
Universidade Técnica de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário 

Estágio Pedagógico 

2012/2013 

 
Escola Básica 2,3 de Alfornelos - Núcleo de Estágio 2012\2013 

 

 

Projeto de 

Desporto 

Escolar núcleo 

de Patinagem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador de Escola: Professor Pedro Conde 
Orientador de Faculdade: Professor Luís Fernandes 
 

Professor Estagiário: Miguel Fragoeiro 



Índice 

 

Introdução .......................................................................................................... 3 

Enquadramento .................................................................................................. 4 

Objetivos Gerais ................................................................................................. 5 

Objetivos de Formação ...................................................................................... 5 

Caracterização do núcleo de Desporto Escolar ................................................. 7 

Justificação da Escolha do Núcleo de Desporto Escolar ................................... 8 

Caracterização do núcleo ................................................................................... 9 

Avaliação Inicial ................................................................................................ 10 

Objetivos específicos ....................................................................................... 11 

Objetivos Específicos Aptidão Física ............................................................... 12 

Planeamento anual .......................................................................................... 13 

Condução do Ensino ........................................................................................ 14 

Apresentação de Patinagem ............................................................................ 15 

Avaliação .......................................................................................................... 16 

Balanços........................................................................................................... 18 

Balanço mês de Setembro/Outubro ................................................................. 18 

Balanço mês de Novembro/Dezembro ............................................................. 19 

Bibliografia........................................................................................................ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 
 

 O presente projeto surge no âmbito da Área 3 do Guia de Atividades de 

Estágio Pedagógico – Participação na Escola, onde são apresentadas todas as 

informações decorrentes do acompanhamento do Núcleo de Desporto Escolar 

de Patinagem. Este acompanhamento pressupõe, segundo o Guia de Estágio, 

que o estagiário desenvolva competências relacionadas com “ a conceção e 

dinamização de atividades de Desporto Escolar (DE) ou de Atividade de 

Complemento Curricular de carácter sistemático”. 

 De seguida, apresenta-se de forma resumida, a organização do 

Desporto Escolar na Escola Básica de Alfornelos e a justificação para a 

escolha do acompanhamento deste núcleo em particular. 

 Tendo em conta a experiência já adquirida ao longo do 1º Período, irá 

ser apresentada a caraterização do núcleo, definindo também os seus objetivos 

e os meus enquanto estagiário. Para além disso, e como o acompanhamento 

do núcleo pressupõe que o estagiário participe de maneira ativa na 

coadjuvação do planeamento, condução e avaliação dos treinos, irão ser 

apresentadas informações sobre essas três vertentes, tal como o balanço 

dessas mesmas atividades no final de cada mês.  

 Este projeto tem como objetivo primordial desenvolver ou aperfeiçoar a 

formação do estagiário, proporcionando-lhe uma participação ativa numa 

atividade de DE, nomeadamente na modalidade de Patinagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquadramento 

 

Segundo o Decreto-Lei nº95/91 de 26 de fevereiro, o DE aparece como 

um conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação dos alunos com 

objeto desportivo. Este é desenvolvido como um complemento curricular e de 

ocupação dos tempos livres, através de um regime de liberdade de 

participação e escolha por parte dos alunos, integrado no plano de atividade da 

escola e estruturado no âmbito do sistema educativo. 

Ainda segundo o mesmo Decreto-Lei, o DE de cada escola, deve ter 

presente as características específicas de cada região e deve firmar-se num 

sistema aberto de modalidades e de práticas desportivas que serão 

organizadas tendo em conta as dimensões características desta atividade, 

mais propriamente o ensino, o treino, a recreação e a competição. 

O DE deve, simultaneamente, promover a saúde e a condição física, a 

educação moral, intelectual e social da população escolar, respeitando a 

individualidade e as diferenças entre cada um e partindo do princípio de que a 

atividade desportiva do jovem deve servir exclusivamente a sua educação e o 

espírito de cooperação. Deste modo a missão do DE prende-se com o combate 

ao insucesso e abandono escolar, a inclusão, a aquisição de hábitos de vida 

saudáveis e a formação eclética dos jovens através da prática de atividades 

físicas, contribuindo também para o desenvolvimento desportivo nacional. 

