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INTRODUÇÃO 
 

Este projeto surge no âmbito da área 3 “Participação na escola” do estágio pedagógico 

do mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, com o objetivo, 

para a nossa formação, de conceber, implementar e avaliar uma ação-intervenção adaptada às 

características e às necessidades específicas da escola. 

A preparação da atividade “Dos 8 aos 80” implica, da nossa parte, o conhecimento dos 

processos organizacionais que caracterizam o contexto escolar em que estamos a intervir. 

Neste domínio, o conhecimento dos processos de desenvolvimento e/ou produtos finais do 

Projeto Educativo, do Regulamento Interno e do Plano Anual de Atividades da Escola deverão 

assumir particular relevância. Assim, o nosso núcleo de estágio irá dar continuidade à atividade 

“Dos 8 aos 80”, já existente no agrupamento. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL 

A principal finalidade deste projeto passa por realizar uma atividade que receba os 

mais diversos intervenientes da comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Eugénio dos 

Santos (alunos, professores, funcionários e encarregados de educação) e da comunidade 

envolvente (grupo “Os Briosos” da junta de freguesia de são João de Brito), onde possamos 

transmitir e promover os benefícios da prática de atividade física e criação de hábitos de vida 

saudável e, também, o convívio entre várias gerações (dos 8 aos 80 anos). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para atingir o nosso principal objetivo, selecionamos vários objetivos com maior 

especificidade. Estes servirão, também, como forma de avaliação do sucesso ou insucesso da 

implementação do projeto. Os objetivos traduzem-se em: 

 Otimizar o clima educativo e as relações entre os intervenientes do ato pedagógico; 

 Promover a interação entre as diversas gerações; 

 Potenciar as relações com a comunidade próxima; 

 Promover o gosto pela atividade física e o exercício; 

 Relacionar a prática de atividade física com a prevenção de doenças 

cardiovasculares; 

 Promover um primeiro contacto dos alunos do 4º ano com a sua futura escola, 

contribuindo desta forma para uma integração efetiva. 

(Plano Anual de Atividades, 2011/2012) 
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METODOLOGIA 
 

O presente projeto contempla um conjunto de atividades e jogos, nos quais poderão 

participar alunos, encarregados de educação, funcionários, professores, entre outros. 

 

POPULAÇÃO-ALVO 

Este projeto destina-se a toda a comunidade escolar e algumas entidades convidadas.  

Como pretendemos promover uma interação entre a comunidade escolar e a 

comunidade envolvente, quanto maior e mais heterogéneo for o grupo de participantes, mais 

rica será a nossa atividade. Como tal, a população alvo será composta pelos alunos do 4º ano 

das quatro escolas primárias que compõem o agrupamento, pelos alunos da Escola Básica 2,3 

Eugénio dos Santos, pelo grupo de Idosos “Os Briosos” da Junta de Freguesia de São João de 

Brito e pelos encarregados de educação dos alunos. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Como referido anteriormente, as atividades que pretendemos desenvolver, à 

semelhança dos anos anteriores, passam pelos jogos tradicionais e populares, a organização 

do peddy paper e, possivelmente, uma aula de aeróbica e de equilíbrios e alongamentos. Os 

jogos tradicionais selecionados são: 

- Corrida de Sacos 

- Jogo da Malha 

- Jogo com os Pés atados 

- Jogo do Berlinde 

- Tiro às latas 

- Saltar à Corda 

- -Jogo do Arco e Gancheta 

- Jogo da Macaca 

- Jogo da Colher de Pau e da bola de ténis 

- Jogo da Pinhata  

 

  



Projeto “Dos 8 aos 80” 

Estágio Pedagógico no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário |  
Núcleo de Estágio 2012/2013 

 5 

CALENDARIZAÇÃO 

 

Calendarização Tarefas a Desenvolver 

Janeiro 

 Definir logística e atividades a desenvolver nos “Dos 8 aos 80” 
 Contactar a direção da escola 
 Entrar em contacto com a Junta de Freguesia de São João de Brito 
 Convidar o grupo de idosos “Os Briosos” 
 Contactar e convidar as turmas do 4º ano das escolas do 1º ciclo do 

agrupamento 

Fevereiro 
 Reunir o material necessário à realização da atividade 
 Definir as funções dos responsáveis da organziação do projeto 
 Elaboração das fichas de participação, de registo dos resultados, etc. 

Março 
 Contactar os participantes para confirmar a sua participação 
 Implementação das atividade dos “8 aos 80” 
 Balanço e avaliação das atividades 
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AVALIAÇÃO 
 

A avaliação deste projeto culmina na observação direta das atividades decorridas e no 

preenchimento do inquérito de satisfação/avaliação da atividade. Esta avaliação vai passar por 

todos os participantes na atividade, bem como pelos responsáveis da organização do evento, 

tal como os funcionários, os professores e os alunos colaboradores do 3º ciclo, nomeadamente 

dos 8º e 9º anos. 

Nós, professores estagiários, iremos, ainda, elaborar um pequeno balanço final sobre 

todas as atividades que decorreram durante este período de tempo, desde a sua conceção até 

à sua implementação. 

 


