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RESUMO 

Título: Relatório de Estágio. Transporte Ativo para a escola e a sua relação com o IMC. Um 

estudo em adolescentes de uma Escola Secundária de Guimarães 

 

O presente relatório está enquadrado no 2º ciclo de estudos para a obtenção do grau de 

mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, da Universidade do 

Minho, referente ao ano letivo de 2013/2014. 

Este relatório é um documento individual que visa descrever e refletir sobre a minha 

participação enquanto Professor de Educação Física e apresentar as soluções encontradas para 

os problemas que surgiram e demonstrar a minha evolução enquanto docente. 

Desta forma começo por fazer um enquadramento pessoal, exibindo as minhas expetativas, 

e um enquadramento institucional referindo o contexto onde este estágio foi realizado. 

No que concerne à Realização da Prática Profissional, são caracterizadas, ao longo do 

relatório três grandes áreas que comtemplam todo este processo, previstas no Documento 

Orientador de Estágio Profissional. 

Comecei por abordar a organização e gestão do ensino e da aprendizagem onde foram 

abordadas as conceções de estágio, passando pelos planeamentos, pela parte da realização e por 

último a avaliação do processo de ensino. De seguida é referida a participação na escola e relação 

com a comunidade demonstrando que a participação em eventos para toda a comunidade 

educativa dinamizam a escola e são fonte de aprendizagem. 

Relativamente à formação e investigação educacional em Educação Física elaborei um 

estudo sobre o transporte ativo nas rotinas de vida dos jovens e se este está relacionado com o 

Índice de Massa Corporal (IMC). A amostra é composta por 151 alunos do 11º e 12º anos de 

escolaridade. Verificou-se que a maior parte da amostra utiliza deslocamento passivo para a escola 

(77,5%) e que o autocarro é o transporte mais utilizado por ambos os géneros. Existe uma maior 

tendência para o género masculino se deslocar de forma ativa, ao mesmo tempo que existem 

mais alunos com excesso de peso no deslocamento passivo no trajeto casa/escola. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Transporte Ativo, Índice de Massa Corporal (IMC). 
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ABSTRACT 

Title: Practicum report. Active transportation to school and its relationship with BMI. A 

study of adolescents in a Secondary School Guimarães 

 

This report is framed in the 2nd cycle of studies for obtaining the master's degree in 

teaching of physical education in the Basic and secondary Educations, University of Minho, 

referring to academic year 2013/2014. 

This report aims to describe and reflect on my practicum as a physical education teacher 

and present the solutions found to the problems to make me a more competent teacher. 

I started by making a personal background, displaying my expectations, and an institutional 

framework the context where this internship was performed. 

With regard to the implementation of the professional practice, are characterized along 

three major areas report that this whole process, as set out in Document Advisor of Traineeship. 

I started by addressing the organization and management of teaching and learning where 

they addressed the concessions, through the planning stage, the part of the Director and finally the 

evaluation of the teaching process. Then is referred to the participation in school and community 

relationship showing that participation in events for the entire educational community streamline 

school and are a source of learning. 

In relation to training and educational research in physical education elaborated a study 

on active transport in the lives of young people and routines if this is related to body mass index 

(BMI). The sample is composed of 151 students in the 11th and 12th years of schooling. It was 

found that most of the sample uses passive displacement to school (77.5%) and that the bus is the 

most widely used transport for both genders. There is a greater tendency for the males move 

actively, at the same time that there are more overweight students at offset liabilities on the path 

home/school. 

KEYWORDS: physical education, Active Transport, BMI. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação inicial de qualquer professor culmina aquando do seu estágio profissional. É 

este o momento em que assumimos a responsabilidade pela docência e somos confrontados com 

as exigências desta profissão, sempre mediados por pessoas experientes. Durante a formação 

inicial são adquiridos conhecimentos através da teoria e da prática que são essenciais para realizar 

as tarefas inerentes ao estágio profissional. 

O presente documento é denominado de “Relatório de Estágio Profissional” e está inserido 

no âmbito da disciplina de Prática de Ensino Supervisionada (PES), inserida no 2º ano de mestrado 

em Ensino de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário, da Universidade do Minho. 

Este é um documento pessoal e reflexivo da atividade desenvolvida ao longo do ano letivo 

e nele estão relatadas as expetativas iniciais, as dificuldades encontradas e as experiências vividas 

no contexto escolar onde se pretende que haja uma participação ativa por parte do estagiário. 

O estágio profissional foi desenvolvido numa Escola Secundária em Guimarães, 

supervisionado pela Professora Doutora Beatriz Pereira, pelo Orientador Dr. Filipe Guimarães e 

pelos colegas estagiários Rafael Leite e Helena Sampaio. 

Este foi um ano bastante importante na minha vida e no início da minha atividade 

profissional, pois tratou-se de um momento essencial da minha formação, onde me envolvi num 

contexto real de trabalho e pude aplicar os meus conhecimentos para responder às exigências do 

ensino. 

De acordo com as minhas expetativas iniciais e após quatro anos de formação na 

universidade na área de desporto, finalmente culminou todo este esforço que se veio a revelar 

bastante vantajoso e rico em aprendizagens. Durante o estágio consegui potencializar as minhas 

capacidades e transmitir o que me foi ensinado ao longo dos anos, diminuindo também algumas 

das dificuldades inicialmente encontradas. 

No que concerne ao processo ensino-aprendizagem, um dos aspetos que considero como 

fulcral foi a troca de ideias com o meu orientador e colegas de estágio nas reuniões semanais. 

Este foi um dos pontos ao qual dei uma grande importância por considerar a abertura ao diálogo 

como a base para uma aprendizagem sustentada e uma experiência e partilha de vivências num 

contexto de formação recíproca que me ajudou bastante na conceção e planeamento das aulas. 

No que diz respeito à conceção, e para melhor desenvolver o papel como docente, é 

fundamental conhecer o envolvimento do processo de ensino, nomeadamente os conteúdos 
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programáticos da disciplina e os programas nacionais para estar preparado para as exigências da 

escola. 

No que toca ao planeamento, este é o elo de ligação entre os programas das disciplinas 

e a sua realização prática. É uma importante tarefa onde o professor deve, de forma cuidada e 

pensada, criar as bases de sustentação e orientação da atividade docente. Nesta etapa estão 

comtemplados o Planeamento Anual, as Unidades Temáticas e os Planos de Aula. 

Para um melhor enriquecimento do professor, a fase de realização é também importante 

e foi nesta onde a minha evolução foi mais evidente, especialmente no controlo e na gestão das 

aulas. Mantive sempre os alunos motivados e proporcionei em todas as aulas um clima favorável 

à aprendizagem. 

Em relação à avaliação, esta vai incidir em três tipos de avaliação, ou seja, diagnóstica, 

formativa e sumativa. É um processo que exige muito do professor, nomeadamente da sua 

capacidade de análise, observação e de uma reflexão sistemática. 

No seguimento do desenvolvimento profissional, neste documento está inserido um estudo 

descritivo sobre a relação entre o IMC e o Transporte Ativo. Consideramos ser pertinente a escolha 

deste tema uma vez que muito se tem debatido acerca do mesmo e o transporte ativo para a 

escola é cada vez mais um fator de adoção de um estilo de vida saudável, ao mesmo tempo que 

permite uma atividade física diária próxima da recomendada. 

O presente relatório encontra-se organizado de acordo com o Documento Orientador de 

Estágio Profissional. Sendo assim, este documento envolve o Enquadramento Pessoal onde são 

descritas as expetativas pessoais ao longo da Prática de Ensino Supervisionada, o Enquadramento 

Institucional que engloba a caracterização do meio e da escola, o Enquadramento Pedagógico, 

onde consta a Área 1, 2 e 3. 

A Área 1 diz respeito à organização e gestão do ensino e da aprendizagem, onde descrevi 

a conceção do estágio, o planeamento, a realização e a avaliação. Na Área 2 foi abordada a 

participação na escola e relação com a comunidade, onde participei e dinamizei diversas 

atividades e criei laços com a comunidade educativa. 

A Área 3 diz respeito ao Enquadramento Científico e nele está inserido o trabalho científico 

de intervenção realizado com alunos da escola secundária, nomeadamente os objetivos, a 

metodologia, os resultados e a discussão. Por fim o relatório culmina com a conclusão e ainda 

com Anexos. 
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL 

 

“Podem esquecer o que você fez, podem esquecer o que você disse, mas eles nunca 

esquecerão como você os fez sentir.” 

(Carol Bucher) 

Neste capítulo pretendo descrever e abordar um pouco sobre as expetativas para este ano 

letivo. Desta forma, a frase acima citada reflete o meu desejo como futuro profissional, pois o meu 

ideal de um bom professor é aquele que se torna uma referência para os alunos. 

Desde muito novo que sou um apaixonado pelo desporto. Tive a oportunidade de ser atleta 

federado de futebol em todos os escalões de formação e praticar desporto de uma forma regular. 

A disciplina de Educação Física sempre foi a minha preferida tendo-se tornado ao longo 

dos anos um motivo de interesse e motivação, onde os professores foram os grandes 

impulsionadores nesta decisão. Desde esta altura começou a despertar em mim o interesse em 

aprofundar os conhecimentos nesta área e vislumbrar outros mundos, outras formas de pensar e 

de atuar na Educação Física. 

Consegui ingressar no Ensino Superior, no curso de Desporto, do Instituto Politécnico da 

Guarda. Após culminar os três anos do curso com sucesso decidi ingressar no Mestrado em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade do Minho, Instituto de 

Educação, com o intuito de me especializar na área que sempre tive interesse, Professor de 

Educação Física e assim continuar a minha formação. 

No 3º ano de licenciatura e no 1º ano de mestrado tive a oportunidade de pertencer à 

Escola de Futebol Geração Benfica de Famalicão como treinador ajunto de vários escalões o que 

se viria a tornar no primeiro contato com jovens atletas e na planificação e orientação de sessões 

de treino. 

Neste momento estou na etapa final deste longo caminho de aprendizagens e experiências 

vividas onde considero que este será com certeza um dos anos mais marcantes da minha vida e 

da minha formação enquanto pessoa e educador. Nesta perspetiva e encarando a vida futura, o 

trabalho foi realizado em conjunto, nomeadamente com o meu orientador e os meus colegas 

estagiários. 

Sempre tive ao longo dos anos, da minha formação, o interesse em aprender e aumentar 

o meu campo de saberes tentando sempre mediar estes saberes com os contextos práticos. Este 
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é um ponto importante e a base do conhecimento, de forma a dar a melhor resposta possível 

nesta fase da minha vida. 

É meu intuito corresponder a todas estas exigências e ser capaz de aplicar tudo aquilo 

que sei de uma forma eficaz, mantendo sempre uma atitude reflexiva e criativa para poder tomar 

as decisões mais apropriada. 
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3. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

 

Guimarães é uma cidade portuguesa situada no Distrito de Braga, região Norte, com uma 

população de 52 181 habitantes, sede de um município com 241,05 km² de área e 158 124 

habitantes (2011), subdividido em 69 Freguesias, onde a maioria da população reside na cidade 

e na sua periferia (INE, 2013). 

Guimarães é uma das mais importantes cidades históricas do país, sendo o seu centro 

histórico considerado Património Cultural da Humanidade, tornando-a definitivamente um dos 

maiores centros turísticos da região. Em 2012, Guimarães foi nomeada Capital Europeia da 

Cultura, fruto do dinamismo e empreendedorismo do seu património. Em 2013 foi a Capital 

Europeia do Desporto. 

Guimarães, em termos desportivos, conta com um Pavilhão Multiusos, Piscinas, Pista de 

Atletismo Gémeos Castro e ainda uma Pista de Cicloturismo que constitui a Cidade Desportiva de 

Guimarães. O exponente máximo do Desporto da cidade é o Vitória de Guimarães com várias 

modalidades, sendo a mais conhecida o futebol. 

 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Em 1864 a cidade de Guimarães viveu um dos períodos de desenvolvimento industrial na 

sua maioria artesanal e caseiro. Este desenvolvimento trouxe a necessidade de criar uma escola 

que pudesse albergar uma formação técnica capaz de suprir as necessidades evidenciadas na 

altura. Assim, volvidos 20 anos, a 3 de Dezembro de 1884 a escola entra em funções. 

Neste momento, a Escola pertence ao Agrupamento de Escolas constituída por 4 

estabelecimentos de ensino, sendo uma Pré-Escolar, uma EB1, uma EB2,3 e uma Escola 

Secundária.  

A escola, segundo a direção, possui turmas de cursos Cientifico-Humanístico, cursos 

Profissionais em diversas áreas e ainda cursos de Ensino Recorrente. No curso Cientifico-

Humanístico há 8 turmas de 10º ano, 11 de 11º e 7 turmas de 12º ano. Nos cursos Profissionais 

existem 4 turmas de 10º ano, 4 de 11º ano, 5 de 12º ano, o que perfaz um total de 286 alunos. 
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Em relação ao Ensino Recorrente existe apenas uma turma com o total de 20 alunos inscritos. 

Neste momento a escola possui o total de 1631 alunos a frequentar o ano letivo de 2013/2014. 

O corpo docente desta instituição é constituído por 147 docentes dos quais 13 são da 

disciplina de Educação Física. A este número podemos ainda acrescentar 9 professores 

estagiários. 

A Escola Secundária foi requalificada recentemente onde, no capítulo desportivo, conta 

com um polidesportivo coberto, um auditório (pode ser convertido numa sala de ginástica) e um 

recinto desportivo descoberto. Tendo em conta estes espaços, por vezes em cada bloco de aulas 

estão 5 turmas em atividade, sendo 3 delas no polidesportivo coberto que apresenta um espaço 

reduzido.  

Assim, para que possamos fazer um planeamento mais adequado das nossas práticas, 

existe um documento intitulado de “roulement” das instalações desportivas que nos permite 

organizar as aulas pelos diferentes espaços disponíveis. Este torna-se fulcral, pois as Unidades 

Temáticas (UT) têm de ser planeadas conforme o espaço que nos é destinado. Neste sentido, as 

aulas de atletismo ficaram destinadas para o exterior, as aulas de desportos coletivos no pavilhão 

e as de desportos individuais no auditório. 

 

3.3 - CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 

A turma que lecionei é de 11º ano, sendo constituída por 29 alunos, onde 19 são do 

género feminino e 10 do género masculino. A média de idades situa-se nos 15,97 anos, onde a 

idade mínima é 15 e a idade máxima 18 anos. 

Todos os alunos habitam no concelho de Guimarães, sendo Moreira de Cónegos e 

Creixomil as freguesias que acolhem mais alunos. O transporte mais utilizado no deslocamento 

casa/escola e escola/casa é o autocarro, apenas dois alunos se deslocam de forma ativa, neste 

caso a pé. 

A disciplina favorita dos alunos é Educação Física (41,38%), o que elevou as expetativas 

para este ano letivo. 

Quanto ao percurso desportivo, metade dos alunos (50%) já teve contacto com pelo menos 

uma modalidade desportiva para além das aulas de Educação Física, contudo apenas 6 alunos 

(26%) nunca praticaram nenhuma modalidade. 
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4. ÁREA 1 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

Nesta área do enquadramento pedagógico é fundamental construir um plano de 

intervenção, assente em objetivos pedagógicos, tendo sempre em consideração os saberes 

específicos do ensino da Educação Física (EF) no desenvolvimento educativo e formativo do aluno. 

Esta é uma área importante neste ano de prática pedagógica, onde vamos colocar em 

enfoque todos os conhecimentos adquiridos e vamos aprender e refletir sobre as nossas ações.  

Constitui um momento chave em todo o estágio pois nela estão relacionados a Conceção, 

o Planeamento, a Realização e ainda a Avaliação de todo este processo ensino/aprendizagem. 

Neste Enquadramento Pedagógico e prevendo a minha prática pedagógica, era importante 

seguir algumas normas que suportem o estágio, ou seja, a consulta de documentos da própria 

Escola e da Universidade do Minho (UM), sempre de acordo com as normas legislativas do 

Ministério da Educação. 

Após uma análise cuidada destes documentos senti-me preparado para dar início à minha 

prática pedagógica sempre de acordo com a realidade escolar e toda a sua envolvência. 

Para melhor compreensão de todo este processo, esta área está organizada em quatro 

pontos. 

 

4.1.1 – CONCEÇÃO 

 

Segundo Bento (2003, p.7), “todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto 

de partida na conceção e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino”. 

Tendo em conta o que é referido anteriormente, a conceção é a primeira tarefa do 

professor e está relacionada com os pressupostos fundamentais neste ano letivo que visa a 

formação dos alunos. Neste sentido, é fundamental, em primeiro lugar, ter um conhecimento 

aprofundado do Programa Nacional de Educação Física (PNEF) para o Ensino Secundário pois 

constitui um documento orientador da disciplina no processo ensino/aprendizagem. 

O PNEF (2001) é um documento bastante útil e flexível, uma vez que nos vai orientar e 

auxiliar no planeamento e na preparação das nossas aulas, tendo sempre em consideração as 

condições da escola e a característica dos alunos, para que os objetivos da atividade dos alunos 

correspondam aos objetivos do programa. 
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Como referi anteriormente, é um documento que atribui ao professor, que deve ter uma 

boa capacidade de análise, e mesmo às escolas, uma certa autonomia para a adoção de 

modalidades consoante a realidade de cada instituição. 

Em segundo lugar, é igualmente importante ter o conhecimento do Projeto Educativo da 

Escola, do Regulamento Interno e o meio onde a escola está inserida, bem como os objetivos e 

estratégias delineadas pelo departamento de EF com o intuito de perceber as suas linhas 

orientadoras e para melhor desenvolver a nossa prática pedagógica. 

