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Resumo 

 

O Estágio Pedagógico apresenta-se como a última etapa da formação 

inicial e é o espaço onde o estudante é, pela primeira vez, confrontado com a 

realidade, assume-se como o culminar da formação académica. São vários as 

aventuras e os riscos que o Estudante Estagiário atravessa durante este trajeto, 

sendo a reflexão acerca dos mesmos crucial para o seu desenvolvimento 

profissional. O documento apresentado espelha toda a atividade do docente 

desenvolvida durante o ano letivo, e ao mesmo tempo, uma reflexão crítica sobre 

a experiencia vivenciada. Este relatório está organizado em sete capítulos: o 

primeiro, “Introdução”, contextualiza o documento. O segundo, “Enquadramento 

Pessoal”, faz uma breve apresentação acerca das minhas vivências desportivas, 

das minhas escolhas académicas, dos acontecimentos que me fizeram chegar 

até aqui e apresenta as expectativas que tinha para esta fase importante da 

minha formação enquanto professor. De seguida, o Enquadramento 

Institucional” que caracteriza o contexto em que se insere o estágio, o 

departamento de educação física, o professor cooperante e a turma atribuída. O 

quarto capítulo é relativo à “realização da prática profissional” onde está incluído 

o planeamento anual, unidade didática, planos de aula, prática de ensino 

supervisionado, estilos de ensino, avaliação e observação. O quinto capítulo é 

relativo à ação de informação. O sexto capítulo está relacionado com as 

atividades escolares que tive inserido.  Posteriormente, o sétimo capítulo é a 

reflexão geral de todo o estágio pedagógico. Por fim, ainda incluo as referências 

bibliográficas e os anexos onde exponho a ficha individual do aluno, 

planeamento anual, plano de aula e o trabalho elaborado da ação de informação.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PEDAGÓGICO; EDUCAÇÃO FÍSICA; ENSINO-

APRENDIZAGEM. 
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Abstract 

 

 The pedagogical internship represents the last stage of the initial training, 

where the student is, for the first time, put in touch with the reality. Is assumed as 

the culmination of the academic education. The Student, as an intern, faces a lot 

of risks and adventures during this path, being the reflection of those crucial for 

its own professional development. The presented document shows the teacher’s 

activities developed during the school year and also the critical reflection of the 

experience. This report is organised in seven chapters: the first, “Introduction”, 

contextualises the document. The second, “Personal Framework”, gives a brief 

presentation of my sports experiences, my academic choices, the events that led 

me to this point and the expectations that I had related to this phase of my training 

as a teacher. After, “Institutional Framework”, characterizes the context in which 

the internship is inserted, the physical education department, the cooperative 

teacher and the assigned classroom. The forth chapter, related to the 

“Professional Practice”, is where the annual planning, the didactic unite, the 

lessons plans, the supervised teaching practice, the teaching styles, the 

evaluation and the observation are included. The fifth chapter is relative to the 

information action. The sixth chapter is related to school activities where I was 

inserted. Subsequently, the seventh and last chapter is the overall reflection of 

the pedagogical internship. To finish, I included the bibliographic references and 

the attachments, where I show the student’s individual file, the annual planning, 

the lesson plan and the elaborated work of the information action.  

 

KEY WORDS: PEDAGOGICAL INTERNSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

TEACHING – LEARNING. 
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Introdução 

O presente Relatório de Estágio (RE) foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular de Estágio Pedagógico (EP), que se insere no plano de estudos do 

Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(MEEFEBS) da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). O Relatório 

de Estágio (RE) é o documento que narra as experiências e vivências do 

Estudante Estagiário (EE) ao longo do ano letivo. Nóvoa (2004) refere a 

necessidade “da construção de narrativas sobre as nossas próprias histórias de 

vida pessoal e profissional (…) dessa necessidade de cada um se encontrar a si 

próprio como modo de adquirir uma maior consciência do seu trabalho como 

educador”. 

O EP “oferece aos futuros professores a oportunidade de emergir na 

cultura escolar nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas e 

valores, aos seus hábitos, costumes e práticas, que comprometem o sentir, o 

pensar e o agir daquela comunidade específica” (Batista & Queirós, 2013). 

O meu EP, foi realizado na Escola Secundária da Lixa (ESL), no ano letivo 

2017/2018, em Felgueiras, sob a orientação da Ágata Aranha e também sob a 

orientação cooperante de Pedro Reis e com o colega Paulo Reis no grupo de 

estágio. O professor Pedro Reis supervisionou todo o estágio, desempenhando 

um papel bastante importante no mesmo.  

Ao longo deste ano letivo fui responsável por uma turma de 10º ano do 

curso de Ciências e Tecnologias. 

Este documento encontra-se dividido por capítulos, desde a Introdução à 

Conclusão, passando pelo Enquadramento Pessoal, Enquadramento 

Institucional, Realização da prática profissional, Ação de informação e atividades 

escolares. O primeiro capítulo diz respeito à introdução, onde está 

contextualizado o documento. O segundo, intitulado Enquadramento Pessoal, 

faz uma breve apresentação acerca das minhas vivências desportivas, das 

minhas escolhas académicas, dos acontecimentos que me fizeram chegar até 

aqui e apresenta as expectativas que tinha para esta fase importante da minha 

formação enquanto professor. O terceiro capítulo, Enquadramento Institucional, 

expõe as características do processo de estágio, caracteriza o meio envolvente 



2 
 

onde foi realizado e apresenta os grupos que deram vida a esta experiência, o 

NE, a minha turma residente e a turma partilhada. O quinto capítulo é relativo à 

Realização da prática profissional e está decomposto em vários parâmetros. O 

sexto capítulo é relativo à Ação de informação. O sétimo capítulo diz respeito às 

Atividades escolares, onde exponho todas as atividades que cooperei ao longo 

do ano letivo. Por último, faço uma reflexão Crítica. 
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1) Enquadramento Pessoal 

 

1.1) Quem é o Jorge? 

O nome dele é Jorge Emanuel Brás Moreira, tem 23 anos, nasceu a 15 de 

julho de 1995 e reside em Telões (conselho de Amarante e distrito do Porto). 

Neste momento, frequenta o 2º ano do 2º ciclo em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) e, atualmente, foi estagiário na Escola Secundária da Lixa.  

O percurso escolar iniciou-se, à semelhança de muitas outras crianças, no 

pré-escolar e foi lá que descobriu que tinha um mundo por descobrir, fazer as 

suas primeiras descobertas, as suas primeiras conquistas, as suas primeiras 

experiências e as suas primeiras grandes amizades. Mais tarde, ingressou na 

escola primária de Gatão e lá ficou até terminar o 4º ano de escolaridade. 

Posteriormente mudou de escola, uma vez que, iria frequentar o 2ºciclo. A escola 

designada de EB 2,3 de Amadeo de Sousa Cardoso acolheu-o durante 5 anos 

consecutivos. Findo esse ciclo, ingressou na Escola Secundária de Amarante 

onde terminou o secundário no curso de Ciências e Tecnologias. 

A par da sua construção educativa, realizou um percurso como desportista 

no mundo do futebol, o mundo que ainda hoje muito lhe apraz. Aos seis anos 

iniciou essa modalidade no Amarante Futebol Clube onde permaneceu toda a 

sua formação chegando mesmo à equipa sénior onde se manteve durante três 

anos contínuos. Atualmente, é jogador da equipa sénior do FC Lixa. Essa opção 

permitiu-lhe crescer não só como desportista, mas também, enquanto ser 

humano. Ali, percebeu a importância de trabalhar em equipa, o significado de 

partilha e que o sabor da derrota é mau, mas ao mesmo tempo é o que faz querer 

continuar a trabalhar e querer dar sempre o melhor. Todas as aventuras que teve 

e que viveu com os seus companheiros de equipa são, sem dúvida os seus 

melhores momentos e são memórias que vão permanecer para sempre no baú 

das recordações.  

Durante todos estes anos sempre teve bem presente duas vontades, passo 

a descriminá-las: ser professor de educação física e jogador de futebol. Sempre 

respondeu com firmeza e coração à típica pergunta “O que queres ser quando 
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fores grande?”. A resposta era sempre óbvia, ser professor de Educação Física 

e, se possível conciliar com a de jogador de futebol. Neste momento, esses 

sonhos estão quase concretizados, uma vez que lhe falta muito pouco para 

terminar o seu ciclo universitário. No futebol, ambiciona atingir um patamar 

profissional, algo que se encontra no seu horizonte, pois para ele nada é 

impossível. O desporto foi desde cedo a sua motivação, aquilo que o move e 

aquilo que o faz sentir bem e feliz. As aulas de Educação física eram sem dúvida 

as suas preferidas. Ali, sentia-se como um peixe na água, ou seja, 

completamente realizado e cada vez mais apaixonado pelo mundo do desporto.  

Como tal, assim que chegou a altura de traçar o seu destino, optou por 

concorrer ao curso de Ciências do Desporto. Ao ser admitido na UTAD sentiu 

uma sensação de certeza, de que seria por aqui o seu caminho, e hoje, mais 

perto de concluir esse curso, tem a certeza que faria a mesma escolha sem a 

mínima hesitação. Os três primeiros anos foram muito enriquecedores, pois 

adquiriu imenso conhecimento e experiências diversificadas quer em relação aos 

seus professores (todos eles com uma bagagem incrível nesta área), quer em 

relação aos seus colegas, o que lhe permitiu olhar para o ensino de vários 

prismas. No 3º ano optou por um estágio no Amarante Futebol Clube onde a sua 

intervenção passava por ser treinador adjunto na equipa dos Sub11, onde os 

desafios eram essencialmente em termos técnicos que emergiam a cada dia e 

exigiam dele uma resposta adequada, imediata e de qualidade. Obteve também, 

nessa área, ferramentas que ser-lhe-ão muito úteis no seu futuro como 

professor. Em simultâneo, surgiram-lhe também outros desafios pessoais, na 

medida em que teve que aprender a lidar com crianças mais novas, com idades 

compreendidas entre os 9 e os 11 anos que lhe fez desenvolver competências 

noutras áreas. Essa experiência no Amarante Futebol Clube foi muito positiva, 

pois juntou os seus dois mundos preferidos, o do futebol e o do ensino. No final 

do ano, foi convidado para continuar como treinador na seguinte época, sendo 

um prémio de toda a sua prestação ao longo do ano competitivo e resultado da 

sua dedicação e do seu empenho diário. Não foi uma decisão fácil, mas acabou 

por aceitar, pois para ele era possível conciliar com o sonho de ser jogador de 

futebol.  
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Seguiu-se o momento da escolha do Mestrado a ingressar. Mais uma vez o 

caminho tornou-se óbvio – o ensino - a grande razão pela qual optou pela UTAD. 

