocamentos 

Consolidação 

 1ª Transmissão / 

Assimilação 

E3 
Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 

Exercício Critério –individualmente, 

grupo 

41 

42 

17 

18 

28 - 

Nov 

Domínio do passe de dedos 

Domínio da manchete 

Domínio do serviço por baixo 

Domínio do serviço por cima 

Domínio do remate 

Domínio do bloco 

Domínio dos deslocamentos 

Consolidação 

 
E3 

Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 

Exercício Critério –individualmente, 

grupo 

43 

44 

19 

20 

30 – 

Nov 

Domínio do passe de dedos 

Domínio da manchete 

Domínio do serviço por baixo 

Domínio do serviço por cima 

Domínio do remate 

Domínio do bloco 

Consolidação 

 
E3 

Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 

Exercício Critério –individualmente, 

grupo 

45 

46 

21 

22 

05 - 

Dez 

Avaliação Sumativa do Passe de 

dedos 

Avaliação Sumativa da Manchete 

Avaliação Sumativa do Serviço por 

baixo 

Avaliação Sumativa do serviço por 

cima 

Avaliação Sumativa do Remate 

Avaliação / Controlo E2 
Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 
Situação de jogo 

47         

48 

23         

24 

07-

Dez 

Avaliação Sumativa do Passe de 

dedos 

Avaliação Sumativa da Manchete 

Avaliação Sumativa do Serviço por 

baixo 

Avaliação Sumativa do serviço por 

cima 

Avaliação Sumativa do Remate 

Avaliação / Controlo E2 
Sinalizadores; fitas; postes; rede; bolas 

de voleibol 
Situação de jogo 
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Anexo 4: Plano de Aula 

 

Agrupamento de Escolas da Lixa-Felgueiras 

Escola Secundária da Lixa 

Ano Letivo 2017/2018 

 

Plano de Aula 

Professor: Paulo Reis Ano: 10º Unidade didática: Voleibol 

Aula da U.D.: 31 e 32 Data: 09-11-2017 Hora: 8:30 

Instalações: Pavilhão Nº de alunos: 32 Tempo horário: 90’ 

Tempo Útil: 70’ 

Material: Bolas, sinalizadores, fitas. 

 

Objetivo Específico  Domínio do passe e manchete 

Função didática Transmissão/ Assimilação  

Conteúdos  Passe e manchete 

 

Objetivos Operacionais 

1º 

Ação: Passe  

Contexto: Grupal (4) 

Critérios de êxito: Mãos em triângulo, M.S e M.I flexão no contato da bola. 

2º 

Ação: Manchete 

Contexto: Grupal (4) 
Critérios de êxito: amortecer a bola para cima do colega e realização da flexão dos M.I. no contato da 

bola. 

3º 

Ação: Passe  

Contexto: Jogo reduzido 4x4 

Critérios de êxito: Mãos em triângulo, M.S e M.I flexão no contato da bola, amortecer a bola 

para cima do colega. 

 



45  

Tempo Sequência de Tarefas Estratégias Esquematização 

2’ Instrução 

Inicial/Organização 

O professor espera que os alunos se 

equipem devidamente e de seguida 

junta todos os alunos à sua frente 

fazendo uma introdução da aula 

Informa os alunos sobre as regras 

que devem ter na aula para que não 

haja qualquer tipo de problemas. 

Apresentação do tema e exercícios 

a desenvolver na aula. 
 

 

 

     

 

 

10’ Aquecimento Corrida continua durante 8 minutos a volta do campo de futsal. 

Alongamentos estáticos; 
10’ Jogo Lúdico Jogo dos números. Alunos dispersos 

pelo espaço em corrida lenta, o 

professor diz um numero e os alunos 

têm de se juntar em grupos desse 

número, quem não conseguir tem 

castigo (saltos, agachamentos, flexões). 

 
 
 

1’ Instrução/ 

Organização 
Organização dos alunos; Explicação dos critérios de êxito para o 1º objetivo 

operacional; 
12’ 1º Objetivo 

Operacional 
Alunos divididos em grupos de 4 

alunos. Encontra – se 1 na 

extremidade e 3 no meio. 