Neste sentido, cada escola tem a possibilidade de adaptar os currículos de acordo com o 

que considera mais relevante para o sucesso dos seus alunos, em cada ano de escolaridade. 

Desta forma e com base nos documentos fornecidos pelo Orientador, procurei sempre 

compreender e estar por dentro do funcionamento da escola e adaptar-me às suas condições. Nas 

reuniões com o mesmo, antes do início do ano letivo, foi também possível perceber as suas 

conceções acerca da Educação Física e assim ajustar os meus saberes ao contexto em que estava 

inserido. 

Em terceiro lugar, e no que concerne ao Departamento de EF da escola, uma das tarefas 

desenvolvidas foi a realização da caracterização da turma que leciono, através de um inquérito 

socio-biográfico, elaborado pelo núcleo da UM. Esta caracterização tinha como objetivo obter o 

máximo de informações ao nível social, cultural e económico dos alunos, para uma análise 

detalhada da turma e para uma prática pedagógica ajustada a estas características. 

Outra das tarefas a desenvolver, nesta fase, foi a avaliação da aptidão física dos alunos, 

através da bateria de testes do fitnessgram, verificando assim se os alunos se encontram ou não 

dentro da Zona Saudável de Atividade Física. Esta avaliação será novamente realizada no final do 

3º período para perceber a evolução. Para cada aluno foi elaborada uma ficha individual e um 

plano individualizado de trabalho visando a sua manutenção ou melhoria e a consequente prática 

de exercício físico de forma regular. Através desta análise foi possível retirar os dados elativos ao 

IMC importantes para o Enquadramento Cientifico. 

Foi também realizado uma caracterização da escola e do meio onde esta está inserida por 

forma a perceber ainda mais sobre a envolvência da mesma. 

Aquando da primeira aula com os alunos, foram definidos os critérios de avaliação e 

apresentado o programa de EF para o presente ano letivo. 

Nesta fase a maior dificuldade foi a grande extensão dos documentos analisados, o que 

tornou difícil a assimilação de todos os conteúdos. 
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4.1.2 – PLANEAMENTO 

 

“A Planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e 

aos programas das respetivas disciplinas, e á sua realização prática.” (Bento, 2003, p.15) 

A fase do Planeamento é uma das mais importantes em todo o processo educativo. De 

acordo com o PNEF e o Departamento de EF é no planeamento que são definidas as opções 

pedagógicas e didáticas prioritárias para o ano de escolaridade. De facto e de acordo com Pereira 

(2009) o programa de EF, os alunos (nível de prestação na habilidade e motivação), os recursos 

materiais e equipamentos estão entre os fatores que influenciam as decisões de planificação dos 

professores desta disciplina. 

No decurso do ano escolar, os professores de EF utilizam três tipos diferentes de 

planificação que devem partir de um nível macro para um nível micro: plano anual, unidade 

didática e plano de aula (Pereira, 2009). 

Após uma análise cuidada da fase de conceção, onde pude ter um conhecimento 

aprofundado dos alunos e da própria instituição, esta fase foi planeada de uma forma mais cuidada 

e direcionada aos mesmos. Contudo, devemos continuar em busca do conhecimento e adaptarmo-

nos às situações que vão surgindo com o decorrer das aulas, sendo assim professores reflexivos 

em constante atualização. 

O planeamento, e de acordo com o que foi referido anteriormente, deve partir de uma 

sequência lógica onde primeiro é elaborado o planeamento anual, seguido das unidades temáticas 

e do plano de aula. 

Segundo Bento (2003, p.59), o plano anual procura integrar o programa no nível local e 

nos agentes envolvidos, sendo os seus objetivos formulados de forma a serem avaliados e 

concretizáveis para professores e alunos, de um modo geral. Da mesma forma refere que o plano 

anual constitui um plano de atuação ao longo do ano, exigindo análise e balanço anteriores e 

momentos de reflexão a longo prazo, devendo o professor clarificar os resultados a alcançar pelos 

alunos. 

O planeamento anual é uma organização detalhada dos três períodos letivos no qual 

constam as modalidades a serem lecionadas bem como o número de aulas destinadas a cada 

modalidade. 

Bento (2003, p.16) refere que “o planeamento constitui a esfera da decisão na qual o 

professor pré-determina quais os efeitos a alcançar no ensino e para que são despendidos tempo 
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e energia”. No seguimento desta citação, o professor tem uma certa liberdade de escolher a forma 

de chegar aos alunos, ou seja, de arranjar estratégias no sentido de os estimular a melhorar as 

suas prestações desportivas e desenvolver neles ao mesmo tempo um estilo de vida saudável. 

O professor deve ter em conta aspetos como os matérias que dispõe na instituição, os 

objetivos a cumprir em cada modalidade, as estratégias a utilizar, os conteúdos que têm que ser 

ajustados às necessidades de cada aluno para maximizar a eficácia da sua ação, ou seja, a eficácia 

do ensino. 

Sendo assim e para uma melhor orientação deste plano anual e após uma consulta do 

calendário escolar podemos constatar que no 1º período existem 27 blocos de 90 minutos, no 2º 

período 25 blocos e no 3º período 12 blocos, o que corresponde ao número de sessões em cada 

período. 

Tendo em conta esta distribuição surge a seguinte Planificação Anual para o 11º ano de 

escolaridade: no 1º Período, a realização da bateria de testes do Fitnessgram e a abordagem ao 

Atletismo (Resistência), 1º Desporto Coletivo (Voleibol), Karaté e Danças Sociais (Merengue); no 

2º Período a abordagem ao Atletismo (Estafetas/salto em altura), 2º Desporto Coletivo (Futsal) e 

Badmínton; no 3º Período a abordagem à Ginástica Acrobática (Ver Anexo 1). 

Estas matérias foram definidas tendo em conta o PNEF (2001), a realidade da escola e 

as instalações, bem como todos os materiais existentes no sentido de adequar e orientar a prática 

pedagógica ao longo do ano letivo. 

“No 11.° e no 12.° anos, admite-se um regime de opções no seio da escola.“ (PNEF 

2001, p.26). Nesta perspetiva os alunos puderam escolher 2 desportos coletivos de entre 4 

existentes (Voleibol; Andebol; Basquetebol; Futsal). A escolha foi realizada na aula de apresentação 

onde, cada aluno, após uma votação, optou pelas duas modalidades favoritas. Em relação à turma 

que leciono ficou definido que seria o voleibol no 1º Período e futsal no 2º Período. 

A estratégia utilizada por esta escola vai ao encontro do PNEF (2001), pois permite que 

os alunos se dediquem e aperfeiçoem nas matérias do seu gosto para que beneficiem não só a 

sua aptidão física, mas também o seu desenvolvimento cognitivo e pessoal. 

Seguindo o princípio acima referido, a UT é elaborada tendo por base o projeto curricular 

descrito no planeamento anual com o intuito de responder às características dos alunos. Segundo 

Bento (2003, p.75) a UT constitui uma unidade fundamental que estabelece etapas definidas do 

processo, correspondendo, além da distribuição dos conteúdos pelas aulas, a uma base para a 

qualidade e eficácia da instrução, tendo por base o Planeamento Anual. 
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Em cada período esta foi elaborada, após a avaliação inicial dos alunos de forma a 

organizar e descrever todos os conteúdos programáticos e sequências metodológicas das diversas 

modalidades procurando construir um documento o mais adequado às características e 

dificuldades dos alunos, sempre de acordo com os recursos disponíveis na escola. 

A UT comtempla, para além dos conteúdos programáticos e da respetiva função didática, 

um acompanhar de todo o processo ensino aprendizagem e planear de forma coerente cada uma 

das aulas. 

Em todas as Unidades Temáticas estão comtempladas a sua história, as regras, os gestos 

técnicos, os critérios de êxito e as avaliações diagnósticas e sumativas. 

Resta realçar que a que se tornou mais motivadora de lecionar e que por conseguinte foi 

a que obteve melhores prestações durante o ano letivo foi a de Voleibol (Ver Anexo 2). 

Esta foi abordada no 1º período e foi constituída por 14 aulas de 90 minutos, das quais, 

duas foram de avaliação (diagnóstica e sumativa). De salientar que não foi realizada a avaliação 

formativa na extensão e sequência de conteúdos, pelo que a mesma esteve incutida aula após 

aula. No 3º período e de acordo com o planeamento foram realizadas mais 4 aulas para os alunos 

aperfeiçoarem as técnicas aprendidas e consolidarem os conteúdos abordados. 

As primeiras aulas foram dedicadas quase que exclusivamente aos aspetos técnicos da 

modalidade. Desta forma foi possível conceber bases para que os alunos pudessem participar de 

forma mais ativa e determinante nas situações de jogo. 

Relativamente aos aspetos táticos, foram abordadas situações de jogo 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 

e Jogo Formal nas últimas aulas da UT. Procurei desta forma partir do mais simples para o mais 

complexo e tentar que os alunos assimilassem de uma forma eficaz os conteúdos para que a 

passagem para o jogo formal fosse gradual. 

Para a construção desta UT tornou-se, também, importante conhecer os espaços, os 

materiais, os recursos humanos e o tempo disponível para a prática da modalidade.  

Os recursos materiais da escola são abrangentes e permitiram-me planear as aulas 

livremente, uma vez que todos os espaços (com a exceção do auditório) tinham boas condições 

para a prática da modalidade. 

Após a elaboração do planeamento anual e das unidades temáticas surge o plano de aula 

como um plano de referência aos objetivos gerais e específicos de cada sessão. 

Os planos de aula foram realizados tendo em conta a respetiva UT (Ver Anexo 3), e no 

final da aula lecionada foi realizada uma reflexão e uma análise cuidada de todos os procedimentos 
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abordados. Neste sentido, a reflexão também assume um papel importante em todo este processo, 

na medida em que nos permite refletir e tirar ilações acerca da nossa intervenção nas aulas e leva-

nos a pensar sobre a nossa ação. 

Neste contexto, um plano de aula é nada mais que um plano de intenções que pode ser 

alterado devido ao caráter imprevisível de cada aula, como por exemplo o número de alunos 

disponíveis ou a demora na assimilação de conteúdos em determinado exercício. Esta é uma 

vantagem do professor de Educação Física que mediante as situações da aula pode alterar um 

determinado exercício mantendo o mesmo objetivo, caso este não esteja a ser eficaz. 

“Sem elaborar e ter em atenção o plano anual, a unidade didática, sem fazer uma análise 

do ensino anterior, não se pode planear e elaborar uma boa aula” (Bento, 2003, p.164). 

Como já foi dito anteriormente, a conceção de todo o processo de ensino aprendizagem 

desde o plano anual até ao plano de aula permite ao professor organizar de forma sustentada a 

sua prática pedagógica.  

Bento (2003) refere que a boa preparação está associada muitas vezes ao seu sucesso, 

sendo que uma planificação superficial leva a que frequentemente, as decisões pedagógicas sejam 

tomadas espontaneamente, comprometendo a realização dos objetivos de ensino. Uma 

planificação bem estruturada beneficia todos os intervenientes e contribui para a gestão eficaz da 

aula. 

Os planos de aula foram realizados ao longo de todo o ano e adaptados como forma de 

dar resposta aos objetivos propostos e à capacidade dos alunos, sempre respeitando a sequência 

de conteúdos delineada na UT. Em todos eles estavam inseridos os objetivos gerais e específicos 

da aula, os conteúdos a abordar, os exercícios a realizar, o tempo de cada um e ainda os critérios 

de êxito de cada elemento a abordar. 

Nesta fase o contributo do Professor Orientador foi determinante para nos guiar e 

responder com clareza a algumas dúvidas que foram surgindo. Por se tratar de uma etapa que 

exige de nós a máxima concentração e por ser determinante na orientação de todo o processo de 

ensino aprendizagem, é fundamental selecionar os melhores caminhos tendo em conta o sucesso 

dos alunos e o desenvolvimento das suas capacidades. 

Para concluir, resta-me acrescentar apenas algumas notas. Ao longo do ano e em especial 

no primeiro período foram sentidas algumas dificuldades na realização das unidades temáticas e 

dos planos de aula. Selecionar os conteúdos a abordar em determinadas modalidades, em 

especial em Karaté e Merengue, foram desafios que tive que superar. A elaboração dos planos de 
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aula destas unidades temáticas foram um desafio enorme por se tratarem de modalidades onde 

a minha formação académica foi menos aprofundada. 

Nesta fase de planeamento e nomeadamente no que concerne aos planos de aula, as 

tomadas de decisões foram uma constante. No início, a elaboração de um plano de aula era 

demorada, pois a minha preocupação era a de acautelar que tudo iria correr bem. A transição 

entre os exercícios e a sequência dos mesmos durante a aula foi um dos aspetos onde demonstrei 

algumas dificuldades no início do ano letivo. 

Após uma análise com o Orientador e a correção de alguns planos de aula, estes dois 

aspetos foram superados e, no final, os planos de aula nem precisavam de correção. Esta fase foi 

determinante para o bom funcionamento das aulas e também para me fazer evoluir e refletir sobre 

a planificação. Quanto mais rigorosos formos na fase de planeamento das nossas aulas melhor 

estamos preparados, e sentimo-nos mais à vontade para prevenir e solucionar eventuais 

problemas que nos surjam na aula. 

 

4.1.3 – REALIZAÇÃO 

 

“Ensinar não é apenas, nem sobretudo passar um saber, mas sim o modo de fazer 

aprender alguma coisa a alguém.” (Roldão, 2000) 

A Realização é uma componente muito importante da organização e gestão do ensino 

aprendizagem pois corresponde à operacionalização da Conceção e da Planificação, na medida 

em que estas são agora postas em prática. De acordo com o Documento Orientador de Estágio, 

esta é uma área onde pretendo conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo 

com as tarefas didático-pedagógicas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção 

pedagógica. 

Bento (2003, p.77) refere que “a aula constitui o verdadeiro ponto fulcral do pensamento 

e da ação do professor”. Durante este processo procurei sempre manter uma boa relação com 

todos os alunos, estando sempre aberto ao diálogo. A motivação na aula foi um aspeto ao qual 

dei maior atenção, para conseguir ter alunos empenhados nas tarefas, criando assim um clima 

de aula favorável e evitar comportamentos desviantes e de indisciplina. 

O professor de EF deve criar condições nas suas aulas para o sucesso dos alunos. Esta 

ideia é comprovada por Siedentop & Tannehill (2000), citado em Azevedo, 2013, onde afirma que 

“o professor deve organizar um ambiente eficiente, eficaz e inclusivo, ajustando o nível da prática 
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que deve ser desafiante e interessante, e permitir uma repetição sistemática, para estimular a 

aprendizagem.” (p.94) 

Segundo o PNEF (2001), o professor de EF deve desenvolver nos alunos capacidades 

físicas e cognitivas e, promover o valor educativo de uma atividade física eclética, 

pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno, incutindo 

no mesmo o gosto e motivação pela prática desportiva. 

O professor de EF na sua conceção e ideologia de ensino deve dar primazia à forma como 

se relaciona com os alunos, como intervém na aula e como a lidera pois só assim se conseguirá 

distinguir dos outros professores e criar empatia com os alunos e entender melhor o processo 

ensino aprendizagem. 

Todo o professor tem necessidade de atualizar métodos, técnicas e conteúdos, bem como 

de efetuar uma permanente autoavaliação, pois a simples prática do ensino não garante o seu 

melhoramento (Camilo Cunha, 2010). 

Na realização de ensino nós, professores, devemos ter em atenção a formação e educação 

dos nossos alunos. Devemos adotar sempre uma postura reflexiva e fazer uma autoavaliação 

constante sobre as nossas ações e, como já foi referido anteriormente, fazer uma boa preparação 

da aula. Devemos dominar a matéria que lecionamos assumindo o controlo da turma, rentabilizar 

a aula e promover uma instrução de qualidade. 

Um bom professor deve possuir a capacidade de analisar, aperceber-se do que está a 

acontecer em determinados momentos da aula e assim poder ajustar a sua intervenção. 

A observação dos alunos, a intervenção, a qualidade de feedbacks a transmitir, a transição 

entre exercícios e um clima de aula favorável são elementos preponderantes numa boa gestão da 

aula tornando-a num ambiente com condições ótimas de aprendizagem. 

No início do ano houve um compromisso com os alunos e foi possível delinear algumas 

regras para balizar o seu comportamento, o respeito pelo professor e pelos colegas, estar sempre 

atentos aquando da transmissão de conteúdos por parte do professor e a pontualidade. Todos 

estes fatores conjugados são importantes para o bom funcionamento da aula. As primeiras aulas 

foram um ponto-chave na sustentação destes critérios ao longo de todo o ano. 

Estar atento durante a aula e bem posicionado, mantendo os alunos no campo de visão, 

são estratégias que cumpri de forma a adequar a minha intervenção e ao mesmo tempo ter um 

controlo total da turma. Quando os alunos nos questionam e têm dúvidas são bons indicadores 
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para nos fazer ver que estão concentrados e não apenas presentes na aula, adotando assim 

também eles uma atitude reflexiva e uma vontade de perceber o porquê. 

A vantagem de estar bem posicionado na aula reflete a nossa intervenção e os feedbacks 

que damos aos alunos. No primeiro momento e depois dos alunos estarem a exercitar, devemos 

identificar os erros mais comuns e intervir. Posteriormente, a nossa intervenção já vai ser mais 

individualizada, ou seja, direcionada aos alunos com mais dificuldades. Os feedbacks devem ser 

constantes para a turma, ou para o aluno em particular de forma a corrigir nos momentos exatos. 

Os feedbacks utilizados por mim nas primeiras aulas eram reduzidos. Esta lacuna inicial 

foi suprida ao longo das semanas, onde tive a oportunidade de me aperceber que quanto mais 

feedbacks damos aos alunos mais estes estão concentrados na tarefa e aumentam o sucesso na 

mesma.  