O primeiro ano concluí com sucesso, apesar de ter sido extremamente cansativo. 

O tempo passou tão rápido e agora é um estagiário numa escola Secundária a 

concretizar umas das suas maiores vocações, a de ser professor. Segundo o 

livro O ensino da Educação Física, vocação significa “propensão interna para a 

profissão, vontade de segui-la” (Hurtado, 1988). Esta é, sem dúvida, “a etapa” 

das etapas. Aquela que evidencia que o fim está próximo e aquela que lhe deu 

mais instrumentos para ingressar no mercado de trabalho.  

Todas essas vivências que viveu ajudaram-no a construir a pessoa que ele 

é hoje. Descrevo-o como um rapaz extrovertido, com um grande sentido de 

responsabilidade e muito organizado. É tranquilo, calmo, características que 

abonam a seu favor, dada a complexidade dessa profissão. A imprevisibilidade, 

as situações de trabalho adversas descrevem este cargo de professor e, ele está 

mentalizado para a ocorrência constante desses acontecimentos no seu dia-a-

dia. Adora a escola, acredita no desporto como um meio para educar as crianças 

e jovens, vê a Educação Física como uma profissão perfeita. Competência é a 

palavra que mais utiliza no quotidiano. É como um lema, uma máxima a seguir.  

Todas as vivências do seu passado mais recente ser-lhe-ão úteis nesta fase 

e tenterá dar sempre o seu melhor no desempenho desse papel, o de ser  

professor.  

 

1.2) Espectativas 

 

Eis que chega a etapa final, a etapa das etapas, a mais exigente e a que 

mais frutos promete dar. O estágio final.  

O tempo que antecedeu o início deste período de mudança, foi de grande 

especulação e, também, de algum nervosismo para ele. Imaginar como seria a 

comunidade escolar à qual iria pertencer, os alunos que iria ter a seu encargo e 

assim como o professor cooperante, assustava-o um pouco e até provocando-

lhe até alguma ansiedade e especulação, era um misto de emoções, o que é 
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normal perante o desconhecido. Não sabia o que o esperava, e a vontade de 

conhecer e de ver com os seus próprios olhos era demasiada. 

De algumas coisas ele estava certo. Sabia que se avizinhava um ano muito 

exigente, mas, também, repleto de aprendizagens. Era o momento em que ele 

poderia colocar em prática o que aprendera nos quatro anos anteriores. Como 

tal, as expetativas eram altas, pretendia fazer um bom percurso e ter um bom 

desempenho. A seu ver, o estágio final é aquele ponto que se constitui como 

uma linha entre a vida académica e a vida profissional, e que com o passar do 

tempo se vai desvanecendo mais e mais, até deixar de existir. Exatamente como 

diz Pacheco (1995, cit. por Lima et al., 2014), “a passagem a estagiário significa 

uma descontinuidade tripartida da instituição de formação para a escola, de 

aluno para professor, da teoria para a prática, destacando-se como fortes e 

marcantes fatores de socialização no contexto prático em que se passa a atuar 

e os elementos que têm a responsabilidade de o avaliar”. 

Considera que esses momentos foram, essencialmente, de expetativa, mas 

também de reflexão, na medida em que ele a idealizou aquilo que perspetivava 

de vir a ser enquanto professor estagiário. Imaginou como iria reagir quando 

estivesse sozinho perante uma turma, qual seria a sua postura perante conflitos 

entre alunos. Na sua mente surgiam a cada instante, a cada minuto, um mar de 

inquietações: “Como?” “Porque?” e “Se?”. Mas claro que o entusiasmo falava 

mais alto e ai pintava um novo quadro, um quadro cheio de cor, de vida e 

essencialmente de glória. Idealizou tudo ao pormenor: uma postura exemplar 

que lhe permitisse liderar a turma em que todos os alunos o ouvissem e o 

respeitassem e acima de tudo aprendessem com agrado e satisfação tudo o que 

tinha para ensinar e proporcionar. Em suma, faria um percurso invejável a 

qualquer outro estagiário. Eram pensamentos muito motivadores, realmente. Se 

iria ser assim? Presumia que não, mas a resposta a esta pergunta estava cada 

vez mais próxima. 

Chegou a altura de desvendar algumas informações, foi colocado n ESL, o 

que o deixou bastante satisfeito, em primeiro lugar, por ser um local próximo da 

sua residência e, por outro lado, por já ter um feedback bastante positivo dessa 

escola. Estava certo de que esta tinha sido uma ótima escolha e projetava a 
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possibilidade de aprender com os professores da escola, e ainda de ter espaço 

para colocar em prática o que tinha aprendido até então. O culminar dessas 

máximas seria, certamente, a construção de novos conhecimentos. E, mais 

ainda, uma oportunidade para conhecer melhor as suas competências, 

potencialidades e limitações, contribuindo assim, para a sua formação, não só, 

como professor, mas, também, como pessoa. Um bom professor é eternamente 

um aluno, a remodelação é uma constante na profissão de docente, e ele estava 

ciente disso. Com o envolvimento nesta comunidade perspetivava o peso da 

responsabilidade a aumentar, mas pretendia deixar orgulhosos os que estavam 

com ele nesse percurso e adquirir aqui as ferramentas que ser-lhe-ão úteis num 

futuro próximo.  

Depois de saber onde era o seu campo de estágio, outras questões 

emergiram, como seria o professor cooperante e como seriam os seus alunos. 

O professor seria, sem dúvida, um dos pilares nessa nova caminhada. A sua 

perspetiva face a esse elemento era de alguém muito competente e capaz de o 

levar a encontrar o caminho certo dentro da mesma profissão. Esperava por 

alguém que lhe colocasse desafios e que lhe desse espaço necessário para 

encontrar as respostas, mantendo-se sempre disponível para aconselhar.  

E o grande ponto de tudo isto - os seus alunos. Estes sim, iriam ser os seus 

primeiros alunos. Os primeiros. Aqueles que o iriam ver certamente de forma 

diferente, pois não iria ser o designado “professor a sério”, mas para ele, os 

alunos seriam mais a sério que qualquer outra coisa. Seriam o seu grande 

desafio. Como iria chegar até eles era a sua grande dúvida e era os seus grandes 

objetivos.   

Para que se consiga provocar mudanças num aluno é preciso apelar ao 

coração, á uma força mágica, milagrosa e inexplicável que, na maioria das 

vezes, não tem razões óbvias nem respostas imediatas. A inteligência, por si só, 

pode conseguir muitas coisas, mas para chegar ao coração é necessário recorrer 

aos afetos e aos sentimentos, para que assim, se possa atingir muitos outros 

objetivos superiores. Na sua opinião, a relação aluno-professor é construída 

sobre vários pilares, destacando o respeito e o afeto. Pretendia passar um pouco 

de si, passar-lhes os bons costumes e fomentar os melhores valores, apoiá-los 
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nos seus sonhos, ajudá-los a ultrapassar obstáculos e a cruzar metas. Queria 

despertar isso neles, construir uma relação, e, talvez assim, encontrar a chave 

para o sucesso. Afinal, quem nunca teve “Aquele” Professor? Para ele, o 

professor confere uma figura de autoridade, de respeito, com sabedoria, um 

modelo e um exemplo a seguir. Um dia será, “Aquele Professor” de um aluno 

que anda por aí.  

Em relação à sua prestação, sabia que seria a última fase em que lhe era 

permitido errar, e estava consciente de que tal podia acontecer dada a sua 

inexperiência. No entanto, sabia que seria com estes erros que tornar-se-ia mais 

capaz, mais autónomo, mais consciente das suas capacidades e das suas 

potencialidades. As condições para ter um bom estágio estavam reunidas, desde 

o professor cooperante, ao grupo de estágio, à professora orientadora, até aos 

próprios recursos da escola, e, como tal, o sucesso só dependia dele, pretendia 

alcançá-lo. Comprometeu-se a colocar em prática as ferramentas que havia 

adquirido até então, e perante novos desafios assumir uma posição de procura 

e de construção contínua. Só assim iria ser o professor que idealizou ser quando 

decidiu entrar neste curso. 

Deseja no final do EP, prioritariamente, sentir que foi capaz de transmitir o 

conhecimento aos seus alunos e, consequentemente, que eles foram capazes 

de aprender. Como refere Hurtado (1988), “o professor de Educação Física deve 

criar situações de aprendizagem e experiências sempre novas, mais ricas e mais 

amplas, desenvolvendo cada vez mais a própria experiência dos alunos a fim de 

que eles se enriqueçam humana e tecnicamente”. 
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2) Enquadramento Institucional 

2.1) Estágio Pedagógico 

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” (Matos, 2014). 

Para ele, o EP é dos elementos mais importantes do seu processo de 

formação inicial. Classifica-o como um período de descoberta da profissão. 

Apesar de ser uma descoberta guiada e acompanhada de perto pelo professor 

cooperante e orientador, são muitas as dúvidas e as incertezas que lhe 

atormentaram ao longo deste percurso. E “é nos contextos de ensino reais, em 

contacto diário com professores experientes, que os futuros professores 

potenciam a atividade do professor” (Batista, 2013).  