 

Os princípios subjacentes ao DE assentam em três pilares: 

- A escola como fulcro principal de todo o processo educativo; 

- O reforço da autonomia e da responsabilização das escolas;  

- A promoção da avaliação, estimulando as boas práticas. 

 

Os valores transmitidos nos treinos devem ter como base: 

- Inovação (nas estratégias, iniciativas e processos, para promover a 

participação dos jovens e da comunidade em geral); 

- Trabalho de equipa (para conjugação de esforços, na promoção de 

regras e valores); 

- Universalidade e equidade (para que todos tenham igual acesso, 

promovendo a inclusão e garantindo a individualidade de cada um); 



- Motivação (de todos os intervenientes, na procura das melhores 

práticas); 

- Comunicação e credibilidade (como forma de alcançar o 

reconhecimento de toda a comunidade); 

- Cumprimento e excelência (assumindo as tarefas, para além das 

obrigações, tendo em vista o melhor desempenho possível). 

 

Objetivos Gerais 

 

 Os objetivos gerais enumerados de seguida, são objetivos gerais 

transversais a todos os professores implicados no DE. Estes objetivos estão 

presentes no Programa do DE, e estão relacionados com a promoção da 

própria prática da modalidade mas também estão relacionados com a prática 

regular de atividade física e seus benefícios. 

- Melhorar a qualidade da Educação; 

- Aumentar as oportunidades de prática desportiva de qualidade e o 

sucesso escolar; 

- Formar mais e melhores praticantes; 

- Garantir a igualdade de oportunidades; 

- Aumentar a visibilidade das boas práticas; 

- Melhorar métodos de ensino-aprendizagem; 

- Adaptar ofertas às necessidades; 

- Criar instrumentos facilitadores da inclusão; 

- Valorizar a formação profissional; 

- Potenciar projetos estruturantes em parcerias; 

- Desenvolver tecnologias de apoio; 

- Estimular o espirito desportivo e o fair-play.  

 

Objetivos de Formação 

 

Um dos objetivos, enquanto professor estagiário, é conseguir estar sempre 

presente na lecionação dos treinos, orientando assim os mesmos. Para realizar 

um treino eficaz com vista a melhoria e desenvolvimento das competências dos 



alunos nas diferentes modalidades, é necessário uma procura constante de 

conhecimento pedagógico, de modo a promover nos alunos uma aprendizagem 

significativa.  

De seguida serão apresentados os objetivos de formação tendo em 

conta os que estão definidos no Guia de Estágio. 

- Estabelecer através do diálogo e reflexão uma ligação mais próxima 

com a professora responsável pela atividade, a professora Lurdes Fonseca;  

- Perceber a dinâmica dos treinos de patinagem; 

- Num momento inicial participar ativamente na coadjuvação do 

planeamento, condução e avaliação da atividade de treino do DE, que depois 

evoluirá para momentos de mais autonomia; 

- Adquirir competências específicas, ao nível do planeamento, condução 

e avaliação de uma atividade de DE; 

- Coadjuvar a professora Lurdes Fonseca em todas as suas funções 

como responsável pelo núcleo (divulgação, inscrições na plataforma, 

preparação do material, entre outros); 

- Coadjuvar a professora Lurdes no planeamento, organização e 

execução da apresentação de Patinagem para a comunidade escolar;  

- Motivar os atletas para as atividades realizadas, contribuindo 

igualmente para a promoção de um clima motivador e positivo de 

aprendizagem;  

- Proporcionar feedbacks adequados aos atletas, visando estratégias 

para a sua evolução; 

- Cooperar, num clima de cordialidade e respeito, interajuda e sentido 

crítico com todos os intervenientes implicados neste processo; 

- Acompanhar as equipas dos outros núcleos de DE momentos 

competitivos, auxiliando o professor e os estagiários responsáveis.  

 

 

 

 

 



Caracterização do núcleo de Desporto Escolar  
  

 A prática desportiva nas escolas constitui um instrumento de grande 

relevo e utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade 

do ensino e da aprendizagem. Complementarmente, o DE promove estilos de 

vida saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos alunos e 

permitem o desenvolvimento da prática desportiva em Portugal.  