A minha intervenção foi cuidada e feita de forma correta, tentei sempre transmitir as 

informações de forma clara e concisa, ao mesmo tempo que procurava ser sempre rápido na 

instrução para que não existissem quebras de tempo. Utilizei sempre a demonstração para melhor 

compreensão dos exercícios e para que os alunos ficassem com uma retenção mental daquilo que 

era pretendido, ao mesmo tempo que, demonstra neles confiança.  

Procurei criar aulas dinâmicas, motivadoras, diversificadas e com elevado tempo de 

empenhamento motor. Desta forma, os planos de aula e os exercícios neles contidos foram 

preparados de forma cuidada, adequados às capacidades dos alunos, seguindo as melhores 

estratégias tendo em vista uma boa aprendizagem e uma boa gestão do tempo disponível. 

Tive o cuidado de reduzir ao máximo os tempos de espera e tentar criar exercícios com 

uma sequência lógica de aprendizagem e que ao mesmo tempo não demorassem muito tempo 

para a sua montagem. Foi um pouco difícil, no início conciliar estes dois aspetos, mas com um 

planeamento mais eficaz pude superar esta dificuldade. 

Neste aspeto em particular, a conceção dos planos de aula foi cuidada e seletiva, com 

exercícios dinâmicos e que envolvessem toda a turma. No meu caso e como a turma tinha 29 

alunos, em algumas situações tive de montar estações de condição física para que todos os alunos 

estivessem em atividade. A organização dos mesmos no espaço de aula foi também importante 

na medida em que não havia paragens para troca de grupos, aumentando assim o tempo de 

exercitação dos alunos. 

Segundo Bento (2003, p.131), a aprendizagem de habilidades requer que o aluno exercite 

tempo suficiente, exigindo uma organização adequada das situações de aprendizagem. A transição 
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entre exercícios normalmente era feita de forma eficaz e rápida, onde as regras iniciais impostas 

foram cumpridas pela turma. 

O professor deve procurar maximizar o tempo efetivo de aula que consiste “no tempo 

gasto em tarefas pedagogicamente justificadas, em relação com o tempo total de duração da aula” 

(Bento 2013, p.139). 

Um dos desafios superados durante as aulas foi também a minha comunicação, onde o 

diálogo e a confiança foi a base para o bom funcionamento das mesmas. A ligação professor/aluno 

foi realizada de forma positiva e com respeito, que resultou num ambiente favorável para o bom 

desenvolvimento das aulas. A confiança em torno destes dois intervenientes faz com que os alunos 

participem na aula de forma mais ativa, coloquem questões ao professor e se interessem pelo que 

está a ser realizado. 

Relativamente à abordagem das diversas modalidades foi necessário adotar um modelo 

de ensino adequado à turma e que ao mesmo tempo fosse ao encontro dos objetivos de cada 

matéria. Nos desportos coletivos a abordagem adotada foi da base para o topo, estando em todas 

as aulas presente formas jogadas e jogos reduzidos de forma a motivar os alunos nas tarefas. 

Assim e segundo Mesquita (2006), este modelo corresponde a uma intervenção pedagógica no 

qual o jogo é abordado de forma progressiva, tendo em conta as capacidades dos alunos de modo 

a estabilizar e regular os processos alcançados.  

Algumas questões que foram também debatidas com o professor Orientador dizem 

respeito à diferenciação didático-pedagógica. Sobre este ponto interessa destacar o facto ter sido 

realizado um ensino que permitisse ir de encontro às necessidades individuais de cada aluno. Para 

tal realizaram-se atividades diferenciadas consoante o nível de prestação demonstrado pelos 

alunos aquando a avaliação diagnóstica. Este método permitiu que os alunos tivessem uma grande 

participação e ao mesmo tempo mais sucesso nas tarefas. 

Neste ensino por níveis os exercícios adotados iam sempre na busca do sucesso dos 

alunos e apesar de os exercícios serem mais complexos, para uns que outros, os conteúdos da 

aula foram sempre comuns a todos. 

Na avaliação inicial e generalizada da turma à UT de Voleibol, verifiquei que os alunos 

encontravam-se maioritariamente no nível introdutório no que respeita aos conteúdos 

programáticos pedidos e a desenvolver, existindo alguns alunos num nível elementar e avançado. 

Os conteúdos do programa foram ajustados à turma uma vez que esta não tinha alcançado os 

objetivos curriculares nos anos anteriores. 
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Procurei, numa primeira fase, colmatar as necessidades educativas dos alunos e 

promover assim um desenvolvimento de novas competências, partindo do analítico para o global. 

Como esta modalidade exige dos alunos muita força dos membros inferiores, pelo elevado 

número de saltos e mudanças de direção, e também força de membros superiores que são 

solicitados nas ações técnicas, o aquecimento era sempre específico e de encontro com estas 

duas situações. 

A abordagem dos elementos técnicos foi realizado na sua maioria dois a dois, ou seja, em 

jogos de cooperação. Os alunos trabalharam inicialmente em situações reduzidas, para assim 

assimilarem as noções táticas. A abordagem ao jogo iniciou-se no mais simples, o 4x4 para que 

os alunos tivessem uma perceção da ocupação do espaço e para que estes conseguissem chegar 

aos 3 toques consecutivos com mais qualidade. 

Com o decorrer das aulas a dificuldade e complexidade dos exercícios foi aumentando e 

os alunos puderam aperfeiçoar mais a sua técnica e suprir as dificuldades sentidas no início do 

ano. A evolução dos alunos foi evidente, os alunos de nível 1 e 2 puderam suprir as dificuldades 

iniciais e ficar mais próximos do nível avançado. A passagem para o jogo formal surgiu com 

naturalidade e todos os conteúdos inicialmente delineados foram alcançados com sucesso pela 

maioria dos alunos. 

Ao longo do ano conduzi com eficácia a realização da aula atuando em conformidade com 

os pressupostos da Educação Física e assumi uma postura correta e adequada às características 

em que estava inserido. 

A minha intervenção e postura foi no sentido de os ajudar a atingir os seus objetivos e ao 

mesmo tempo criar ambientes de cooperação e entreajuda, onde estes se respeitavam 

mutuamente e onde o fair-play estava sempre presente. 

Um dos aspetos que me favoreceu na forma como dirigir uma aula, foram as reflexões 

pós aula feitas em conjunto com os meus colegas de estágio e o Orientador e também a presença 

efetiva em todas as aulas dos meus colegas. No final de cada aula eram sempre debatidos os 

pontos fortes e menos fortes de todas elas, bem como, discutidas e partilhadas as minhas dúvidas 

e opiniões. Foram horas de debate e de grande aprendizagem que me fizeram evoluir bastante e 

repensar muitas vezes na forma como dirigia as minhas aulas. As nossas formações, ao nível da 

licenciatura, eram dispares o que permitiu um maior enriquecimento e evolução enquanto 

docente. 
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A realização das aulas e as reflexões permitiram-me uma maior experiência, enriquecendo 

os meus conhecimentos e ao mesmo tempo sentir-me mais preparado para lidar com o processo 

ensino/ aprendizagem no futuro.  

É necessário que o professor realize, de vez em quando, uma análise retrospetiva sobre a 

sua atividade profissional, tirando conclusões acerca dos seus progressos, erros e fracassos 

(Camilo Cunha, 2010). 

Em relação à minha postura, fui exigente no que concerne ao cumprimento das regras 

inicialmente delineadas, desenvolvendo nos alunos o respeito pelo professor, pelos colegas, pelos 

espaços de aula e pelo material utilizado. 

Neste sentido, a minha evolução ao longo deste ano em todos os aspetos da minha 

intervenção pedagógica foram muito positivos, nomeadamente no controlo e na gestão das aulas, 

seguindo de forma sequencial e progressiva as matérias a abordar sempre adaptadas às 

capacidades dos alunos, no sentido de os ajudar a alcançar os objetivos. 

 

4.1.4 – AVALIAÇÃO 

Avalia-se para se conhecer e só conhecendo o que o aluno sabe ou não sabe é que é 

possível realizar intervenções pedagógicas apropriadas, que tendam a gerar melhorias nas suas 

aprendizagens (Boggino, 2009). 

Alonso (1996, p.50) define a avaliação “como um processo fundamental no 

desenvolvimento curricular, sendo uma componente integrante do mesmo e, por isso, deve ser 

coerente com as conceções e opções educativas que sustentam todo o processo de construção 

do projeto curricular.” 

A avaliação é um processo continuo que pressupõe um sistema de recolha de dados para 

que, tanto o professor com o aluno possam adaptar a sua atividade aos progressos e problemas 

de aprendizagem que possam surgir. Deve ser um momento de análise e reflexão da parte do 

professor para passar em revista a planificação e realização do ensino. 

Segundo Bento (2003, p.175) a falta de reflexão faz com que a avaliação dos alunos e da 

atividade pedagógica do professor não seja possível, ao mesmo tempo que sem um controlo da 

qualidade do ensino não se possa garantir a eficácia e melhoria da sua prática profissional. 

A avaliação é importante para o professor e para os alunos. Em relação ao professor, esta 

permite decidir novas prioridades, novos desafios tendo em perspetiva a qualidade do seu ensino, 
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procurando ajustar a sua prática com vista ao sucesso nas aprendizagens dos alunos. Aos alunos 

permite perceber o nível em que se encontram para tentarem obter uma melhoria. 

O processo ensino aprendizagem fica completo com a avaliação que se torna num 

elemento regulador e promotor da qualidade do ensino e da aprendizagem e avaliação dos alunos. 

Para que a avaliação fosse ao encontro do ensino e da aprendizagem, recorri aos três 

métodos avaliativos como a avaliação inicial, formativa e sumativa. 

A avaliação diagnóstica pretende detetar e diagnosticar os esquemas de conhecimento e 

de ação, as aptidões e atitudes prévias do aluno, necessários para o novo processo a iniciar, de 

forma a poder adequar este processo às suas possibilidades, para que este se torne significativo 

Alonso (1996). 

A avaliação inicial ou diagnostica é a primeira a ser realizada, sendo efetuada na primeira 

aula de cada UT. Esta avaliação tem como objetivo aferir o nível de desempenho dos alunos, onde 

são realizados exercícios que contenham os principais conteúdos da modalidade, para que seja 

elaborada a UT. Esta avaliação não é individualizada, é somente para aferir o nível global da turma 

na modalidade em questão, tendo um caráter qualitativo torna-se essencial na estratégia a delinear 

pelo professor. Serve contudo para posteriormente adaptar o processo ensino/aprendizagem ao 

nível em que se encontram os alunos. 

A avaliação formativa por sua vez, e segundo Alonso (1996, p.53) “tem um caráter 

regulador, orientador e autocorretor e pretende proporcionar continuamente ao aluno informação 

sobre o seu processo, para o adequar ou modificar se necessário.” 

A avaliação formativa é o segundo momento de avaliação e tem um caráter informal, 

qualitativo e contínuo. São elaboradas fichas de observação e de registo de comportamento dos 

vários domínios (cognitivo, psicomotor e sócio afetivo). Estas fichas são um complemento à 

avaliação, de onde são retiradas informações dos alunos durante as aulas, tendo em vista uma 

melhor análise acerca do seu rendimento. 

Por último, a avaliação sumativa, segundo Luísa Alonso (1996, p.53), pretende reunir 

todas as informações recolhidas ao longo de um determinado processo (unidade didática, período, 

ano, ciclo), comparando o grau de consecução atingido no final desse processo com os objetivos 

terminais propostos, elaborando uma apreciação global para a tomada de decisões. 

Em relação à avaliação sumativa, esta decorreu sempre na última aula de cada unidade 

didática para verificar os resultados dos alunos. Esta avaliação é muito importante, pois permite 
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fazer um balanço das aprendizagens, perceber a progressão dos alunos ao longo das aulas e o 

seu grau de sucesso em todo o processo educativo. 

Conforme definido pelo departamento de EF, os critérios de avaliação abrangem os três 

domínios acima referidos, sendo estruturados como um todo. Sendo assim, os alunos foram 

avaliados pelas suas competências no conjunto das matérias. 

Como critérios de avaliação para as turmas do 11º ano, o departamento de EF da Escola 

Secundária definiu os seguintes parâmetros: Domínio Motor 70%; Domínio Cognitivo 5%; Domínio 

Sócio Afetivo 25 % (Ver Anexo 4). 

Os parâmetros de avaliação em vigor na escola são ligeiramente diferentes do PNEF 

(2001). Neste documento, as Normas de Referência para o sucesso dos alunos são: Atividades 

Físicas, Aptidão Física e Conhecimentos. A avaliação pretende que o aluno tenha sucesso em EF 

e que garanta ao mesmo tempo uma formação eclética. 

Os métodos de avaliação utilizados são uma ferramenta útil para o professor e devem 

estar ajustados ao nível dos alunos e em conformidade com os conteúdos ensinados e os objetivos 

da aprendizagem. Nos jogos desportivos coletivos, a avaliação incide mais no jogo e a sua relação 

com os colegas, enquanto nas modalidades individuais baseou-se nos critérios específicos de cada 

modalidade. 

Em relação à UT de Voleibol, em termos de avaliação sumativa e após um período de 14 

blocos no 1º período e mais 4 blocos no 3º período, verifiquei que a turma, na sua globalidade, 

apresenta um nível superior àquele que encontrei no início do ano.  

A avaliação centrou-se no jogo formal 6x6 e também na avaliação formativa, 

nomeadamente nos elementos técnicos feita ao longo das aulas. Os critérios de Avaliação do 

domínio Psicomotor desta UT foram definidos pelo grupo de estágio e discriminados tendo em 

conta os grupos de níveis dos alunos. Assim e tendo em conta os elementos a avaliar, cada aluno 

foi avaliado tendo em conta o seu nível (Introdutório, Elementar e Avançado). 

É bastante gratificante para mim verificar que, a nível técnico e tático, os alunos estão 

mais bem preparados, mostrando que as minhas estratégias foram corretas para esta turma, indo 

assim de encontro aos objetivos inicialmente traçados. 

Reforço mais uma vez que o objetivo foi integralmente conseguido e que as estratégias 

selecionadas para a transmissão, exercitação e consolidação dos conteúdos foram as mais 

adequadas. 
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No que concerne aos alunos e às suas expetativas inicialmente traçadas foram alcançadas 

e a evolução destes foi notória. Todos mostraram interesse e empenho nas aulas e a sua atitude 

sempre foi muito positiva face às dificuldades existentes em cada modalidade desportiva coletiva. 

Como em todas as turmas, na que leciono o nível dos alunos era distinto no conjunto das 

modalidades abordadas, mas o mais importante é que todos conseguiram alcançar os objetivos 

propostos, através de muito trabalho e empenho tendo-se verificado uma clara melhoria em 

relação ao seu estado inicial. 

Inicialmente avaliar era uma tarefa difícil e algo complicada pois não sabia ao certo o que 

avaliar e como avaliar, ao mesmo tempo que lecionava a aula. A construção das grelhas de 

avaliação facilitou todo este processo, mas apesar de os exercícios serem adequados ao que era 

pretendido avaliar, senti dificuldades por estar no papel de avaliador ao mesmo tempo que geria 

a aula. A avaliação foi difícil no início, mas ao longo do ano fui melhorando a minha capacidade 

avaliativa com a prática, onde a observação teve um papel essencial. Ao observar as aulas dos 

meus colegas e com uma maior experiência na análise e na observação dos alunos, fui 

melhorando esta vertente e senti-me mais cómodo e mais preparado para avaliar. 

Aprendi que através da avaliação podemos recolher informação dos alunos que nos pode 

ajudar a melhorar o nosso processo ensino/ aprendizagem, arranjar novas estratégias ou redefinir 

objetivos de acordo com os resultados dos nossos alunos. 
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5. ÁREA 2 – PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

“Parece importante que o professor seja capaz de teorizar as suas práticas e de as 

comunicar aos outros, assim como intervir na escola, de forma a estimular a interação com a 

comunidade.” (Cortesão, 1982) 

A participação na escola envolve desde logo uma intervenção mais acentuada da EF, na 

qual os professores têm um papel preponderante na promoção de atividades desportivas para o 

benefício da comunidade e divulgação da cultura desportiva pelos alunos. 

Este ponto surge como um processo de integração do professor na escola e na 

comunidade, onde se pretende promover o sucesso educativo, o reforço do papel do professor de 

EF e da disciplina na escola e na comunidade, através de uma intervenção contextualizada, 

cooperativa, responsável e inovadora.  

As atividades que se desenvolveram neste ano letivo foram definidas, no início do ano, 

pelo departamento de EF (Ver Anexo 5) com o objetivo de promover o desporto e dar a 

possibilidade a todos os alunos, inclusive os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), 

de participarem e vivenciarem experiências desportivas, quer nas atividades internas, quer no 

desporto escolar. 

A seguir serão apresentadas as atividades que considero relevantes e também aquelas 

que foram organizadas e dinamizadas pelo núcleo de estágio da UM. 

 

5.1 ATIVIDADES ORGANIZADAS PELO NÚCLEO DE ESTÁGIO 

 

5.1.1 PASSEIO DE BTT 

 

O Núcleo de Estágio da UM propôs, no âmbito da deslocação ativa, um passeio de bicicleta 

pela cidade de Guimarães, no caminho real e terrenos anexos à Pista Gémeos Castro, numa 

manhã de abril. Esta atividade foi divulgada junto das turmas dos professores estagiários, mas foi 

alargada a toda a comunidade escolar por forma a desenvolver e a promover o projeto por nós 

criado. O objetivo desta atividade foi fomentar a prática de exercício físico, o convívio entre alunos 

e docentes e incentivar o deslocamento ativo para a escola (bicicleta). 