O EP foi, basicamente, o momento em que todas as competências que 

adquiriu ao longo das suas etapas de formação foram operacionalizadas no 

terreno. Fazia sentido aplicar todas as suas capacidades, testá-las, alterá-las, 

inová-las, eliminá-las até se fosse necessário. Tinha a plena noção do que o que 

aprendeu até então, poderia não ser o ideal e o estágio permitir-lhe-ia 

desenvolver novas competências e estudar novas possibilidades. 

 

2.2) Escola 

A escola surgiu como uma nova forma de socialização e “… com claras 

funções: inculcar os valores, hábitos e normas da classe que domina, ou seja, 

inculcar a ideologia burguesa e, com isso, mostrar a cada um o lugar que deve 

ocupar na sociedade, segundo sua origem de classe” (Coimbra, 1989).  

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2004), escola é uma  

“instituição onde se ministra o ensino; conjunto de seguidores de uma doutrina 

ou de um conjunto de princípios”. Após a saída do seu núcleo familiar, a escola 

é o primeiro espaço de convívio social de uma criança. É na escola que surgirão 

as primeiras diferenças, a nível de personalidade, valores e de desempenho. 
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Atribui-se assim, à escola, uma posição de “segunda casa” para os 

alunos/crianças que a frequentam.  

A Escola, tal como o conhecimento, deverá estar em constante evolução e 

atualização a todos os níveis. Isto em benefício de um ensino de melhor 

qualidade, que seja capaz de responder às necessidades que vão surgindo da 

própria sociedade. 

A Escola Secundária da Lixa situa-se no concelho de Felgueiras, distrito do 

Porto, na Rua Professor Alberto Teixeira Douro, com cerca de nove mil 

habitantes. É a sede do agrupamento, que agrupa oito escolas (uma Escola 

Secundária, seis Escolas Básicas e um Jardim de Infância). 

Relativamente às infraestruturas desportivas, a escola disponha de um 

pavilhão Polidesportivo, composto pelo recinto de prática desportiva, uma 

arrecadação que possuí todo o material necessário para a lecionação da 

disciplina, oito balneários (quatro masculinos e quatro femininos), uma sala de 

professores de Educação Física e uma portaria. No espaço exterior, dispõe de 

um campo de futsal, seis tabelas de basquetebol, um campo de ténis e uma 

caixa de areia. A escola tem ainda uma sala vocacionada para atividades de 

expressão corporal, dança e apresentações.  

 

2.3) O Departamento de E.F 

Este Departamento cumpre as orientações expressas nos Programas 

Nacionais de Educação Física (PNEF), no que diz respeito aos níveis 

introdutório, elementar e avançado. No entanto, tem um documento próprio, em 

que estão definidos para cada ano escolar, os objetivos a cumprir para cada nível 

de aproveitamento. Está aprovado no Programa Anual de Modalidades, A 

Planificação das Unidades Didáticas, Critérios de Avaliação de Educação Física 

2017/2018 e o roulement a ser utilizado por cada professor.  Além destes 

documentos, o Departamento possui ainda, do Portal GIAE, um regulamento 

interno, um inventário do material disponível e as atas das reuniões realizadas. 
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 O Departamento é composto por treze professores (onze professores e 

dois estagiários). Nem sempre existiu a melhor comunicação entre a direção da 

escola com o departamento de Educação Física e os professores que o 

constituem.   Desde o início do ano letivo, todos os professores o colocaram à 

vontade, disponibilizando-se para o ajudar e apoiar em tudo o que fosse 

necessário.   

 

2.4) Professor Cooperante 

O professor cooperante, Pedro Reis, professor que já leciona nessa 

escola há oito anos, é uma pessoa eximia, um jovem adulto e, por conseguinte, 

um ser racional em desenvolvimento que tem muito para aprender, mas que 

também possui um background de conhecimentos.   

Como refere Silveira et al. (2014), “o PC é referenciado como sendo uma 

peça fundamental neste processo de formação. A ele compete acercar-se das 

questões que moldam o processo de supervisão, estejam estas relacionadas 

com o planeamento didático, com a gestão do tempo ou com as relações 

interpessoais”. A PC foi responsável pela sua integração dos dois estagiários da 

escola mantendo-se sempre ao seu lado desde o início até ao fim do ano letivo. 

Ao longo do tempo, a pequena barreira entre a PC e eles, professores 

estagiários, foi desaparecendo, dando origem a uma relação sólida de amizade 

e profissionalismo.  

Ao longo deste EP, a PC esteve presente em todas as suas aulas e 

concedeu-lhe liberdade para ser criativo e inovador. Auxiliando-o sempre nas 

suas diversas tarefas, sempre que necessário, e nunca o desautorizou em frente 

à sua turma, chamando-o à atenção somente nas reuniões semanais. Permitiu-

lhe e incentivou-o a adotar as suas próprias perspetivas em relação às diferentes 

modalidades, desde que achasse que era o melhor para ele como professor e 

para a turma, mesmo que, por vezes, não concordasse. Procurou partilhar 

sempre a sua opinião com base nas suas vivências e experiências, criando 

várias dúvidas aos estagiários na hora de aplicar os conteúdos, mas os mesmos 

viam isso como criticas construtivas e aprendizagens diárias. 
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A PC foi, também, fundamental ao nível da reflexão em grupo. Nesses 

momentos de partilha e de reflexão fez com que os estagiários partilhassem os 

seus medos, as suas dúvidas em relação às suas práticas. O PC não se limitava 

a falar, mas sim a saber ouvir os estagiários, era notório esta conciliação da voz 

do orientador com a voz dos professores estagiários. Só assim foi possível 

crescerem como pessoas e como profissionais. Realçando que o professor foi o  

ponto de orientação e, na maioria das vezes, um reflexo de nós mesmos. 

 

2.5) Caracterização da Turma  

A sua turma residente corresponde ao 10º ano de escolaridade – curso 

ciências e tecnologias. A turma começou com vinte e nove alunos, sendo que 

um deles acabou por mudar de curso no primeiro período, resultando, assim, 

num total de vinte e oito alunos, treze do género masculino e quinze do género 

feminino.  

Na primeira aula com a turma, começou pela a apresentação. O professor 

cooperante apresentou-o aos alunos, e de seguida, eles apresentaram-se 

individualmente mediante os diferentes pontos que o professor havia nomeado. 

Houve um reavivar das regras de funcionamento da disciplina, caraterísticas da 

Educação Física, roulement dos espaços e dos balneários. 

O preenchimento de um questionário/ficha individual do aluno (anexo 1) 

serviu para a realização do estudo de turma que tinha como principal objetivo 

fornecer informações dos dados biográficos, hábitos de saúde/ higiene, rotina 

diária/ deslocação para a escola, nutrição, vida escolar, tempos livres e disciplina 

de Educação Física. A idade dos alunos está compreendida entre os catorze e 

os dezassete anos, ou seja, existem dois alunos mais velhos que reprovaram em 

anos transatos. Relativamente à deslocação para a escola, os métodos de 

transporte que os alunos utilizam variam desde o carro, à caminhada e ao 

autocarro. Verifica-se que maioritariamente os alunos fazem a deslocação de 

autocarro para a escola. 

Não poderia sair da primeira aula de Educação Física sem saber se algum 

aluno pretendia seguir os seus passos, ou seja, ingressar no curso de Ciências 
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de Desporto no futuro. Assim, já no final da aula, lançou a pergunta “Alguém 

pensa, no futuro, entrar na faculdade num curso de Desporto?”. Apenas um 

aluno levantou o braço, sendo esse mesmo aluno a mudar de curso no decorrer 

das aulas o que o deixou muito triste.  

Ultrapassados os formalismos e a fase em que tinha de ser autoritário e 

rígido para com os alunos, foi altura de ele se deixar levar pela alegria dessa 

espetacular turma. A união, o empenho e a dedicação estiveram presentes ao 

longo das unidades didáticas. A turma sempre funcionou muito bem, tanto em 

desportos coletivos, como individuais. A fragmentação da turma em grupos de 

trabalho foi um sucesso, todos alcançaram os seus objetivos, mesmo estando 

em níveis de prática diferentes.  

Nesse grupo de vinte e oito alunos houveram dois alunos que o marcaram 

particularmente pela positiva, o aluno A e o aluno B. O Aluno A era um aluno 

excelente a nível técnico e tático, extremamente empenhado e trabalhador, já o 

aluno B era um aluno que se identificava muito com ele, ou seja, era um aluno 

tecnicamente muito bom em todas as modalidades, mas que a timidez ou o facto 

de ser introvertido, o deixava limitado em certos exercícios, impossibilitando-o 

de melhorar os gestos técnicos. A par disto, também houve dois alunos que o 

marcaram pela negativa, o aluno C e o aluno D. O aluno C pelo seu 

comportamento inadequado nas aulas e a falta de assiduidade e pontualidade e 

o aluno D  pela sua falta de coordenação, o que levava a ter fracos resultados 

nas modalidades. 
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3) Realização da Prática Profissional 

3.1) Planeamento Anual 

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.   

  O plano anual é composto pelo programa de Educação Física, de acordo 

com os conteúdos programados para esse ano e a turma em específico. No 

entanto, neste planeamento não se pode apenas ter em consideração o 

programa, pois existem fatores externos a ele que podem não o tornar exequível. 

Por isso, é necessário que o planeamento e a atividade pedagógica sejam 

organizados e permanentemente analisados.  

 A avaliação diagnóstica é a base de todo o planeamento, uma vez que 

fornece informação real relativamente à condição física e aptidões técnicas dos 

alunos, garantindo, desta forma, fiabilidade e qualidade quanto ao processo 

ensino aprendizagem. Consequentemente, a estruturação (sequencialização) de 

conteúdos dos objetivos propostos a lecionar e, mais tarde, cada conteúdo 

corresponderá a um objetivo específico (plano de aula).  

 A análise do roulement foi imprescindível para a sequencialização dos 

conteúdos pois permitiu tirar-lhe algumas conclusões para a forma de 

organização das aulas dentro das Unidade Didáticas.  

