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1. Introdução 

 
Este documento visa projetar a intervenção do professor estagiário na área 3, 

nomeadamente ao nível do planeamento, condução e avaliação de um núcleo de 

Desporto Escolar.  

Sendo o Desporto Escolar (DE) um instrumento essencial na promoção da 

saúde, na inclusão e integração social, na promoção do desporto e no combate ao 

insucesso e abandono escolar, faz todo o sentido que o professor estagiário participe 

ativamente num núcleo durante o estágio profissionalizante. 

Assim, este documento englobará os seguintes pontos: uma justificação de 

escolha do respectivo núcleo a acompanhar; uma apresentação da estrutura do DE na 

escola secundária Fernando Namora (ESFN); uma caraterização do núcleo de 

Badminton; serão também apresentadas estratégias de formação do professor 

estagiário e por último um planeamento de todo o ano letivo. 
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2. Justificação da Escolha 

 
A ESFN participa este ano no Desporto Escolar através dos núcleos de Voleibol, 

Basquetebol, Badminton e Atividades Rítmicas e Expressivas.  

Em concordância com a competência descrita no Guia de Estágio 2012/2013 

relativa ao acompanhamento de um professor responsável por um núcleo de Desporto 

Escolar, foi tomada a opção de coadjuvar a Professora responsável do núcleo de 

Badminton. 

Esta escolha foi tomada com base nos horários dos treinos do Badminton, que 

não coincidem com nenhuma das aulas de Educação Física nem com a disciplina de 

Investigação Educacional do Mestrado, e na necessidade de adquirir conhecimento 

sobre o trabalho desenvolvido no comando de um Núcleo de Desporto Escolar e, 

também, pela mais valia que pode acrescentar à minha formação, ou seja, pela 

aquisição e desenvolvimento de competências para leccionar a modalidade. 

Este acompanhado será importante para a minha formação, dado que irá 

melhorar o meu conhecimento na modalidade, quer ao nível técnico-tático, quer ao 

nível do planeamento e da condução da modalidade, dado que a minha experiência ao 

nível de treino desta modalidade é nula. 
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3. Estruturação do Desporto Escolar na ESFN 

 
O Desporto Escolar surge como uma atividade de complemento curricular, 

voluntária, que deve dar resposta às motivações e necessidades dos alunos, facilitando 

e estimulando o seu acesso às diferentes práticas desportivas, que provavelmente, não 

têm fora da escola. 

Durante este ano letivo 2012/2013, o Clube de Desporto Escolar encontra-se 

estruturado da seguinte forma: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Responsáveis do Desporto Escolar 

DIRECÇÃO DO CLUBE DE DESPORTO ESCOLAR 

Presidente do Clube de Desporto Escolar  

Coordenador do Clube de Desporto Escolar  

Coordenador do Grupo de Educação Física  

NÚCLEOS DE DESPORTO ESCOLAR 

Modalidade Professora Responsável Professor de Acompanhamento 

Badminton Misto   

Voleibol Feminino   

Atividades Rítmicas 

Expressivas 
  

Basquetebol Masculino   
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4. Caraterização do Núcleo de Badminton 
 

4.1. Recursos Humanos 

 
Todos os alunos da ESFN poderão inscrever-se no Núcleo de Badminton, 

independente da idade ou do género. Assim, do público-alvo deste núcleo fazem parte 

todos os alunos dos dois ciclos de escolaridade da ESFN. 

A intenção da professora responsável, é criar dois escalões de competição, 

Iniciados e Juvenis, podendo também justificar-se a criação de Juniores no caso de 

existirem alunos suficientes. Será também uma preocupação constante da professora, 

reforçar a ideia de que é bastante importante o compromisso com a presença em pelo 

menos um treino semanal, no sentido de se desenvolver um trabalho sistemático e 

organizado. 