Esta atividade foi realizada numa manhã de abril e teve a duração de 3h. 
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Todos os alunos tiveram um comportamento de excelência e respeitaram as ordens dos 

professores, nomeadamente quando o caminho era feito pela estrada. 

O número de alunos a participar foi reduzido e um pouco distante das expetativas iniciais 

traçadas pelo núcleo de estágio.  

 

5.1.2 XICOLIMPÍADAS 

 

A atividade XicOlimpíadas teve lugar na pista Gémeos Castro em Guimarães e foi realizada 

durante uma manhã de dezembro. 

Esta atividade foi dinamizada pelo departamento de EF da escola com o apoio dos núcleos 

de estágio da UM e da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

Realizaram-se as provas de corta-mato, o salto em comprimento, corrida de velocidades 

e lançamento do peso. Estas provas contaram com uma forte adesão onde estiveram presentes 

cerca de 400 alunos distribuídos pelas categorias de juvenis e juniores masculinos e femininos.  

Os núcleos de estágio da escola e os restantes professores ficaram distribuídos pelas 

diversas provas onde o núcleo da UM foi responsável pelo lançamento do peso e salto em 

comprimento. 

A divulgação deste evento foi realizada nas aulas de EF e também na afixação de cartazes 

pela escola, sendo as inscrições feitas junto do professor de EF. 

Desde a conceção até ao final, a organização deste evento foi eficaz, muito satisfatória e 

nada havendo de negativo a registar. 

Todos os alunos tiveram um comportamento exemplar durante as provas, mostraram-se 

empenhados na busca de resultados, mediante as suas capacidades, e respeitando os colegas. 

Em relação à minha participação, considero que foi muito positiva na presença de um 

evento desta dimensão e o trabalho realizado na prova de lançamento do peso foi benéfico para a 

minha atividade futura. Toda a logística inerente a este tipo de provas e a preparação da mesma 

foi bastante enriquecedor. 

 

5.1.3 TORNEIO FUTSAL - ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 

Esta atividade decorreu em abril e teve lugar nos pavilhões do clube desportivo Xico 

Andebol e da escola, em Guimarães.  
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A atividade começou bem cedo, pelas 9horas da manhã, e prolongou-se atá às 17horas 

da tarde. Participaram 9 escolas do concelho composta exclusivamente por alunos com NEE. 

A organização deste evento esteve a cargo dos professores do grupo de educação especial 

e do departamento de EF. 

Participei de uma forma ativa na preparação da equipa da minha escola para o torneio e 

na logística do mesmo, através da arbitragem e da orientação técnico tática da equipa. 

Ao longo do 2º período, estes alunos fizeram um trabalho semanal no plano técnico tático 

com a finalidade de os preparar para este evento. A nossa equipa venceu todos os encontros, 

tanto na fase de grupos como na final disputada. 

O que destaco desta atividade foi o carinho com que era recebido pelos alunos nos treinos 

para esta atividade desportiva. A sua vontade e determinação influenciou nas suas aprendizagens, 

o que resultou nos resultados adquiridos e na sua felicidade. Foi uma experiência única e bastante 

gratificante. 

 

5.1.4 MOTRICIDADE INFANTIL 

 

Com o intuito de enriquecer a minha formação, decidi, em conjunto com uma colega de 

estágio, aceitar o projeto de Motricidade Infantil sugerido pelo nosso Orientador. Neste projeto o 

objetivo era ministrar aulas de Motricidade Infantil a alunos do pré-escolar numa escola do 

Agrupamento.  

Estas atividades para este público-alvo contribuem para a sua maturação física e psíquica, 

sendo uma mais-valia para as suas aprendizagens e para a sua formação integral. 

Procuramos criar nas nossas sessões um ambiente seguro e positivo para crianças com 

exercícios lúdicos e ao mesmo tempo de aprendizagem, estando o desenvolvimento psicológico e 

físico em perfeita interação. 

No meu caso, e por ser o primeiro contacto com uma população tão jovem, foi um desafio 

interessante e enriquecedor que me proporcionou belos momentos e um sentimento de enorme 

satisfação pelo trabalho desenvolvido. 

Como aspetos a ressalvar, destaco a felicidade dos alunos em cada aula e o afeto que 

eles nutriam pelos professores em cada sessão. Todo o ano foi gratificante e o carinho com que 

eles nos recebiam nas aulas foi um bom estímulo para encarar este desafio com uma grande 

vontade e empenho. 
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Todo o empenho e dedicação foi enriquecedor e contribuiu ao mesmo tempo para abrir o 

leque de experiências vividas por mim e um complemento significativo na minha formação. 

 

5.2 OUTRAS ATIVIDADES 

 

Para além das atividades acima referidas, ao longo do ano tiveram lugar outras nas quais 

tivemos uma participação ativa. Após o término da XicOlimpíadas (Corta-mato), os alunos melhor 

classificados foram apurados para o Corta Mato Regional que se realizou em fevereiro e teve lugar 

na Pista Gémeos Castro em Guimarães. 

A nossa presença enquanto docentes consistiu no acompanhamento dos nossos alunos 

nas provas e no apoio técnico às mesmas. Este é um evento de enorme dimensão, organizado 

pelo Desporto Escolar, e envolve muitas escolas e muitos alunos. A minha presença neste tipo de 

evento foi benéfica e permitiu-me ter uma ideia da forma como se organiza um evento de tamanha 

dimensão e do funcionamento de toda a logística inerente. 

Outra atividade onde participei como formando, juntamente com os restantes professores 

de EF foi na “Fitschool”, uma demonstração da metodologia de treino funcional, cujo objetivo é a 

sua aplicação nas escolas. 

Tratou-se de uma ação de formação, orientada por dois professores da FDEUP, cujo 

objetivo foi a explanação e demonstração do treino funcional nas escolas, como forma de aumentar 

e motivar os alunos para a prática desportiva. 

É um programa inovador em Portugal, que conjuga uma série de instrumentos de treino 

funcional, talvez mais vocacionado para o treino desportivo, mas aqui dirigido ao ensino como 

forma de estimular os alunos para a prática desportiva. 

Nesta atividade todos os professores puderam participar e vivenciar o que cada aparelho 

permitia fazer. Foi bem dirigida e permitiu ao mesmo tempo uma nova conceção de uma aula de 

Educação Física. 



 

27 

6. ÁREA 3 – INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Transporte Ativo para a escola e a sua relação com o IMC. 

 

6.1 – INTRODUÇÃO 

 

Este estudo surge mediante uma proposta de um projeto de intervenção junto da 

comunidade escolar, mais concretamente nas seis turmas dos professores estagiários. O tema do 

projeto é o “Transporte Ativo para a escola”, onde a nossa missão era intervir junto da comunidade 

escolar para que os alunos optassem por um deslocamento ativo para a escola, neste caso de 

bicicleta. 

Todos os seis professores estagiários vão trabalhar nesta problemática, mas cada um terá 

um subtema mais específico para aprofundar. Achamos pertinente cada um aprofundar um 

subtema visto que podem ser vários os fatores a condicionar o deslocamento ativo para a escola. 

Nesta perspetiva decidi estudar esta problemática e verificar qual o transporte utilizado 

pelos alunos no deslocamento casa/escola e relacionar com o seu IMC. 

Temos verificado que, nos últimos anos, a atividade física dos alunos tem diminuído e, 

por conseguinte, o aumento da obesidade e de outras doenças tem sido uma constante. A 

obesidade é um problema que pode condicionar os alunos nas aulas de EF e, nos dias de hoje, é 

considerada uma doença epidémica que compromete o desenvolvimento e crescimento dos jovens 

de uma forma saudável. 

Este é um tema que começa a ganhar alguma importância no nosso país, embora os 

estudos sejam escassos. É fundamental encontrar estratégias que combatam este problema e o 

transporte ativo para a escola pode ser uma excelente oportunidade no aumento de atividade física 

diária nos jovens. 

 

6.2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão sistemática da literatura desenvolveu-se segundo um método rigoroso de recolha 

e síntese de artigos científicos. A pesquisa foi efetuada na plataforma de base de dados científicos 

b-on (Biblioteca on line do conhecimento), durante os meses de dezembro de 2013 e maio de 

2014. Nesta pesquisa foram encontrados artigos sobre o tema “Transporte Ativo”, mas após uma 
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análise cuidada verificou-se que alguns deles não eram relevantes para o estudo. Assim, a 

pesquisa incidiu na literatura inglesa e nas palavras-chaves “Walking to School” e “Active 

Commuting to School”. Obtiveram-se diversos artigos após estas duas pesquisas, dos quais, foram 

submetidos a uma análise cuidada e refinados tendo em conta o IMC. 

Desta seleção resultaram cerca de 20 artigos que foram alvo de uma rigorosa análise e 

interpretação como forma de dar suporte a esta revisão da literatura. 

 

6.2.1 – TRANSPORTE ATIVO 

 

Os benefícios da atividade física (AF) são conhecidos mundialmente e o avanço nas 

tecnologias tem vindo a aumentar o sedentarismo sobretudo nos jovens. As alterações nos estilos 

de vida dos jovens e o aumento do tempo passado em frente ao computador levam a que cada 

vez mais o nível de AF dos jovens diminua. 

Podemos definir a AF como sendo toda a atividade muscular ou motora que um ser 

assume, ou seja, tudo o que implique movimento, força ou manutenção da postura (Barata, 2003). 

A prática de AF é essencial para a adoção de um estilo de vida saudável e um forte indicador 

para o combate ao sedentarismo, que constitui um fator de risco para o desenvolvimento de 

diversas doenças crónicas, incluindo doenças cardiovasculares, uma das principais causas de 

morte no mundo ocidental (Sardinha, 2009). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2010), “as crianças e adolescentes, 

dos 6 aos 17 anos, devem acumular diariamente (prática intermitente com breves períodos de 

pausa ou recuperação) 60 minutos (1 hora) de atividade física de intensidade pelo menos 

moderada,…” 

Neste sentido e segundo Pereira (2012) “o período letivo dedicado à prática de Educação 

física – 2h15 (90 minutos mais 45 minutos) – é bastante inferior à recomendação da OMS de 1h 

diária.” 

Desta forma, o uso de transportes ativos por parte dos jovens, no trajeto casa/escola (e 

vice-versa), contribui não só para um aumento da AF geral, mas também ajuda a atingir os valores 

recomendados de AF por semana para as crianças/jovens. 

Nos países ocidentais, o nível de AF em jovens e adolescentes tem vindo a decrescer e, 

como consequência, têm-se verificado um aumento de doenças relacionadas com a falta de 

exercício físico. 
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Segundo a MUBI (Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta) pedalar no caminho 

casa/escola pode trazer vários benefícios para os jovens a para a sua família e comunidade. Entre 

eles destaca o fator económico, a saúde, a diminuição da poluição do ar, sonora e alterações 

climáticas e a qualidade do espaço público. 

Os transportes ativos, nomeadamente a bicicleta e o andar, são um contributo importante 

para o aumento da AF nos adolescentes (Kremer et al., 2010). 

Rosenberg et al., (2006) num estudo realizado na Califórnia, com alunos do 4º e 5º ano 

de escolaridade, afirma que os que se deslocam ativamente para a escola apresentam um valor 

mais baixo de IMC e de pregas cutâneas em relação aos alunos que se deslocam passivamente 

para a escola. No seguimento desta ideia, Mendoza (2011), num estudo realizado nos EUA com 

850 alunos, de idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos afirma que o deslocamento ativo 

para a escola foi associado a maiores níveis de atividade física e níveis mais baixos de gordura 

corporal e obesidade. 

Hallal et al., (2006) num estudo realizado em Pelotas no Brasil em 5429 adolescentes 

com 10-12 anos, afirma que 72,8% dos alunos utilizam regularmente um modo de transporte ativo 

para a escola (caminhada ou bicicleta), ao invés dos 27,2% que utilizavam o carro, o autocarro e 

a mota como deslocamento para a escola.  

Bungum et al., (2009) realizaram um estudo com 2.692 alunos com uma média de idades 

de 15,1 anos em Utah onde referem que a taxa de adolescentes a ir a pé e de bicicleta para a 

escola, poderia aumentar os níveis de atividade física dos jovens. Chegaram à conclusão que 

apenas 5% dos alunos vai de transporte ativo para a escola, indo um pouco ao encontro dos apenas 

15% de jovens americanos que vão a pé ou de bicicleta para a escola. 

Mota et al., (2007) num estudo realizado em Aveiro, em meninas, de idade média de 14,7 

anos, afirma que 56% da amostra se desloca ativamente para a escola. No mesmo estudo afirma 

que as meninas que têm pais com um estatuto social mais baixo são mais ativas no deslocamento 

casa escola. De igual forma, Matos et al., (2013) num estudo em Braga, com 66 adolescentes de 

idades entendidas entre os 11 e 14 anos, afirma que apenas 33% dos rapazes e 27,8% das 

raparigas utilizam o transporte ativo para a escola, estando abaixo da média europeia. 

Pereira et al., (2012) num estudo realizado em Braga com 33 adolescentes do 5º e 6º 

ano de escolaridade, verifica que 60,6% dos alunos desloca-se de carro para a escola e apenas 

21,22% a pé, sendo o género masculino o mais ativo. Verifica-se também que apesar dos alunos 
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gostarem de ir para a escola de bicicleta, os seus encarregados de educação (69,7%) não 

autorizam por questões de segurança. 

Rech et al., (2013) num estudo realizado no Brasil, em Caxias do Sul, com 1573 

adolescentes de idades compreendidas entre os 7 e aos 12 anos de idade, asseguram que 58,1% 

das crianças deslocam-se ativamente para a escola, onde os alunos de condições económicas 

menos favoráveis apresentam uma percentagem maior de deslocamento ativo. 

Silva et al., (2007) num estudo realizado em João Pessoa, no Brasil, com 1570 alunos 

dos 7 aos 12 anos, observou que mais de dois terços dos estudantes usavam o transporte ativo 

para a escola, na maioria dos dias da semana, e também foi observado que quanto maior tempo 

para se deslocar para a escola menor são as oportunidades das crianças usarem o transporte 

ativo. 

Anderssen et al., (2008) num estudo realizado com 1249 adolescentes dos 15 aos 19 

anos, na Dinamarca, conclui que o transporte ativo é uma maneira de aumentar a atividade física 

diária e que mais de 60% dos alunos de ambos os géneros ia de bicicleta para a escola como 

modo de transporte dominante. 

Lubans et al., (2011) numa recolha de artigos de 1980 até à data da publicação deste 

artigo, com um público-alvo dos 5 aos 18 anos, afirma que o transporte ativo para a escola está 

associado a uma composição corporal e um nível de aptidão cardiorrespiratória mais saudável 

entre os jovens. Neste estudo os autores afirmam também que a distância para a escola tem sido 

identificada como uma barreira para o transporte ativo. 

Seabra et al. (2012) afirma que na média dos 27 Estados Membros da União Europeia, o 

automóvel é o principal modo de transporte, sendo o transporte público o segundo e só depois 

aparecem as deslocações a pé e de bicicleta, que, no entanto, diminuíram de 2007 para 2010. 

Portugal por sua vez é o terceiro país da União Europeia que menos utiliza a bicicleta 

como forma de deslocamento (Seabra et al., 2012). 

A importância e os benefícios do transporte ativo são reconhecidos, no entanto em 

Portugal ainda são poucas as iniciativas para o seu incentivo por parte do governo e autarquias. 

No entanto, em 2009, o Parlamento Português elaborou um plano de promoção de 

bicicleta e outros modos de “transporte suaves” tendo como objetivo fundamental a promoção 

dos modos de mobilidade suave, entendidos como os meios de deslocação e transporte de 

velocidade reduzida e também o estabelecimento de metas verificáveis como a de aumentar a 
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percentagem de ciclistas em circulação em Portugal até 2012, (Diário da República, 1.ª série — 

N.º 25 — 5 de Fevereiro de 2009) 

Mais recentemente, em 2012, foi elaborado pelo IMTT o Plano Nacional de Promoção da 

Bicicleta e outros Modos de Transportes Suave para o período de 2013 a 2020, no âmbito do 

trabalho desenvolvido em 2009. Este plano tem como intuito valorizar o uso da bicicleta e andar 

a pé como práticas de deslocação quotidiana dos cidadãos, ao mesmo tendo que procura orientar 

as políticas públicas urbanas para a mobilidade sustentável, protegendo o espaço público e a 

saúde e bem-estar dos cidadãos. 

O envolvimento e a participação a nível nacional dos organismos públicos irá ditar o 

sucesso deste tipo de iniciativas que podem beneficiar a população bem como o nosso país. 

 

6.2.1 – OBESIDADE 

 

São várias as investigações que apontam para um impacto negativo de um estilo de vida 

sedentário no desenvolvimento de diversas patologias como é o caso da obesidade. Esta é definida 

como um excessivo acumulo de gordura que pode prejudicar a saúde e pode surgir devido a 

alterações a nível da ingestão calórica, do dispêndio energético e fatores genéticos. (WHO, 2012). 

O predomínio de excesso de peso em crianças e adolescentes tem aumentado em grande 

proporção nos últimos anos e já é considerada um problema de saúde pública pela OMS (W.H.O, 

2004). 

A obesidade é hoje considerada uma epidemia do século XXI e segundo a OMS (2012), a 

obesidade mais do que duplicou desde 1980, sendo que em 2008, 1,4 milhões de pessoas acima 

de 20 anos tem excesso de peso, e destas, 200 milhões de homens e 300 milhões de mulheres 

são obesas. 