Posto isto, realizou a análise da avaliação diagnóstica e do roulement, e 

tendo em conta a organização das modalidades por anos de escolaridade que é 

feita todos os anos pelo departamento de Educação Física da escola, foi altura 

de estruturar uma sequência lógica e continua das unidades de ensino e das 

Unidades Didáticas. O planeamento foi realizado no inicio do ano letivo. 
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3.2) Unidade Didática 

A Unidade Didática tem como fundamento e por base todo o trabalho 

realizado anteriormente, como a Avaliação Diagnóstica, o Planeamento Anual e 

o Estudo de Turma.   A realização da Unidade Didática oferece e serve de guião 

para todo o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que estrutura/organiza 

no espaço e no tempo todos os conteúdos a abordar.  

 Segundo Aranha (2008), a Unidade Didática deve ser avaliada da 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 
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capacidades e comportamentos dos alunos, recorrendo a meios adequados 

(fichas de avaliação, balanços de fim da aula, conversas individuais, etc.);  

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.  

  Durante o ano letivo, realizou sete Unidades Didáticas, no entanto, todas 

sofreram constantes alterações por diversos fatores: visitas de estudo, palestras 

na escola, ações de informação e condições climatéricas. Todas estas 

mudanças tiveram por base uma reflexão bastante profunda para poder tomar 

sempre a sua melhor decisão.   

Desde o início do ano letivo, com a colaboração do professor cooperante, 

criou o seu próprio método de trabalho. Dessa forma, maximizava o seu tempo 

de aula e assim contribuía para o bom funcionamento da mesma.  Em termos 

organizacionais, formava grupos diferentes em cada Unidade Didática, por 

exemplo, um grupo poderia ser um bom em Voleibol e não ser tão bom em 

Basquetebol. Por isso, em cada Unidade Didática teve sempre em conta a 

informação da avaliação diagnóstica, de forma a criar sempre grupos 

equilibrados para existir uma boa cooperação e ao mesmo tempo não ser 

desmotivante para nenhum dos elementos constituintes.  

Em todos os exercícios, era realizada uma breve demonstração, para que 

os alunos visualizassem como deveria ser feito e também o que não deveriam 

fazer. Em relação aos feedbacks, eram dados de uma forma individual ou em 

pequenos grupos e, quando necessário, à turma.  No final de cada Unidade 
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Didática, era realizado um balanço crítico e construtivo sobre aspetos positivos 

e aspetos negativos, de forma a poder melhorar ao longo do ano letivo.  

 

3.3) Planos de Aula 

Em todo a ano letivo, foram realizados sessenta e cinco planos de aula 

estruturados de forma coerente e organizada, mantendo sempre a mesma 

estrutura (anexo 2).  Na estruturação dos planos aula, foi uma preocupação a 

seguir na literatura de Aranha (2004) e ao mesmo tempo tornar-lho percetível e 

de fácil compreensão para poder ser lido e executado por outro professor sem 

qualquer dificuldade. Segundo Aranha (2004), numa primeira parte deve estar 

presente a Escola, o professor (estagiário), a data e hora da aula, o tempo 

horário, o ano e a turma, a Unidade Didática, o número de aulas lecionadas da 

Unidade Didática, o número total de aulas e a instalação. Devendo ainda conter 

também a função didática, os conteúdos da aula, os objetivos operacionais e o 

material a utilizar.  De seguida, era descrito todos os objetivos operacionais, 

através de um pequeno texto e de uma pequena ilustração.  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 pedagogicamente, 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, 



18 
 

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.  

Em semelhança ao que é feito no final de cada Unidade Didática, no final 

de cada aula era realizada uma reflexão sobre o trabalho executado.  

Ao longo deste EP sentiu algumas dificuldades na elaboração dos planos 

de aula. As dificuldades não se centravam na escassez de exercícios, mas sim 

em qual escolher para aplicar em cada aula. Na busca pela competência, reviu 

vários documentos da licenciatura e do primeiro ano de mestrado, para além de 

literatura especializada referente às várias modalidades a lecionar. Após essa 

tarefa, a qual o encaminhou para perspetivas e opiniões diferentes, tornava-se 

difícil identificar qual a situação de aprendizagem mais adequada, qual seria 

mais eficaz e motivadora para os seus alunos. Foi uma preocupação constante 

ao longo do ano letivo, pelo qual sempre tentou encontrar exercícios desafiantes 

e que pudessem combater as lacunas apresentadas pelos alunos, com o objetivo 
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de manter a turma aplicada e motivada, de forma a evitar a construção de uma 

barreira entre a turma e a Educação Física. 

Numa das reuniões semanais com o professor cooperante acordou-se 

que os planos de aula deviam ser entregues no início de cada aula. As análises 

dos planos de aula que o PC fazia, foram de extrema importância para a sua 

evolução enquanto professor e para a sua prática pedagógica. As correções e 

as sugestões apresentadas levaram-no a refletir mesmo antes de lecionar a sua 

própria aula, criando algumas dúvidas à cerca do seu próprio trabalho. Essa 

partilha de informação foi essencial para o sucesso da sua prática pedagógica.  

Nessa mesma reunião ficou definido que o tempo de jogo formal a dar aos alunos 

seria de 20 a 25 minutos.   

3.4) Prática de Ensino Supervisionada 

A função de um professor Educação Física vai muito além de dotar os 

alunos de capacidade técnicas de determinada modalidade, a função será 

sempre segundo Aranha (2004) promover o gosto pela prática de atividades 

físicas, de preferência realizadas em conjunto, permitindo, ao mesmo tempo, que 

o aluno adquira autonomia nessa prática, tanto quanto a tem para ler, escrever 

e contar.  Por conseguinte, segundo Aranha (2008), a aula de Educação Física 

deve conter os seguintes parâmetros:  

1º Parâmetro – Introdução da Aula: no início da aula, o estagiário, de forma clara 

e sem perda de tempo, informa os alunos dos objetivos da aula relacionando-os 

com aulas ou etapas anteriores da Unidade Didática, sublinhando as regras a 

cumprir e os cuidados a ter (comportamentos, atitudes, normas de segurança, 

disciplina, etc.), não se observando dispersão dos alunos;  

2º Parâmetro – Mobilização dos Alunos para as Atividades: o estagiário intervém 

sistematicamente, correta, e estrategicamente com os alunos (individual, grupo 

ou turma), solicitando a superação das suas capacidades na realização das 

tarefas incentivando-os, assim, a participar ativamente nas atividades propostas;  

3º Parâmetro – Organização, Controlo e Segurança das Atividades: o estagiário 

organiza a atividade no espaço de aula de tal modo que lhe permite o 

cumprimento dos objetivos da aula e a deteção e prevenção de situações de 
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risco, posicionando-se e circulando no espaço de aula, intervindo 

sistematicamente na execução das tarefas pelos alunos, ajudando-os e 

eliminando assim fatores perturbadores de eficácia da aula.  

4º Parâmetro – Gestão dos Recursos: o estagiário faz a gestão do tempo de aula 

(períodos de instrução/demonstração, de organização e de transição) de 

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

adaptando-se oportunamente aos seus imprevistos tendo em vista a 

maximização do Tempo Potencial de Empenhamento Motor;  

5º Parâmetro – Instrução/Introdução das Atividades: o estagiário explica e/ou 

demonstra clara e oportunamente a atividade/exercício, recorrendo, quando 

necessário, a alguns alunos e/ou a auxiliares de ensino, para o apoiar na 

transmissão da matéria, com eficácia e economia de tempo;  

6º Parâmetro – Regulação das Atividades: o estagiário intervém sistemática e 

eficazmente na ação dos seus alunos, corrigindo (feedback), estimulando 

(incentivo) e estruturando o seu comportamento (disciplina/conduta 

apropriada/socio-afetividade) a fim de os orientar na correta execução dos 

exercícios e no adequado comportamento, mantendo elevados os níveis de 

motivação e empenho dos alunos;  

7º Parâmetro – Linguagem Utilizada: o professor utiliza uma linguagem clara e 

acessível à compreensão do seu significado pelos alunos utilizando termos 

técnicos oportuna e adequadamente.  

8º Parâmetro – Sequência da Aula: a aula apresenta uma estrutura coordenada, 

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

estão adequadas às capacidades dos alunos;  

9º Parâmetro – Conclusão da Aula: o professor conclui a aula de modo sereno e 

tranquilo, realizando um balanço da atividade (dando feedback aos alunos) e 

despertando os alunos para as etapas seguintes da Unidade Didática (extensão 

dos conteúdos – aulas seguintes);  

10º Parâmetro – Concordância com o Plano/Adaptabilidade da Aula: a aula 

decorre genericamente de acordo com o plano de aula e/ou perante situações 
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imprevistas, o professor revela capacidade para se adaptar, integrando-se ou 

não no plano previsto, sem, contudo, perder de vista os objetivos definidos e o 

essencial da aula.  

 A sua intervenção nas primeiras aulas foi perceber a melhor forma como 

lidar com os alunos, como deveria ser a sua intervenção perante eles durante 

todo o ano letivo. Por conseguinte, percebeu que estava perante alunos 

bastantes trabalhadores e respeitadores, o que permitiu dar-lhes bastante 

liberdade, pois eles percebiam que essa liberdade que lhes era dada era igual a 

responsabilidade, o que contribui para um excelente funcionamento da aula.  A 

falta de experiência prática num contexto escolar é uma problemática na 

formação do professor de Educação Física, pois tudo é diferente quando se está 

perante uma turma numa escola, pois retira-nos da nossa zona de conforto 

(Universidade) e coloca-nos perante alunos de diferentes idades, diferentes 

mentalidades e diferentes culturas. No entanto, essas mesmas adversidades 

contribuíram para a sua evolução de forma sólida e sustentada enquanto 

professor.  