V1: O aluno da extremidade lança a 

bola para o colega que está no 

centro e este executa passe. 

V2: O aluno que está no centro 

deixa executa o autopasse e de 

seguida passe. 

V3: O aluno que está no centro 

executa autopasse e só depois passe 

para o colega e este realiza também 

autopasse e passe para o colega que 

se encontra a seguir. 

                    Passe 

 
 

 

  

Critérios de êxito:  
Mãos em triângulo, M.S e M.I flexão no 

contato da bola, amortecer a bola para 

cima do colega. 

1’ Instrução/ 

Organização 
Organização dos alunos; Explicação dos critérios de êxito para o 2º objetivo 

operacional; 
7’ 2º Objetivo 

Operacional 
Alunos divididos em grupos de 4 

alunos. Encontra – se 1 na 

extremidade e 3 no meio. 

Quem esta na extremidade lança 

bola para o colega e este executa 

manchete devolvendo a bola ao 

mesmo. 

 
 
Critérios de êxito: amortecer a bola para 

cima do colega e realização da flexão dos 

M.I. no contato da bola. 

1’ Instrução/ 

Organização 
Organização dos alunos; Explicação dos critérios de êxito para o 3º objetivo 

operacional; 
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20’ 3º Objetivo 

Operacional 

Jogo reduzido (4x4).  

Os alunos estão distribuídos pelos 

campos montados fazendo jogo 

uma equipa contra a outra, rodando 

ao sinal do professor. 

Professor assume uma postura ativa 

e um posicionamento adequado para 

incentivar e dar feedbacks aos 

alunos; 
Professor circula na área exterior do 

campo; 

 

 
Critérios de êxito:  
Mãos em triângulo, M.S e M.I flexão no 

contato da bola, amortecer a bola para cima 

do colega. 

 

3’ 

 

Retorno à calma 

Nesta parte da aula, os alunos 

realizarão alongamentos dos 

principais grupos musculares 

solicitados durante a aula. 

 

 

3’ Balanço Final Alunos sentados à frente do 

professor, para diálogo, com os 

alunos o objetivo da aula e as 

principais dificuldades na 

realização da mesma. O professor 

aborda o tema da aula seguinte. 
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Anexo 5: Balanço de Aula 

 

 

Balanço da aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS ALUNOS  

 

No que diz respeito à assiduidade, todos os alunos fizeram a aula, no entanto 4 alunos 

chegaram atrasados.  

Relativamente ao seu comportamento, é importante referir que não houve nenhum 

problema, apresentando boas capacidades de concentração e de obediência ao professor. 

 

AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

 

Nesta quarta aula da unidade didática de voleibol, foram enunciados os conteúdos, 

bem como os objetivos pretendidos para a aula. Dei início ao aquecimento, com 8 minutos 

de corrida continua a volta do campo de futsal e de seguida o jogo lúdico, “jogos dos 

números”. No final dos mesmos os alunos realizam alongamentos estáticos. 

No primeiro objetivo operacional realizado, a estrutura mantinha se a mesma da aula 

anterior, mas desta vez os alunos que fazia o passe não agarravam a bola, mas fazia logo o 

passe de volta. Esta alteração no exercício dificultou bastante o mesmo, fazendo com que a 

bola caísse várias vezes no início, mas com as repetições os mesmos conseguiram melhorar. 

Os alunos melhoraram a sua execução, passando a fazer autopasse e de seguida o passe para 

o colega. Os exercícios estavam ajustados para o nível da turma, permitindo-me verificar o 

que era pretendido. Todos estes dados são importantes para a preparação das aulas seguintes. 

Caraterização da Aula 

Instalação ⅓ do campo interior (Pavilhão) 

Tempo 

Horário 
90` (70´) 

Aula N.º 31 e 32 

Modalidade Voleibol 

Aula UD N.º 7 e 8 

Data: 09.11.2017 

Hora 08:30 – 10:00 
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 No segundo objetivo operacional, mantive o esquema do anterior para não perder 

tempo na organização dos alunos, realizando desta vez manchete, gesto técnico que estes já 

dominam na sua maioria. 