A obesidade é assim um problema que tem afetado a maioria dos jovens a nível mundial 

e um dos grandes impulsionadores é a falta de atividade física no combate a esta causa. O 

aumento do peso registado nos últimos anos tem ocorrido em todas as faixas etárias, em especial 

nos países desenvolvidos mas também naqueles ainda em desenvolvimento. É importante prevenir 

desde muito cedo este problema uma vez que, é na infância, que há um risco acrescido destes 

jovens se tornarem obesos em adultos. 
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A adoção de um estilo de vida saudável deve ser introduzido de forma gradual e a sua 

manutenção deve ser assegurada na idade escolar, onde devem ser criadas as bases para a 

promoção de AF e desportiva ao longo da vida. 

Neste sentido, a utilização do transporte ativo para a escola pode ser um fator positivo no 

combate à obesidade, logo a promoção de atividade física no dia-a-dia dos jovens deve ser um 

tema alvo de reflexão. 

O transporte ativo e a obesidade podem estar interligados, vários estudos têm identificado 

que os jovens que mais tempo gastam em AF moderada ou vigorosa apresentam valores de IMC 

e massa gorda mais baixos. Wanner et al., (2012) afirmam que existem evidências positivas entre 

o deslocamento ativo e a AF e também entre o peso, onde acreditam que o deslocamento ativo 

pode contribuir para a melhoria da saúde das crianças e posteriormente para a sua qualidade de 

vida até à vida adulta. 

A diminuição no transporte ativo para a escola coincidiu com um aumento alarmante na 

obesidade infantil. (Robert Wood Johson Foundation, 2009) 

Sardinha et al., (2011) num estudo sobre a obesidade em Portugal numa amostra de 

22,048 crianças dos 10 aos 18 anos, verificou que existe uma prevalência de peso e obesidade 

de 22,6% (17,4% de sobrepeso e 5,2% de obesidade).  

Parece evidente que é na escola que existe a maior oportunidade de intervir junto dos 

jovens no sentido de promover o aumento dos níveis de AF e assim chegar ao recomendado pela 

OMS. É na adolescência que ocorre um declínio da AF e por conseguinte aumento da obesidade, 

por isso o transporte ativo vem reforçar o papel da escola na promoção de práticas e estilos de 

vida saudáveis. 

 

6.3 – OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem por objetivo verificar se existe associação entre o transporte ativo 

para a escola e o IMC dos alunos. Este tema faz parte de um projeto elaborado pelo núcleo de 

estágio da UM que pretendia conhecer o tipo de transporte que os alunos mais utilizam para a 

escola, e sensibilizá-los para o transporte ativo. 

Desta forma, e centrando-me em concreto no meu tema, pretendo verificar se o transporte 

ativo se relaciona com o IMC dos alunos, ou seja, verificar se os alunos que utilizam transporte 
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ativo tem um IMC mais baixo que os alunos que utilizam transporte passivo nos deslocamentos 

casa/escola. 

Pretendo também verificar se existem diferenças significativas entre os géneros. 

Como o projeto foi realizado em conjunto, os objetivos pedagógicos comuns a todos 

durante a execução do mesmo foram sensibilizar os alunos para a importância do transporte ativo 

para a escola, incentivando os mesmos para a utilização da bicicleta, ao mesmo tempo que 

sensibilizamos toda a comunidade escolar. 

 

6.4 – METODOLOGIA 

 

6.4.1 – AMOSTRA 

 

Tabela 1 - Caracterização da Amostra 

 

Idade 

Total 16 17 18 

Género Feminino n 34 43 7 84 

% 40,5% 51,2% 8,3% 100,0% 

Masculino n 39 24 4 67 

% 58,2% 35,8% 6,0% 100,0% 

Total n 73 67 11 151 

% 48,3% 44,4% 7,3% 100,0% 

 

O estudo que apresentamos é descritivo e a amostra é referente às seis turmas do núcleo 

de estágio da Universidade do Minho, sendo três delas do 11º ano e três do 12º ano. 

Ao observarmos a tabela 1, verificamos que o total da amostra é de 151 alunos, onde 84 

(55,6%) são do género feminino e 67 (44,4%) do género masculino. 

Das 84 raparigas, 40,5% tem 16 anos, 51,2% tem 17 e 8,3% tem 18 anos. Dos 67 rapazes, 

58,2% tem 16 anos, 35,8% tem 17 e 6% tem 18 anos. 

Como a percentagem de alunos com 18 anos é baixa, a variável idades irá ser recodificada 

e os alunos com 18 anos serão integrados no grupo com os de 17 anos. 
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6.4.2 – INSTRUMENTO E RECOLHA DE DADOS 

 

Os valores de IMC da amostra foram apurados aquando da realização da bateria de testes 

do fitnessgram, uma vez que cada aluno foi pesado e medido.  

Para a determinação do peso foi utilizada uma balança digital onde os valores foram 

registados com arredondamento aos 0,1 kg. Para a determinação da altura foi utilizada uma 

balança mecânica com medidor de altura, cujos valores foram registados com arredondamento 

aos 0,1 cm. 

O IMC foi conseguido através da fórmula padrão (relação entre o peso em quilogramas 

dividido pela altura em metros ao quadrado [IMC = Peso (kg) /Altura2 (m)]). 

Para avaliar a classificação dos valores do IMC relativos à saúde foi com recurso às tabelas 

de referência do Fitnessgram, onde são indicados os valores para a zona saudável de aptidão 

física. Estes valores variam consoante o género e a idade. Ao serem introduzidos na base de dados, 

todos estes valores foram previamente discriminados tendo em conta a idade o e género. Os 

valores abaixo da zona saudável foram considerados como “Peso Reduzido”, os valores dentro da 

zona saudável como “Peso Normal” e os valores acima da zona saudável como “Excesso de Peso”. 

O IMC é um método de avaliação do peso corporal de baixo custo e de fácil realização, no 

entanto tem uma limitação que é a não distinção dos diferentes componentes da massa corporal, 

uma vez que a massa muscular tem mais peso que a massa adiposa. 

Para estimar a forma de transporte dos alunos foram aplicados dois questionários, numa 

primeira fase, com 26 perguntas (Pereira,. et al 2013) a toda a amostra e aos seus encarregados 

de educação. 

Os questionários foram apenas aplicados aos alunos que estão inscritos na disciplina de 

Educação Física das turmas estudadas. Os questionários estão estruturados em quatro partes: i. 

Caracterização geral, ii. Uso da bicicleta, pares e família, iii. Bicicleta e segurança, iv. Saúde, 

Autonomia e Ambiente. 

O questionário é composto por questões de resposta fechadas e abertas (resposta livre), 

mas para o presente estudo só serão analisadas as respostas fechadas. 

Todas as informações contidas nos questionários bem como os dados do IMC foram 

introduzidos numa base de dados onde o tratamento e análise dos conteúdos foi realizada através 

do programa estatístico SPSS, versão 21.0 de 2012. 
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Num segundo momento foi aplicado um programa de intervenção junto da comunidade 

escolar com o intuito de incentivar e promover a utilização do transporte ativo (bicicleta) para a 

escola. Por último, foi novamente aplicado um questionário aos alunos de forma a verificar se o 

plano de intervenção teve algum impacto na comunidade escolar, especialmente na amostra. 

 

6.5 – RESULTADOS 

 
Tabela 2 – Transporte mais utilizado no deslocamento para a escola segundo o género 

 

Deslocamento Escola (1º transporte) 

Total A pé Carro Autocarro Outros 

Género Feminino n 16 23 39 6 84 

% 19,0% 27,4% 46,4% 7,1% 100,0% 

Masculino n 18 20 27 2 67 

% 26,9% 29,9% 40,3% 3,0% 100,0% 

Total n 34 43 66 8 151 

% 22,5% 28,5% 43,7% 5,3% 100,0% 

 

Como podemos verificar na tabela 2, do total da amostra, 43,7 % utilizam como meio de 

transporte para a escola o autocarro, 28,5% utilizam o carro, 22,5% a pé e apenas 5,3% refere que 

opta por outro meio de transporte. Não foram contabilizadas as bicicletas, porque nenhum aluno 

se desloca de bicicleta para a escola. 

Considerando apenas o género feminino, verificamos que apenas 19,0% utiliza transporte 

ativo no seu deslocamento para a escola, 46,4% vai de autocarro, 27,4 de carro e 7,1% de outra 

forma. 

Considerando agora o género masculino, verificamos que a percentagem de alunos que 

utiliza transporte ativo no seu deslocamento para a escola é superior em relação às raparigas, 

26,9%. A percentagem que vai de autocarro diminuiu para 40,3%, a de carro aumentou para 29,9% 

e diminui a de outros para apenas 3%. 

A tendência verificada no género feminino é que o autocarro é o meio de transporte mais 

utilizado, no género masculino essa tendência também é evidente, mas de uma forma mais 

equilibrada. O transporte ativo, neste caso a pé, nos dois géneros é o terceiro transporte mais 

utilizado pelos alunos, sendo que este é mais evidente no género masculino. 
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Tabela 3 – Tipo de Transporte no deslocamento para a escola segundo o género 

 

Deslocamento Escola (1º transporte) 

Total Transporte Ativo Transporte Passivo 

Género Feminino n 16 68 84 

% 19,0% 81,0% 100,0% 

Masculino  n 18 49 67 

% 26,9% 73,1% 100,0% 

Total n 34 117 151 

% 22,5% 77,5% 100,0% 

 

Como podemos verificar na tabela 3, grande percentagem dos alunos (77,5%) utiliza 

transporte passivo no deslocamento para a escola enquanto os restantes alunos (22,5%) se 

deslocam de forma ativa, neste caso a pé. 

Em relação ao género, verifica-se que o género feminino utiliza mais o transporte passivo 

que o género masculino. 

 
Tabela 4 - Classificação do IMC segundo o género 

 

Classificação IMC 

Total Peso Reduzido Peso Normal Excesso de Peso 

Género Feminino n 10 62 10 82 

% 12,2% 75,6% 12,2% 100,0% 

Masculino n 8 49 9 66 

% 12,1% 74,2% 13,6% 100,0% 

Total n 18 111 19 148 

% 12,2% 75,0% 12,8% 100,0% 

 

A partir da tabela 4 podemos verificar a relação entre o IMC segundo o género dos alunos. 

Nesta perspetiva, 75% da amostra encontra-se dentro da zona saudável. 

No que concerne ao género feminino e ao género masculino podemos verificar que a 

percentagem de alunos com Peso Reduzido, Peso Normal e Excesso de Peso não apresenta 

diferenças estatisticamente significativas, apresentando as percentagens muito próximas. 

 

 



 

37 

Tabela 5 - Classificação do IMC segundo o transporte utilizado no deslocamento casa/escola 

 

Classificação IMC 

Total Peso Reduzido Peso Normal Excesso de Peso 

Deslocamento Escola (1º 

transporte) 

Transporte Ativo n 6 24 3 34 

% 18,2% 72,7% 9,1% 100,0% 

Transporte Passivo n 12 87 16 114 

% 10,4% 75,7% 13,9% 100,0% 

Total n 18 111 19 148 

% 12,2% 75,0% 12,8% 100,0% 

 

Podemos verificar, através da tabela acima, que dos 34 alunos que se deslocam de 

transporte ativo para a escola 72,7% têm peso normal, 18,2% peso reduzido e apenas 9,1% 

excesso de peso. 

Os alunos que optam pelo transporte passivo no deslocamento casa/ escola apresentam 

valores superiores em termos de excesso de peso (13,9%), e em relação aos alunos que optam 

pelo transporte ativo (10,4%). 

 

Tabela 6 - Transporte mais utilizado no deslocamento Casa/Escola relacionado com a distância 

 

Deslocamento Escola (1º transporte) 

Total Transporte Ativo Transporte Passivo 

Distância. Casa-Escola Até 1km n 15 2 17 

% 88,2% 11,8% 100,0% 

1,1 a 3km n 16 18 34 

% 47,1% 52,9% 100,0% 

3,1 a 5km n 3 33 36 

% 8,3% 91,7% 100,0% 

5,1 a 7km n 0 24 24 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

7,1 a 10km n 0 18 18 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

10km ou mais n 0 22 22 

% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total n 34 117 151 

% 22,5% 77,5% 100,0% 
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Através da tabela 6 podemos verificar a relação entre o transporte mais vezes utilizado no 

deslocamento casa/escola pelos alunos e a sua relação com a distância. 

Os 17 alunos que moram até 1km da escola deslocam-se maioritariamente de forma ativa 

(88,2%), sendo que 2 alunos, mesmo morando próximo da escola, optam pelo transporte passivo. 

Os alunos que moram entre 1 e 3km da escola deslocam-se mais de forma passiva (52,9%) do 

que ativa (47,1%), embora os valores sejam aproximados. 

Os restantes valores só vêm confirmar a tendência encontrada nas tabelas anteriores onde 

a distancia influência o tipo de transporte utilizado. Neste caso, quanto maior for a distância casa/ 

escola, menos alunos optam pelo transporte ativo e mais optam pelo transporte passivo. 

 

6.6 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Foi possível verificar que grande percentagem dos alunos, 77,5%, utiliza transporte passivo 

no deslocamento para a escola, enquanto apenas 22,5% se deslocam de forma ativa, neste caso 

a pé, pois nenhum aluno se desloca de bicicleta para a escola. Em relação ao transporta passivo, 

43,7% da amostra utiliza como meio de transporte para a escola o autocarro, 28,5% utiliza o carro 

e apenas 5,3% refere que opta por outro meio de transporte. Estes valores são elevados tendo em 

conta que se trata de alunos do ensino secundário. 

Matos et all (2013), num estudo realizado em Braga, afirma que a maioria da amostra 

utiliza transporte passivo, onde 53.3% dos rapazes e 63,9% das raparigas afirmam que não vão 

para a escola a pé, de bicicleta ou skate, e o transporte mais utilizado em ambos os casos é o 

autocarro. 

Concluímos que o género feminino apresenta uma maior tendência para a utilização do 

transporte passivo, com um valor de 81,0% comparado com os 73,1% dos rapazes. Em relação 

ao transporte ativo o género masculino apresenta uma maior tendência (26,9%) em relação ao 

género feminino (19,0%). 

Rech et all (2013), num estudo realizado no Brasil, afirma que rapazes e raparigas não 

apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao deslocamento ativo, porém 

os rapazes apresentaram uma percentagem superior de deslocamento ativo para a escola em 

relação às raparigas. 

Em relação aos dados de IMC, 75% da amostra encontra-se dentro da zona saudável, ou 

seja, Peso Normal, o que é um bom indicador para a escola que implementa nos alunos um estilo 
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de vida saudável através das aulas de EF e das atividades que dinamiza, e mesmo para os próprios 

alunos que cada vez mais têm consciência que um estilo de vida saudável só traz benefícios para 

a saúde. 

Estes resultados são bastante satisfatórios onde a maioria se encontra na zona saudável 

de atividade física, enquanto os alunos com peso reduzido, além de serem poucos os casos, 

podem estar relacionados com o salto pubertário próprio da idade. Nestas idades, os jovens 

crescem bastante, mas o aumento do seu peso não é proporcional ao aumento da altura, o que 

pode traduzir-se em resultados de IMC classificados como “Peso Reduzido”, o que não quer dizer 

que o jovem seja necessariamente magro. Os alunos com Excesso de Peso também são poucos 

e podem ser aqueles que moram mais longe da escola e que não praticam atividades desportivas 

extracurriculares, ou, como referi anteriormente, pode ser uma característica peculiar da própria 

idade. 

No que concerne ao género não existem diferenças significativas sendo as suas 

percentagens semelhantes. 

Fazendo a relação entre o IMC e o tipo de transporte utilizado no deslocamento casa/ 

escola, podemos verificar que os alunos que optam pelo transporte passivo apresentam valores 

superiores em termos de excesso de peso (13,9%), e também em peso reduzido (10,4%). 

Em relação ao transporte ativo, verificamos claramente que existem mais casos de Peso 

Normal (72,7%) em relação ao Peso Reduzido (18,2%) e Excesso de Peso (9,1%). 

No mesmo sentido, Mendoza (2011) afirma que o deslocamento ativo para a escola foi 

associado com níveis baixos de gordura corporal e obesidade em relação aos alunos que utilizavam 

deslocamento passivo. Do mesmo modo, Lubans et al., (2011) afirma que o Transporte ativo para 

a escola está associado a uma composição corporal e um nível de aptidão cardiorrespiratória mais 

saudável entre os jovens. 

Fazendo agora a relação entra a distância casa/escola/tipo de transporte utilizado, 

verificamos que quanto mais próximos os alunos morarem da escola mais utilizam o transporte 

ativo. Neste caso verificamos claramente que em contrapartida, quanto maior for a distancia casa 

escola, menos alunos optam pelo transporte ativo e mais optam pelo transporte passivo Neste 

sentido a distância influencia o tipo de transporte utilizado.  

Desta forma, e num estudo realizado em Castelo Branco, os alunos cujas casas estão 

mais próximas da escola ou até 800 metros da escola têm uma maior possibilidade de ir a pé 

(Loureiro et al., 2010). 
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No seguimento desta ideia, Lubans et al., (2011) afirma também que a distância para a 

escola tem sido identificada como uma barreira para o transporte ativo. 

 

6.7 – CONCLUSÕES 

 

A partir da análise descritiva dos resultados podemos afirmar que estes são semelhantes 

aos encontrados em estudos efetuados anteriormente. 

Como podemos verificar, apesar de não haver diferenças estatisticamente significativas, a 

percentagem de alunos com excesso de peso verifica-se com maior clarividência naqueles que se 

deslocam para a escola através de transporte passivo. É de realçar nas distâncias até 3km da 

escola o número de alunos com excesso de peso é reduzido, embora existam ainda 3 casos. Esta 

distância é insuficiente para acrescentar valor à AF diária e por conseguinte provocar alterações 

no peso dos alunos. 

