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Introdução 

De modo a suprimir as dificuldades apresentadas pelos alunos do 5º ano de 

escolaridade, foi desenvolvido um projeto de articulação com as escolas primárias do 

Agrupamento de Escolas de Carcavelos. Deste modo, os professores de Educação Física 

da Escola Básica e Secundária de Carcavelos estão disponíveis para dar apoio presencial 

às aulas de Educação e Expressão Físico-Motora (EEFM) das turmas do 4º ano do 

Agrupamento de Escolas de Carcavelos. Este apoio ao trabalho, que o professor titular 

está a desenvolver, é realizado quinzenalmente, num horário compatível para o 

professor que vai apoiar. Nas outras semanas a responsabilidade é do professor titular da 

turma. Este apoio não foi realizado apenas ao nível prático. Também a nível teórico, isto 

é, planeamento, foram elaboradas aulas tipo, de acordo com as necessidades e 

dificuldades apresentadas pelos alunos, como também as limitações e potencialidades 

das escolas. 

Para reforçar a articulação entre os professores titulares do 1º ciclo e os 

professores do Grupo de Educação Física foram efetuadas ações de formação práticas, 

no sentido de incrementar a autonomia dos professores titulares quando estes lecionam 

as sessões de EEFM individualmente. 

 O Núcleo de Estágio da Faculdade de Motricidade Humana insere-se neste 

projeto de articulação na medida em que coadjuva a professora Ana Cristina Carvalho, 

aquando das aulas lecionadas na Escola Primária dos Lombos, às 2ªs feiras das 14h00m 

até às 14h45m. A função dos estagiários só não foi de coadjuvação em apenas três 

ocasiões: quando estivermos na Semana a Tempo Inteiro. Nessas (três) semanas, o 

estagiário que lecionar ficou responsável pela liderança de toda a aula. Posteriormente 

essa sessão foi alvo de autoscopia, a qual será apresentada mais à frente. Uma vez mais, 

isto converge para uma das competências descritas no Guia de Estágio, que refere “a 

lecionação da EEFM numa turma do 1º ciclo de escolaridade, no seio da escolas do 

agrupamento ou outras a contratualizar, durante uma semana.” 
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Caracterização da Escola 

A escola localiza-se no Bairro Alto dos Lombos, freguesia de Carcavelos, 

Concelho de Cascais. Situa-se num local calmo, com pouca pressão urbana e humana, 

existindo dois jardins na parte da frente que lhe proporcionam um ar agradável. 

Esta não é a única escola da freguesia. Existem ainda mais dois jardins-de-

infância, quatro escolas de 1º Ciclo e uma escola com 2º e 3º Ciclo e Secundário. Fazem 

parte do agrupamento de escolas de Carcavelos, todas estas escolas básicas do 1ºCiclo e 

os Jardins de Infância. O conjunto das Escolas do Agrupamento, localizam-se no 

concelho de Cascais, freguesia de Carcavelos na zona limítrofe com as freguesias de S. 

Domingos de Rana, Oeiras e Parede, respetivamente a norte, este e oeste. 

Situada numa das extremidades do Concelho de Cascais e junto ao Concelho de 

Oeiras, a Freguesia de Carcavelos dista poucos quilómetros de Cascais, Sintra e Lisboa.  

O meio urbano contextualiza-se numa área centrada economicamente no setor 

terciário. Toda a freguesia possui luz elétrica, água canalizada, saneamento básico, boas 

vias de comunicação e recolha de lixo. Em termos socioeconómicos, a população 

escolar é bastante heterogénea, integrando ainda um elevado número de alunos de uma 

grande diversidade de nacionalidades, o que lhe confere um estatuto de uma escola 

multicultural e integradora. 
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Caracterização da Turma 

A turma é constituída por 27 alunos sendo 16 raparigas e 11 rapazes. Almoçam 

26 alunos na escola e frequentam as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 25 

alunos. Há 1 aluno que almoça sempre em casa e 2 que não frequentam as AEC. 

Relativamente ao nível académico dos pais, 10 alunos são filhos de quadros com 

formação superior, 3 são filhos de quadros com formação correspondente ao secundário, 

1 é filho de quadros com formação correspondente ao 3ºciclo e relativamente aos 

restantes os progenitores têm formação diferenciada. 

A nível socioprofissional, alguns estão ligados à área da educação, alguns 

trabalham por conta de outrem e pertencem a quadros médio/superior, outros são 

empresários, dois estão desempregados e um está reformado. 

A turma inclui uma aluna com necessidades educativas especiais, que tem uma 

retenção e ainda uma outra aluna também com uma retenção.  
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Balanço da Aula 

 

Professor: João Roseiro Data: 18/2/2013 

Espaço: Ludoteca Turma: 1º Ciclo 

Tempo de aula: 45’ Matérias lecionadas: Voleibol, Ginástica 

 

Após a minha experiência de lecionação no 1º Ciclo, realizei uma breve análise e 

reflexão sobre aquilo que se desenrolou ao longo da sessão, procurando sistematizar 

diferenças que possam existir entre a lecionação neste ciclo de escolaridade com o outro 

que leciono regularmente (3º Ciclo). 