Para os momentos competitivos, admitem-se todos os alunos da escola que se 

encontrem dentro dos seguintes escalões: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano 2012/2013 

Escalão Ano de Nascimento 

Infantil A 2002/2003 

Infantil B 2000/2001 

Iniciado  1998/1999 

Juvenil 1996/1997 

Júnior 1995 e anteriores 
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4.2. Recursos Temporais 
 

4.2.1. Treinos 

 
Os treinos realizam-se 2 vezes por semana e têm a duração de 75 minutos, 

constituindo um total de 150 minutos semanais. Seguidamente se apresenta o horário 

oficial dos treinos: 

 

 
 
 
 

Número de Treinos por Período 

Período 2ª Feira 4ª Feira TOTAL 

1º 10 9 19 

2º 11 11 22 

3º 11 11 22 

TOTAL 32 31 63 

Tabela 3 - Número de treinos por período 

 

4.2.2. Competições 

 
Relativamente às competições, estas irão ocorrer de acordo com o calendário 

anexado [Anexo A]. 

 

4.3. Recursos Espaciais 
  

Os treinos realizam-se no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária 

Fernando Namora, no Espaço 1. Este permite a colocação simultânea de 2 redes de 

Badminton, montando em cada uma, 2 campos de pares e um campo central de 

singulares com as devidas medidas oficiais. No total, o Núcleo de Badminton dispõe de 

quatro campos de pares e dois de singulares.  

2ª Feira 4ª Feira 

17:00 – 18:15 15:00 – 16:15 

Tabela 2 – Horário dos Treinos 
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Os alunos dispõem ainda de balneários no pavilhão que poderão ser utilizados 

antes e após cada treino. 

 

4.4. Recursos Materiais 

 
O Núcleo de Badminton dispõe: das 2 redes que normalmente são utilizadas 

para as aulas de Educação Física, 3 tubos de volantes com cabeça de cortiça (cerca 

de 18 volantes) que são renovados com alguma frequência e ainda 18 raquetes que 

são, também, utilizadas nas aulas de EF.  

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

inventário de 2011/2012 sobre o material e equipamento disponível para a disciplina de 

Educação Física e Desporto Escolar, uma vez que o inventário do presente ano letivo 

ainda se encontra em realização. 

 Material 

Designação Quantidade 
Bom  

estado 
Estado  

Razoável 
Mau  

estado 
Raquetas Artengo  26  26  

Raquetas Force 1000 Wilson 4  4  

Raquetas Rucanor 1   1 

Raquetas SportZone 9  9  

Raquetas JSSPORTS (DE) 17  1 16 

Raquetas EVOLUTION (DE) 5 4  1 

Volantes Mavis 300 (6) 8 caixa 6 2  

Volantes de penas (12) 1 caixa    

Postes com rodas e contra peso 2  2  

Postes centrais 4 4   

Redes 12 6 3 3 

Rede Individual 1 1   

Kit de reparação raquetas 1    

Tabela 4 - Inventário do material 
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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 prevêem 

limitações de participação causadas por este fator.  

Todos os recursos financeiros serão transmitidos à Coordenadora do Desporto 

Escolar, que fará a gestão dos mesmos. 

 

5. Documentação dos Praticantes 

 
Para se inscreverem efectivamente 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). 

 

6. Resultados do Ano Transato 
 

Relativamente às classificações do ano de 2011/2012, estas ainda não são 

conhecidas como esclareceu a Professora responsável, uma vez que a função de 

realizar as mesmas pertence à Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular/ Desporto Escolar, e esta ainda não procedeu à sua divulgação. 

Após uma conversa informal sobre os resultados do ano anterior, a professora 

responsável afirmou que os resultados foram os esperados, nem que tenha sido para 

os alunos ganharem experiência, mas que alguns alunos se tinham destacado. 
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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 n.º 95/91 de 26 de Fevereiro –, o trabalho do Grupo/Equipa de Badminton 

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 actividades 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. 

