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1. Introdução 

O Desporto Escolar aparece como uma oferta que as escolas têm como estratégia 

de combate ao insucesso e abandono escolar, promovendo a inclusão dos alunos. Este 

tem ainda o intuito de promover nos alunos hábitos de vida saudável e uma formação 

integral em idade escolar através da prática de atividades físicas e desportivas, 

contribuindo ainda para o desenvolvimento do Desportivo a nível Nacional. 

No âmbito do estágio pedagógico, o acompanhamento de um núcleo de desporto 

escolar encontra-se inserido na área 3 das áreas de intervenção pedagógica, com o 

intuito de enquanto professor estagiário em formação, desenvolver competências no 

âmbito da cooperação, organização e acompanhamento de uma equipa. 

Assim, a concretização deste documento visa uma justificação pela escolha do 

núcleo em que iremos estar inseridos ao longo deste ano lectivo, a apresentação da 

estrutura do Desporto Escolar da Escola Secundária Fernando Namora enquadrando-a 

no agrupamento em que se insere, bem como a apresentação e caracterização do núcleo 

de Basquetebol da escola. O presente documento prevê ainda a apresentação das 

estratégias de formação enquanto professor estagiário e o planeamento do núcleo para 

o presente ano lectivo. 
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2. Justificação da Escolha 

A Escola Secundária Fernando Namora, enquanto escola inserida no 

Agrupamento de Escolas Amadora 3, tem como oferta do Desporto escolar para o 

presente ano letivo os núcleo de Basquetebol, Badminton, Voleibol, Futsal e Ginástica. 

Devido ao bom trabalho desenvolvido pelo núcleo de estágio do ano anterior com 

a equipa de Basquetebol da ESFN, foi-nos sugerido pelo professor orientador de escola 

a continuação do trabalho desenvolvido no ano anterior, com o objetivo de procurar 

melhorar resultados e levar o grupo de desporto escolar ainda mais longe quer na sua 

formação quer em termos competitivos. 

O caráter desafiante do projeto apresentou-se assim como um fator importante na 

escolha do acompanhamento deste grupo equipa. Esta escolha foi ainda tomada, com 

base nos horários dos treinos dos núcleos, e a sua compatibilidade com os nossos 

horários, tanto na escola como na faculdade.  

Nenhum de nós estagiários tem experiência anterior enquanto treinador da 

modalidade de basquetebol, o que aumenta o caráter desafiante do projeto, assim como 

aumenta as vantagens deste acompanhamento na nossa formação enquanto 

profissionais da Educação Física, podendo ao longo do ano aprofundar o nosso 

conhecimento da modalidade, quer ao nível técnico-tática, quer ao nível do planeamento 

e da condução da modalidade.  

Assim, e em concordância com a competência descrita no Guia de Estágio 

2013/2014 relativa ao acompanhamento de um professor responsável por um núcleo de 

Desporto Escolar, foi tomada a opção de coadjuvar o Professor Hamilton Santos no 

núcleo de Basquetebol. 
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3. Estruturação do Desporto Escolar no Agrupamento de Escolas 
Amadora 3 

 

Com o intuito de complementar o currículo dos alunos, sendo que estes se propõe de 

forma voluntária, o agrupamento de escolas da Amadora 3 tenta chegar não apenas às 

modalidades de eleição dos alunos como também estimulando o acesso às diferentes 

práticas desportivas de forma gratuita para todos os alunos. 

Durante este ano letivo 2014/2015, o Clube de Desporto Escolar encontra-se 

estruturado da seguinte forma: 

 

 
 
 
 
 

  

DIRECÇÃO DO CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR 

Presidente do Clube de Desporto Escolar Prof.  

Coordenador do Clube de Desporto Escolar Prof e Prof.  

Coordenador do Grupo de Educação Física Prof.  

NÚCLEOS DE DESPORTO ESCOLAR 

Modalidade Professor Responsável Professor de Acompanhamento 

Badminton Misto Prof.   

Voleibol Feminino Prof.  Prof. Estagiário João Gomes 

Voleibol Feminino Prof.   