Na Escola Básica 2,3 Alfornelos, no presente ano letivo, existem quatro 

núcleos de DE: dois de Futsal (infantis e iniciados masculinos), Basquetebol e 

Patinagem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR 

Coordenador do Desporto Escolar Prof. Lurdes Fonseca 

Coordenador do Grupo de Educação Física Prof. Pedro Conde 

NÚCLEOS DE DESPORTO ESCOLAR 

Modalidade Professor Responsável 
Professor de 

Acompanhamento 

Basquetebol Feminino 
(Iniciados) 

Prof. Isabel Rodrigues Prof. Estagiária Ana Fonseca 

Patinagem Prof. Lurdes Fonseca Prof. Estagiário Miguel Fragoeiro 

Futsal Masculino (Iniciados) Prof. Bruno Prof. Estagiária Núria Batista  

Futsal Masculino (Infantis) Prof. Natália Prof. Estagiário André Silva 



Justificação da Escolha do Núcleo de Desporto Escolar 

 

 A minha escolha por este núcleo foi pensada e refletida nos primeiros 

momentos do estágio, onde conversei bastante e pedi a opinião a diversas 

pessoas envolvidas direta ou indiretamente, tais como, o orientador de escola, 

colegas de estágio, antigos estagiários, entre outros. 

 Relativamente ao núcleo de Futsal esta era uma matéria onde o André 

estava muito à vontade uma vez que foi praticante desta modalidade durante 

muitos anos, esta experiência fez dele o mais indicado para o núcleo de Futsal. 

As restantes três opções foram escolhidas da mesma forma por mim e pelo 

restante núcleo de estágio tendo cada um de nós escolhido a modalidade na 

qual tínhamos mais dificuldades, com vista a assim obter mais alguma 

formação nessas áreas. Assim sendo fiquei responsável por acompanhar o 

núcleo de Patinagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterização do núcleo 
 

Nome Ano Turma Nível AI 
Dia de 

Frequência 

André Santos 7º E NI 
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Ariadne Araújo 5º C NI 

Cátia Sané 5º D PE 

Darlene Cardoso 5º C NI 

Fonsénia Albino 5º D NI 

Francisca Trindade 5º A NI 

Frederico Pereira 8º C NI 

Herlander Lavres 7º C E 

Hugo Lopes 8º C NI 

Irene Navalho 5º F NI 

Joana Leite 5º D NI 

Lanyca Fonseca 8º B NI 

Laurinha Camará 5º C NI 

Sérgio Lima 7º C PE 

Raquel Ferreira 5º F NI 

Susana Carneiro 5º A PE 

 

 

 A composição do grupo ainda não está bem definida uma vez que a 

cada treino aparecem novos alunos com o intuito de entrarem para o núcleo. 

Considero positivo o número de praticantes dados como efetivos, uma vez que 

o 1º treino contou apenas com 2 alunos, no entanto através da comunicação 

realizada pelos professores de EF nas aulas das diversas turmas e da afixação 

de posters do DE tem vindo a aumentar para um número médio de 16 alunos 

no núcleo. De referir que existe limitações ao nível do material uma vez que o 

núcleo só possui 17 pares de patins em condições adequadas e que aquando a 

utilização de todos os pares as entradas para o núcleo ficam limitadas. Com 

vista a combater esta limitação foi pedido aos alunos que possuem patins em 

linha em casa que os tragam para o treino. Este pedido fez efeito e 3 alunos do 

núcleo trazem já os seus patins o que aumenta a capacidade máxima do 

núcleo para 20 alunos.    

  



Avaliação Inicial 
 

Relativamente á AI uma vez que apenas 4 alunos já possuíam alguma 

experiência nesta modalidade a maioria da turma foi colocada no nível Não 

Introdutório, as exceções (Cátia, Herlânder, Sérgio e Susana) demonstram 

bastantes competências na patinagem, o que os torna os alvos perfeitos para 

as demonstrações e para o co ensino auxiliando os colegas menos 

competentes.     