3.4.1) Técnicas de Intervenção Pedagógica 

As Técnicas de Intervenção Pedagógica prendem-se com um vasto 

número de destrezas que o professor deve dominar e desenrolam-se em quatro 

dimensões: Instrução, Gestão, Disciplina e Clima. Aranha (2004) vai mais longe, 

as destrezas que compõem estas dimensões interrelacionam-se, não devendo, 

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

que quando corretamente dominado permite ao professor a prática de um ensino 

mais eficaz. 

 No início do ano letivo, as instruções eram mais extensas, muito devido 

ao facto da inexperiência que tinha e também de querer explicar tudo ao 

pormenor quando muitas das vezes não era necessário. No entanto, essas 

tornaram-se mais curtas porque os alunos iam compreendendo o seu método de 

trabalho, reduzindo dessa forma o seu tempo de intervenção. 

  Dessa forma, em todas as suas aulas os alunos tinham bastante tempo 

de prática, pois reduziu-se o tempo de instrução e consequentemente aumentou 
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o tempo de prática. Isso só foi possível devido as feedbacks que dava aos seus 

alunos individualmente, ou em grande grupo quando estritamente necessário.  

 Em relação ao material utilizado, a instrução foi feita logo no início do ano 

letivo, e os alunos perceberam imediatamente como deveriam atuar. Porém, 

quando mudava de Unidade Didática o material e a forma de o manipular sofria 

algumas alterações sendo as mesmas comunicadas aos alunos. 

Uma das suas grandes preocupações foi o feedback, pois é algo que dá 

bastante importância, visto que, é uma forma de contribuir muito para o empenho 

e motivação do aluno na prática desportiva. Utilizou como recurso os reforços 

positivos, para o desenvolvimento técnico dos alunos.  A sua circulação durante 

as aulas foi sempre em redor do espaço onde os alunos estavam em prática, 

assim permitia-lhe intervir sempre que necessário e nunca estava de costas para 

o restante grupo e assim obtinha um controlo de todos os alunos. 

  “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 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)  

Desde o início do ano letivo, a sua estratégia foi sempre a mesma em 

relação à marcação das presenças, ou seja, os alunos o que iam chegando 

marcavam a sua presença e enquanto aguardava pelos restantes alunos falava 

com eles, o que proporcionava um bom ambiente entre o aluno e o professor. 

Ainda durante esse tempo, os alunos auxiliavam-no no transporte do material 

quando não o conseguia fazer sozinho. Nunca teve qualquer problema com esse 

método, aliás, sempre foi muito eficaz. 

A liberdade que ele concedera aos alunos refletia-se na formação dos 

grupos quando necessário. 
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A forma que utilizou para mobilizar rapidamente os alunos para uma 

determinada tarefa ou então, para os chamar até si, foi sempre o som do apito e 

os alunos viam como uma regra e assim evitava perder tempo útil de aula.  

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

acompanhada de reforço e, nessa questão, utiliza bastante o reforço positivo 

como forma de os recompensar pelas boas execuções e de forma a motiva-los 

a fazer mais e melhor.  

Sempre promoveu os bons hábitos de organização e de gestão dentro da 

aula, elogiava e em algumas vezes compensava mesmo os alunos que tinham 

comportamentos recomendados e desejados. Nos casos em que os alunos não 

cumpriam as regras, como por exemplo, falta de pontualidade, chamava-os à 

atenção mas não os excluía da aula, antes pelo contrário, dialogava com eles e 

se durante o decorrer da aula mostrassem comportamentos e atitudes positivas, 

no final da aula ponderava retirar a falta de atraso.  A melhor forma de os manter 

focados e motivados é tendo práticas como essa e não através de castigos, 

promovendo boas atitudes e a inclusão de todos. Com essa turma resultou na 

perfeição, pois os alunos compreenderam quais a intenções pedagógicas do 

professor que só estava a pensar no bem estar dos alunos.  

O professor deve-se centrar naquilo que é mais relevante, evitando dessa 

forma interromper a aula, o menor número de vezes possível e assim aumentar 

o tempo útil de aula. Durante as aulas, quando sentia que os alunos estavam 

motivados com determinado exercício, concedia-lhes mais tempo de prática e à 

quarta-feira os alunos aproveitam ainda mais uma vez que tinham a possibilidade 

de ficarem até mais tarde.  

As atividades de ensino que planeou durante o ano letivo, mantiveram 

todos os alunos a trabalhar ao mesmo tempo. No entanto, quando não era 

possível acontecer por diversos fatores, todos os alunos tinham as mesmas 

oportunidades de aprender no mesmo contexto e no mesmo tempo de prática. 

Porém quando a condicionante era o espaço, claramente um grupo ficava de 

fora, trocando sempre com o grupo que obteve menos resultados, criando uma 

competição saudável entre eles e assim a motivação aumentava. 
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Os exercícios planeados e organizados na aula foram sempre de encontro 

ao objetivo específico da mesma, no entanto, por vezes o nível de dificuldade 

não foi o mais adequado, umas vezes de maior dificuldade, outras vezes de 

menor dificuldade. Resolveu esse problema em tempo de aula, introduzindo ou 

retirando alguma progressão pedagógica. O feedback que ia recebendo por 

parte dos alunos, foi fundamental para essa evolução, porque uma coisa é aquilo 

que o professor vê outra coisa é aquilo que os alunos sentem quando estão a 

realizar um determinado exercício. 

“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 comportamentos e destrezas 

técnicas de ensino que fazem parte do repertório do professor para 

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

Uma das maiores problemáticas de qualquer professor é a forma com 

deve lidar com os comportamentos inadequados dos alunos. A incerteza 

apodera-se do professor quanto ao método que deve escolher e utilizar nessas 

situações concretas, sendo sempre algo difícil a decidir. Durante o ano letivo, 

felizmente não teve de lidar com nenhuma dessas situações, porque houve uma 

interação muito grande entre o professor e os alunos, pois para além de o verem 

como um jovem professor viam-no também como um amigo para todas as 

ocasiões. 

“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)  

Desde o princípio, a relação humana entre aluno e professor foi bastante 

positiva, e à medida que decorriam as aulas essa relação foi sempre crescendo, 
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não só no contexto de aula, mas também noutros contextos. Por vezes, este tipo 

de ligação, pode levar os alunos a excederem-se no tipo de comportamentos 

quer dentro quer fora da aula, no entanto, isso nunca aconteceu e nunca teve a 

necessidade de chamar a atenção, pois os limites foram bem definidos desde o 

início.  

Umas das suas preocupações foi aproveitar o tempo em que podia 

conviver com eles (intervalo), para perceber quais as suas preocupações, 

dúvidas, motivações ou problemas, de forma a poder ajudar e intervir para que 

eles tivessem repercussões positivas durante a aula. 

 

 

 

3.4.2) Variáveis Gerais de Eficácia Pedagógica 

A eficácia pedagógica é, ou deve ser, o objetivo de todos os professores 

ao longo de toda a sua carreira. Segundo Carreiro da Costa (1991) citado por 

Aranha (2004), quando se faz referência à eficácia pedagógica, alude-se ao perfil 

do professor ideal, ou seja, aquele que pratica um ensino eficaz e, por 

conseguinte, conduz os seus alunos ao sucesso das aprendizagens.  

Em todos os planos de aula que realizou, umas das suas preocupações 

foi a prestação do aluno em cada aula, de forma a preparar a aula seguinte que 

permitisse ao aluno progredir e não estagnar ou regredir, proporcionando um 

contexto desafiante e motivador.  

O feedback, mais propriamente o reforço positivo, foi uma das 

características, associada aos professores “mais eficazes”, que mais utilizou ao 

longo do ano. Tornava-o mais eficaz, porque conseguia motivar mais os alunos, 

ou seja, os alunos motivados trabalham mais e alunos que trabalham mais tem 

a tendência a ter uma melhor performance e consequentemente obter melhores 

resultados.  

Como já foi referido anteriormente, o clima positivo revela-se bastante 

importante para a criação de um contexto favorável à aprendizagem, o reforço 
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positivo e relação humana e calorosa professor/aluno são fatores que 

contribuem para esse contexto.   

A maximização do tempo útil da aula é também um fator importante para 

a eficácia do professor, por isso, adotou desde o início do ano letivo um sistema 

de organização do material, um sistema de chamada, um sistema de 

aquecimento e um sistema de instrução inicial e final. No início da aula, fez uma 

junção entre os sistemas de organização do material e o sistema de chamada, 

antes da aula preparava o material necessário organizando o espaço para os 

primeiros exercícios. À medida que os alunos iam chegando marcavam a sua 

presença e sentavam-se a frente do professor à espera que os restantes colegas 

chegassem. Passado o tempo tolerância que era permitido e estava no 

regulamento da escola, começava de imediato o aquecimento, os alunos que 

chegassem posteriormente, falava com eles e fazia um acordo prévio com os 

mesmos, se não importunassem a aula e mostrassem empenho e desejo de 

aprender no final da aula ponderaria tirar a falta de atraso. 

 Em relação ao sistema de aquecimento, desde a primeira aula, em 

reunião com o PC, adotou uma formação específica para esse efeito, no primeiro 

período, o aquecimento era corrida continua durante oito minutos; no segundo 

período, era condição física e no último período foi na base de jogos lúdicos. No 

final de cada aula, os próprios alunos voluntariavam-se para proceder à 

arrumação do respetivo material. 

 Para ser um professor eficaz não basta aplicar ou adotar uma ou duas 

características dos professores “mais eficazes”, segundo (Aranha, 2004) é 

preciso interrelacionar todos, aplicando os mais adequados de acordo com as 

necessidades e objetivos em causa, podendo variar de aluno para aluno, de 

situação para situação e de contexto para contexto. Não basta, para o efeito, 

somar as suas partes. Um professor até pode estar a adotar algumas 

características do professor “mais eficaz”, no entanto, se elas não tiverem 

interrelacionadas como um todo, o professor passa a ser o “menos eficaz”.  