 Por último, o terceiro objetivo operacional, foi jogo reduzido 4x4, em que os alunos 

apenas poderiam realizar passe e manchete, mantendo os 3 toques por equipa obrigatórios, 

fazendo com que os alunos pusessem em prática, tudo o que realizaram no resto da aula. 

 Na parte final da aula, demonstrei alguns alongamentos dos principais grupos 

musculares utilizados, de forma a que os alunos os repetissem. Optei por colocar a turma 

organizada em xadrez para que todos me conseguissem visualizar na perfeição. Por fim, 

realizei um balanço final da aula, onde relembrei os conteúdos abordados, questionei as 

principais dificuldades e enunciei os conteúdos a ser abordados na aula seguinte.  

 A nível do tempo de empenhamento motor acho que foi bastante positivo, visto que 

todos os alunos estiveram em prática ao mesmo tempo, existindo apenas a transições entre 

exercícios como pausa. 

De uma forma geral, penso ter conseguido realizar a estrutura da aula prevista e em 

manteria o plano de aula, pois a dificuldade observada no primeiro objetivo operacional fez 

com que os alunos evoluessem mais. De uma forma geral a aula correu bem. 
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Anexo 6: Trabalho “Sedentarismo na adolescência” 

 

UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO  

2ºCICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E 

SECUNDÁRIO 

 

Sedentarismo na adolescência 

 

 

 

Docente: 

Sandra Fonseca 

Discentes: 

Jorge Moreira 

 Paulo Reis 

 

28 Maio 2018 
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Introdução 

 

 
 

No âmbito da disciplina de Educação e promoção da saúde na escola, do plano de 

estudos do 2ºano, 2ºsemestre, do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básicos e Secundário, a Professora Sandra Fonseca propôs-nos a realização de um 

trabalho à nossa escola que envolvesse a saúde e o mundo da escola, sendo assim optamos 

por escolher como tema de trabalho o sedentarismo na adolescência. 

Este trabalho tem como objetivo dar a conhecer o conceito do sedentarismo, 

consequências dos mesmos e até formas de combater. Sendo este, uma ferramenta 

extremamente útil para o nosso dia a dia e também uma ferramenta onde iremos usar nas 

respetivas turmas do ano de estágio. 

Neste trabalho, vamos usar também o testemunho dos alunos, ou seja, iremos pedir 

aos alunos que respondessem a um questionário antes da apresentação, assim podermos 

confrontar os mesmos com os resultados obtidos. 

Com este trabalho temos como intuito, alertar os alunos dos problemas do 

sedentarismo, de forma a que os alunos alterem o seu dia a dia e ajudem familiares e 

amigos a combater este problema. 
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Estado da Arte 

Sedentarismo 

 
O conceito de sedentarismo é entendido como a ausência de atividade física 

regular. De forma categórica, Santos et al. (2006) define sedentarismo como a falta ou a 

grande diminuição da atividade física, já Barros Neto (1997) explica que o conceito de 

sedentarismo não é associado necessariamente à falta de uma atividade física, mas sim o 

sedentário é o indivíduo que não atinge gastos calóricos superiores a 1500 Kcal por 

semana, incluindo atividades ocupacionais (limpar a casa, caminhar para o trabalho, 

realizar funções profissionais que requerem esforço físico etc.). Mas para Araújo (2007) 

o sedentarismo assume um conceito mais abrangente na saúde pública, envolvendo a 

ausência ou irregularidade da atividade física, de maneira insuficiente para promover 

benefícios à saúde. 

Foi possível identificar que, independentemente de outras variáveis, os 

indicadores socioeconômicos estão fortemente associados à menor prática de exercícios 

físicos no tempo de lazer das pessoas, e por isso esta relacionada ao estado “sedentário” 

do individuo. 

Essa dificuldade pode ser observada no recente estudo conduzido Varo et al. 

(2003) apud Palma (2009) realizado sobre a prevalência de sedentarismo na Europa. Os 

autores adotaram dois critérios distintos para caracterizá-lo: a quantidade de MET 

(Equivalente Metabólico) gasto diariamente e a não prática de atividade física no tempo 

de lazer. Como já era de esperar, os mesmos encontraram valores bastante diferentes de 

acordo com os critérios utilizados. Pelo primeiro critério os autores identificaram que 

43,3% dos suecos; 61,4% dos dinamarqueses; 71,0% dos espanhóis e 87,8% dos 

portugueses foram classificados como sedentários. Porém, quando utilizado o segundo 

critério, foram rotulados como sedentários 6,4% dos suecos; 16,5% dos dinamarqueses; 

18,0% dos espanhóis e 24,1% dos portugueses. 

