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RESUMO 

 

O presente documento resulta da Unidade Curricular de Estágio Profissional, 

inserida no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O Estágio 

Profissional permite a integração do estudante-estagiário no contexto real de 

ensino, através de uma prática supervisionada, capaz de proporcionar o 

desenvolvimento de competências profissionais que promovam um 

desempenho crítico e reflexivo, para que consigam responder aos desafios e 

às exigências da profissão. Esta decorreu numa escola situada no distrito do 

Porto, com três estudantes-estagiários, uma professora cooperante da escola e 

um professor orientador da faculdade. 

O presente Relatório de Estágio é constituído por cinco capítulos: a Introdução, 

apresenta, de uma forma sucinta, os principais temas desenvolvidos ao longo 

dos documentos; a Dimensão Pessoal, incluí um enquadramento 

autobiográfico e uma breve reflexão acerca das expectativas relativas ao 

Estágio Profissional e ao papel do professor de Educação Física; o 

Enquadramento da Prática Profissional, refere-se ao contexto legal e 

institucional do Estágio Profissional, em que é apresentada a escola onde 

realizei o Estágio Profissional, o meu núcleo de estágio e a minha turma 

residente; a Realização da Prática Profissional”, compreende a reflexão sobre 

as três áreas de desempenho do professor. De destacar que na área 3, está 

inserido o estudo de investigação, sobre a implementação do Modelo de 

Instrução Direta e do Modelo Híbrido como forma comparar e analisar em qual 

dos modelos de ensino aplicados se regista menos ocorrências de 

comportamentos inapropriados na aula de Educação Física. Por fim, 

“Conclusões e Perspetivas para o Futuro”, apresenta o balanço final do ano de 

estágio, com todas as aprendizagens e transformações conseguidas e, ainda, 

ambições para o futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

MODELO HÍBRIDO, SER PROFESSOR, REFLEXÃO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This document results from the Curriculum Professional Training Unit, part of 

the Master in Teaching Physical Education in Primary and Secondary 

Education, the Sports School of the University of Porto. The Internship allows 

the integration of student-trainee in real educational context, through a 

supervised practice, able to provide the development of professional skills that 

promote a critical and reflective performance, so they can meet the challenges 

and demands of the profession. This took place in a school located in the 

district of Oporto, with three student-trainees, a cooperative school teacher and 

a mentor college professor. 

 This Training Report consists of five chapters: Introduction, presents a succinct 

form the main themes developed over the documents; the Personal Dimension, 

includes an autobiographical framework and a brief reflection on the 

expectations for the Internship and the role of physical education teacher; 

Professional Practice Framework, refers to the legal and institutional context of 

Professional Training in the school where I performed the Professional Stage is 

presented, my training group and my resident group; the Professional Practice 

of Realization ", comprises reflection on the three areas of teacher performance. 

To point out that in the area 3, is inserted the study of research-action on the 

implementation of the hybrid model as a way to reduce inappropriate behaviors 

in physical education class. Finally, "Conclusions and Prospects for the Future", 

presents the final balance stage of the year, with all the learning achieved and 

transformations and also ambitions for the future. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL STATUS, PHYSICAL EDUCATION, HYBRID 

MODEL TO BE A TEACHER, REFLECTION. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade de curricular 

Estágio Profissional (EP) do 2º ano do 2º ciclo de estudos, conducente ao grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

A prática de ensino supervisionada (PES) decorreu numa escola cooperante 

(EC) durante o ano letivo de 2015/2016, situada no concelho da Póvoa de 

Varzim, distrito do Porto, com um núcleo de estágio (NE) constituído por mais 

dois elementos do sexo masculino, tendo o nosso acompanhamento sido 

realizado por dois professores: o professor cooperante (PC) e o professor 

orientador (PO). 

Segundo Nóvoa (2009) é necessário construir uma formação de professores 

dentro da profissão e, neste contexto, o EP enquanto espaço de formação, 

configura-se como o terreno privilegiado para o início dessa construção 

profissional. O EP representa a fase mais importante dos programas de 

formação dos professores. O EP, um marco importante na vida do estudante-

estagiário (EE), permite ter uma experiência pessoal com os alunos, 

vivenciando os seus comportamentos, as suas necessidades, os seus desejos, 

as suas interrelações e os seus conflitos, componentes reais pouco presentes 

durante o curso (Falkenbach, 2002). A necessidade da profissão ocorrer em 

espaço real de exercício é considerada determinante, pois é com este contacto 

que o EE conhece os contornos da profissão, tornando-se, pouco a pouco, um 

membro dessa comunidade educativa (Batista et al., 2013). O EP permite ao 

EE a oportunidade de imergir na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e 

práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade 

específica (Batista & Queirós, 2013). 

Este ano, definiu a minha passagem de estudante para professor. Este foi um 

processo de constante evolução, tanto a nível pessoal como profissional, e, por 

esse motivo, foi um ano que marcará para sempre a minha atividade enquanto 

professor e cidadão. Uma vez que, não me é possível relatar, no presente 
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Relatório de Estágio (RE) todas as vivências experienciadas neste ano letivo, é 

meu objetivo fazer um resumo das etapas mais marcantes, relatando e 

refletindo sobre as minhas experiências e dificuldades, bem como as 

estratégias implementadas, que me permitiram evoluir ao longo deste ano 

letivo. A reflexão foi a base para a resolução de muitos dos meus problemas na 

prática, sendo que, foi neste processo, que tive a hipótese de aprender a 

contornar e a enfrentar as dificuldades que me foram surgindo ao longo do ano. 