Todas as suas estratégias foram sendo aperfeiçoadas à medida que ia 

conhecendo melhor a dinâmica do processo ensino-aprendizagem, à medida 
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que conhecia melhor o perfil de cada aluno, à medida das reflexões de cada aula 

e das reuniões com o PC. 

 

3.5) Estilos de ensino 

Durante este ano letivo, utilizou mais frequentemente 3 estilos de ensino: 

o de Autoavaliação, o Inclusivo e o da Descoberta Guiada (Convergente). No 

estilo de Autoavaliação, o aluno assume para ele próprio a avaliação do seu 

desempenho – utilização da auto perceção e auto feedback. (Aranha, 2005). No 

geral, o seu ensino baseou-se bastante neste estilo, que o define como liberdade 

igual a responsabilidade. O próprio aluno é que tinha que ter consciência do seu 

próprio nível de prestação, quer a nível motor que a nível comportamental, tinha 

que existir uma auto perceção. Não seria necessário o professor dar tantos 

feedbacks porque o aluno era mais independente. No 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 organizados em grupo 

ou em pares, eram propostos vários níveis de execução onde cada aluno definia 

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

para o nível seguinte de dificuldade. Para isto também ser possível, circulava 

bastante em redor da turma, dando bastantes feedbacks, promovendo também 

altos níveis de aspiração. 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. (Aranha, 2004). 

Utilizou bastante esse estilo principalmente na instrução inicial e final da aula, 

onde fazia diversas questões aos alunos e eles davam-lhe algumas respostas e, 

por vezes, o alunos até discutiam entre si a resposta. Desta forma, promovia o 

entusiasmo dos alunos para a descoberta da resposta correta.   
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3.6) 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.  

Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica “Permite identificar as competências dos alunos no 

início de uma fase de trabalho e colocar o aluno num grupo ou nível de 

aprendizagem ajustado às suas capacidades. Ou seja, é preciso fazer aprender 

e quem tem dificuldades tem o direito de ser apoiado, procurando as soluções 

mais adequadas depois de identificadas as suas dificuldades.” (Gonçalves et al, 

2010). Aranha (2004) afirma que é através desta primeira avaliação que o 

professor define os objetivos, estratégias e metodologias para iniciar o processo 

de ensino-aprendizagem. Consolidando a informação anterior, Rosado e Colaço 

(2002) suportam que esta avaliação realiza-se, 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.  
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As avaliações diagnósticas foram realizadas na primeira aula de cada 

unidade didática. No entanto, na última modalidade tal procedimento não existiu. 

Na UD de ginástica acrobática não se realizou a AD, pois os alunos nunca tinham 

estado em contacto com essa modalidade, pelo que iria ser introduzida pela 

primeira vez.  

  Avaliação Formativa 

Segundo Ribeiro e Ribeiro (1990) afirmam que a avaliação formativa deve 

acompanhar sempre todo o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

permite identificar as aprendizagens bem-sucedidas e as que provocam 

dificuldades, para que essas possam ser ultrapassadas e os alunos sejam 

levados à proficiência e ao desempenho. É neste momento de avaliação que o 

professor deve dar a conhecer o caminho ao aluno, interpretando os seus 

desempenhos, fazendo-o perceber o que está a fazer corretamente e 

erradamente (Gonçalves et al., 2010). Segundo Aranha (2004, cit. por Gonçalves 

et al., 2010), a AF deve aplicar-se em todos os momentos, aulas. 

Complementando a informação anterior, Rosado e Colaço (2002) consideram 

que os alunos devem ser avaliados ao longo das aulas, à medida que fazem os 

exercícios, sem “pressão”.  

A avaliação formativa é, portanto, uma avaliação contínua. Este tipo de 

avaliação permite ao professor visualizar os alunos na execução das diferentes 

tarefas, as suas atitudes em contexto de aula e a cooperação dos alunos dentro 

dos grupos de trabalho. A avaliação formativa possibilita ao professor uma visão 

diferente dos alunos, transmitindo-lhe informações que não seriam possíveis em 

momentos de avaliação sumativa. “Na escola, é necessário valorizar a dimensão 

formativa da avaliação. Os professores não ensinam para avaliar, mas avaliam 

para ensinar melhor e garantir a qualidade das aprendizagens. A avaliação é um 

meio, não um fim” (Estanqueiro, 2010).  

A AF foi importante na sua eficácia enquanto professor. Foi através da 

visualização dos alunos e da posterior reflexão que identificou o 

desenvolvimento dos alunos, ajudando-o a encontrar o momento certo para a 

introdução dos novos conteúdos. Se as dificuldades fossem visíveis, a UD era 

ajustada e determinado elemento seria exercitado por mais tempo, atrasando a 
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entrada de um novo conteúdo. Se, por outro lado, as facilidades fossem notórias, 

um novo conteúdo era introduzido. A avaliação formativa permitiu-lhe, também, 

recolher informações que o auxiliaram na avaliação sumativa, facilitando-lhe o 

processo de avaliação de alunos que, por lesão ou doença, não puderam estar 

presentes na avaliação sumativa. 

Por fim, o processo de avaliação formativa não se restringe apenas às 

habilidades motoras. A cultura desportiva, o domínio psicossocial e as 

capacidades coordenativas e condicionais foram, igualmente, fatores integrantes 

deste tipo de avaliação.  

Avaliação sumativa  

Segundo Gonçalves et al. (2010), a AS surge como um juízo globalizante 

sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, das competências, das 

capacidades e das atitudes dos alunos e possui um carácter pontual de vertente 

classificativa. Aranha (2004, cit. por Gonçalves et al., 2010) defende que a AS 

possibilita a comparação dos resultados da AD com a sua prestação no fim da 

unidade. Rink (2014) consolida esta informação ao afirmar que a AS acontece 

no fim da unidade de instrução ou no fim do ano letivo e mostra se os objetivos 

traçados foram atingidos.  

Como já foi referido, a AF contribuiu para que a AS não fosse o único 

momento de avaliação. No entanto, para os alunos, seria no dia da avaliação 

propriamente dita que as suas notas iriam ficar definidas. Percebeu que havia 

um momento de tensão em torno da avaliação sumativa e procurou quebrar 

completamente este nervosismo, para que os alunos desfrutassem da aula, 

numa perspetiva de continuar com a aprendizagem.  

Os instrumentos utilizados na avaliação sumativa foram os utilizados na 

avaliação diagnóstica. As notas eram atribuídas de 0 a 3, e, mais tarde, eram 

convertidas para a nota final de 0 a 20. Utilizei este método com o objetivo de 

simplificar o processo, pois achei que era mais fácil fazê-lo havendo um menor 

número de valores numéricos a atribuir.  

A avaliação sumativa é, assim, pontual e classificativa. Não há controlo do 

processo de ensino-aprendizagem, verificando-se, apenas, se houve sucesso ou 



31 
 

insucesso escolar. “A avaliação sumativa fornece um resumo da informação 

disponível, precede a um balanço de resultados no final de um segmento extenso 

de ensino” (Rosado e Colaço, 2002).  

Autoavaliação 

 Os alunos do 10ºB realizavam a sua autoavaliação através do 

preenchimento de uma ficha, elaborada pelo GEF. A ficha foi preenchida em três 

momentos diferentes ao longo do ano, uma vez que continha os três períodos 

característicos de cada ano letivo. Em cada período, os alunos tinham que 

completar uma grelha, dividida nos três domínios (cognitivo, psicomotor e socio 

afetivo), com as suas respetivas percentagens. No final de cada período, os 

alunos tinham, assim, conhecimento das suas autoavaliações transatas, 

podendo refletir acerca da sua “posição” na disciplina de EF. Se apontarmos 

para metodologias ativas, com a participação dos alunos na construção do seu 

próprio processo de formação, estes devem ser chamados a participar 

ativamente na sua avaliação. 

 

3.7 Observação 

Sarmento (2004) afirma que a observação é um instrumento integrado na 

eficácia do processo pedagógico e humano e a sua prática demonstra a 

continuidade da aprendizagem como parte integrante do processo de 

desenvolvimento, constituindo-se como um meio para os profissionais atuarem 

criticamente sobre os comportamentos. “Em todos os sistemas de Formação de 

Professores, mesmo nos mais tradicionais, a observação tem sido uma 

estratégia privilegiada, na medida em que se lhe atribui um papel fundamental 

no processo de modificação do comportamento e de atitude do professor em 

formação” (Martins, 2001). As normas do EP colocam a observação como uma 

das tarefas obrigatórias do EE, realçando a sua importância para o professor. 

Antes do início das aulas, em reunião com a PC, concordou-se que cada 

EE deveria assistir às aulas do o colega do núcleo de estágio, bem como do 

professor cooperante, ao longo do EP. A sua atenção estava na aula em geral, 

com o objetivo de analisar todos os acontecimentos relevantes, com vista a uma 
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reflexão no final das aulas não esquecendo o preenchimento das fichas de 

observação (anexo 3). 

Afirma mesmo que as diferentes observações realizadas ao longo do EP 

contribuíram bastante para o seu desenvolvimento profissional. Essas 

permitiram-lhe refletir acerca de aspetos importantes relacionados com o 

processo de ensino-aprendizagem, reformulando a sua ação enquanto 

professor. A par disto sentiu que também foi um grande auxílio para o colega de 

estágio ajudando-o a evoluir como professor. 
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4) Ação de Informação  

No âmbito deste Estágio Pedagógico Supervisionado, não tinham a tarefa 

de realizar uma Ação de Informação direcionada para uma população-alvo 

específica, contudo decidiram utilizar o trabalho da disciplina de educação e 

promoção da saúde para a fazer. A ação de informação realizada foi sobre o 

“Sedentarismo na Adolescência”. Essa foi elaborada professores estagiários, do 

Núcleo de Estágio. Essa ação, como já referiu anteriormente, teve como base 

um trabalho (anexo 4) 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. 