Futsal Masculino Prof.   

Atividades Acrobática Prof.  Prof. Estagiária  

Basquetebol Masculino Prof. Hamilton Santos 
Prof. Estagiário Bernardo Tavares 

Prof. Estagiário João Gomes 
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4. Caraterização do Núcleo de Basquetebol 
 

4.1. Recursos Humanos 

O núcleo de Basquetebol, conforme já referido, é da responsabilidade do 

professor Hamilton Santos e no presente ano letivo será coadjuvado pelos Professores 

Estagiários de Educação Física Bernardo Tavares e João Gomes. 

Este núcleo tem como público-alvo alunos do sexo masculino, do escalão juvenil 

(alunos nascidos nos anos de 1998 e 1999), do Agrupamento de Escolas Amadora 3 

(AEA3).) 

Como se trata de um grupo, com o qual o professor Hamilton já teve contacto, os 

principais objetivos prendem-se com a superação dos resultados atingidos no ano 

anterior. Pretendemos despertar nestes alunos não apenas o gosto pela modalidade, 

como também solidificar boas dinâmicas de treino desenvolvendo mais capacidades nos 

alunos específicas desta matéria. Com isto pretendesse a formação de um grupo coeso 

e com um espirito de equipa positivo. Outro aspecto importante que se pretende 

desenvolver nos alunos/atletas é a questão do compromisso, não apenas com a equipa, 

mas também com o professor. Esse compromisso está principalmente relacionado com 

a presença assídua nos treinos.  

Para o presente ano lectivo, embora o escalão de competição seja juvenis 

masculinos, ou seja, alunos nascidos nos anos de 1998 e 1999, para os treinos são 

admitidos alunos que tenham nascido em anos anteriores e posteriores. Sabendo ainda 

que os alunos nascidos em anos posteriores a 1999 podem também competir nesse 

escalão, sendo a escola responsável pela subida de escalão desses alunos.  
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4.1.1 Alunos inscritos 
 
Em seguida apresenta-se uma tabela com os alunos inscritos, até à data, na Equipa de 

Basquetebol Masculino da Escola Secundária Fernando Namora: 

 

Nome Completo Nº
Ano / 

Turma

Data de 

Nascimento

Kaio André Soares 19 9º1 12/04/1999

Joaquim Rickson de Sousa Leite Costa 23 9º2 17/10/2000

Gerson Castro 12 8º V3 06/11/1998

Nuno Rodrigues Figueiredo 6ºH 05/10/2001

Rafael de Jesus Caetano Pereira 10º3 20/07/1998

Alexandre Valada Jurze 9º3 26/10/1999

Ivan Daniel J.F. Correia 14 8º V3 24/11/1998

Tonilson Gonçalves Figueiredo 6 6ºF 13/03/1998

Gil Batista de Livramento Gualota 4 8º V3 11/07/1998

Eric Armando Marcelino da Silva 9ºC 26/06/1999

Tiago Alexandre Pereira Fernandes 20 7º2 23/dez/00

Jorge Miguel Cunha Lopes 21 10º1 07/11/1998

Joel Felipe Cassama Silva 19 8ºA 17/01/1998

Yvanilson Quaresma Santana 29 7ºD 11/10/1998

Marlon Martins Cavalcante 25 7º3 18/12/2000

Gonçalo André Nunes Fonseca 13 11º1 03/06/1996

Francisco Correia 5 9ºA 24/05/1998

Paulo Fernandes 22 9º4 22/05/1996
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4.2. Recursos Temporais 
 

4.2.1. Treinos 

Os treinos realizam-se uma vez por semana e têm a duração 90 minutos. A 

estruturação deste horário foi realizada apostando fortemente na presença e participação 

do maior número de alunos possível, assim, o horário do treino não coincide com o 

período de aulas. Foi inviável a aplicação de um treino extra a outro dia da semana. 