Por estar sempre presente antes, durante e após todas as nossas ações 

enquanto estudantes-estagiários, considero que a reflexão foi o mecanismo 

chave para o meu desenvolvimento. 

Este documento pessoal relata as aprendizagens e as vivências marcantes do 

meu EP. Foi me atribuído uma turma residente de 12º ano de escolaridade e 

uma turma de 5º ano durante o 2º Período. Colaborei paralelamente durante 

todo o ano letivo  com o Desporto Escolar (DE). 

No que diz respeito à organização do RE, este é constituído por cinco 

capítulos: Introdução, Dimensão Pessoal, Enquadramento da Prática 

Profissional, Realização Prática Profissional e Conclusão e Perspetivas para o 

Futuro. A Introdução surge como uma breve síntese do propósito e do contexto 

em que foi realizado o EP. O segundo capítulo, “Dimensão Pessoal”, diz 

respeito à minha história de vida, à minha formação pessoal e profissional e às 

minhas expetativas em relação ao estágio. O Enquadramento da Prática 

Profissional apresenta a escola onde fiz o EP, a minha turma, o núcleo de 

estágio e uma visão da cultura da escola, com o intuito de expor as 

características que a definem e dos que a compõem, acompanhando de perto 

toda esta minha jornada. O quarto capítulo, “Realização da Prática 

Profissional”, está dividido em áreas de desempenho do professor, onde estão 

apresentadas as principais questões inerentes às funções docentes como as 

dificuldades, estratégias e satisfações ao longo do EP. Nele estão 

condensadas as informações e reflexões referentes ao desenvolvimento de 

todo o processo de ensino e aprendizagem. Ainda neste capítulo e inserido na 

área 3 referente ao “Desenvolvimento Profissional”, destaco o meu estudo de 

investigação-ação, sobre a implementação do Modelo Híbrido como forma de 

evitar comportamentos inapropriados na aula de Educação Física. Por último, a 
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Conclusão e Perspetivas para o Futuro, apresenta uma reflexão acerca da 

influência do EP sobre mim, tanto ao nível das aprendizagens adquiridas, como 

das relações estabelecidas e do meu desenvolvimento profissional, enquanto 

futuro professor de EF. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL 

 

2.1. Identificação Pessoal 

 

O meu nome é João Paulo Figueiredo Carvalho, tenho 25 anos, nasci no dia 22 

de Agosto de 1990 e sou natural da freguesia de Ribeirão (V. N. de Famalicão). 

No presente frequento o 2º Ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto e finalizei o meu estágio profissional na Escola Secundária Rocha 

Peixoto. 

Desde que me recordo, sou movido pelo desporto, por toda a sua dimensão e 

autenticidade. Sempre fui uma criança muito irrequieta e cheia de energia, em 

que correr, saltar e brincar sempre fizeram parte das minhas atividades. Tudo 

isto foi um pronúncio do meu gosto pelo desporto.  

O desporto sempre me proporcionou alicerces muito positivos, tal como ter um 

estilo de vida saudável, uma imagem corporal positiva e um maior 

envolvimento nas relações sociais e até mesmo, um maior conhecimento de 

mim próprip levando à minha afirmação pessoal. Tal como refere Martens 

(1993), a atividade desportiva para além de promover a saúde e a forma física 

deve promover nas crianças e jovens aspetos sociais positivos. 

No que diz respeito à apetência pela prática desportiva, o meu trajeto de vida 

foi pautado pela versatilidade, praticando diversas modalidades. Sempre fui 

uma criança curiosa e com vontade de experimentar coisas novas. Começei 

por praticar natação com quatro anos e um ano mais tarde iniciei outra 

atividade desportiva (futebol). Durante três anos pratiquei semanalmente estas 

duas modalidades conjuntamente, até que por impossibilidade logística dos 

meus pais tive de abdicar de umas das duas modalidades. Neste caso optei 

por praticar apenas futebol no clube da minha terra, o Grupo Desportivo de 

Ribeirão. Esta minha escolha, assentou-se na imensa felicidade que o Futebol 

me transmitia, a jogar futebol sentia-me uma criança feliz, ladeado de amigos, 

treinadores e directores, estes que me ajudavam a esquecer as amarguras da 

vida e a enfrentar os meus medos e receios. No futebol, vivi momentos 

inesquecíveis, desde viagens ao estrangeiro para participar em torneios de 
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futebol, desde sagrar-me campeão por algumas vezes, mas acima de tudo 

aprendi o significado de espírito de grupo, de entre ajuda, aprendi a festejar a 

vitória, mas acima de tudo, a aceitar a derrota. 

Pratiquei futebol durante 12 anos, esta foi, até ao momento, uma das 

experiências mais enriquecedoras da minha vida, que contribui para a 

aquisição de valores tais como a liderança, responsabilidade, integridade, 

respeito e, sobretudo, trabalho em equipa. Atributos fundamentais que 

contribuíram para a escolha do meu caminho profissional. Este período foi 

valorativo para mim enquanto atleta e pessoa pois, proporcionou-me expandir 

os meus conhecimentos acerca da modalidade e valores essenciais que nos 

vinculam para a vida.  