Essa foi sempre uma temática que lhe interessou bastante, e em conversa 

com o colega do núcleo decidiram realizar uma ação para os alunos que lhes 

permitisse conhecer um pouco sobre essa realidade confrontando-os com os 

seus próprios dados. 

 Esse trabalho teve como base um questionário realizado às duas turmas 

em que os EE lecionaram (10ºB e 10ºC). Esse 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 isso, realizaram uma extensa 

pesquisa sobre o tema e analisaram os dados dos inquéritos recolhidos. 

Posteriormente, elaboraram 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. Essa apresentação foi feita aos alunos das duas 

turmas envolvidas nos questionários como à turma do 2º ano de MEEFEBS da 

UTAD. 

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

chocados com as causas e consequências do sedentarismo e com os seus 

próprios resultados. Esse tema parecia que passava despercebido aos olhos dos 

alunos, contudo após esta sensibilização alguns mostraram-se muito 

sensibilizados e mesmo preocupados.   
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Após a apresentação da ação de informação, reuniram-se como o 

Professor Cooperante. Definiram que foi um balanço muito positivo porque teve 

um grande impacto nas mentalidades dos alunos, poderia ser o início de uma 

mudança, ás vezes é preciso ver situações reais e concretas para dar o primeiro 

passo para a mudança, ou seja, um estilo de vida saudável. 
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5) Atividades Escolares 

5.1) 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, realizou tarefas de 

mesa, arbitragem de jogo e esclarecimento de muitas das regras aos alunos que 

não tinham tanta experiência. 

5.2) 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  

orientador de estágio, este ano com a colaboração dos professores estagiários. 

 Nesta atividade, realizaram 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). 
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 Ao longo desta atividade preparou o ginásio para toda a atividade, fazia a 

chamada das equipas, arbitrava jogos e auxiliava os alunos que estavam na 

mesa. 

 Esta atividade foi um pleno sucesso apurando as equipas para o regional 

da street basket, tendo contado com cerca de 116 alunos. 

5.3) 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 realizou a chamada dos alunos para a linha de 

partida e ficava numa das zonas do percurso para ver se os alunos não cortavam 

caminho. 

5.4) 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. 
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 Nesta atividade desempenharam a função de juízes, dando as partidas, 

cronometrando tempos e verificando o comprimento que os alunos saltavam. 

5.5) 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 realizou a arbitragem de jogos e auxiliei na mesa de 

jogo. 

5.6) Torneio 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 realizou a arbitragem dos jogos e auxiliava os alunos 

que estavam na mesa. 

 

5.7) Desporto Escolar 

Marques (2011) afirma que o Desporto Escolar (DE) é um processo 

educativo fundamental no contexto escolar, que promove o desenvolvimento das 

competências sociais e relacionais. Sousa e Magalhães (2006) referem que o 

DE é “… o único serviço do Ministério da Educação que desenvolve atividades 
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pedagógicas num domínio educativo predominantemente relacionado com a 

motricidade humana e que organiza atividade interescolar com um caracter 

sistemático”. Para muitos alunos, é a única forma de experimentar o desporto na 

sua essência, juntando a grande facilidade do acesso ser gratuito. 

A ESL possuía diferentes modalidades de Desporto Escolar, sendo elas 

o ténis, a natação, o voleibol, ténis de mesa, andebol e patinagem. Ao longo do 

EP acompanhou o DE na modalidade de patinagem. Não existia um limite de 

idade, os alunos tinham idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos. Estavam 

inscritos não só os alunos da ESL, mas também alunos do Escola básica de Vila 

Cova da Lixa . Existiam três períodos diferentes: quarta-feira das  14:00 ás 15:00 

e 17h00 às 18h30;  e aos sábado das 9h às 12h quando havia encontros. O NE 

participou em todas as aulas do horário e nas competições ao sábado de manhã. 

A patinagem era uma das modalidades em que não tinha bases nem se 

sentia à vontade para lecionar as aulas, contudo foi aprendendo com o professor 

e acabou por assimilar rápido as bases. 

 O PC tinha um grande interesse pelo DE, adorava os alunos e 

aproveitava todos os momentos para os treinar quando as competições se 

aproximavam. Ao longo dos treinos ganhou confiança com os alunos e, com o 

seu colega de estágio, criaram uma bonita relação com todos eles. 

As competições realizaram-se ao sábado de manhã. Existiram alunos que 

participaram nas competições regionais e nas competições nacionais, o que é 

muito positivo, havendo um bom nível. Um dos momentos mais complicados que 

viveu no DE foi a lesão de um participante no último treino antes do primeiro 

encontro, sendo este campeão nacional do ano transato e em que todos 

depositávamos confiança para ganhar novamente este ano. O que mais o tocou 

foi a união de todos com este colega o que mostrou o grande grupo que estava 

inserido. 

Por fim, sendo uma modalidade em que não tinha qualquer base, acabou 

por sair dali com muitas bases e a gostar muito da mesma.  

 



39 
 

Reflexão Crítica Final 

E chegou a altura de escrever o último tópico, o tópico que para ele 

representa o final do seu longo percurso. É tempo de fazer uma retrospetiva, é 

tempo de refletir sobre a sua árdua caminhada, é tempo de fazer o balanço de 

tudo o que viveu, tanto a nível pessoal como a nível profissional.   

Este EP foi a fase final do seu percurso académico enquanto futuro 

professor de EF, e para ele o mais importante de todos. É o momento onde 

colocou tudo em prática, desde o conhecimento que adquiriu durante toda a sua 

vida, tanto no desporto, como nos estudos académicos, licenciatura e mestrado. 

Foi um longo percurso, uma caminhada de 5 anos consecutivos. É inexplicável 

dizer ou transmitir tudo aquilo que viveu e aprendeu no seu percurso académico, 

no entanto, este último ano foi para ele o mais exaustivo, mas ao mesmo tempo 

o mais produtivo de todos, pelo facto de ter vivido uma parte do seu sonho.  

Ainda recorda, já com alguma nostalgia de como tudo começou… 

 Neste ano de EP, perspetivou uma caminhada dura, pois iria assumir pela 

primeira vez o papel de professor, o de professor estagiário. Lidar com uma 

turma que não conhecia não seria tarefa fácil. O professor cooperante seria uma 

peça fundamental quer para o bem quer para o mal e o seu grupo de estágio iria, 

certamente, fazer a diferença. As suas espectativas eram muitas, assim como 

as suas incertezas, os seus receios. Vivia um misto de emoções, mas isso não 

o impediu que caminhasse sempre em frente. Hoje, faz um balanço positivo, 

apesar de ter vivido algumas frustrações, mas as conquistas que alcançou quer 

pessoalmente quer profissionalmente ultrapassaram todos os dissabores. Hoje, 

afirma que nem tudo foi fácil, mas tudo valeu a pena e tornava a viver tudo outra 

vez da mesma forma, pois só assim conseguiu vencer e ultrapassar as suas 

dificuldades, enfrentar barreiras e alcançar todos os objetivos que delineou. 

Quando entrou pela primeira vez na escola e conheceu a turma com a 

qual iria trabalhar, foi como “calçar pela primeira vez os sapatos do professor”, 

esse impacto marcou-o muito, foi mesmo um choque com a realidade e pensou: 

“Será que isto está mesmo a acontecer?  Será que serei capaz?”.  Por 

momentos, perdeu-se nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas 
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emoções, pois aí teve a plena consciência de onde se encontrava e que era o 

início de tudo… Se por um lado estava feliz por estar a fazer aquilo que sempre 

sonhara, por outro sentia alguma nostalgia por estar perto de concluir o seu 

percurso e a meta apresentava-se cada vez mais próxima – ser professor. Ser 

professor permitiu-lhe vivenciar experiências únicas, fê-lo enriquecer a todos os 

níveis, fê-lo sentir útil no processo de ensino e aprendizagem da turma que 

lecionou. 

Os seus alunos foram o seu grande desafio e o seu desafio permanente 

e ao mesmo tempo o seu porto de abrigo. Foram, sem dúvida, a sua maior 

dádiva, talvez por serem os seus primeiros, atreve-se a afirmar que são os seus 

pupilos. Apreciou todos os momentos que viveu com eles, de conhecê-los 

individualmente e em grande grupo. Realça que sempre foram perspicazes, 

interessados e muito sinceros. Reviu-se em muito deles, ou seja, permitiram-lhe 

recuar no tempo, quando tinha a mesma idade, e voltar de novo aos seus sonhos 

de adolescente e recordar de como gostaria que fosse o seu professor de 

Educação Física. Foi uma troca mútua aquela que viveu com todos eles, tentou 

ensinar-lhes o (pouco) que sabia e aprendeu muito com eles. Aprendeu a ser 

professor. E que bem que lhe soube! 

Sem dúvida, que para ele foi um percurso muito exigente, uma vez que 

todas as expectativas eram bastante altas em relação ao estágio, mas que foram 

correspondidas e, em certos aspetos, superadas. Afirma mesmo, que a escola 

onde teve a oportunidade de trabalhar, não poderia ter sido melhor. Uma escola 

incrível onde todos os colaboradores se respeitam mutuamente, onde as 

instalações são ótimas o que facilitou muito o seu trabalho.  Agradece ao seu 

PC, pois foi um exemplo, muito atento e cuidadoso com os alunos estagiários. 

Agradece também ao grupo de estágio, designadamente ao Paulo Reis, visto 

que foi o seu grande suporte e com ele alcançou melhores resultados e consegui 

ser melhor. O apoio dele foi imprescindível. E, de facto, será para todo o sempre 

o seu camarada dessa magnífica e exigente “aventura”. 

Fez uma construção ao longo do estágio, onde utilizou toda a formação 

que adquiriu nos anos anteriores, onde investiu e pesquisou, afim de fazer 

sempre mais e melhor e afim de enriquecer-se como professor. A seu ver, o 
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resultado foi bom. Está satisfeito com a sua prestação, mas quer voar muito mais 

alto, e vai lutar para que isso aconteça, continuando a investir sempre na sua 

formação.  De todas as vezes que saía da “sala de aula” trazia sempre uma 

certeza, que é para lá que quer voltar. Realça que fará todos os possíveis para 

tornar possível essa certeza. 