Nome Nível AI 
Nível 

Prognóstico 

André Santos NI E 

Ariadne Araújo NI E 

Cátia Sané PE PA 

Darlene Cardoso NI E 

Fonsénia Albino NI E 

Francisca Trindade NI PE 

Frederico Pereira NI I 

Herlander Lavres E PA 

Hugo Lopes NI E 

Irene Navalho NI E 

Joana Leite NI E 

Lanyca Fonseca NI E 

Laurinha Camará NI PA 

Sérgio Lima PE PA 

Raquel Ferreira NI E 

Susana Carneiro PE PA 

 

 

 Através de exercícios previamente preparados, os alunos foram 

observados durante os treinos iniciais, sendo possível diagnosticar e 

posteriormente prognosticar o nível dos alunos. Através de uma análise 

detalhada do nível dos alunos, é possível constatar que a maioria dos alunos 

está no nível NI, destacando-se 4 alunos no nível PE/E. Consequentemente, 

existe um prognóstico no sentido dos 4 alunos que se encontram no nível E 

consigam desenvolver capacidades de forma atingir o nível PA. Aos outros 



prognostiquei à maioria o nível introdutório uma vez que durante os treinos o 

empenho e a intensidade são bastante elevados. 

 

Objetivos específicos 

 

Objetivos 

Terminais 

Patinagem 

GRUPO NI/PI GRUPO PE/E 

André Santos Frederico P. Raquel F. Herlânder (E) 

Ariadne Araújo Hugo Lopes Lânica F. Sérgio Lima (PE) 

Darlene Cardoso Irene C. N’ Day Bá Susana Carneiro (PE) 

Fonsénia Albino Joana L. Laurinha C Cátia Sane (PE) 

Francisca T. .  

- Desliza sobre um apoio;  

- Patina para a frente em apoio alternado;  

- Desliza de “cócoras”, mantendo os patins 

paralelos e os braços à frente;  

- Desliza desenhando um encadeamento de 

círculos (“oitos”);  

- Curva com os pés paralelos;  

- Desliza para trás com os patins paralelos; 

- Avião. 

 

- Desliza para a frente com o patim à altura 

do joelho (“Quatro”);  

- Curva com cruzamento de pernas, cruzando 

a perna do lado de fora;  

- Avião seguido de carrinho sobre o mesmo 

patim portador  

- Desliza sobre os dois patins com os 

calcanhares virados um para o outro 

(“águia”);  

- Inverte o sentido do deslize;  

- Meia volta em deslocamento para a frente 

ou para trás;  

- Saltos a um e dois pés, após deslizar para a 

frente, sobre obstáculos;  

- Deslize para trás, alternadamente sobre um 

e outro patim, fletindo a perna portadora. 

Notas: com vista à existência de progressões irei colocar alguns alunos no grupo PI no grupo I quando 

achar adequado.    

 

 



Objetivos Específicos Aptidão Física 

 

Capacidade Física Objetivos 

Força 

Realiza com correção, em circuitos de treino ou exercitação simples, 

com volume e intensidade definidas pelo professor, ações motoras 

vencendo resistências fracas a ligeiras, com elevada velocidade de 

contração muscular. 

Resistência 

Realiza ações motoras globais de longa duração, com intensidade 

moderada a vigorosa, sem diminuição nítida de eficácia, controlando o 

esforço, resistindo à fadiga e recuperando com relativa rapidez após o 

esforço. 

Velocidade Realiza circuitos motores com variação de intensidade. 

Flexibilidade 
Realiza ações motoras com grande amplitude, à custa de elevada 

mobilidade articular e elasticidade muscular. 

Destreza Geral 

Realiza movimentos de deslocamento no espaço associados a 

movimentos segmentares, com alternância de ritmos e velocidades, em 

combinações complexas desses movimentos, globalmente bem 

coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planeamento anual 

 

Este planeamento foi idealizado tendo em conta os resultados da 

avaliação inicial. 

No período seguinte à avaliação inicial e durante o restante 1º período, 

foi dada prioridade às ações técnicas individuais para aperfeiçoar alguns 

gestos básicos indispensáveis para a prática da modalidade (deslize, acelarar, 

travar, entre outros). 

No 2º período, haverá continuidade no trabalho das ações técnicas com 

introdução de novos elementos e proceder-se-á com maior frequência ao 

trabalho da coreografia, ou seja, os alunos irão trabalhar habilidades em 

conjunto.   

Por fim, no 3º período, faremos uma revisão e consolidação do trabalho 

desenvolvido até à data.  