Relativamente á minha formação, entrei no Ensino Superior, para o curso de 

Educação Física no Instituto Universitário da Maia (ISMAI), o qual terminei ao 

fim de 3 anos. Durante este período, ao abrigo do programa Erasmus, decidi 

aventurar-me e parti para a Roménia, mais concretamente para a Universitate 

Ioan Cuza, durante um ano letivo, no 2º ano de licenciatura. Nesta experiência 

acumulei um número infindável de histórias e acontecimentos positivos. Se o 

tempo voltasse atrás faria tudo diferente, faria ainda melhor. Esta minha 

aventura por culturas nunca antes conhecidas, permitiu-me ganhar inúmeras 

amizades, que se tornaram eternas, viajei por quase uma dúzia de países, 

aprendi novas línguas, aprendi outras culturas desportivas e sociais, consegui 

ver o mundo de outra forma. Com esta minha experiência, moldei a minha 

personalidade, cresci, tornei-me autónomo, multidimensional e multicultural, 

mas acima de tudo, fui feliz! 

A minha entrada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto surgiu 

após o término da minha licenciatura no ISMAI, em que decidi que necessitava 

de uma mudança, não só por motivos financeiros como também para 

enriquecer o meu currículo. Entrei assim no Mestrado de Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário. A FADEUP, transmitiu-me 

importantes conhecimentos, fornecendo-me um infindável leque de ferramentas 

para poder atingir um dos meus grandes objetivos, tornar-me professor de 

educação física. Estas experiências durante suscitaram em mim, uma vontade 

de querer partilhar conhecimentos com os outros, procurando adotar as 
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estratégias mais eficazes que permitam aos alunos desenvolverem e 

aprenderem com a qualidade desejada. 

A nível profissional, durante os três anos da minha licenciatura, conciliei os 

estudos com trabalhos em part-time sempre fora da minha área desportiva, 

desde trabalhar em cafés a fábricas industriais. Embora tenha a ajuda da 

minha mãe nas despesas escolares, este trabalho permitiu-me sustentar 

alguns dos custos que esta licenciatura exigia. 

Neste momento, encontro-me a trabalhar há dois anos como treinador de ténis 

no Clube de Ténis Estrelas do Ave na minha terra. Aliado a este parte-time 

tenho realizado várias formações e workshops na área de fitness e saúde onde 

estou a começar também a trabalhar nesta área. 

 

2.2 Expetativas em relação ao estágio profissional 

 

De repente, o EP estava bem na minha frente e o meu sonho começou a 

tornar-se real. Era o momento há tanto esperado. Eu, a desempenhar o papel 

que há tanto queria assumir. Eu,  professor de Educação Física.  

Os anos que precederam este momento de aperfeiçoamento e aprendizagem 

profissional foram cruciais para o querer ser competente, para a vontade de ser 

capaz de ensinar, criando um ambiente de ensino – aprendizagem que davam 

saberes significativos para os alunos. De facto, os meus receios e medos foram 

sempre transpostos pela certeza de que durante toda a minha formação, a 

minha dedicação e empenho foram constantes, apoiados e baseados em 

conhecimentos rigorosos provenientes de profissionais qualificados. 

Alcançada então esta etapa, o objetivo maior era o de tirar o máximo proveito, 

aprendendo e melhorando significativamente a minha forma de planear e atuar 

no processo de ensino, isto é, de conseguir retirar o máximo de vivências que 

elevassem as minhas capacidades cognitivas, transformando todo o 

conhecimento teórico adquirido até então, em conhecimento prático. 

Sendo este um ano de experiências essenciais para a docência, é notável a 

necessidade de um ambiente reflexivo da prática. Isto é, toda a transformação 

prática dos conhecimentos, todo o ensino dos conteúdos, deve ser repensada 

após a sua concretização. Tal como refere Graça (2014), o Estágio Profissional 
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é um momento de excelência de formação e reflexão. Foi nesta lógica que 

surgiu a vontade de me assumir como um profissional reflexivo, que revê toda 

a envolvência da sua atuação, com vista a reformular, caso necessário, o 

processo de ensino.  

Contudo, como seria de esperar, o facto de estar pela primeira vez perante 

uma turma trouxe-me um conjunto de medos que embora não “atrapalhassem” 

a minha vontade de vencer trouxeram-me algumas inseguranças. E se não 

conseguir controlar a turma? E se não me lembrar do plano de aula durante a 

própria aula? E se não tomar as decisões certas no momento certo? Estas 

foram questões que alimentaram a minha insegurança, mas que foram 

facilmente ultrapassadas depois de alguns dias de aula. 

“Enquanto preparava o material necessário e montava as redes para a prática de 

Badmínton os alunos foram chegando do mesmo modo que a minha ansiedade e nervosismo 

aumentava. Primeiramente pedi aos alunos que se juntassem para assim realizar a chamada, 

continuava bastante nervoso, com medo de falhar ou de dizer algo desadequado, mas com o 

passar do tempo fiquei numa sensação de fluidez, um estado de flow-feeling (alegria e 

tranquilidade absoluta na realização das acções).” Diário de Bordo – 15/10/16 

 O gosto pela profissão, a vontade de fazer sempre melhor e o esforço que 

apliquei em cada momento na escola foram fatores bastante superiores aos 

medos e inseguranças, permitindo-me acreditar que no final tudo iria correr 

pelo melhor. 