Muitos estudos têm demonstrado que hábitos de vida inadequados (má 

alimentação, stress, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo e vários outros) são fatores 

agravantes para inúmeros tipos de doenças. O sedentarismo passa a representar dentro da 

sociedade uma condição indesejável, representando risco para a saúde. Do mesmo modo, 

Haskell (2007) ratifica que existe uma associação entre o sedentarismo (inatividade física) 

e a prevalência de diferentes doenças, tais como: doença arterial coronariana, 
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hipertensão, acidente vascular encefálico, diabetes, osteoporose, obesidade, câncer, 

depressão entre outras. 

Dessa forma, pode-se dizer que sedentarismo associado a ideia de não realização 

de atividades físicas contribui para a ocorrência de doenças crônicas e ainda que o estilo 

de vida “sedentário” constitui um dos maiores problemas de saúde pública. Entretanto, os 

critérios utilizados para conceituar e mensurar sedentarismo são complexos e incoerentes, 

como Palma e Vilaça (2010) ratificam, o conceito de sedentarismo é vulgar, isto é, não é 

científico, uma vez que não pode ser apreendido e compreendido com precisão. 

O sedentarismo é avaliado como a doença do século, ela está diretamente ligada 

ao comportamento decorrente da comodidade da vida moderna (SILVA; MALINA, 

2000). Segundo a Organização Mundial de Saúde O sedentarismo vem crescendo de 

forma alarmante no mundo inteiro, deixando de ser uma preocupação meramente estética 

para se transformar num problema grave de saúde publica, numa epidemia global 

(ALMEIDA; PIRES, 2008). 

Adolescência 

 
A adolescência é definida como um período biopsicossocial que compreende, 

segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (1965), a segunda década da vida, ou 

seja, dos 10 aos 20 anos. Em geral, a adolescência inicia-se com as mudanças corporais 

da puberdade e termina com a inserção social, profissional e econômica na sociedade 

adulta (FORMIGLI et al., 2000 apud FERREIRA; FARIAS, 2010). Este período se 

constitui como uma fase de transição do individuo, da infância para idade adulta, 

evoluindo de um estado de intensa dependência para uma condição de autonomia pessoal 

(SILVA; MATOS, 2004), marcado por mudanças evolutivas rápidas e intensas nos 

sistemas biológicos, psicológicos e sociais (PRATTA; SANTOS, 2007, p.248) 

Sedentarismo na adolescência 

 
O sedentarismo em crianças e adolescentes é considerado um problema de saúde 

pública devido à sua associação com a obesidade na infância e maior morbidade na idade 

adulta. As crianças tornaram-se menos ativas nas últimas décadas, incentivadas pelos 

avanços tecnológicos. Tem-se constatado uma relação positiva entre o tempo gasto 

assistindo televisão e o aumento da gordura corporal em estudantes. O The American 

Heart Association relata que as crianças assistem, em média, a 17 horas de televisão por 
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semana. Outro estudo concluiu que o risco de obesidade é cinco vezes maior em crianças 

que assistem a mais de cinco horas de televisão por dia, comparadas com as que assistem 

de zero a duas horas por dia. 

 

 
Possíveis causas do sedentarismo 

Obesidade 

Para Ramos e Barros Filho (2003, p. 663) a obesidade é um distúrbio nutricional 

e metabólico caracterizado pelo aumento da massa adiposa do organismo, que se refere 

no aumento do peso corpóreo. O aumento excessivo de gordura corporal pode provir do 

aumento do número de celular adiposas (hiperplasia) e/ou o tamanho das células adiposas 

(hipertrofia). 