Seguidamente apresenta-se o horário oficial dos treinos: 

 

 

 
 
 

Número de Treinos por Período 

Período 5ª Feira 

1º 13 

2º 11 

3º 10 

TOTAL 34 

 
 
  

5ª Feira 

17.00 – 18.30 
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4.2.2. Competições 

O Quadro Competitivo do Basquetebol, no escalão de juvenis, concentra-se em 3 

jornadas iniciais, enquadradas numa fase inicial de grupos. Após estas três jornadas 

iniciais, existe uma 4ª jornada com as equipas melhor classificadas de ambos os grupos 

da competição da Coordenação Local de Desporto Escola de Amadora, Cascais e Oeiras 

(CLDE de ACO). ´ 

Cada jornada é constituída por 3 jogos, sendo que a fase de grupos engloba 

apenas 3 equipas. Na jornada final entre os 2 grupos também se realizaram apenas 3 

jogos, nos quais ficará decidida a classificação final entre as 6 equipas participantes. 

Assim, temos um quadro competitivo com quatro ou mais momentos competitivos em 

que os “atletas” deveriam demonstrar um pico de forma. Por ser um quadro competitivo 

que exige múltiplos picos de forma será adotado um modelo de planeamento de 

periodização múltipla (Ponto 9). 

 

4.3. Recursos Espaciais  

Os treinos realizam-se no Pavilhão Gimnodesportivo da ESFN, no espaço 1. O 

espaço possui múltiplos campos reduzidos de basquetebol, permitindo sempre a 

realização de jogo no final de cada treino. 
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4.4. Recursos Materiais 

A tabela que se segue foi construída com base na informação presente no 

inventário de 2009/2010 sobre o material e equipamento disponível para a disciplina de 

Educação Física e Desporto Escolar, no entanto foi verificado que material novo chegou 

e que material restou desde este inventário. 

 

 
 
* Bolas novas que estão na arrecadação por encher 
 
DE – Material utilizado para o desporto escolar. 
 

De referir que todos os outros materiais disponíveis para as aulas de Educação Física 

estão também à disposição para utilização nos treinos do Desporto Escolar. De entre 

estes são principalmente utilizados nos treinos os materiais para trabalho de habilidades 

coordenativas (ex: escada coordenativa, pinos/cones e cordas). 

Material 

Designação Bom estado Estado Razoável Mau estado 

Tabelas interiores  6  

Bolas tamanho 5    

Bolas tamanho 6    

Bolas tamanho 7    

Bolas de outdoor    

Bolas MOLTEN tamanho 6    

Bolas MOLTEN tamanho 7    

Tabelas exteriores  2  

Tabelas campo oficial     

Equipamentos Completos 12 - DE   
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4.5. Financeiros 

As verbas disponíveis para o núcleo são abrangidas pelo orçamento dispensado 

para o Desporto Escolar pelo Ministério da Educação. Estas são utilizadas 

essencialmente para o transporte dos alunos para os torneios, através da contratação 

de uma empresa privada destinada para o efeito. Como tal, à partida não se preveem 

limitações de participação causadas por este fator.  

Todos os recursos financeiros serão transmitidos aos Coordenadores do Desporto 

Escolar (Professora Marta Feio e do Professor Joaquim Branco), que farão a gestão dos 

mesmos. 

 

5. Documentação dos Praticantes 

Para se inscreverem efetivamente no Desporto Escolar cada praticante deverá trazer: 

 Autorização devidamente preenchida pelo Encarregado de Educação [Anexo 

B]; 

 Fotocópia do documento de identificação (BI ou Cartão do Cidadão), 

documento facultado pela escola caso necessário 

 

6. Resultados do Ano Transato 
No ano anterior, este mesmo grupo equipa teve uma prestação extremamente 

positiva para uma equipa que se iniciou no mesmo ano 

A equipa foi apurada para a fase de discussão do título da CLDE ACO, tendo ficado 

em segundo lugar nessa mesma fase. 