Quanto à classificação do IMC da amostra consideramos que os resultados foram bastante 

satisfatórios uma vez que a maioria da amostra se encontra com Peso Normal. 

Quanto ao número de alunos que se deslocam para a escola, verificamos que grande 

percentagem dos alunos, 77,5% utiliza transporte passivo, enquanto apenas 22,5% se deslocam 

de forma ativa, têm uma maior preponderância em distâncias próximas da escola, ou seja, até 

3km. Consideramos ser um número bastante elevado de alunos que se desloca de forma passiva 

para a escola. 

Com base nestes resultados, podemos concluir que a maior parte da amostra utiliza o 

transporte passivo no deslocamento casa/escola, nomeadamente o autocarro, o que pode explicar 

que a maioria dos alunos desta amostra mora longe da escola. 

Parece evidente que o transporte ativo é um forte indicador de atividade física e pode ser 

muito importante para a saúde dos jovens que hoje em dia, com a crescente urbanização, 

perderam o direito à rua e por conseguinte menos espaços têm para andar de bicicleta. Cada vez 

mais estes chegam à escola de carro ou autocarro, impedindo, desta forma, a realização de 

atividade física diária recomendada pela OMS. 

É importante combater problemas como a obesidade e o sedentarismo que cada vez mais 

estão presentes na vida da nossa sociedade. Do ponto de vista da saúde pública, esta iniciativa 

da utilização da bicicleta pode ter um impacto positivo na saúde dos jovens. 
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A bicicleta deve ser encarada como um meio de transporte alternativo e saudável a adotar 

pelas pessoas e deixar de ser apenas visto como um instrumento lúdico ou recreativo. Os seus 

benefícios são vários e pode também ser importante na redução da sinistralidade rodoviária e na 

diminuição do tráfego automóvel. 

O transporte ativo deve ser enquadrado como uma alternativa viável à atual forma de 

deslocamento dos jovens no percurso casa/ escola. Parece ser necessário a criação de mais 

ciclovias, mais estacionamentos de bicicletas e promover a utilização de bicicleta por forma a 

beneficiar a sociedade no seu desenvolvimento. 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo pretendo elaborar uma reflexão que surge como uma narrativa do meu 

percurso ao longo do ano e pretendendo descrever e refletir sobre as aprendizagens adquiridas, 

as maiores dificuldades, as estratégias utilizadas e principalmente sobre a minha evolução 

enquanto professor. 

Este estágio profissional foi sem dúvida uma grande oportunidade de colocar em prática 

todos os conhecimentos que adquiri ao longo da minha formação académica e permitiu-me estar 

preparado para um contexto real de ensino.  

No que concerne às expetativas relativas a este ano de estágio penso que ultrapassaram 

o que era expetável, pois foram trabalhadas várias temáticas e vivenciadas diversas experiências 

que serão importantíssimas para o meu futuro como agente educativo. Embora tenha sido um 

percurso longo e exigente, permitiu desenvolver competências e adquirir conhecimentos 

intrínsecos ao processo de ensino aprendizagem e que contribuem para melhorar a qualidade do 

ensino, e que serão essenciais na minha carreira docente. 

Em relação às aulas, numa fase inicial as dificuldades mais sentidas foram na organização 

da aula e na gestão do tempo. Todos estes desafios foram naturalmente corrigidos e 

ultrapassados, através das reflexões críticas pós aula que me ajudaram muito a evoluir e a preparar 

de forma mais criteriosa e cuidada o planeamento, quer da unidade didática, quer da própria aula. 

No que concerne à Realização da aula, mais propriamente em relação aos feedbacks e à 

forma de intervir na aula, a minha prestação também melhorou consideravelmente. Inicialmente 

senti algumas dificuldades em intervir na aula e escolher os momentos certos para dar um 

feedback individual ou geral. Após uma chamada de atenção por parte do professor cooperante, 

adotei uma estratégia diferente e as aulas correram bastante melhor, onde a minha intervenção 

foi mais cuidada. 

Um dos aspetos que me favoreceu nas aulas foi a postura adotada em relação aos alunos 

e durante a aula. Ter os alunos no nosso campo de visão permite tê-los sobre controlo, evitar 

comportamentos desviantes e ao mesmo tempo saber quando e como intervir na aula. Procurei 

criar relações de confiança e de respeito com os alunos e no final posso afirmar que a postura 

adotada ao longo do ano me permitiu ter um controlo absoluto da turma e criar ambientes 

favoráveis à aprendizagem. Sem dúvida que o sucesso dos alunos é o sucesso do professor, e se 

considero que este ano foi positivo muito devo aos alunos pois estes são a base do professor. 
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Em relação às modalidades abordadas no primeiro período foram sentidas algumas 

dificuldades no Karaté e Merengue, que se vieram a tornar desafios que tive que superar. A 

elaboração dos planos de aula destas unidades temáticas foram um desafio enorme por se tratar 

de modalidades onde a minha formação académica foi menos aprofundada. 

No 2º período deparei-me também com algumas dificuldades que tive de ultrapassar. O 

espaço destinado à aula tornou-se um problema para a lecionação da unidade didática de futsal. 

Realizar uma aula em 1/3 de pavilhão com 29 alunos e fazer com que esta seja dinâmica e 

motivadora requer uma organização muito bem pensada, assim como uma escolha acertada dos 

exercícios para a aula. Felizmente, tenho alguma experiência na área do futebol, o que me permitiu 

sempre uma boa organização da aula, bem como a escolha dos exercícios indicados às 

dificuldades dos alunos tendo em conta o seu nível. 

Quanto à ginástica acrobática, que foi abordada no 3º período, esta foi a modalidade em 

que eu tive algum receio, por não ser uma modalidade que eu tenha um conhecimento 

aprofundado e pelas caraterísticas próprias como a segurança que ela exige. Para combater esta 

lacuna tentei preparar-me o melhor possível e, em suma, penso que as minhas dificuldades e 

receios iniciais na modalidade não se fizeram sentir, e os alunos puderam vivenciar uma 

experiência rica e conseguiram desenvolver as suas capacidades de uma forma excelente com 

coreografias de enorme criatividade e qualidade. 

Não posso terminar este capítulo sem falar da importância que o professor cooperante e 

os meus colegas estagiários tiveram neste percurso, nomeadamente nas reflexões pós aula que 

me levaram a refletir, a crescer enquanto professor e pessoa, e a preparar-me melhor em cada 

momento. Hoje considero-me capaz de lecionar qualquer aula e muito devo a estes momentos 

pois reconheço que a ajuda e a crítica construtiva em cada reunião fizeram de mim uma pessoa 

mais competente. 

Em jeito de conclusão penso que este ano foi bastante enriquecedor e benéfico. O 

sentimento, neste momento, é de enorme concretização pessoal por poder afirmar que evolui em 

vários aspetos e dei continuidade à minha formação. Sinto que este foi um ano de crescimento 

individual e isto ocorreu devido à reciprocidade existente, pois a relação professor-aluno fez com 

que as aprendizagens fossem recíprocas e bastante significativas. 

Em síntese, as aprendizagens adquiridas ao longo deste ano foram fulcrais para o meu 

futuro enquanto docente, pois foram aprendidas e adquiridas novas competências durante este 

estágio.  
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Durante o estágio consegui potencializar as minhas capacidades e transmitir o que me foi 

ensinado ao longo dos anos, diminuindo também algumas das dificuldades inicialmente 

encontradas. A minha postura durante as aulas e o meu interesse em aprender cada vez mais fez 

com que a minha evolução fosse aumentando e neste momento estou num patamar superior. 

Fazendo um balanço sobre as aprendizagens adquiridas ao longo estágio posso afirmar 

que se tornaram verdadeiramente significativas uma vez que vieram complementar os meus 

conhecimentos. 

O papel do professor é fundamental para as sociedades atuais, e esta ideia fomentou em 

mim ainda mais o respeito pela docência e aumentou o meu sentido de responsabilidade. O 

professor desempenha um papel essencial, funciona como peça chave da escola e como mediador 

da qualidade do ensino e deve estar sempre atualizado para que todo o seu processo seja inovador 

e cativador. 

Um professor não deve ser apenas um mero transmissor de informação mas sim ser 

alguém em quem os alunos confiam a sua evolução. A prática pedagógica é um desafio enorme 

e motivador pois cada professor incute nas suas aulas as suas ideologias e implementa as 

estratégias que acha melhor para que os seus alunos obtenham sucesso. Neste sentido, a EF 

assume-me como uma disciplina diferente das demais o que para mim é um grande fator de 

motivação.  

Contudo, a incerteza na nossa profissão, nomeadamente como docente de Educação 

Física, deixa-me um pouco apreensivo e com alguma cautela em relação ao futuro, mas sempre 

com a consciência que a minha escolha foi certa e a experiencia vivida este ano foi única. 
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ANEXO 1 - PLANEAMENTO 

 

Planificação Anual de Educação Física 
 
 

 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

1º Período 

 

Basquetebol 

Atletismo 

(resistência) 

Ginástica Artística 

 

1º e 2º Desporto 

Coletivo (Voleibol) 

Atletismo 

(resistência) 

Desportos combate 

(Karaté) 

Dança (Merengue)  

 

 

1º e 2º Desporto 

Coletivo 

Atletismo 

(resistência) 

Dança 

(opções de turma) 

 

2º Período 

 

Voleibol 

Badminton 

Dança 

(Expressão corporal e 

Aeróbica 

 

 

1º e 2º Desporto 

Coletivo (Futsal) 

Atletismo 

(velocidade/estafetas) 

Badminton 

                 

 

 

1 º e 2º Desporto 

Coletivo 

Ginástica Acrobática/ 

Minitrampolim( opção)   

3º Período 

 

Futsal 

Corfebol  

(iniciação) 

 

 

Ginástica Acrobática 

 

1º e 2º Desporto 

Coletivo 

 (consolidação) 

 

1º e 2º Desportos  

Coletivos 

 (consolidação) 

Orientação Urbana   

Condição Física 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da disciplina “Prática de Ensino Supervisionada”, foi proposto a realização de uma 

unidade didática por modalidade abordada, com o objetivo de auxiliar o nosso processo de 

ensino/aprendizagem. 

Como tal, estando a realizar o estágio numa escola secundária, numa turma do 11º ano de 

escolaridade, cabe-me sugerir uma proposta exequível tendo em consideração uma série de aspetos como 

as condicionantes espaciais, temporais e humanas, a idade dos alunos, as características da turma e o 

Programa de Educação Física. 

O objetivo do voleibol na escola é, em primeiro lugar, a cooperação com os colegas, nos exercícios 

e no jogo, escolhendo as ações favoráveis à vantagem da sua equipa. Os objetivos desta modalidade podem 

ser organizados em três sub conjuntos: os que são transversais em todas as áreas e atividades da Educação 

Física, outros que se referem às áreas obrigatórias no currículo do Ensino Secundário e outro relativo às 

áreas de opção dos alunos do 11º e 12º ano. 

Existem, ainda, três níveis de especificação do conteúdo de cada matéria, o nível introdutório, 

elementar e avançado. No 11º a abordagem do nível avançado verifica-se em todas as matérias nucleares 

abordadas até ao 10º ano, e todos os níveis (Introdutório, Elementar e Avançado) das matérias alternativas. 

(Departamento do Ensino Secundário, 2001). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLEIBOL 11º ANO 

 

Segundo o PNEF (2001) o aluno: 

1 - Coopera com os companheiros, quer nos exercícios quer no jogo, escolhendo as ações 

favoráveis à vantagem da sua equipa, aceitando as indicações que lhe dirigem, bem como as opções e 

falhas dos seus colegas. Analisa a sua prestação e a dos companheiros, dando indicações e sugestões que 

favoreçam a sua melhoria. 

2 - Aceita as decisões da arbitragem, identificando os respetivos sinais, e trata com igual 

cordialidade e respeito os colegas de equipa e os adversários. 

3 - Adequa a sua atuação, quer como jogador quer como árbitro, ao objetivo do jogo, à função e 

modo de execução das ações técnico-táticas e às regras do jogo. 

4 - Em situação de jogo formal 6 x 6, colabora com os companheiros na organização coletiva da 

sua equipa para a receção do serviço, em W, (4:0:2), para defesa ao ataque adversário (em 3:1:2) e para 

proteção ao ataque da sua equipa em duas linhas (6 avançado), cumprindo as exigências técnicas referidas 

no programa anterior, e ainda os seguintes objetivos: 

4.1 - Serve por baixo ou por cima (tipo ténis), colocando a bola no meio-campo oposto em 

condições de difícil receção. 

4.2 - Avisa os companheiros e posiciona-se para receber o serviço em manchete ou por cima, 

enviando a bola para o jogador passador de modo a que este possa escolher e realizar a ação que garanta 

ofensividade à sua equipa. 

4.3 - Como passador, posiciona-se correta e oportunamente para passar a bola a um companheiro 

à sua escolha (em posição mais vantajosa, de acordo com o posicionamento da outra equipa) e de modo 

a facilitar-lhe a finalização, ou finalizar em remate, passe colocado ou amorti, se tem condições vantajosas 

(surpresa ou desequilíbrio da outra equipa). 

4.4 - Quando a bola lhe é dirigida em condições favoráveis à finalização (ou que a exijam), remata, 

faz amorti ou passe colocado, de acordo com o posicionamento da outra equipa e a trajetória da bola, 

colocando a bola num espaço vazio. 

4.5 - Ao remate da sua equipa, colaborando com os companheiros, avança no terreno assumindo 

uma atitude e posição apropriadas à proteção do ataque. 

4.6 - Ao ataque da equipa adversária (em remate), se se encontra na posição de passador ou mais 

próximo da zona onde se efetua o remate, participa na execução do bloco (a dois), coordenando o tempo 

de salto com o companheiro e com o tempo de remate do adversário, procurando impedir que a bola 

transponha a rede. 
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4.7 - Ao bloco da sua equipa, desloca-se em atitude defensiva (jogador da posição 6), protegendo 

a ação dos companheiros. Se não é responsável direto pela proteção do bloco, desloca-se mantendo uma 

atitude defensiva e cooperando com os companheiros na proteção ao bloco. 

5 - Realiza com correção e oportunidade no jogo e em exercícios-critério as técnicas: a) serviço por 

baixo e b) serviço por cima, c) passe de frente e d) passe de costas alto, e) passe lateral, f) passe em 

suspensão, g) remate, h) manchete para defesa alta e baixa, i) bloco, j) deslocamentos e l) posição ofensiva 

básica e m) posição defensiva básica e os padrões globais das ações n) mergulhos e o) enrolamentos. 
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JUSTIFICAÇÃO UNIDADE TEMÁTICA 

 

A presente Unidade Temática será constituída por 14 aulas de 90 minutos, das quais, duas serão 

de avaliação (diagnóstica e sumativa). De salientar que não será realizada a avaliação formativa na extensão 

e sequência de conteúdos, pelo que a mesma será tida em conta aula após aula. Através da avaliação 

diagnóstica foi possível enquadrar a turma em três etapas de aprendizagem: 1, 2 e 3. 

Na verdade, esta unidade temática é algo que não é imutável, podendo por isso, a qualquer altura 

ser alvo de alterações, desde que devidamente justificadas, tratando-se portanto, de um guia que é 

fundamental para a nossa ação enquanto responsáveis pela condução deste processo de ensino - 

aprendizagem. 

Os conteúdos a abordar durante a Unidade Temática foram delineados tendo por base o programa 

de educação física do ensino secundário definido pelo Ministério da Educação. Os conteúdos definidos 

encontram-se também presentes nos manuais adotados pela escola, que servirão como guião para o 

professor. 

A condição física será uma constante durante toda a unidade temática, visto ser de extrema 

importância quer para a saúde dos alunos quer para a prática da modalidade em questão, quer também 

para um estilo de vida saudável e hábitos desportivos. 

As primeiras aulas serão dedicadas quase que exclusivamente aos aspetos técnicos da 

modalidade. Desta forma será possível conceber bases para que os alunos possam participar de forma 

mais ativa e determinante nas situações de jogo. 

Relativamente aos aspetos táticos, serão abordadas situações de jogo 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 e 

Jogo Formal nas últimas aulas da Unidade Temática. Procuro desta forma partir do mais simples para o 

mais complexo e tentar que os alunos assimilem de uma forma eficaz os conteúdos que irão ser abordados. 

A passagem para o jogo formal terá de ser gradual e os alunos com maiores dificuldades técnicas e táticas 

apenas poderão entrar numa fase posterior neste tipo de jogo mas, quer-se que todos os alunos cheguem 

ao final desta unidade temática a conseguir aplicar todo o que abordou no jogo formal, evidenciando alguma 

qualidade. 

Relativamente à cultura desportiva, parece-me fundamental que os alunos tenham um 

conhecimento acerca da terminologia e das regras básicas (objetivo do jogo, terreno de jogo, número de 

toques, sistema de contagem, rotação de jogadores, faltas) relativas à modalidade. Nesse sentido, os alunos 

podem contar com a ajuda do manual e do professor. Durante as aulas, e sobretudo quando estão em 

situação de jogo, o conhecimento das regras deve estar sempre presente. 

Quanto aos conceitos psicossociais abordados, sendo o Voleibol um jogo caracterizado pela 

presença de duas equipas em oposição, embora não exista contacto físico, parece-me importante que os 

alunos tenham sempre presentes determinados conceitos, tais como, a cooperação para com os colegas, 
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tanto em situação de jogo como em exercício critério, demonstrando respeito não só pelos colegas mas 

também pelas decisões do árbitro (regras do jogo) e do professor. Sem esquecer ainda outros aspetos 

muito importantes, como a autonomia e participação, dado que o aluno deve ter liberdade para agir, deve 

ser autónomo em relação às decisões que toma, apresentando um espírito de iniciativa. 