O sedentarismo e a obesidade são responsáveis diretamente pelo desenvolvimento 

de doenças crônicas não transmissíveis, sendo então considerados como graves problemas 

de saúde pública, pois são causa direta de 58,5% das mortes e 45,9% da carga de doenças 

no mundo, segundo estimativas da OMS (2003, apud FERNANDES; VALENTINI, 

2010). São exemplos deste tipo de doença a diabetes mellitus e a hipertensão. Auto índice 

de mortalidade estão associadas com a obesidade (ACSM, 2005). 

 

 Novas tecnologias 

 

As novas tecnologias possibilitam ao homem mais rapidez no seu pensamento, no 

seu trabalho, na sua rotina diária. Antes tudo funcionava à força do trabalho braçal, 

modificam-se para o uso de máquinas mais produtivas, ágeis, fortes e capazes de realizar 

a tarefa que antes era preciso cinco homens para realizar. Entre linhas, imagina-se que o 

homem poderia ser substituído até mesmo pela máquina. Porém, o que se observa 

atualmente é que muito do que se exigia antes para o trabalho humano está ficando cada 

vez mais extinto. 

Desta forma, compreende-se que se vive atualmente uma era de revoluções 

tecnológicas, tão fortemente apregoada e debatida por filósofos e cientistas modernos. 

Novas formas de se resolver problemas através de ferramentas multifacetadas, o 
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surgimentos de novos projetos inovadores e o estabelecimento de novas ideias e conceitos 

através de grandes líderes, como também pequenas lideranças. (NEPOMUCENO, 2011). 

O sedentarismo ocupa o quarto maior fator de risco de mortalidade global, 

incriminada por pelo menos 21% dos casos de tumores malignos na mama e no cólon, 

27% dos registros de diabetes e 30% das queixas de doenças cardíacas. Observa-se que 

os fatores ambientais, tais como: violência, tráfego automóvel intenso, baixa qualidade 

do ar e poluição, falta de parques, calçadas e aparelhos desportivos ou de recreação, e o 

aumento de jornada de trabalho diária, contribuem de forma significativa para que os 

indivíduos se tornem cada dia mais inativos. 

 

 
Consequências do Sedentarismo 

 
O sedentarismo trás vários problemas à nossa vida, tais como: 

 

 Risco de Obesidade: Sem exercitar, a gordura irá se acumular no corpo o que leva 

ao aumento do peso; 

 Falta de ânimo: Falta de exercícios faz agravar a depressão 

 Complicações na menopausa: a vida sedentária intensifica os efeitos da 

menopausa, deixando a vida de algumas mulheres no inferno; 

 Cancro: a falta de exercícios faz com que os alimentos fiquem mais tempo no 

intestino o que leva ao cancro no estômago. 

 Problemas para dormir: o exercício relaxa o corpo, facilitando o processo de 

adormecimento; 

 Infertilidade: o homem que faz exercícios tem esperma em maior e melhor 

qualidade do que o sedentário; 

 Osteoporose: o exercício fortalece a saúde óssea e dos músculos; 

 Dores nas costas: a falta de exercício impede que adotemos posturas corretas; 

 Círculo Vicioso: em vez de descansar, nos faz sentir mais cansados, afetando 

também o nosso humor; 

 Envelhecimento precoce: uma vida sedentária piora a saúde da nossa pele, já que 

impede a sua correta oxigenação; 



55  

Formas de combater o sedentarismo 

 
Um dos exercícios mais recomendados e fáceis de iniciar um programa de 

exercícios é a caminhada, esta ajuda a fortalecer os músculos e articulações, perder peso, 

ganhar força gradualmente, melhorar a saúde do coração e reduzir o colesterol. A 

caminhada deve variar dependendo do nível de saúde física do indivíduo. O tempo 

recomendado é de 30 minutos, mas dependendo do estado, pode ter que começar com dez 

minutos e ir aumentando progressivamente o tempo para atingir a média hora contínua, e 

realizar pelo menos três a cinco vezes por semana. 

O exercício cardiovascular é muito bom para fortalecer o coração e os pulmões, 

por isso você deve se envolver em uma atividade aeróbica, como, além da caminhada, 

corrida, ciclismo, natação, golfe, entre outros, durante 30 a 60 minutos por dia, vários dias 

por semana, dependendo da atividade escolhida. 