 
 

Espaço 
Treinos 

Total 

1º Período 2º Período 3º Período 

Ginásio 4 2 4 10 

Exterior 1 3 3 3 9 

Exterior 2 3 3 3 9 

Total 10  8 10 28 

 

 

 

Meses Setembro/Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Período 1º 2º 3º  

Etapa 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 

Data 17/09 a 29/10 2 /11 a 17/01 23/01 a 13/03 3/04 a 13/06 

Nº de 
Treinos 

4 6 8 10 
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Avaliação 
Inicial 

Iniciação de Ações 
Técnicas Individuais  

 

Aperfeiçoamento e 
Consolidação das Ações 

Técnicas Individuais. 
Trabalho de coreografias 

de Grupo.  
 

Revisão e 
Consolidação dos 

conteúdos 
abordados ao longo 

do ano letivo.  
 



Condução do Ensino 

 

  A estrutura das sessões de treino terá sempre a mesma configuração.  

O início do treino começará com um breve diálogo com os alunos, onde 

serão explicados os objetivos da sessão, depois procede-se a um período de 

aquecimento livre no qual os alunos em autonomia realizam diversos deslizes a 

diferentes intensidades e tentam repetir as habilidades e competências 

desenvolvidas nos treinos anteriores, neste tipo de aquecimento de carates 

livre compete-me garantir que todos os alunos realizem corretamente uma 

mobilização articular efetiva. 

Após este período passamos à parte fundamental do treino, na qual 

desenvolvemos circuitos com diversos obstáculos e/ou com a realização de 

novas habilidades técnicas e motoras que são lecionadas treino a treino. 

No último terço do treino realizar-se-á uma forma jogada como Hóquei 

em Patins, Futebol Humano, entre outras. Estas formas jogadas são de 

extrema importância uma vez que o aluno se encontra liberto de limitações 

como as colocadas nos circuitos realizados. Assim os alunos podem realizar e 

desenvolver as habilidades e competências já adquiridas de forma 

inconsciente, uma vez que o que está em causa é ganhar o jogo e não realizar 

as ações técnicas corretamente. Este tipo de tarefa é de extrema utilidade uma 

vez que me permite observar e intervir nos principais erros realizados pelos 

alunos. 

Na parte final do treino é realizado um retorno à calma no qual revemos 

os assuntos abordados no treino assim como é lhes transmitido um feedback 

geral da sua prestação. 

Uma vez que a patinagem é só por si uma modalidade que para ser 

realizada exige bastante empenho do ponto de vista físico, pois para realizar a 

ação de deslize é necessário um grande empreendimento de força de ambos 

os trems medio e inferior assim como de coordenação por parte do trem 

superior. Através desta conclusão não existe a necessidade de destinar uma 

parte do treino específica para a aptidão física, visto esta ser constantemente 

trabalhada nas diversas tarefas da aula. 

 

 



Apresentação de Patinagem 

 

 A modalidade de Patinagem não apresenta competição externa, como 

tal, os objetivos traçados tiveram que ser repensados, visto que os próprios 

alunos têm de se sentir motivados. Deste modo, está idealizada uma 

apresentação de patinagem na semana da Educação Física calendarizada 

para Março, com o principal objetivo de colocar os alunos em trabalho de 

equipa, promovendo assim a cooperação e empenho de todos para uma 

apresentação dirigida a toda a comunidade escolar.  

 Para além desta apresentação serão também realizadas competições 

internas em que os alunos competem entre si para realizar um percurso de 

obstáculos no menor tempo possível. De modo a tornar a realização do 

percurso mais atrativa, está ponderada uma entrega de medalhas para o aluno 

com melhor desempenho em cada um dos níveis, bem como para o aluno que 

demonstrar a maior evolução desde o início do ano letivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avaliação  

 

Com o propósito de avaliar a consecução deste projeto, será realizado 

um balanço das atividades realizadas nesta área mês a mês, através da 

verificação do grau de consecução dos objetivos aqui propostos. 