Por tudo isto, o voleibol contribui para o desenvolvimento das capacidades físicas como a destreza, 

a coordenação, a velocidade, a força, entre outras e possibilita ainda o desenvolvimento do espírito de 

equipa, proporcionando um ambiente relacional harmonioso no seio da turma. 

Para a construção de uma unidade didática torna-se, também, importante conhecer os espaços, 

os materiais, os recursos humanos e o tempo disponível para a prática da modalidade.  

Os recursos materiais da escola são abrangentes permitindo-me planear as aulas livremente, uma 

vez que, todos os espaços (com a exceção do auditório) têm boas condições para a prática da modalidade 

com espaço, pelo menos, de um campo de voleibol, havendo ainda, 6 postes, 7 redes e 60 bolas 

disponíveis.  

Os recursos humanos presentes ao longo das aulas serão o professor estagiário responsável pela 

turma, o Professor Orientador, dois colegas de estágio, os alunos e ainda dois funcionários. 

Os recursos temporais desta unidade didática, definidos pelo grupo disciplinar de Educação Física 

da Escola Secundária com 14 aulas, revelam-se capazes de satisfazer as necessidades da turma, pois será 

possível abordar todos os conteúdos de forma gradual permitindo, assim, a consolidação dos mesmos. Foi 

ainda possível um ajuste das modalidades aos espaços disponíveis para cada aula através do roullement, 

proposto pelo grupo disciplinar de Educação Física. 
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UNIDADE DIDÁTICA VOLEIBOL 

Nº Aula Data Função didática Estruturação de Conteúdo Objetivo Especifico Avaliação 

1 
01-10-

2013 
Avaliação Diagnóstica Todos os Conteúdos da Unidade Didática Avaliar o nível inicial dos alunos Diagnóstica 

2 
08-10-

2013 
Transmissão/Exercitação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Manchete; Serviço 

por baixo; Situação de jogo reduzido (2x 2). 

Introduzir e Exercitar posição base, deslocamentos, passe frente, 

manchete, serviço por baixo situação de jogo reduzido (2X2). 
Formativa 

3 
10-10-

2013 

Transmissão/ 

Exercitação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas; 

Passe em suspensão; Manchete; Serviço por baixo; Situação de 

Jogo reduzido (3x3).  

Exercitar posição base, deslocamentos, passe frente, manchete, 

serviço por baixo, situação de jogo reduzido (3x3). Introduzir passe 

de costas e passe em suspensão. 

Formativa 

4 
15-10-

2013 

Transmissão 

/Exercitação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Manchete; Serviço por baixo/cima; 

Situação de Jogo reduzido (2x2) e (3x3) 

Exercitar posição base, deslocamentos, passe frente, passe de 

costas, passe em suspensão, manchete, serviço por baixo, 

manchete, situação de jogo reduzido (2X2) e (3x3). Introduzir 

serviço por cima. 

Formativa 

5 
17-10-

2013 

Transmissão/ 

Exercitação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Passe em suspensão; Manchete; Serviço 

por baixo/cima; Remate; Situação de Jogo reduzido (2x2) e 

(3x3) 

Exercitar posição base, deslocamentos, passe frente, passe de 

costas, passe em suspensão, manchete, serviço por baixo/cima, 

situação de jogo reduzido (2X2) e (3x3). Introduzir o remate. 

Formativa 

6 
22-10-

2013 

Transmissão/ 

Exercitação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Passe em suspensão; Manchete; Serviço 

por baixo/cima; Remate; Situação de Jogo reduzido (2x2) e 

(3x3) 

Exercitar posição base, deslocamentos, passe frente, passe de 

costas, passe em suspensão, manchete, remate, serviço por 

baixo/cima e situação de jogo reduzido (3x3) e (2X2). Introduzir o 

bloco. 

Formativa 

7 
24-10-

2013 

Transmissão/ 

Exercitação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Passe em suspensão; Manchete; Amorti; 

Serviço por baixo/cima; Remate; Bloco; Amorti; Situação de 

Jogo Formal (6X6). 

Exercitar posição base, deslocamentos, passe frente, passe de 

costas, passe em suspensão, manchete, remate, serviço por 

baixo/cima, bloco e situação de jogo reduzido (3x3) e (2X2). 

Introduzir o amorti. 

Formativa 
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8 
12-11-

2013 

Transmissão/ 

Exercitação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Manchete; Amorti; Serviço por 

baixo/cima; Remate; Bloco; Situação de Jogo Formal (6X6). 

Exercitar posição base, deslocamentos, passe frente, passe de 

costas, passe em suspensão, manchete, remate, serviço por 

baixo/cima, bloco, amorti e situação de jogo reduzido (3x3) e 

(2X2). Introduzir jogo formal (6x6). 

Formativa 

9 
14-11-

2013 

Exercitação/ 

Consolidação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Manchete; Serviço por baixo/cima; 

Remate; Bloco; Amorti; Situação de Jogo reduzido (3X3); 

Situação de jogo formal (6x6). 

Exercitar posição base, deslocamentos, passe frente, passe de 

costas, passe em suspensão, manchete, remate, serviço por 

baixo/cima, bloco, amorti e situação de jogo formal (6x6). 

Consolidar a posição base; deslocamentos, passe, passe de 

suspensão, serviço por baixo, manchete, bloco. 

Formativa 

10 
19-11-

2013 
Consolidação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Manchete; Serviço por baixo/cima; 

Remate; Bloco; Amorti; Situação de Jogo reduzido (3X3); 

Situação de jogo formal (6x6). 

Consolidar posição base, passe frente, passe de costas, passe 

suspensão, deslocamentos, manchete, serviço por cima/baixo, 

remate, bloco, amorti e situação de jogo formal (6X6). 

Formativa 

11 
21-11-

2013 
Consolidação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Manchete; Serviço por baixo/cima; 

Remate; Bloco; Amorti; Situação de Jogo reduzido (3X3); 

Situação de jogo formal (6x6). 

Consolidar posição base, passe frente, passe de costas, passe 

suspensão, deslocamentos, manchete, serviço por cima/baixo, 

remate, bloco, amorti e jogo formal (6x6). 

Formativa 

12 
26-11-

2013 
Consolidação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Manchete; Serviço por baixo/cima; 

Remate; Bloco; Amorti; Situação de jogo formal (6x6). 

Consolidar posição base, deslocamentos, passe frente, passe de 

costas, passe suspensão, manchete serviço por baixo/cima, 

remate, bloco, amorti e jogo formal (6x6). 

Formativa 

13 
28-11-

2013 
Avaliação 

Posição Base; Deslocamentos; Passe frente; Passe de costas, 

Passe em suspensão; Manchete; Serviço por baixo e por cima; 

Remate; Bloco; Amorti; Jogo formal (6x6). 

Avaliar o nível final da turma em todos os gestos técnicos e ações 

táticas da modalidade; Aferir a evolução dos alunos. 
Formativa 

14 
10-12-

2013 
Avaliação Todos os conteúdos apreendidos na Unidade Didática. Avaliar o nível final da turma em todos os gestos técnicos e ações 

táticas da modalidade; Aferir a evolução dos alunos. 
Sumativa 
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GRELHA DE VICKERS 
 

GRELHA DE VICKERS 

Conteúdos 

Aulas 

1 

01-10 

2 

08-10 

3 

10-10 

4 

15-10 

5 

17-10 

6 

22-10 

7 

24-10 

8 

12-11 

9 

14-11 

10 

19-11 

11 

21-11 

12 

26-11 

13 

28-11 

14 

10-12 

Posição Base 

AD 

T/E E E E E E E C C C C C 

AS 

Deslocamentos T/E E E E E E E C C C C C 

Passe T/E E E E E E E C C C C C 

Manchete T/E E E E E E E C C C C C 

Serviço por baixo T/E E E E E E E C C C C C 

Passe de costas  T/E E E E E E C C C C C 

Passe em Suspensão  T/E E E E E E C C C C C 

Serviço por cima   T/E E E E E C C C C C 

Remate    T/E E E E C C C C C 

Bloco     T/E E E C C C C C 

Amorti      T/E E E C C C C 

Jogo reduzido  T/E E E E E E C C C C C 

Jogo formal       T/E E C C C C 
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AVALIAÇÃO E REFLEXÃO FINAL 

 

Tendo sempre em consideração as limitações temporais, espaciais, materiais e humanas que, 

surgiram, tentei seguir o planeamento da Unidade Temática sem serem necessárias adaptações e 

alterações. 

Para corresponder á necessidade de todos os alunos procurei sempre criar exercícios motivantes 

e dinâmicos aumentando a complexidade em alguns deles para satisfazer as exigências dos alunos. Esta 

constante exigência dos alunos fez com o meu planeamento fosse mais cuidado e que me leva-se a superar 

a mim mesmo, o que me proporcionou uma evolução enquanto docente. 

Na avaliação sumativa e após um período de 14 blocos verifiquei que a turma, na sua 

generalidade, apresenta um nível superior àquele que encontrei na primeira aula. É bastante satisfatório 

poder verificar que a nível técnico e tático os alunos estão melhores, mostrando que as minhas estratégias 

foram corretas para esta turma, indo assim de encontro com os objetivos inicialmente traçados. 

Em relação ao passe, a turma não apresentou dificuldades na sustentação da bola através deste 

gesto técnico, erros que eram cometidos anteriormente foram ultrapassados na sua totalidade.  

Ao nível da manchete, a turma também não apresentou dificuldades e, no geral, este gesto técnico, 

foi executado com destreza e com uma notória melhoria técnica. 

O remate e o bloco foram os gestos técnicos onde a turma apresentou uma maior evolução. A 

chamada para o remate e a consequentemente a impulsão foi dos movimentos mais evidenciados como 

progresso geral, embora apenas alguns alunos executam o gesto correto na sua plenitude. No que concerne 

ao bloco, as dificuldades no movimento dos membros superiores e na definição do momento do salto 

vertical foram ultrapassadas, contudo algumas alunos mostraram dificuldade de no momento do salto. 

No que toca aos serviços, tanto por cima como por baixo, os alunos, de uma forma geral, 

apresentaram aptidão nas execuções, embora algumas alunas mostraram alguma dificuldade em colocar 

a bola no lado contrário da rede com uma trajetória correta e com a força desejada. 

Por último, no jogo formal 6x6, a turma de uma forma generalizada, mostrou grandes progressos 

nomeadamente na ocupação do espaço de jogo e no que cada posição exigia. 

As principais dificuldades notadas ao longo desta unidade temática foram precisamente ao nível 

da adaptação de exercícios tendo em conta os diferentes níveis de evolução presentes na turma. A 

estratégia utilizada para dar resposta a esta dificuldade, foi a divisão da turma em grupos de diferentes 

níveis, em que cada grupo realizava um exercício adequado ao seu nível. 

Concluindo, penso ter correspondido da melhor maneira às exigências dos alunos, 

proporcionando-lhes aulas motivadoras, onde todos eles evoluíram. 
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ANEXO 3 – PLANOS DE AULA DE VOLEIBOL 

P
a

rt
e 

 
Conteúdo Objetivos específicos 

Organização didática / metodológica 
dos exercícios 

Estratégia F. D. Critérios de êxito 

IN
IC

IA
L 

 
5’ 

 
- Chamada. 
 
 
- Instrução inicial. 

 
- Registar a assiduidade e a 
pontualidade. 
 
- Apresentar o conteúdo da aula. 

 
- Os alunos dispõem-se em frente ao professor. 
 
- Transmitir os conteúdos e objetivos da aula. 

 

 

 

 
- Responder à chamada. 
 
- Estar atento e em silêncio a ouvir o 
professor. 

 

10’ 

 

 

- Ativação Geral. 

 

- Predispor o organismo para a parte 

fundamental da aula, prevenindo 

possíveis lesões; 

 

- Mobilizar articulações e alongar os 

grupos musculares mais solicitadas na 

modalidade. 

 

 

 

- Exercícios de força e equilíbrio. 

Alongamentos 

 

 

- Os alunos são divididos em 2 grupos e colocam-se em 

cantos opostos do campo (frente a frente). 

1. Corrida até à rede - 2. Deslocamento lateral na rede, 

membros superiores fletidos. - 3. No final da rede corrida 

em direção ao canto mais afastado do campo seguinte - 

4. Subida à rede - 5. Deslocamento lateral na rede, 

membros superiores fletidos. - 6. No final da rede corrida 

em direção ao canto mais afastado do campo seguinte. 

 

- Dois a dois realizam exercícios solicitados pelo 

professor. 

 

 

 
- Executar os exercícios de ativação 

geral, deslocamentos e alongamentos 

tal como o professor exemplifica. 

 

Unidade Didática: Voleibol Conteúdos: Manipulação da bola; Posição Base; Deslocamentos; Passe; Manchete; 

Serviço por baixo; Situação de jogo reduzido (2x 2). 

Período: 1º Data: 10/10/2013 

Nº da aula da U.D: 3 de 14 Ano: 11º Turma: CT9 

Função Didática: Transmissão / Exercitação 
Material: 29 bolas, 1 rede, sinalizadores. 

Hora: 11:50 Duração: 90 

Local: Pavilhão (Espaço 1) Nº de alunos: 29 

Objetivo Geral: Introduzir e exercitar deslocamentos, passe, manchete e situação de jogo reduzido (2X2 e 3x3). Desenvolver as capacidades coordenativas e condicionais na modalidade de voleibol. 
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F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L 

 

10’ 

 

- Sustentação da bola, 

passe e manchete. 

 

- Aperfeiçoamento da técnica no passe 

e na manchete. 

 

 

Os alunos realizam sustentação da bola em diferentes 

posições. 

 

Variantes: 

O aluno realiza: 

1- Sustentação de bola em pé; 

2 - Sustentação de bola joelhos; 

3 - Sustentação de bola sentado; 

4 - Sustentação de bola deitado; 

5 - Passe alto deixando bater uma vez no solo. 

Efetua esta sequência sem deixar cair a bola. 

 

 

T
ra

n
sm

is
sã

o
/E

xe
rc

it
a

çã
o

 

 
- Não deixar cair a bola. 
 
- Sustentar a bola num determinado 
número de tempo. 
 
Passe de frente: 
- Bola tocada acima da cabeça e à 
frente dos olhos. 
- Realiza toque de dedos em bolas 
altas. 
- Flete e estende braços e pernas. 
- Tocar a bola só com os dedos e não 
com a palma das mãos. 
 
Manchete: 
- Flete as pernas. 
- Braços estendidos. 
- Bola tocada nos antebraços. 
- Realiza manchete em bolas baixas. 
- Trajetória da bola entre os ombros. 
 
Serviço por baixo: 
- Corpo ligeiramente inclinado para a 
frente 
- Pé do lado contrário à mão que 
serve, à frente do outro pé 
- Braço que serve, tipo pêndulo 
- Zona de contacto, palma da mão 
 

 

10’ 

 

- Passe de frente e 

manchete. 

 

- Aperfeiçoamento do passe de frente e 

da manchete. 

 

 

- Os alunos formam grupos de 2 e posicionam-se metade 

de cada lado da rede. Executam o passe de frente e de 

seguida a manchete. 

 

Variante: 

Passe de frente – Passe de frente 

Manchete - Manchete 

Passe de frente – Manchete 

 
 

 

10’ 

 

- Serviço por baixo. 

 

- Introduzir e Exercitar o serviço por 

baixo. 

 

 

- Os alunos dividem-se em grupos de 6 em 5 campos. O 

aluno da posição 1 realiza serviço por baixo em direção 

ao aluno da posição 2, que recebe em manchete em 

direção ao aluno da posição 3. A rotação realiza-se no 

sentido dos ponteiros do relógio. 
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20’ 

 

- Situação de jogo 2x2 e 

3x3. 

 

- Introduzir e Exercitar jogo reduzido de 

2x2 e 3x3. 

 

- São formadas seis equipas de três elementos e duas 

equipas de dois elementos. Realizam situação de jogo 

2x2 e 3x3 abordando os gestos técnicos ministrados na 

aula. 

 

Condição física: 

Alunos que não estejam em situação se jogo realizam: 

- Saltos de corda (2x20) 

- Flexões (2x20) 

- Abdominais (2x20) 

- Saltos Canguru (2x20) 

 

 

 

- Enviar a bola por cima da rede. 

- Utilizar deslocamentos 

- Realizar corretamente os gestos 

técnicos. 

- Fazer a bola tocar no solo do campo 

do adversário e impedir que contacte 

o solo do seu próprio campo. 

 

F
IN

A
L 

 

5’ 

 

- Retorno à calma 

 

 

 

- Balanço da aula 

 

- Alongar os segmentos musculares. 

 

 

 

- Revisão da aula 

 

 

- Os alunos devem realizar os alongamentos solicitados 

pelo professor. 

 

 

- Os alunos estão distribuídos em xadrez à volta do 

professor, são questionados sobre possíveis dúvidas e 

por fim esclarecidos dos conteúdos a abordar na próxima 

aula. 

 
 

 
 

  

 
-Posturas corretas; 
 
 
 
 
- Estar atento e em silêncio. 
 
- Esclarecer dúvidas 
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REFLEXÃO DA AULA 

 
  

 

Unidade Didática: Voleibol Conteúdos: Domínio da bola; Posição Base; Deslocamentos; Passe; Manchete; 

Serviço por baixo; Situação de jogo reduzido (2x 2). 

Período: 1º Data: 10/10/2013 

Nº da aula da U.D: 3 de 14 Ano: 11º Turma: CT9 

Função Didática: Transmissão / Exercitação 
Material: 29 bolas, 1 rede, sinalizadores. 