No seu baú das memórias, guarda com muito carinho todos os que 

fizeram parte do seu percurso, assim como a cor das paredes da escola onde 

lecionou, o cheirinho do pavilhão gimnodesportivo. Num lugar muito especial 

guarda os seus alunos, os melhores alunos que poderia ter tido. A eles, é-lhe 

eternamente grato.   

Hoje, acima de tudo, sente-se realizado, com a sensação de dever 

cumprido, e com uma grande certeza: é isto que pretende fazer e o que quer 

fazer. Foi a experiência mais enriquecedora que teve em toda a sua vida. Daqui 

para a frente só deseja uma coisa: ser o Professor Jorge! 
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Anexos  

 

Anexo I: 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 
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1.1 Quem é o teu Encarregado de Educação? 

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? 

__________________________________ 
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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? 

__________________________________________________ 

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? 

___________________________________________________________________ 
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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 _____ 

Qual/quais? 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

Em caso de resposta afirmativa: 

Federado:  Sim ____  Não ____ 

Quanto tempo? _______________________________ Clube? 

__________________________________________ 

5.2 Atualmente praticas algum desporto?  Sim _____  Não _____ 
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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?  

_____________________________________________________________________________

_ 

6.2 Exige tratamento regular? Sim _____  Não _____ 

6.3 Os teus pais têm algum problema de saúde? Sim ____ Não _____ 
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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  
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8. VIDA ESCOLAR 

8.1 É o primeiro ano que frequentas esta escola?   Sim _____ Não _____  

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 ____ 
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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 

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 
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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 

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 II: Plano de Aula 

Plano de Aula 

 

Unidade Didática: Basquetebol 

Professor: Jorge Moreira Ano: 10º Curso: Ciências e Tecnologias 

Aula nº105 e 106 Data: 02-05-2018 Hora: 15:30h às 17:00h 

Nº Alunos: 29 Instalação: Exterior P3 Tempo Horário: 90 minutos 

Tempo Útil: 70 minutos Material: Bolas de Basquetebol, Coletes, sinalizadores 

 

 

Objetivos Específicos  Conteúdos Função didática 

Domínio do Lançamento em 

apoio; 

Domínio jogo Formal 

Lançamento em apoio 

Jogo 5x5 

Transmissão/Assimilação 

 

 

Objetivo Operacional 1 

 Ação: Passe Picado 

Contexto: Grupal (3x3+1) 

Critérios de êxito: Segurar a bola junto ao peito com as duas mãos; Extensão completa dos 

membros superiores em direção ao alvo; rápida rotação dos pulsos para fora; 
 

Objetivo Operacional 2  

Ação: Lançamento em apoio 

Contexto: Grupal 6 

Critérios de êxito: - Avançar ligeiramente o apoio do lado da mão que lança; Manter o olhar 

dirigido para o cesto; Segurar a bola com as duas mãos, de modo a ficar por trás a mão que 

lança com os dedos afastados; Posicionar a mão de apoio de lado na bola; Executar o movimento 

de forma contínua. 

Objetivo Operacional 3 

Ação: Jogo Formal 

Contexto: Suação de jogo 5x5 

Critérios de êxito: - Avançar ligeiramente o apoio do lado da mão que lança; Manter o olhar 

dirigido para o cesto; Segurar a bola com as duas mãos, de modo a ficar por trás a mão que 

lança com os dedos afastados; Posicionar a mão de apoio de lado na bola; Executar o movimento 

de forma contínua. 
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Temp

o 
Sequência Estratégias Esquema 

 

 

3` 

 

 

 

 

Instrução/ 

Organização 

Informa os alunos sobre as regras 

que devem ter na aula para que 

não haja qualquer tipo de 

problemas. 

 Apresentação dos exercícios 

para a avaliação diagnóstica. 

 

 

 

 

 

 

10` 

 

 

 

 

Aquecimento  

Alunos distribuídos pelo espaço 

determinado pelo professor, onde 

estes se vão espalhar e jogar ao 

jogo da apanhada com algumas 

dificuldades, tais como, só 

podem fugir e apanhar a pé 

coxinho, depois com os pés 

juntos e por ultimo corrida 

normal. 

 

 

 
 

 

2` 

 

I/O 

Organização dos alunos na tarefa seguinte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

10` 

 

 

 

 

 

 

 

1ºObjetivo 

Operacional 

No espaço delimitado pelo 

professor os alunos realizam jogo 

3x3+1 Joker. Estes devem passar 

a bola entre si, através do passe 

picado, equipa com bola está 

sempre em superioridade 

facilitando a tarefa da equipa com 

bola. Se a equipa com bola perder 

bola a outra fica com 

superioridade, sendo que a equipa 

sem bola tem de impedir que a 

outra chegue aos 10 passes. 

 

Durante o exercício, o professor 

desloca-se por fora do grupo de 

trabalho e coloca-se de forma a 

poder vê-los a todos, dando 

feedbacks individuais e/ou à 

turma, corrigindo, caso assim se 

justifique. 

            
 
Critérios de êxito: Segurar a bola 
junto ao peito com as duas mãos; 
Extensão completa dos membros 
superiores em direção ao alvo; rápida 
rotação dos pulsos para fora; 

2` I/O Organização dos alunos na tarefa seguinte; 
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10` 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ºObjetivo 

Operacional 

O primeiro aluno da fila, portador 

da bola, realiza uma pequena 

distância em drible, antes de 

realizar o lançamento em apoio.  

Após o lançamento, agarra a bola, 

e entrega-a ao primeiro aluno da 

fila de onde saiu, deslocando-se 

de seguida para o fim desta, e 

assim sucessivamente. 

 

          
 

Critérios de êxito:  

2` I/O Organização dos alunos na tarefa seguinte; 

 

 

 

 

 

 

20` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ºObjetivo  

Operacional 

O exercício consiste em jogo 

reduzido 5x5. 

Em cada meio-campo do campo 

de basquetebol haverá 1 jogo. 

As equipas iniciam o jogo com a 

bola lançada ao ar. 

Cada cesto vale dois pontos. 

A equipa que defende, ao 

recuperar a bola só pode lançar 

ao cesto após sair da linha de três 

pontos.  
 

 
 

3’ 

 

Retorno à 

calma 

Nesta parte da aula, os alunos 

realizarão alongamentos dos 

principais grupos musculares 

solicitados durante a aula. 

 

 

 

 

2` 

 

 

 

Conclusão da 

Aula 

Alunos sentados à frente do 

professor, para diálogo, com os 

alunos sobre o objetivo 

específico da aula e as suas 

principais dificuldades na 

realização dos exercícios. O 

professor aborda o tema da aula 

seguinte. 
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Anexo III: Ficha de Observação 
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Observação Nº 3 e 4 

Prática Pedagógica Supervisionada (PPS) 

Data: 26/09/2017 Tempo da Aula: 90min 

Local: Exterior Pavilhão Turma: 10ºC 

UD: Atletismo Alunos: 31 

Observado: Paulo Reis Observador: Jorge Moreira 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A aplicar a cada parâmetro 

0 Pontos Não executa 

 

1 Ponto 

Executa de modo 

genérico/inconsistente/inoportunamente/inconsciente/com 

perda de tempo/insegurança 

 

2 Pontos 

Executa adequadamente com 

consistência/oportunidade/consciente/sem perda de 

tempo/seguro 

 

3 Pontos 

Executa de modo excelente/ sistemático/ 

consistente/oportuno/consciente sem perda de tempo/seguro 

Devido à especificidade desta tarefa, bem como à sua ponderação na classificação final do 

estagiário, nesta avaliação pode atribuir-se qualquer pontuação entre uma unidade e a outra, 

sempre que o estagiário se encontre numa fase de transição, ou seja, ultrapasse o ponto anterior 

mas não complete o seguinte.  

 

FICHA DE REGISTO 

Parâmetros Pontuação 

1º 3 

2º 2,6 

3º 2,9 

4º 2,7 

5º 2,7 

6º 2,5 

7º 2,8 

8º 2,7 

9º 2,9 

10º 3 

Total Pontos 27,9 

Nota Final da PPS  18,50 Valores 
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Anexo IV: Trabalho Sedentarismo 

 

2ºCICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICO E 

SECUNDÁRIO 

 

 

Sedentarismo na adolescência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: 

Sandra Fonseca 

Discentes:  

Jorge Moreira 

Paulo Reis 
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1) 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 nossa 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 

sedentarismos, 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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2) Estado da Arte 

2.1) 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 relacionado 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, 
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Haskell (2007) ratifica que existe uma associação entre o sedentarismo (inatividade 

física) e a prevalência de diferentes doenças, tais como: doença arterial coronariana, 

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). 

2.2) 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) 

2.3) 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 
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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 

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. 

 

2.4) Possíveis causas do sedentarismo 

 2.4.1) 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).  

 

2.4.2) 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.  
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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 

surgimentos de novos projetos inovadores e o estabelecimento de novas idéias 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 tornem-se cada dia mais inativos. 

 

2.5) 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; 
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 Envelhecimento precoce: uma vida sedentária piora a saúde da nossa pele, já que 

impede a sua correta oxigenação; 

 

 

2.6) 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 horas contínuas, 

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. 

 

3. 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. 
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4. 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.             

 

 

 

 

 

 

              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. 
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                 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 

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.) 
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                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 

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 
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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). 

 

 

 

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 pratica desta atividade física é de 61 minutos e 

realizado em média 3 vezes por semana. 
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               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. 
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    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.  

             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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5. 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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7. 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_________, 

Tipo de exercício:__________________, minutos por dia______, vezes por semana_________, 
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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, _________horas por semana 

Jogar no computador: _______minutos por dia_________ horas por semana 

Falando ao telemóvel:______minutos por dia________horas por semana 

 

 

 

 