De facto, a experiência que acarreto de outros contextos oriundos com crianças 

desta idade, permitiu-me utilizar estratégias semelhantes que promovem maior 

qualidade no normal desenrolar da sessão e que, deste modo, me permitiram um melhor 

controlo da mesma. Dentro destas estratégias, destaco a adaptação da terminologia, 

fundamental quando trabalhamos com crianças mais novas e com as quais teremos de 

utilizar uma linguagem mais simples de modo a que percebam aquilo que lhes está a ser 

transmitido. Outra estratégia que considero importante mencionar está relacionada com 

o controlo da turma nos momentos de instrução. Ao utilizar o assobio ou a frase “só 

quero ouvir as moscas” consegui garantir a atenção dos alunos nesses momentos, por 

um lado, e garantir o silêncio, por outro. Tal aspeto foi também considerado na parte 

final da aula, concretamente no retorno à calma. 

No início da aula, os alunos começaram por se sentar na bancada, rotina que já 

tinha sido implementada nas sessões anteriores. E começando pela parte inicial da aula, 

ou seja, o aquecimento, na minha ótica tornou-se algo extenso, tendo em conta que é 

uma sessão de apenas 45 minutos. Ao ter utilizado alguns exercícios lúdicos e ter 

realizado também a mobilização articular, esta parte acabou por se refletir num grande 

intervalo de tempo, retirando tempo à parte principal da aula. Ainda nesta parte da aula, 

optei por utilizar música para controlar o ritmo a que os alunos andavam ou corriam, 

tornando assim o aquecimento como algo mais lúdico, motivador e aprazível para os 

alunos, ao mesmo tempo que se preparavam para a parte principal. Deste modo, 

comecei por garantir um clima aluno-tarefa positivo. Outro ponto que considero 

positivo foi, ao ter utilizado o jogo de “formação de grupos”, ter efetuado a transição 
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desses grupos para a parte principal da aula, ficando os alunos rapidamente divididos 

em 4 grupos, que acabariam por corresponder às 4 estações que iriam ser montadas, 

otimizando assim a transição realizada entre estas partes da aula. 

Posteriormente, e antes de passar à parte prática, seria importante realizar a 

demonstração das diferentes estações para que os alunos soubessem aquilo que teriam 

de fazer. Neste caso concreto, e a meu ver, é sempre mais eficiente providenciar 

informação visual, acompanhado de informação auditiva. Deste modo, procurei 

demonstrar as várias estações, utilizando uma aluna como agente de ensino nas estações 

onde se encontravam elementos de Ginástica visto que essa aluna realiza corretamente 

os elementos que iriam ser realizados (cambalhota atrás e à frente e a roda). No entanto, 

nesta parte ficou a faltar um reforço relativamente aos critérios de êxito para executar 

corretamente estes elementos. Para as estações de Futebol e Voleibol optei por ser eu 

próprio a realizar, visto serem duas matérias onde a maioria dos alunos apresenta 

dificuldades a nível técnico. 

No que à parte principal da aula diz respeito, a minha presença foi 

maioritariamente na estação onde se encontrava a cambalhota atrás, elemento onde é 

fundamental garantir a ajuda aos alunos, no sentido também de estes não adquirirem o 

medo ao realizar elementos gímnicos. No entanto, a minha ajuda na realização deste 

elemento nem sempre foi acompanhada de informação de retorno, essencial para os 

alunos compreenderem o que precisam de melhorar. Esta informação ganha ainda maior 

importância com estas idades pois a perceção e o conhecimento do corpo por parte dos 

alunos é menor. Nesta estação havia ainda mais uma tarefa, que consistia em realizar 

saltos à corda. Contudo, o número de saltos pedido para os alunos realizarem foi em 

demasia, acabando por criar algum tempo de espera. 

O facto de ter estado muito presente na estação anteriormente mencionada fez 

com que a minha presença mais próxima nas restantes estações fosse menor. Embora 

tenha procurado dar feedback à distância de modo a notar a minha presença nas outras 

estações, poderia ter procurado em determinados momentos aproximar-me das mesmas. 

Deste modo, garantia um acompanhamento mais ativo da aula. Ainda assim, considero 

que a aula esteve sempre controlada, não se verificando comportamentos de desvio. 

As transições entre estações também decorreram de forma organizada e rápida. 

Para estes momentos optei por parar todas as estações e pedir aos alunos que se 

colocassem em fila, tal como iniciaram a estação, e só depois disso que transitavam para 

a estação seguinte. O facto de ter utilizado sinalizadores, no início de cada estação, com 
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cores diferentes permitiu-me referir aos alunos para que estação teria de ir a seguir, 

indicando a cor. Desta forma, a transição foi feita de uma forma célere. 

Na parte final da aula, recorri a um momento de retorno à calma para que os 

alunos atingissem novamente valores normais de frequência cardíaca e respiratória, de 

modo a terem um comportamento adequado aquando da transição para a sala de aula. 

Neste momento optei por colocar os alunos deitados no chão de olhos fechados e, 

falando de forma baixa e serena, procurei que os alunos pudessem refletir sobre as 

tarefas que tinham acabado de realizar. 
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Análise das Dimensões 

 

Dimensões 
Aspetos 

Positivos Negativos 

Instrução  
Faltou reforço dos critérios de 

êxito 

Organização 

Transição entre parte inicial e 

principal através do exercício 

de aquecimento 

Transições rápidas com as 

cores de cada estação 

Aquecimento longo 

Número de saltos à corda 

excessivo 

Disciplina 
Ausência de Comportamentos 

de Desvio 
 

Clima Relacional Tarefas aprazíveis  

Feedback  
Ciclo de Feedback 

Pouco feedback à distância 

 