 

Amostra 

 
A amostra deste estudo é composta por 53 alunos (n=53), com as idades compreendidas 

entre 14 e os 17 anos, estando divididos em 31 alunos do género feminino e 22 do género 

masculino. 

 

Género 
 

 

 

Masculino Feminino 

 

Discussão de resultados 

 
A primeira pergunta do questionário referia – se a como os alunos se deslocavam 

para a escola, sendo as opções a pé, de carro, de autocarro ou de bicicleta. 

 

 

22 

31 
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O gráfico acima representado (gráfico 2) mostra – nos o que a forma como os 

alunos se deslocam para a escola é bastante similar entre 3 respostas, sendo a forma mais 

frequente o carro com 37,7 % (20 votos), seguido do autocarro com 32,1 % (17 votos) e 

por último a pé 30,2% com (16 votos), não tendo a bicicleta nenhum voto. 

 

 

Relativamente a esta mesma pergunta, mas agora diferenciando por géneros 

existem diferenças bastante significativas, nas raparigas a forma mais frequente com que 

estas se deslocam para a escola é de carro com 45,2 % (14 votos), já nos rapazes o mais 

frequente é irem a pé para a escola com 45,4% (10 votos). A segunda pergunta do 

questionário referia – se a quantificação das atividades físicas regulares ou desporto que os 

alunos fazem. 

A segunda pergunta do questionário referia – se a quantificação das atividades 

físicas regulares ou desporto que os alunos fazem. 

 

Atividade Física 
 

 

nunca ou quase nunca algumas vezes todos ou quase todos os dias 

 

  

                     Relativamente a essa pergunta e como podemos verificar no gráfico exposto 

a cima, é mais frequente os alunos nunca ou quase nunca fazerem nenhuma atividade ou 

desporto com 41,5% (22 votos), seguido pela resposta “algumas vezes” com 30,2 % (16 

16 17 
20 

15 22 

16 
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votos), e por último a menos escolhida foi “todos ou quase todos os dias” com 28,3% 

(15 votos). O que nos mostra que quase metade dos inquiridos não faz nenhuma 

atividade para além da aula de educação física. 

 

 Verificando agora esta mesma questão, mas diferenciando os resultados por 

géneros, podemos verificar que como na questão anterior existem diferenças entre os 

mesmos. Nos rapazes, a resposta mais frequente foi que realizam atividade física todos 

ou quase todos os dias com 50% (11 votos), já nas raparigas a resposta mais frequente foi 

que nunca ou quase nunca realizam atividade física com 48, 4% (15 votos). Ao contrário 

dos rapazes, a resposta menos escolhida pelas raparigas foi que todos ou quase todos os 

dias praticavam atividade física com 12,5% dos votos (4), enaltecendo ainda mais as 

diferenças anteriormente apresentadas. A próxima pergunta presenta no questionário 

interrogava os alunos sobra se estes realizavam ou não atividade física intensa (atividade 

que deixa as pessoas cansadas, com a respiração difícil ou o coração acelerado.) 

 

 

 
 

 

 

             Podemos verificar que mais de metade dos alunos (28 que equivale a 53 %) não 

pratica atividade física intensa, praticando este estilo de atividade física 47% que 

representam 25 alunos. De entre os 25 alunos que responderam que praticam atividade 

física as respostam divergiam entre as seguintes atividades física/desportos: Correr (6 

votos – 24%), Futebol (5 votos – 20%), ginásio e natação (ambos com 4 votos – 16%), 

andar de bicicleta (3 votos -12%) e por último dança e patinagem (ambas com 2 votos – 

8%). Relativamente ao tempo por dia que em média os alunos praticam este tipo de 
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atividades foi cerca de 82 minutos (tempo máximo – 120 minutos e o tempo mínimo – 30 

minutos). Já verificando o número de vezes por semana em média os alunos praticam estas 

atividades 3 vezes por semana. 