 
Acrescentando, de acordo com as orientações gerais do Programa do Desporto 

Escolar, as atividades de Desporto Escolar seguirão os seguintes princípios: 

 

 Deverá ser incentivado nos alunos o espírito de que as atividades desportivas 

devem contribuir para um melhor aproveitamento escolar e para o sucesso 

educativo. Deve ser feito um acompanhamento regular, por parte do professor 

do Núcleo, das prestações escolares do aluno; 

 Nas atividades do Desporto Escolar deverá ser observado o respeito pelas 

normas do espírito desportivo, fomentando o estabelecimento, entre todos os 

participantes, de um clima de boas relações interpessoais e de uma competição 

leal e fraterna; 

 Deverá ser oferecido aos alunos um leque de atividades que, na medida do 

possível, reflita e dê resposta às suas motivações e interesses, proporcionando-
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lhes atividades individuais e coletivas que sejam adequadas aos diferentes 

níveis de prestação motora e de estrutura corporal; 

 Na elaboração do projeto, sem prejuízo do disposto no princípio anterior, as 

preocupações principais deverão centrar-se na maioria dos alunos da escola e, 

de preferência, nos escalões etários mais baixos, devendo a Atividade Externa 

ser o reflexo da dinâmica do trabalho desenvolvido na Atividade Interna. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 
À semelhança do Regulamento Interno da Escola, as actividades de 

complemento curricular, nas quais se insere o núcleo de Badminton, são orientadas de 

acordo com os seguintes objectivos específicos: 

 
 Elaborar o planeamento, condução e avaliação das atividades de treino 

em coadjuvação com o professor responsável pelo núcleo de Badminton;  

 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; 

 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. 

 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; 

 Promover a autonomia pela atribuição, reconhecimento e exigência das 

responsabilidades que podem ser assumidas pelos praticantes;  

 Desenvolver as competências técnico-táticas dos participantes no núcleo 

de Badminton não só do ponto de vista da Educação Física enquanto matéria 

nuclear, mas também – e fundamentalmente – para a preparação dos alunos. 
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7.3. Divulgação do Núcleo e Captação de Alunos 

 
Para a divulgação do Núcleo de Desporto Escolar de Badminton irei intervir junto 

dos professores das outras turmas para que incentivem os seus alunos a fazerem parte 

do Núcleo de Badminton utilizando, por exemplo, a justificação de possível melhoria na 

modalidade e consequente melhoria na nota da disciplina de Educação Física. Além 

disso, a professora elaborou e afixou cartazes em pontos estratégicos da escola que 

permitem a sua fácil perceção e leitura: junto à porta principal da sala dos professores 

no Pavilhão A e na vitrina da entrada do Pavilhão Gimno-Desportivo, no sentido de 

angariar o maior número de alunos possível. 

8. Estratégias 

8.1. Estratégias de Formação 
 
 
 Participação em formações de Desportos de Raquetas e/ou Badminton 

organizadas pela Comissão de Estágio, pelo GEF 2012/2013 ou por outros 

núcleos de estágio; 

 
 Em consonância com a professora, desenvolver e aperfeiçoar competências de 

ensino directamente relacionadas não só com a abordagem do Badminton, mas 

também com a minha formação enquanto professor de Educação Física; 

 
 Estudo do regulamento de Badminton, bem como das especificidades de cada 

escalão, no sentido de conhecer perfeitamente todas as regras da modalidade 

(site do Desporto Escolar); 

 
 Leitura e aquisição de bibliografia específica da modalidade onde estejam 

descritas as principais características técnico-tácticas do Badminton 

(nomeadamente através do site da Federação Portuguesa de Badminton).  
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8.2. Estratégias para evolução das competências 

 
Após uma avaliação subjetiva dos alunos no 1º período, procederei a uma 

avaliação com base nos PNEF de forma a realizar com mais critério a avaliação dos 

alunos. Assim, durante algumas aulas do 2º e do 3º período, elaborarei um relatório de 

avaliação dos alunos que visará inventariar a evolução das competências adquiridas no 

sentido do melhoramento das mesmas. Assim, este será composto por todos os alunos 

que participarem nos treinos e terá um parecer técnico-táctico em relação a cada aluno. 