A relação professor – aluno era também algo que me deixava inquieto. Para 

conseguir um bom funcionamento nas aulas, sabia que era necessário criar, 

desde logo, regras, hábitos de gestão e organização dos espaços e do 

material. Contudo, a forma como apresentar estas mesmas regras é que me 

preocupava. Transmiti-las apenas aos alunos ou chegar a acordo com eles? 

Era uma questão pertinente que já vagueava pela minha cabeça antes do 

estágio começar. Ser um professor absolutamente rígido ou mais tolerante com 

os discentes?  

“..neste primeiro contacto com a turma, existia da minha parte alguma 

ansiedade, muito por culpa por saber de antemão que esta turma era bastante difícil, 

quer ao nível do mau comportamento dos alunos quer da falta de predisposição para 

as aulas de Educação Física dos mesmos.  

Adotei, então por uma estratégia própria, uma atitude mais introvertida e séria para 

não haver aso a abusos de confiança nem faltas de respeito, para assim a turma ficar 
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a perceber que apesar de professor estagiário era eu quem iria leccionar as aulas.” 

(Reflexão da aula nº 1 e 2). 

Optei, no fundo, por uma mistura destas características, ainda que, de início, 

um pouco mais severo, com o propósito de dar a entender aos alunos quem 

mandava na aula. comportamento de toda a turma, e como esta reagiria a tal 

situação.   

A nível profissional sinto que a experiência de lecionar numa escola é 

completamente diferente daquilo que imaginava duranta a minha formação 

académica. Tal como refere Graça (2014), quando os professores iniciantes 

assumem efetivamente as suas funções, e embora acreditem que conhecem 

relativamente bem “aquilo que se vão meter’’ podem vir a experimentar “o 

choque com a realidade’’, que se baseia num conjunto de surpresas 

relativamente ao imaginado acerca da profissão. O receio e o entusiasmo 

foram duas emoções que me acompanharam no início deste EP. Por um lado 

não sei se consigo proporcionar aos meus alunos a melhor aprendizagem 

possível e, ao mesmo tempo, realizar todas as tarefas que o EP pressupõe, 

mas por outro, sinto uma grande felicidade de poder entrar no ambiente 

profissional que sempre ambicionava.   

O EP demonstra ser uma etapa do percurso académico bastante trabalhosa, 

mas profundamente enriquecedora. Tinha plena convicção de que iria 

demonstrar nesta etapa todo o meu empenho e dedicação, para que pudesse 

levar do EP uma grande bagagem de conhecimentos. Para além disto, 

acreditava que este ‘choque com a realidade’ que o EP proporciona, descrito 

por Simões (2008) como o resultado das diferenças encontradas entre a 

formação inicial e o que de facto acontece na realidade, seria amenizado pelos 

professores cooperante e orientador, que certamente potenciariam uma prática 

consciente e fundamentada e dissipariam as inseguranças normais de um 

professor estagiário. 

Quanto ao meu maior medo, como controlar a turma, sobre as recomendações 

a fazer e sobre as tomadas de decisão no momento certo, este, foi sendo 

dissipado com o tempo. Além disso, percebi que lecionar é muito mais do que 

transmitir conhecimentos, é a forma como se transmite, são as estratégias que 

usamos para chegar aos alunos e é a forma como marcamos cada aluno.  
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As minhas expectativas foram altamente superadas e, para isso, contribuíram 

os momentos bons e os momentos menos bons. Nos momentos menos bons, 

aprendi mais, e foram esses momentos que me deram forças para continuar, 

nos momentos menos bons, para ser cada vez melhor e nunca desistir.  

Hoje, finda esta etapa, fica a saudade das pessoas que conheci, dos 

momentos que vivi, do que transmiti e do que aprendi e a vontade de um dia 

viver tudo outra vez, na pele de Professor de EF. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  

 

3.1. Contexto Legal e Institucional do Estágio Profissional 

 

O EP visa a “inserção de jovens na vida ativa, complementando uma 

qualificação preexistente através de uma formação prática, a decorrer em 

contexto laboral” (Ministério da educação, 2000, p. 3788). Pretende-se dar 

continuidade à aprendizagem do estagiário, desenvolvendo competências 

como professor de Educação Física, através da interação com o meio escolar 

em que a prática pedagógica decorre. 

A última fase desta minha formação, termina com o EP com vista á obtenção 

do grau de mestre em ensino de educação física nos ensinos básico e 

secundário, englobando a realização da PES e do EP. 

 O EP consiste então, na integração no mundo do trabalho, resultando numa 

ponte direta entre a formação e a profissão. Este resulta das orientações legais 

dispostas no Decreto-lei nº74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei nº 43/2007 

de 22 de Fevereiro e tem em conta o regulamento geral dos segundos ciclos da 

UP, o regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o regulamento do 

curso de mestrado em ensino da educação física (Matos, 2012). 