Nesta mesma pergunta relativa a atividade física intensa, mas diferenciando as 

respostas por género, podemos verificar que à semelhança das questões anteriores existem 

diferenças. No género masculino existem cerca de 14 alunos que praticam atividade física 

intensa (equivale a 63%), estando dividida este tipo de prática entre as seguintes 

atividades físicas ou desportos: Futebol (5 votos – 35,7%), ginásio (4 votos – 28,6%), 

correr e andar de bicicleta (3 votos -21,4%) e por último a natação (2 votos – 14,3%). Já 

relativamente ao tempo de prática diária nos rapazes é cerca de 98 minutos, praticando 

em média 4 vezes por semana. 

No género feminino as escolhas são totalmente apostas, em que 21 das 31 

inquiridas não praticam atividade física intensa, que equivale a 67,7% das inquiridas. 

Relativamente as 10 inquiridas que responderam praticar atividade física intensa as 

escolhas das mesmas variam entre as seguintes atividades ou desportos: correr (3 votos – 

30%), patinagem, natação e dança ambas com 2 votos – 20% e por último Karaté com 

apenas 1 voto – 10%. Relativamente ao tempo médio de prática por dia é de 67 minutos, 

praticando em média 2 vezes por semana. 

A questão seguinte apresentada no questionário era relativa à prática de atividade 

física leve (atividade que não deixa as pessoas muito cansadas, nem com a respiração 

difícil ou com o coração acelerado
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Como podemos observar no gráfico acima ilustrado, apenas 14 (26,4%) dos 53 

inquiridos praticam este tipo de atividade física. Desses 14 alunos que praticam 

atividade física leve, as respostas variam entre caminhada (9 votos – 64, 3%), dança (3 

votos – 21, 4%), ginásio (2 votos – 14,3%). Relativamente ao tempo médio de prática 

desta atividade física é de 61 minutos e realizado em média 3 vezes por semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 Agora respondendo a mesma pergunta, mas diferenciando as respostas por 

géneros, podemos verificar que pela primeira vez neste questionário as respostas são 

similares entre géneros. No género masculino, apenas 6 (27,3%) dos 22 inquiridos 

praticam atividade física leve, já no género feminino apenas 8 (25,8%) dos 31 

inquiridos praticam este tipo de atividade física. Relativamente a atividade escolhida 

para a praticar em ambos os géneros a atividade mais escolhida é a caminhada (4 votos 

no género masculino e 5 no género feminino), restando 2 votos para o ginásio no sexo 

masculino e 3 para a dança no género feminino. Relativamente ao tempo médio é 

ligeiramente superior no género masculino, sendo este em média 68 minutos, já no 

género feminino de 58 minutos. Praticando em média 3 vezes por semana em ambos os 

géneros. 

 Relativamente a última pergunta do questionário esta referia – se aos períodos 

sem fazer atividade física, o que é que os inquiridos faziam nesse mesmo tempo e qual 

era o tempo que despendiam ao realizar essas atividades. 

 

      

 

 

  

 Como podemos observar no gráfico, 100% dos inquiridos vê televisão todos os 

dias, passando aproximadamente 1 hora e 15 minutos por dia a ver televisão, havendo 

inquiridos que vêm televisão no máximo de 3 horas por dia. 
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Outro das respostas muito escolhida foi o telemóvel em que 50 dos 53 inquiridos 

usam o telemóvel diariamente durante bastante tempo, em média 1 hora e 5 minutos, 

existindo inquiridos que passam 4 horas por dia ao telemóvel. Por último, os jogos de 

computador, apenas 17 dos 53 inquiridos (32%) responderam que estão no computador 

diariamente, passando em média 45 minutos a jogar, existindo inquiridos que passam 2 

horas por dia. 

   

   

   

  

 

  

 Agora relativamente as respostas a mesma pergunta, mas diferenciando por 

género podemos verificar que tanto no género masculino como feminino 100% dos 

inquiridos vê televisão todos os dias, em que no género masculino a média de tempo é 

de 1 hora e 15 minutos, já no género feminino é de 1 hora e 14 minutos. Relativamente 

ao telemóvel, no género masculino em que 100% dos inquiridos afirmam usar o 

telemóvel todos os dias, já no género feminino apenas 90% dos inquiridos usam o 

telemóvel diariamente, usando o mesmo durante aproximadamente 72 minutos por dia, 

já no género masculino em média 52 minutos. Por último, relativamente ao computador, 

no género masculino 63% dos inquiridos estão no computador diariamente, 

despendendo em média 42 minutos por dia, já no género feminino apenas 9,6% passam 

algum tempo no dia-a-dia no computador, gastando em média 56 minutos por dia. 
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Conclusão 