 

7. Objetivos – Áreas de Intervenção  
 

7.1. Objetivos Legislativos do Desporto Escolar 

De acordo com o 10º Artigo respeitante ao Desenvolvimento do Desporto Escolar 

presente no Regime Jurídico da Educação Física e do Desporto Escolar – Decreto-Lei 
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n.º 95/91 de 26 de Fevereiro –, o trabalho do Grupo/Equipa de Basquetebol será 

primordialmente desenvolvido a dois níveis: 

a) No primeiro nível, através de um quadro de atividades formativas e recreativas 

sistemáticas, integrando o treino e a competição, processadas de acordo com 

horário semanal e especificadas num plano e programa anual integrado no plano 

de atividades da escola; 

b) No segundo nível, através da participação da escola nos diversos quadros 

competitivos a nível local, regional ou nacional, organizados segundo a iniciativa 

e regulamentos, respetivamente, das escolas, das direções regionais de 

educação e da Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

À semelhança do Regulamento Interno da Escola, as atividades de complemento 

curricular, nas quais se insere o núcleo de Basquetebol, são orientadas de acordo com 

os seguintes objetivos específicos: 

 
1) Elaborar o planeamento, condução e avaliação das atividades de treino em 

coadjuvação com o professor responsável pelo núcleo de Basquetebol, Prof. 

Hamilton Santos; 

2) Promover a realização pessoal e comunitária dos alunos através do 

desenvolvimento da personalidade, da formação de caráter geral e da 

cidadania, e de um equilibrado desenvolvimento físico; 

3) Organizar atividades não curriculares, de âmbito local, regional ou nacional, 

diretamente orientadas para o enriquecimento cultural cívico, para a Educação 

Física e Desportiva e para a inserção dos alunos na comunidade. 

4) Desenvolver atividades facultativas, de caráter eminentemente lúdico e 

cultural que visarão a utilização criativa e formativa dos tempos livres dos 

alunos e serão desenvolvidas para além do tempo letivo dos alunos; 
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5) Promover a autonomia pela atribuição, reconhecimento e exigência das 

responsabilidades que podem ser assumidas pelos praticantes;  

6) Desenvolver as competências técnico-táticas dos participantes no núcleo 

não só do ponto de vista da Educação Física enquanto matéria nuclear, mas 

também – e fundamentalmente – para a preparação dos alunos. 

 
 

7.3. Divulgação do Núcleo e Captação de Alunos 

Para a divulgação do Grupo/Equipa de Basquetebol, foram sensibilizados os 

Professores de Educação Física para que os mesmos agissem junto dos seus alunos 

tentando convencê-los a juntarem-se à equipa. Optou-se ainda pela realização de 

cartazes para a divulgação tanto da formação da equipa como dos horários de treino da 

mesma. Os cartazes contêm também a data e locar dos encontros da primeira fase, para 

que a comunidade escolar possa acompanhar a equipa nas suas deslocações e jogos 

em casa. 

Assim a estratégia de captação de alunos revelou-se bastante pertinente e teve um 

efeito bastante eficaz, visto que os alunos têm aderido de forma positiva à equipa. 
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8. Estratégias 

8.1. Estratégias de Formação 
 

 Participação em formações de Basquetebol organizadas pela Comissão de 

Estágio, pelo GEF 2014/2015 ou por outros núcleos de estágio; 

 
 Em consonância com a professor Hamilton Santos, desenvolver e aperfeiçoar 

competências de ensino diretamente relacionadas não só com a abordagem do 

Basquetebol, mas também com a minha formação enquanto professor de 

Educação Física; 

 
 Estudo do regulamento de Basquetebol, bem como das especificidades do 

escalão juvenil masculino, no sentido de conhecer perfeitamente todas as regras 

da modalidade; 

 
 Leitura e aquisição de bibliografia específica da modalidade onde estejam 

descritas as principais características técnico-táticas do Basquetebol 

(nomeadamente através de livros de educação física para ensino básico e 

secundário).  

 
 

8.2. Estratégia para a evolução das competências 

Ao longo deste ano letivo, parece-nos fundamental a participação ativa no 

planeamento das sessões, tanto com o professor Hamilton, tanto com o meu colega de 

estágio, elaborando sempre o treino através de uma planificação prévia.  