Hora: 11:50 Duração: 90 

Local: Pavilhão (Espaço 1) Nº de alunos: 29 

Considerações Gerais 
A aula correu bem e os alunos foram pontuais, tendo a aluna Sara Machado dispensa da aula por estar doente. A Margarida Cardoso e o Pedro 

Cunha faltaram. A aluna Vânia Pereira tem dispensa da aula no seu contexto prático por justificação médica, por esse motivo, elaborará o relatório 

da presente aula. Os alunos colaboraram e cumpriram o que era pretendido na aula. 

Comportamentos e 

dificuldades dos alunos 

Os alunos estavam empenhados e motivados nas tarefas, denotando algumas dificuldades sobretudo nos deslocamentos. Na manchete também 

se notou alguma dificuldade sobretudo na colocação das mãos e na antecipação da trajetória da bola. No serviço por baixo também foram denotados 

alguns erros. 

Estratégias que melhor 

resultaram e menos 

resultaram 

Aula bastante dinâmica e com boas progressões metodológicas. Procurei sempre antes de introduzir um gesto técnico explicar as componentes 

críticas e os possíveis erros que não deveriam cometer. Durante a aula foram dados feedbacks a todos os alunos no sentido de corrigir os erros que 

estavam a cometer. Não houve muitos tempos mortos, embora algumas transições pudessem ser mais rápidas. 

Alterações ao plano de aula 
Não foi realizado a estação de condição física uma vez que não estavam presentes os 29 alunos. Num dos campos dos jogos reduzidos jogou-se 

4x3 devido ao número de alunos presentes na aula.  

Avaliação qualitativa da aula 
Foi uma aula bem conseguida onde tudo o que estava previsto foi cumprido, pelo que decorreu normalmente e sem problemas. Os alunos 

empenharam-se bastante e mostraram grande satisfação no final. 
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Conteúdo Objetivos específicos 

Organização didática / metodológica dos 
exercícios 

Estratégia F. D. Critérios de êxito 

IN
IC

IA
L 

 
5’ 

 
- Chamada. 
 
 
- Instrução inicial. 

 
- Registar a assiduidade e a 
pontualidade. 
 
- Apresentar o conteúdo da aula. 

 
- Os alunos dispõem-se em frente ao professor. 
 
- Transmitir os conteúdos e objetivos da aula. 

 

 

 

 
- Responder à chamada. 
 
- Estar atento e em silêncio a ouvir o professor. 

 

10’ 

 

 

- Ativação Geral. 

 

- Predispor o organismo para a parte 

fundamental da aula, prevenindo 

possíveis lesões; 

 

- Mobilizar articulações e alongar os 

grupos musculares mais solicitadas na 

modalidade. 

 

 

- Os alunos são divididos em 2 grupos e colocam-se em 

cantos opostos do campo (frente a frente). Executam 

deslocamentos laterias ao longo da rede. 

 

Variante:  

Em grupos de 7 alunos, corrida da zona de serviço até á linha 

de ataque e executar: 

1. Bloco 

2. Bloco duplo 

3. Remate 

 

 

 
- Executar os exercícios de ativação geral, 

deslocamentos e alongamentos tal como o 

professor exemplifica; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Didática: Voleibol Conteúdos: Manipulação da bola; Posição Base; Deslocamentos; Passe de frente, de 

costas e em Suspensão; Manchete; Serviço por baixo; Serviço por cima; Amorti; 

Remate; Bloco; Situação de jogo formal e jogo reduzido (3x3, 4x4). 

Período: 1º Data: 26/11/2013 

Nº da aula da U.D: 12 de 14 Ano: 11º Turma: CT9 

Função Didática: Exercitação/Consolidação 
Material: 29 bolas, 1 rede, 20 sinalizadores, apito. 

Hora: 10:10 Duração: 90 

Local: Pavilhão (Espaço 2) Nº de alunos: 29 

Objetivo Geral: Consolidar deslocamentos, passe de frente, passe de costas e em suspensão, manchete, serviço por baixo e por cima, amorti, remate, bloco, situação de jogo reduzido (3x3 e 4x4) e jogo formal. Desenvolver as 

capacidades coordenativas e condicionais na modalidade de voleibol. 
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15’ 

 

- Passe de frente, 

Manchete, Remate, 

Serviço por baixo e 

serviço por cima. 

 

- Consolidar o Passe de frente, 

Manchete, Remate, Serviço por baixo e 

serviço por cima. 

 

Exercício 1 – Os alunos, em grupos de dois elementos, 

executam as ações de passe alto e manchete, variando a 

distância de execução entre eles. 

Variantes:  

1. Realizar Auto-passe em deslocamento até á rede e Passe 

de frente, 

2. Realizar Auto-passe no lugar e Passe de frente; 

3. Realizar 20 passes sem deixar cair a bola; 

4. Realizar serviço por baixo e receção em manchete; 

5. Realizar serviço por cima e receção em manchete; 

6. Realizar serviço por baixo/cima, receção em manchete e 

passe de frente. 

7. Realizar remate  

 

C
o

n
so

li
d

a
çã

o
 

 

- Critérios de Êxito nos planos de aula 

anteriores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo formal: 

- Enviar a bola por cima da rede. 

- Utilizar deslocamentos 

- Realizar corretamente os gestos técnicos. 

- Fazer a bola tocar no solo do campo do 

adversário e impedir que contacte o solo do 

seu próprio campo. 
 

 

35’ 

 

- Situação de jogo 

reduzido (3x3 e 4x4) e 

Jogo Formal. 

 

  

  

 

 

 

- Jogo reduzido de (3x3 e 4x4) e Jogo 

Formal. 

 

- São formadas duas equipas de seis elementos e duas 

equipas de três elementos e duas equipas de quatro 

elementos. Em situação de jogo 3x3, 4x4 2 6x6 abordar os 

gestos técnicos ministrados na aula. 

 

F
IN

A
L 

 

5’ 

 

- Retorno à calma 

 

 

 

- Balanço da aula 

 

- Alongar os segmentos musculares. 

 

 

 

- Revisão da aula 

 

 

 

- Os alunos devem realizar os alongamentos solicitados pelo 

professor. 

 

 

- Os alunos estão distribuídos em xadrez à volta do professor, 

são questionados sobre possíveis dúvidas e por fim 

esclarecidos dos conteúdos a abordar na próxima aula. 

 
 

 
 

 
 

 
- Posturas corretas; 
 
 
 
 
- Estar atento e em silêncio. 
 
- Esclarecer dúvidas 
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REFLEXÃO DA AULA 

  

 

Unidade Didática: Voleibol Conteúdos: Manipulação da bola; Posição Base; Deslocamentos; Passe de frente, 

de costas e em Suspensão; Manchete; Serviço por baixo; Serviço por cima; Amorti; 

Remate; Bloco; Situação de jogo formal e jogo reduzido (3x3, 4x4). 

Período: 1º Data: 26/11/2013 

Nº da aula da U.D: 12 de 14 Ano: 11º Turma: CT9 

Função Didática: Exercitação/Consolidação 
Material: 29 bolas, 1 rede, 20 sinalizadores, apito. 

Hora: 10:10 Duração: 90 

Local: Pavilhão (Espaço 2) Nº de alunos: 29 

Considerações Gerais 
A aula correu bem. A maioria da turma apresenta-se num nível ótimo e a alcançar os objetivos inicialmente traçados. A Margarida Cardoso, o João 

Pedro e a Vânia não realizaram a aula, realizando o relatório da mesma. 

Comportamentos e 

dificuldades dos alunos 

Os alunos tiveram um comportamento exemplar, executando os exercícios que foram solicitados pelo professor. Mostraram-se empenhados e 

sempre disponíveis para os mesmos. 

Em relação ao jogo formal os alunos já não demonstram dificuldades com as regras e já conseguem jogar fluentemente. 

Estratégias que melhor 

resultaram e menos 

resultaram 

As estratégias foram bem utilizadas estando os exercícios de acordo com as capacidades dos alunos. 

Alterações ao plano de aula Não ocorreram alterações ao plano de aula. 

Avaliação qualitativa da aula 
A aula correu bem e de uma forma geral todos os alunos mostram evolução. Os próprios alunos já dão conta dessa evolução e demonstram uma 

grande satisfação. 
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Conteúdo Objetivos específicos 

Organização didática / metodológica 
dos exercícios 

Estratégia F. D. Critérios de êxito 

IN
IC

IA
L 

 
5’ 

 
- Chamada. 
 
 
- Instrução inicial. 

 
- Registar a assiduidade e a 
pontualidade. 
 
- Apresentar o conteúdo da aula. 

 
- Os alunos dispõem-se em frente ao professor. 
 
- Transmitir os conteúdos e objetivos da aula. 

 

 

 

 
- Responder à chamada. 
 
- Estar atento e em silêncio a ouvir o 
professor. 

 

10’ 

 

 

- Ativação Geral. 

 

- Predispor o organismo para a parte 

fundamental da aula, prevenindo 

possíveis lesões; 

 

- Mobilizar articulações e alongar os 

grupos musculares mais solicitadas na 

modalidade. 

 

 

Ex. 1  

Turma dividida em duas metades. Jogo dos 10 passes 

com a mão onde o objetivo do jogo é realizar este 

número de passes consecutivos por equipa sem que a 

equipa adversária a intercete ou caia ao chão. Quando a 

posse de bola é perdida a contagem recomeça. 

 

 
 

 
Jogo 10 passes 

- Não estar parado; 

- Criar linhas de passe; 

- Realizar 10 passes consecutivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Didática: Voleibol 
Conteúdos: Jogo Formal 6x6. 

Período: 3º Data: 24/04/2014 

Nº da aula da U.D: 1 de 4 Ano: 11º Turma: CT9 

Função Didática: Consolidação 
Material: 29 bolas, 1 rede, 20 sinalizadores, apito. 

Hora: 11:50 Duração: 90 

Local: Pavilhão (Espaço 3) Nº de alunos: 29 

Objetivo Geral: Consolidação dos elementos técnicos da Unidade Didática de Voleibol através de situações analíticas e jogo formal 6x6. 



 

73 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L 

 

15’ 

 

- Passe de frente, 

Manchete, Remate, 

Serviço por baixo e 

serviço por 

cima.

  

 

 

- Consolidar o Passe de frente, 

Manchete, Remate, Serviço por baixo e 

serviço por cima. 

 

Ex. 2  

Os alunos, em grupos de dois elementos, executam as 

ações de passe alto e manchete, variando a distância de 

execução entre eles. 

Variantes:  

1. Realizar Auto-passe em deslocamento até á rede e 

Passe de frente, 

2. Realizar Auto-passe no lugar e Passe de frente; 

3. Realizar 20 passes sem deixar cair a bola; 

4. Realizar serviço por baixo/cima e receção em 

manchete; 

5. Realizar remate  

 

C
o

n
so

li
d

a
çã

o 

 

- Critérios de êxito nos planos de aula 

anteriores; 

 

 

35’ 

 

- Situação de Jogo 

Formal. 

 

  

  

 

 

 

- Jogo Formal. 

 

 - São formadas quatro equipas de seis elementos. 

Durante o tempo disponível da aula realizar um torneio 

entre as quatro equipas onde serão aplicadas as regras 

do Voleibol. 

Em situação de jogo 6x6 abordar os gestos técnicos 

ministrados nas aulas.  

 

Jogo formal: 

- Enviar a bola por cima da rede. 

- Utilizar deslocamentos 

- Realizar corretamente os gestos técnicos. 

- Fazer a bola tocar no solo do campo do 

adversário e impedir que contacte o solo 

do seu próprio campo. 
 

F
IN

A
L 

 

5’ 

 

- Retorno à calma 

 

 

 

- Balanço da aula 

 

- Alongar os segmentos musculares. 

 

 

 

- Revisão da aula 

 

 

- Os alunos devem realizar os alongamentos solicitados 

pelo professor. 

 

 

- Os alunos estão distribuídos em xadrez à volta do 

professor, são questionados sobre possíveis dúvidas e 

por fim esclarecidos dos conteúdos a abordar na próxima 

aula. 

 
 

 
 

 

 

 
- Posturas corretas; 
 
 
 
 
- Estar atento e em silêncio. 
 
- Esclarecer dúvidas 
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REFLEXÃO DA AULA 

 

 

Unidade Didática: Voleibol 
Conteúdos: Jogo Formal 6x6. 

Período: 3º Data: 24/04/2014 

Nº da aula da U.D: 1 de 4 Ano: 11º Turma: CT9 

Função Didática: Consolidação 
Material: 29 bolas, 1 rede, 20 sinalizadores, apito. 

Hora: 11:50 Duração: 90 

Local: Pavilhão (Espaço 3) Nº de alunos: 29 

Considerações Gerais 
Os alunos cumpriram o horário, tendo a aula começado à hora prevista. Durante a aula colaboraram e cumpriram com as tarefas propostas. Nesta 

aula faltaram as alunas Marta e Vânia. 

Comportamentos e 

dificuldades dos alunos 

Como foi uma aula de consolidação, as evoluções dos alunos são evidentes. A parte de jogo formal permitiu aos alunos colocar em prática o que 

adquiriram no 1º período, sendo um momento da aula em que se sentem mais motivados. 

Estratégias que melhor 

resultaram e menos 

resultaram 

As estratégias realizadas penso que foram adequadas uma vez que a disposição dos alunos (2 a 2) não permitiu quebras e assim beneficiou o tempo 

de empenhamento motor. As progressões utilizadas foram adequadas na medida em que beneficiaram a aprendizagem de todos os gestos técnicos 

com um número de repetições elevado, permitindo assim uma maior assimilação dos conteúdos. No jogo formal, todos os alunos estiveram motivados 

e já conseguem sustentar a bola mais vezes no ar e já tem a clara noção das posições que ocupam. Foi adotado um sistema de rotações entre 

equipas, no jogo formal, por cauca do número de alunos. 

Alterações ao plano de aula Não houveram alterações ao plano de aula. 

Avaliação qualitativa da aula A aula correu bem e os alunos mais uma vez mostraram- se empenhados e motivados nas tarefas. 
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ANEXO 4 -CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

SECUNDÁRIO – 10º e 11º ANO 
 
 

1. DOMÍNIO SÓCIO-AFECTIVO 

 

                       (Formação pessoal – Atitudes e valores) 
. 

 Assiduidade 
 Pontualidade 
 Atitudes 

(espírito desportivo, participação, interesse, responsabilidade, relações interpessoais). 
 

2. DOMÍNIO COGNITIVO 

 

                     (Domínio do conhecimento) 
. 

 Domínio da linguagem e vocabulário desportivo 

 

3. DOMÍNIO PSICO-MOTOR 

 

                      (Desempenho motor – aptidões e capacidades) 
 

 Execução dos vários elementos técnicos.  
 Aplicação dos princípios táticos individuais, de grupo e coletivos. 
 Capacidades físicas (condicionais e coordenativas). 
 Progressão na aprendizagem. 

 

 

DOMÍNIOS % Instrumentos 

Psico-Motor 70%  

 Execução dos vários elementos técnicos  
 Aplicação dos princípios táticos individuais, de grupo e coletivos. 
 Capacidades físicas (condicionais e 

coordenativas). 
 Progressão na aprendizagem 

20 
30 
20 
30 

. Observação direta de 
exercícios critério em 
situação individual e 
grupo 
 

Domínio Cognitivo 5%  

 Domínio da língua Portuguesa e vocabulário desportivo 

 
100 

.Questões de aula: 
avaliação oral 

 Domínio Sócio Afetivo 25%  

 Assiduidade. 
 Pontualidade. 
 Atitudes 

30 
20 
50 

. Observação direta 
em contexto de aula 
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ANEXO 5 - PLANO ANUAL ATIVIDADES 
1

º 
P

e
rí

o
d

o
 

Atividade Data 
Recursos 

Espaciais 
Objetivo 

Recursos 

Humanos 

Público-

Alvo 

Ação de Formação de 

Fitschool 
14 Novembro 

Sala Polivalente 

(ESFH) 

Apresentação do programa de treino funcional na escola. 

Preleção promovida por Dr. Rui Garganta (FADEUP) e Prof. 

Dimas Pinto (ProSport) 

DEF Docentes 

Ação de Formação de 

Futsal 
2 Dezembro - 

Aula teórica sobre a modalidade de Futsal  

(História/Regras/Habilidades Motoras) 
Núcleo de Estágio Discentes 

Xico Olimpíadas 11 Dezembro Pista Gémeos Castro 
Incentivar a prática desportiva. Promover o convívio desportivo 

da comunidade escolar.  

Departamento de 

Educação Física (DEF) e 

Núcleos de Estágio 

Discentes 

2
º 

P
e

rí
o

d
o

 

Corta Mato Distrital Janeiro Pista Gémeos Castro 
Incentivar a prática desportiva. Promover o convívio desportivo 

da comunidade escolar. 

DEF e núcleos de 

estágio 
Discentes 

Torneio Futsal NEE Abril 
Pavilhão Desportivo 

(ESFH) e Xico Andebol 

Realização de Torneio de Futsal para alunos com NEE. 

Formato: 5x5 

DEF e núcleos de 

estágio 
Discentes  

3
º 

P
e

rí
o

d
o

 

Xico Mexe- Futsal 
Penúltima 

semana 

Pavilhão Desportivo 

(ESFH) 

Realização de Torneio de Futsal para todos os alunos. Formato: 

5x5 

DEF e núcleos de 

estágio 
Discentes 

Sarau 
Penúltimo dia 

aulas 
- Tema: A Escola do Séc. XXI 

DEF e núcleos de 

estágio 

Comunidade 

Escolar 

BTT Abril  Promover e experienciar a prática e utilização da bicicleta. 
Professores e Professor 

Estagiários 

Alunos com 

NEE 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