Segundo o documento orientador desta unidade curricular, o Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei no 240/2001 de 30 de 

agosto) é organizado em áreas de desempenho: Organização e Gestão do 

Ensino e da Aprendizagem, Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade e Desenvolvimento Profissional. A área 1 contempla a conceção, 

o planeamento, a realização e a avaliação do ensino, tendo como objetivo a 

criação de estratégias de intervenção que visem a eficácia pedagógica, o 

processo de educação e a formação do aluno na aula de EF. A área 2 engloba 

todas as atividades não letivas realizadas pelo EE, visando a sua integração na 

comunidade escolar, contribuindo assim para a promoção do sucesso 

educativo, no reforço do papel do professor de EF na escola e na comunidade 

local, bem como da disciplina de EF, através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora. Por fim, a área 3 

engloba as atividades e vivências importantes na construção da competência 
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profissional, com o objetivo de se compreender a necessidade do 

desenvolvimento profissional partindo da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos de 

desenvolvimento profissional. 

A orientação da PES é realizada por um docente da FADEUP, o Professor 

Doutor Rui Araújo e pela professora cooperante, mestre Rosa Lopes, professor 

de educação física na ESRP. Cada um destes têm uma panóplia vasta de 

atribuições a desenvolver durante todo o ano letivo. 

A mim como EE compete-me: o cumprimento de todas as tarefas estabelecidas 

nos documentos orientadores do EP; a elaboração de um projeto de formação 

inicial; a prestação do serviço docente nas turmas que me forem atribuídas; a 

participação nas reuniões dos diferentes órgãos da EC; a participação nas 

sessões de natureza científica, cultural e pedagógica ocorridas tanto na escola 

como na faculdade; a elaboração e atualização do portefólio individual do EP; a 

observação às aulas do PC e dos colegas estagiários; entre outros cargos, o 

auxílio nos trabalhos da direção de turma e a elaboração e defesa pública do 

relatório de estágio. 

 

3.2. A escola como instituição 

 

A Escola, como instituição, é hoje um espaço pluridisciplinar de vital 

importância para toda a sociedade uma vez que, segundo Mesquita (2011) a 

mesma “é, hoje, local de encontro de culturas. Essa realidade torna necessária 

uma pedagogia para a diversidade”, e neste aspeto tem um papel fundamental. 

É nela que as crianças tornam se Homens e adquirem competências para viver 

em sociedade. Esta deve atender às dificuldades de cada um, para que todos 

possam desfrutar de aprendizagens plenas e enriquecedoras com igualdade de 

oportunidades. 

Na minha opinião, a escola deve garantir a educação para todos, assegurando 

a formação pessoal, cultural, social e física de todas as crianças e jovens da 

nossa sociedade, atendendo às suas dificuldades, para que todos possam 

disfrutar de aprendizagens enriquecedoras e suas potencialidades sejam 

exploradas ao máximo pois, a educação é um direito de todos. 



15 

 

Em suma, a escola está em constante evolução e atualização em todos os 

níveis. Tudo isto, em benefício de uma melhor qualidade de ensino, que atenda 

às necessidades da sociedade, sendo inclusiva para todos. Atualmente, “além 

de uma escola de massas, com alunos oriundos de diferentes estratos sociais, 

a sociedade e o Estado também exige que a escola seja inclusiva, acolhendo 

grupos sociais, grupos étnicos, crianças com necessidades educativas 

especiais, e crianças portadoras de doenças graves” (Cunha, 2008). 

 

3.3. A Escola Secundária Rocha Peixoto (ESRP) 

No momento da escolha do estabelecimento de ensino para realizar o EP, 

escolhi como primeira opção a escola que se encontrava no concelho da Póvoa 

de Varzim. A proximidade relativamente à minha zona de residência foi um dos 

fatores que mais influenciou a minha escolha. 

Focando-me concretamente no contexto funcional da EC, esta situa-se num 

dos concelhos do distrito do Porto. A escola localiza-se no centro da sua 

cidade, numa área de aglomeração de estabelecimentos de ensino, e beneficia 

da relativa proximidade com equipamentos de caráter cultural e desportivo, tais 

como a Biblioteca Municipal, o Pavilhão dos Desportos e as Piscinas 

Municipais. Com o lema “Uma Escola de Todos Para Todos”, esta escola 

demonstra a excelência que tanto defende desde o seu início. Senão vejamos, 

é uma escola que funciona em regime diurno e nocturno, a EC integra 

diferentes níveis de ensino, acolhendo alunos, dos 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º 

anos. Esta inclui uma vasta oferta formativa sustentada por um grupo de 140 

professores, direcionado para cerca de 1500 alunos.  

Quanto ao grupo de Educação Física, este é constituído por 18 professores e 

ainda dois diferentes núcleos de Estágio, que são compostos por três 

estagiários da FADEUP e três estagiários do Instituto Superior da Maia.  

No que concerne às instalações desportivas, a EC apresenta um pavilhão 

gimnodesportivo, um campo de futebol de sete com relvado sintético, um 

ginásio, uma piscina com cinco pistas de vinte metros, dois espaços exteriores 

que incluem quatro campos de basquetebol e um de andebol. 

Estes espaços, além de sustentarem as aulas de EF, sustentam também o 

Desporto Escolar e as aulas extracurriculares, como a hidroginástica e a hidro-
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reabilitação de alunos com necessidades educativas especiais. 