Após cada torneio será realizada uma análise da prestação dos atletas procurando 

perceber quais foram os pontos menos fortes da equipa de modo a adaptar o trabalho à 

superação dessas mesmas falhas. 
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Ainda durante os torneios parece-nos interessante a análise de cada jogo tendo em 

conta dados estatísticos. Este elemento para será composto tanto pelos ganhos, como 

pelas falhas de cada um dos jogadores, assim como da equipa em geral. Este será 

posteriormente apresentado à equipa no sentido de consciencializar os alunos da sua 

evolução ao longo das competições e, consequentemente, de os informar das 

competências técnico-táticas melhoradas e de outras que ainda necessitem de mais 

atenção e aperfeiçoamento. 

Cada um destes relatórios será enviado ao Professor Responsável pelo 

Grupo/Equipa Hamilton Santos via e-mail, constando ainda num dossier relativo ao 

núcleo. 

 

9. Planeamento Anual 

 

No que respeita ao planeamento anual deste núcleo, optou-se no início por não 

simplificar o sistema jogo formal, uma vez que este grupo já tinha sido formado e as 

bases já estavam estabelecidas desde o ano anterior. 

Visto que o planeamento é feito tendo por base os momentos competitivos, optámos 

por considerar que estamos perante uma periodização múltipla, preferindo eleger como 

macrociclo todo o período anual letivo. Assim, podemos considerar que este é constituído 

por 4 mesociclos, dois simples (1º e 2º mesociclo com dois momento competitivo) e um 

múltiplo (3º mesociclo com dois momentos competitivos), sendo que o último será 

correspondente ao período transitório (4º mesociclo). O 1º mesociclo será constituído por 

um período preparatório com microciclos de preparação específica e pré competitivos e 

por um período competitivo com microciclos competitivos (elevado grau de 

contextualização). O 2º mesociclo terá a mesma composição mas será acrescentado um 

microciclo de recuperação ao período preparatório (após competição do mesociclo 

anterior). O 3º mesociclo será constituído por um primeiro período preparatório idêntico 

ao 2º mesociclo, seguido de um período competitivo semelhante aos dois mesociclos 
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anteriores. Após este primeiro momento competitivo realizar-se-á um período 

preparatório equivalente ao do 1º mesociclo, em que não existirá microciclo de 

recuperação, seguido de um período competitivo idêntico aos anteriores. Por último, o 

quarto mesociclo será constituído principalmente por microciclos transitórios, por estar 

ligado ao período transitório (onde será explorada bastante a vertente lúdica).  

Assim apesar de provavelmente virem a existir alterações (devido às observações 

durante os jogos), apresenta-se de seguida uma tabela com a esquematização do 

planeamento anual do núcleo de Basquetebol: 



     
 

 

SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUNHO 

 
FASE INICIAL 

 
 
 
 
 

Receção 
 

Publicitação 
 

AVALIAÇÃO 
INICIAL 

(até 13 Outubro) 
 
 

(UTILIZAÇÃO DO 
PROTOCOLO DE 

AVALIAÇÃO 
INICIAL DA ESFN 

ATRAVÉS DE 
OBSERVAÇÃO 

SUBJETIVA) 
 
 

 

1ª MESOCICLO 
 

Período preparatório 
 

CONSTRUÇÃO DOS MÍNIMOS 
PARA SE JOGAR 
ADEQUERIDOS 

 
 A ocupação racional do 
espaço 
 Fundamentos básicos 
inerentes à modalidade (posição 
básica ofensiva e defensiva, o 
passe e corte, o drible e 
lançamento na passada e 
parado) 
 A saída em contra-ataque 
 Situações de jogo Formal 5x5 
 

 
 

Período competitivo 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 Sistema de jogo em 5 abertos 
através do passe e corte 
 

 
 Jogos do DE (29 de 

Novembro 2014 e 24 de 

Janeiro 2015) 

2º MESOCICLO 
 

Período de 
recuperação 

 Fundamentos básicos 
inerentes à modalidade 
(posição básica ofensiva e 
defensiva, o passe e corte, 
o drible e lançamento na 
passada e parado) 
 A saída organizada em 
contra-ataque 
 O 5 aberto e a ocupação 
racional do espaço 