 Assim, com o intuito de verificar de forma fundamentada o grau de 

consecução dos objetivos inicialmente estabelecidos para a atividade, serão 

considerados os seguintes aspetos:  

- Feedback do Professor responsável pelo núcleo de Patinagem, 

Professora Lurdes Fonseca; 

- Feedback dos Orientadores de Estágio, Pedro Conde e Luís 

Fernandes; 

- Balanço intercalar no final de cada período letivo; 

- Balanço final da atividade; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balanços 

 

Uma vez que nos meses de Setembro e Dezembro apenas se realizou 
um treino esses serão incluídos nos balanços do mês de Outubro e Novembro 
respetivamente. 
 

Balanço mês de Setembro/Outubro 

 

 

Os treinos do núcleo tiveram início a 27 de Setembro, sendo que a este 

treino apenas compareceram dois alunos, ambos já com alguma experiência 

na patinagem. Como ambos os alunos já possuíam as competências base para 

a prática da modalidade e com vista a motivá-los este treino teve um carater 

mais lúdico, tendo desenvolvido diversos jogos com eles como por exemplo 

Basquetebol e Hóquei em Patins.  

 No mês de Outubro estavam planeados 5 treinos no entanto devido às 

condições climatéricas adversas e à falta de instalações desportivas cobertas 

(uma vez que todos os núcleos de DE funcionam ao mesmo tempo), apenas foi 

possível lecionar 4 treinos. 

 A adesão ao núcleo foi logo crescente uma vez que no 2º treino já 

contávamos com a presença de 8 alunos número este que foi aumentando ao 

longo do mês. Nos primeiros treinos o meu papel foi mais e observador uma 

vez que estava concentrado em perceber qual a dinâmica dos treinos da 

professora Lurdes, assim a minha intervenção passou por dar feedbacks e 

individuais e acompanhar os alunos com mais dificuldades uma vez que a 

maioria dos novos alunos não tinham qualquer experiencia anterior com a 

modalidade. 

Após os primeiros dois treinos a Professora Lurdes deu-me liberdade 

para ser eu a conduzir o processo de treino ficando ela a auxiliar os alunos com 

mais dificuldades, este continuavam a surgir uma vez que a cada treino 

apareciam novos alunos com o intuito de entrar para o núcleo. Estas entradas 

mais tardias fizeram com que o grupo fosse bastante heterogéneo no seu nível 

de performance.   

A minha autonomia foi crescendo tendo a professora Lurdes depositado 

toda a confiança em mim, tendo ficado eu assim responsável pelo 

planeamento, gestão e condução dos treinos.        



Balanço mês de Novembro/Dezembro 

 

Neste período o núcleo de patinagem apenas de realizou 3 treinos, tal 

deveu-se em parte à semelhança do ocorrido no mês de Outubro às condições 

climatéricas adversas e à falta de instalações desportivas cobertas, e em parte 

também às outras atividades externas ao núcleo, nomeadamente no dia 14 de 

Novembro ser a greve geral e a escola ter estado fechada e no dia 12 de 

Dezembro uma vez que ocorreu o Corta-mato da escola, tornando assim 

inviável a realização do treino nesse dia. 

Este período de treinos demonstrou-se extremamente motivante para 

mim enquanto treinador uma vez que os alunos começaram a demonstrar 

sinais de evolução e claro como em tudo o afeto entre professor e alunos 

aumentou. Uma vez que a professora Lurdes para além de responsável pelo 

núcleo de Patinagem é também a coordenadora de todos núcleos de DE, esta 

pediu-me para lecionar sozinho os últimos treinos enquanto esta tratava de 

assuntos relativos à sua coordenação. Esta oportunidade foi ótima uma vez 

que me permitiu por em prática a formação que fui buscando a diversas fontes 

(internet, núcleos de estágio anteriores, amigos praticantes, entre outros). 

De referir que no ultimo treino de Novembro tive de reunir todos os 

alunos do núcleo e ter uma conversa com eles relativamente às regras do 

núcleo uma vez que estes andavam a comportar-se de forma menos correta. 

Após esta conversa verificaram-se melhorias significativas quer ao nível da 

disciplina quer ao nível do desempenho dos alunos no treino. 

Por fim, embora a experiência de formação nesta área ainda seja curta, 

identifico como principais prioridades continuar a desenvolver os meus 

conhecimentos sobre aspetos técnicos da modalidade. O balanço que posso 

realizar deste período é positivo, e sinto que evoluí bastante ao nível do 

planeamento, feedback e instrução dos exercícios.  
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