Adicionalmente, é uma escola que mantém uma aposta forte no desporto 

escolar, com um grupo de dança, os RP Dancers, reconhecidos a nível 

nacional, um grupo de golfe, ténis, natação, inclusive, natação adaptada, 

basquetebol, voleibol, bodyboard, andebol e boccia. Para se perceber a 

dimensão do desporto escolar nesta escola, aqui podem participar alunos de 

outras escolas que se inscrevem só para fazerem parte destas equipas. Assim, 

nota-se claramente que esta é uma escola que dá muita importância à vertente 

da EF e desporto, logo a minha escolha não poderia ter sido melhor. É uma 

honra ter estado nesta escola que defende, a este nível, os mesmos princípios 

que eu e que me ajuda a ter uma formação nas mais diversas áreas do 

desporto.  

Frente a esta caraterização, devo referir que o meio escolar me proporcionou 

boas condições de trabalho ao longo de todo o ano letivo. 

 

3.4. O Núcleo de Estágio 

Alarcão e Tavares (2003) referem que, a ação profissional do professor não 

pode ser realizado em situação de isolamento. A complexidade das 

dificuldades exige trabalho em equipa consequente da assunção de projetos 

comuns. Com efeito, a oportunidade de realizar o EP em núcleos de estágio 

(entre três a quatro elementos), foi de algo bastante benéfico para a 

aprendizagem e desenvolvimento profissional de todos os elementos, 

principalmente dos Estudantes Estagiário (EE´s).  

O meu núcleo de estágio era constituído por três EE’s. É de salientar que fiquei 

muito agradado com a possibilidade de partilhar o EP com os meus colegas 

Rui Novais e João Rodrigues por conhecer ambos durante o 1º ano  do 

mestrado em EEFEBS. 

 O Rui Novais, desde cedo demonstrou um perfil de liderança e empenho em 

todas as atividades em que o NE estava inserido, onde ao longo do EP foi 

sempre uma mais-valia para o nosso grupo. O João Rodrigues, adotou uma 

postura mais descontraída no NE, mostrando desde sempre ser o elemento 

com boa disposição transmitia ao grupo, onde este, teve sempre uma 

participação muito forte na comunidade escolar ao longo de todo o ano letivo. 
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Em comum, o nosso NE tinha a paixão pelo desporto, pela EF, mas acima de 

tudo a paixão de ser professor. 

Ao longo deste ano, eu e o meu NE partilhámos muitas emoções, 

preocupações e sobretudo a mesma paixão, de ser professor. A importância da 

entreajuda sempre esteve presente no NE, refletimos sempre juntos na nossa 

prática, com o intuito de colmatarmos os problemas de cada um. Como Rolim 

(2013) refere, quanto mais profícua for a cooperação entre todos os membros 

do núcleo, melhor será́ o desfecho final, derivando em profissionais mais 

competentes. Ao longo das reuniões do NE prevaleceu um espírito de partilha, 

de reconhecimento e discussão, com o propósito de alcançarmos o sucesso 

que todos nós desejávamos. Este processo revelou-se benéfico, pois permitiu-

nos desenvolver competências importantes no que respeita à entre-ajuda e 

trabalho em equipa. 

No meu NE formamos uma boa equipa, sempre com um bom clima, com um 

sentimento de entreajuda, uma amizade que prevalecerá. 

 

3.5. A minha Turma 

Na primeira aula com a turma, depois de uma breve passagem pelas regras de 

funcionamento da disciplina, foram distribuídas as fichas de caracterização do 

aluno elaboradas pelo NE. Esta ficha tinha como principal objetivo fornecer-me 

informações acerca de cada um dos meus alunos em relação ao seio familiar, 

vivências desportivas e perspectivas futuras. 

A minha turma residente encontrava-se a frequentar o 12º ano de escolaridade, 

da turma J, sendo constituída por 23 alunos, dos quais 14 alunos são do sexo 

masculino e 9 do sexo feminino.  

Nenhum aluno estava identificado como tendo Necessidades Educativas 

Especiais no entanto, na primeira aula, uma aluna apresentou um atestado 

médico que indicava uma lesão em ambos os joelhos que a impedia de realizar 

as aulas de EF durante todo o ano letivo.  

De acordo com os dados recolhidos, nenhum aluno afirmou não gostar da 

disciplina, sendo a EF a par da matemática a disciplina preferida para os 23 

alunos. 
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É de destacar que todos os alunos se encontravam a frequentar o 12º ano de 

escolaridade pela primeira vez. A maioria dos alunos tinha idades 

compreendidas entre os 17 e os 18 anos, havendo apenas duas alunas com 16 

anos. Os alunos residiam na Póvoa de Varzim e arredores.  

No que toca às vivências desportivas, dos 23 alunos, 10 praticam desporto 

federado fora da escola e 8 alunos revelaram manter uma prática desportiva 

regular, o que me fez acreditar que haveria interesse e motivação por parte dos 

alunos nas aulas de EF. Sendo uma turma com experiências variadas de 

prática desportiva, os alunos, na sua maioria, facilmente compreendiam o 

reportório motor das modalidades e assimilavam facilmente os aspetos teóricos 

das mesmas. 