Período preparatório 
CONSTRUÇÃO DO JOGO 

5x5 

(competição oficial) 
 O passe e corte 
 A reposição da posição 
e o aclaramento 
 A saída organizada em 
contra-ataque 
 A reposição de bola ao 
fundo e lateral 
 Jogo de treino com 
equipas de outros núcleos 
de DE 
 

Período competitivo 
 Jogo 5x5 
 

 Jogos do DE (28 de 
Fevereiro e dia 14 
de Março) 

3º MESOCICLO 
 

Período de Recuperação 

 Fundamentos básicos inerentes à 
modalidade (posição básica 
ofensiva e defensiva, o passe e 
corte, o drible e lançamento na 
passada e parado) 

 A saída organizada em contra-ataque 
 O 5 aberto e a ocupação racional do 

espaço 
  

Períodos preparatórios 
 

CONSTRUÇÃO DO JOGO 5x5 
(competição oficial) 

 
 Sistema de jogo em 5 abertos 

através do passe e corte 
 Jogo de treino com equipas de outros 

núcleos de DE 
 

Períodos competitivos 
 

 Jogo 5x5 
 
 

 
 
Muita atenção aos diferentes ritmos de 

aprendizagem 

4º MESOCICLO 
 

Período transitório 
 

TRANSIÇÃO PARA O 
PRÓXIMO ANO 

 
 Continuidade do núcleo e da 
equipa 
 Transição para o próximo ano 
 Preparar intervenção junto 
dos novos alunos da escola  

 
 
 

Aproveitar férias para treinar e 
jogar 
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11. Anexos 
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Anexo A – Cartaz de divulgação 
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Anexo B – Autorização do Encarregado de Educação 
 

 

Oferta de Escola 

Modalidade, escalão (ano nascimento), horário e professor responsável. 

 

Eu, _______________________________________________(*) abaixo assinado(a), portador(a) do 

bilhete de identidade/Cartão do cidadão nº _____________ emitido pelo arquivo de identificação de 

_______ em ___/___/____declaro que autorizo o(a) meu (minha) educando(a) 

____________________________________________(*) aluno (a) do ____ ano, nº___ da turma____, 

nascido em ___/___/____, portador do bilhete de identidade /Cartão do cidadão nº____________  a 

participar nas atividades de treino e competição e inerentes deslocações, bem como outras de que venha 

a ser informado, na(s) modalidade(s) de _________________________________, nos seguintes horários: 

Modalidade  Dia  Hora  

Basquetebol 5ª Feira 17h00-18h30 

   

 

Declaro que farei todas as diligências no sentido de ser realizado um controlo médico prévio ao meu 

(minha) educando (a). 

Autorizo as deslocações do meu educando para outra escola do agrupamento de forma frequentar os 

treinos e as competições relativas ao Grupo/Equipa existente. (caso seja necessário) 

Autorizo a recolha de imagens e fotografias do meu educando, no decorrer das atividades do Desporto 

Escolar, para a divulgação das mesmas. 

Observações: 

____________________________________________________________________________ 

  

O (A) encarregado (a) de educação: ___________________________________________________ 

Caso seja necessário, poderei ser contactado: 

Morada: ____________________________, nº ______, ____ andar - Código Postal 

____________________ 

Telf. __________________ Telemóvel _________________ Telefone do emprego 

_____________________ 
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Anexo C – Ficha de Convocatória  
 
 

 
Desporto Escolar 

O aluno foi convocado a participar na atividade de Desporto Escolar, Torneio de Basquetebol, que se irá 
realizar no dia 29 de Novembro (Sábado) entre as 9h00 e as 12h00, no pavilhão da Escola Secundaria 
Fernando Namora.  
A participação no jogo exige a apresentação do BI/CC ou fotocópia do mesmo. 
 
Em caso de necessidade deverá contactar com o professor 
xxxxxxx(Prof. João Gomes) 
xxxxxxx (Prof. Bernardo Tavares) 

 
 
 