Além da avaliação durante os treinos poderei fazer um levantamento dos erros mais 

comuns dos alunos durante os torneios.  

 Posteriormente será apresentado individualmente um relatório a cada 

participante no sentido de o consciencializar da sua evolução ao longo das 

competições e, consequentemente, de o informar das competências técnico-táticas 

melhoradas e de outras que ainda necessitem de mais atenção e aperfeiçoamento. 

 Cada um destes relatórios será enviado à Professora Responsável pelo 

Grupo/Equipa e ao Professor Orientador via e-mail, para que estes possam também ter 

acesso aos mesmos. 

 

9. Planeamento Anual 

 
No que respeita ao planeamento anual deste núcleo, optou-se por criar um 

modelo uniforme para os dois escalões (Iniciados e Juvenis) uma vez que o nível 

apresentado pelos alunos de ambos os escalões, na avaliação inicial, foi muito idêntico. 

De salientar, no entanto, que poderão existir algumas diferenças a partir da 4ª Etapa, 

principalmente ao nível da táctica de jogo, em que os Juvenis poderão atingir situações 

mais complexas. 

Apresenta-se de seguida uma tabela com a esquematização do planeamento 

anual do núcleo de Badminton: 



   
 

 

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

 

1ª ETAPA 
 

 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
INICIAL 

(até 14 de outubro) 
 
 

(Utilização do PAI 
da ESFN) 

 
 
 

 

 

2ª ETAPA 
 

Construção dos mínimos 

para jogar 

(1ª competição oficial) 

 

 Pegas; 
 Movimentação em 
campo e posição base; 
 Batimentos base: 
(serviço comprido, clear 
e amortie) 
 Jogos em meio 
campo 
 Táctica de jogo de 
singulares (jogo 
atacante e jogo 
defensivo) 
 

(Jogo em todos os treinos 
como forma de motivação 

para a prática) 
 

 Utilizar jogos lúdicos 
 
 
 Jogos do DE singulares e 

pares (primeiro torneio dia 

3 de dezembro) 

 

3ª ETAPA 
 

Apuramento técnico-táctico do jogo 
(competição oficial) 

 

 Movimentação em campo e 
posição base; 
 Batimentos: serviço curto e 
comprido; Clear, amortie, remate e 
lob. 
 Táctica de jogo de singulares 
(explorar as fraquezas do adversário) 

 
 
 

 Jogos do DE (singulares e pares) 

 
 
 

Ter sempre presente os diferentes ritmos de 

aprendizagem) 

 

4ª Etapa 
 
Apuramento técnico-táctico 

do jogo 
(competição oficial) 

 

Iniciados 
(Consolidação das 
aprendizagens) 
 Batimentos: serviço 
curto e comprido; 
Clear, amortie, remate 
e lob. 
 Táctica de jogo de 
singulares (explorar as 
fraquezas do 
adversário) 
 
Juvenis 
   Batimentos: serviço 
curto e comprido; Clear, 
amortie (a direito e 
cruzado), remate e lob 
e encosto. 
 Táctica de jogo de 
singulares (pontos 
fortes a evitar). 
 

 
 Jogos do DE (por equipa) 

 

5ª ETAPA 
 

TRANSIÇÃO PARA O 
PRÓXIMO ANO 

 

 Continuidade do núcleo 
e da equipa 
 Transição para o 
próximo ano (passagem 
de alunos para o escalão 
seguinte)  
 Começar a trabalhar em 
conjunto com a equipa de 
iniciados do ano letivo 
seguinte  
 Intervenção junto dos 
novos alunos da escola  
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11. Anexos 
 

Anexo A – Calendário dos Torneios 
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Anexo B – Autorização do Encarregado de Educação 
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