Todos tinham propensões de estudar até à Universidade, onde mais de metade 

da turma quer ingressar no ensino superior pela área de gestão. Os alunos da 

turma frequentavam a escola para, sobretudo, no futuro terem uma profissão 

de que gostassem.  

Relativamente à saúde, havia alunos com problemas visuais, mas todos 

usavam óculos de correcção. É de salientar que existiam três alunos com 

alergia de foro respiratório. As autorizações quanto à tomada de medicação 

necessária encontravam-se devidamente preenchidas e autorizadas pelos 

encarregados de educação.  

Desta forma, é importante salientar que nesta faixa etária um dos grandes 

objetivos da EF foi o de perpetuar os hábitos de vida saudável ao longo da 

vida. Estabeleci como metas o desenvolvimento destas questões através do 

cultivar nas minhas aulas do gosto pela prática desportiva, tornar os alunos 

mais literatos em relação às modalidades e, sobretudo, que a sua 

aprendizagem seja significativa para que nunca se esqueçam das aulas de EF, 

nem dos conteúdos lecionados. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

Esta área representa a parte mais substancial do meu EP, pois consiste numa 

área de desempenho que abrange todo o material imprescindível no que diz 

respeito à organização e gestão do ensino e da aprendizagem a desempenhar 

pelo professor.  

Segundo Bento (2003) o Professor é responsável por tarefas que não pode 

confiar ou simplesmente delegar a outras pessoas. Este desempenha o papel 

de guia da educação dos alunos, organiza o processo de educação, conduz e 

direciona o processo de desenvolvimento da personalidade dos alunos. 

Durante o meu estágio profissional, desempenhei como tarefas fundamentais 

as descritas anteriormente, trabalhando em prol dos alunos com vista à sua 

evolução. 

Considerando a metodologia de investigação/reflexão/ação, apresento 

diversificadas temáticas ao longo desta área. Deste modo, na tentativa de um 

melhor enquadramento, recorrerei a momentos reflexivos realizados durante o 

EP de forma a expressar e a caracterizar experiências e acontecimentos 

demais significativos. 

Assim, todo o processo de conceção, planeamento, realização e avaliação do 

ensino está presente nesta área de desempenho. 

 

4.1.1. Conceção  

 

O professor acumula conhecimentos oriundos das mais diversas áreas. As 

conceções daí retiradas levam o professor a fazer escolhas sobre o que 

ensinar e como ensinar. Assim, o seu sistema concetual vai influenciar a sua 

forma de pensar e agir. Segundo Graça (2001), as conceções que os 

professores possuem acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos 

com quem trabalham refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as 

suas práticas de ensino. 

Com isto, segundo Matos (2014, p.4), a conceção tem como objetivo “projetar a 

atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 
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condições gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação 

educativa, à especificidade da EF no currículo do aluno e às caraterísticas dos 

alunos, através de: análise dos planos curriculares, nomeadamente as 

competências gerais e transversais expressas; análise dos programas de EF 

articulando as diferentes componentes, como as finalidades, os objetivos, os 

conteúdos e as indicações metodológicas; utilização dos saberes próprios da 

EF e os saberes transversais em Educação, necessários aos vários níveis de 

planeamento; ter em conta os dados da investigação em educação e ensino e 

o contexto cultural e social da escola e dos alunos, de forma a construir 

decisões que promovam o desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis”. 

Assim, urge a necessidade, numa primeira instância, de refletir e interpretar os 

Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), analisar o regulamento 

interno, o projeto educativo e o plano anual de atividades. Desta forma, 

pretende-se contextualizar a conceção pedagógica às condições gerais e locais 

da educação. 

No dia em que me apresentei na escola e ao PC, juntamente com o NE, tive a 

minha primeira tarefa. Na companhia dos elementos referidos tive então os 

meus primeiros momentos como professor, onde tive a oportunidade de 

contatar pela primeira vez com o pessoal docente e não docente, os espaços 

de aula, os materiais disponíveis e alguns espaços comuns a toda a 

comunidade. Durante esta visita o PC foi-nos explicando as principais regras 

de funcionamento da escola em geral e do núcleo de EF em particular, 

nomeadamente no que concerne à gestão dos recursos materiais e 

infraestruturas. 

De seguida, procedemos à primeira reunião do núcleo de estágio, onde o PC 

formalizou todo o processo inerente à prática de ensino supervisionado, 

esclarecendo pormenores em torno daquela que seria a sua atuação enquanto 

observador e orientador da nossa atividade. Esta reunião resultou no debater 

de ideias, a primeira troca de impressões, a nossa explicação do que 

queremos, do que esperamos e, o porquê de termos escolhido a ESRP como 

escola para o nosso EP. 