 
O sedentarismo é um mal que vem acontecendo em grande parte da sociedade, 

nomeadamente na adolescência, e caracteriza-se pela falta/pouca atividade física regular 

que promova a estabilidade do corpo e, dessa forma, proporcionar saúde e bem-estar ao 

organismo. Temos de ter em conta as causas do sedentarismo e tentar combatê-las, o 

que deve partir não só do próprio indivíduo como também de instituições ou 

organizações, com o objetivo de estimular, influenciar e promover através do lazer, a 

prática de exercícios que não sejam cansativos, mas que possam proporcionar ao 

indivíduo experiências neste âmbito, como caminhar, correr, alongar, entre outros, 

incluindo os desportos. 

A atividade física é um fator muito importante no combate ao sedentarismo e 

deve fazer parte do dia a dia de cada pessoa como um hábito de vida saudável para 

homens e mulheres de todas as idades, o que só resultará em benefícios se for realizada 

com os devidos cuidados e acompanhada de uma boa nutrição. 

A utilização diária de atividades sedentárias (televisão, jogos eletrônicos, 

computadores), reduzem o tempo gasto em atividades com maior gasto energético, e 

que leva ao ganho de peso e de gordura corporal, assim sendo temos de alertar para 

estes fatos e tentar mudar a ideia dos adolescentes deste mal, contudo é muito difícil 

porque cada vez mais os adolescentes não vivem sem o material informático, 

Concluindo, este trabalho ajudou-nos a perceber melhor a gravidade deste problema 

cada vez mais comum no nosso dia a a dia e a importância de estarmos muito 

atentos às atitudes dos alunos e tentar ajudar para que os adolescentes não se tornem 

sedentários. Devemos fazer com que os resultados do sedentarismo baixem e integrar os 

alunos numa melhoria para este problema. 
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 Anexos 

 

Questionário 

Sexo: ( ) M ( ) F Idade:____ anos Ano:___ 

Para responder a estas perguntas procura lembrar-te das atividades físicas ou horas sem 

fazer 

atividade física no último mês: 

1. CAMINHO PARA A ESCOLA: 

( ) a pé ( ) bicicleta ( ) carro ( ) autocarro ( ) Outro, qual?_______________ 

Se vais a pé ou de bicicleta, quanto tempo gastas por dia somando ida e volta? ____ 

minutos por 

dia, _____ vezes por semana 

2. AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: 

( ) não faz ( ) 1 vez por semana ( ) 2 vezes por semana ( ) 3 vezes por semana 

3. OUTRAS ATIVIDADES FÍSICAS: 

A) Faz atividades físicas regulares ou algum desporto? 

( ) nunca ou quase nunca ( ) algumas vezes ( ) todos ou quase todos os dias 

B) Pratica atividade física intensa - que o deixa cansado, com a respiração difícil ou o 

coração 

acelerado (correr, bicicleta, natação, algum desporto – descreva): 

Tipo de exercício: __________________, minutos por dia______, vezes por 

semana_________, 

Tipo de exercício: __________________, minutos por dia______, vezes por 

semana_________, 

Tipo de exercício: __________________, minutos por dia______, vezes por 

semana_________, 

C) Pratica atividade física leve - que não o deixa muito cansado, nem com a respiração 

difícil ou 

o coração muito acelerado (caminhar, outras atividades – descreva): 

Tipo de exercício: __________________, minutos por dia______, vezes por 

semana_________, 

Tipo de exercício: __________________, minutos por dia______, vezes por 

semana_________, 
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Tipo de exercício: __________________, minutos por dia______, vezes por 

semana_________, 

4. PERÍODOS SEM FAZER ATIVIDADE FÍSICA: 

(descreva o tempo que passa assistindo televisão, no computador, a jogar ou ao telemóvel) 

Ver TV, vídeos: ______ minutos por dia 

Jogar no computador: _______minutos por dia 

Falar ao telemóvel: ______minutos por dia 