Nesta reunião uma das primeiras tarefas que o PC sugeriu que realizássemos 

foi a leitura atenta dos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), do 
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regulamento e normas orientadoras do EP. O grupo  assim reunido, 

começamos desenhar e registar as linhas orientadoras do currículo da 

disciplina para este ano de escolaridade. Estas linhas foram estabelecidas, 

tendo por base o Programa Nacional de Educação Física, proposto pelo 

Ministério da Educação. Contudo, foram necessários alguns reajustes para que 

as metas fossem de encontro à realidade da escola e dos alunos com quem 

trabalhamos. É importante que os objetivos do professor se encontrem nos 

objetivos estabelecidos pelas entidades superiores, de modo a que os alunos 

saiam sempre beneficiados desta conexão. No seguimento deste processo de 

projeção da atividade de ensino, foram assim examinados documentos como o 

Programa de Educação Física do 12º ano, adaptado pela Escola e os manuais 

adotados pela mesma bem como o contexto escolar e as características da 

turma. Neste ponto, o professor deve elaborar um planeamento, capaz de 

responder às necessidades do aluno, e tendo por base as metas definidas pela 

conceção. Tudo isto permitiu-me criar condições de aprendizagem para a 

elaboração do próximo capítulo. 

   

4.1.2. Planeamento 

 

Segundo Bento (2003), o planeamento significa uma reflexão pormenorizada 

acerca da direção e do controlo do processo de ensino numa determinada 

disciplina. O mesmo autor refere que a planificação é o elo de ligação entre as 

pretensões, ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, 

e a sua realização prática (idem). 

No ensino é primordial elaborar o planeamento nos diferentes níveis. Segundo 

Bento (2003), o planeamento divide-se em 3 níveis, sendo o primeiro nível o 

Plano Anual, o segundo nível as unidades temáticas ou didáticas na condição 

de planeamentos periódicos e por fim o terceiro nível, mais concretamente o 

projeto de aula. 

Vickers (1990) defende que para organizar todo o processo de ensino é 

imprescindível fazer uma análise do envolvimento, dividindo a modalidade a ser 

tratada em estruturas do conhecimentos, conhecer o meio envolvente e a 

turma em questão; tomar decisões acerca da extensão e sequência da matéria, 
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definir os objetivos e a consequente forma de os avaliar e criar progressões 

pedagógicas para atingir o que se pretende de forma sequencial; por último 

aparece a aplicação que é o exponente máximo de toda a preparação. 

Planear ajudou-me a simplificar o decurso da minha atuação, orientando-me ao 

longo de todo o ano lectivo pois, sabe-se que um instrumento de planificação 

funciona tanto melhor, como meio auxiliar de preparação do ensino, quanto 

mais se consiga guiar o comportamento de planificação e aquilo que é 

planificado (Bento, 2003). 

 

4.1.2.1. Plano Anual 

 

Como refere Bento (2003), a elaboração do plano anual constitui o primeiro 

passo do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma 

compreensão e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da 

personalidade, bem como reflexões e noções acerca da organização 

correspondente do ensino no decurso de um ano lectivo). Este permite 

estabelecer o caminho a percorrer para atingir os objetivos, de acordo com as 

informações da escola e da turma. 

Portanto, torna-se importante referir que no que diz respeito à escola onde 

decorreu o meu EP, o plano anual é elaborado primeiramente pelo grupo de EF 

da escola, onde se incluem os conteúdos programáticos a ensinar em cada ano 

de estudos. Este plano inclui as modalidades que devem ser abordadas em 

cada período letivo, assim como o número de aulas proposto para cada uma. 

Este plano anual, elaborado pelo grupo de EF, revelou ser uma grande ajuda 

na elaboração do Planeamento Anual de EF da minha turma.  

Na reunião com a PC, tive conhecimento da estruturação das modalidades a 

serem lecionadas ao longo dos três períodos (Badmínton e Futebol no 1º 

período; Andebol e Voleibol no 2º período; Natação e Basqutebol no 3º 

período), da duração das aulas (2 blocos de 90’ semanais), do espaço para a 

realização das aulas e alguma informação acerca da turma, na qual a PC me 

indicou as características gerais dos meus alunos. 

Depois de aceder a toda esta informação, previamente preparada pelo grupo 

de EF, apenas decidi se iria realizar avaliações diagnósticas na primeira aula 
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de cada modalidade e a quantidade de aulas que iriamos dedicar à avaliação 

sumativa.  

No meu ponto de vista, a escolha das modalidades conforme a ocupação dos 

espaços disponíveis e a primazia pelo ensino das UD’s de forma contínua (sem 

intercalar com outras modalidades), foram fatores que se revelaram como uma 

escolha acertada pelo grupo de EF. De acordo com os espaços disponíveis, os 

professores sabiam quais as modalidades lecionadas, com o objetivo de 

proporcionar as melhores condições de aprendizagem aos alunos, tendo em 

conta a natureza de cada modalidade. No que concerne à possibilidade de 

lecionar uma UD contínua, esse fator revelou-se fundamental para que os 

alunos pudessem ter uma prática regular de cada modalidade e assim 

consolidarem os conteúdos sistematicamente exercitados. 

Porém, esta configuração, previamente efetuada grupo de EF da escola, 

implicou uma certa submissão na medida em que a resposta dos alunos, por 

vezes, requeria um número de aulas superior ao definido, como foi evidente em 

modalidades como Natação e Andebol. Por isso, na minha perspetiva, deveria 

existir a possibilidade de os professores poderem elaborar um plano atendendo 

às características da turma.  

Outra adversidade que me deparei, foi as más condições climatéricas que me 

inviabilizaram grande parte das aulas a lecionar na modalidade de Andebol no 

2º Período. 

“Devido a más situações climatéricas, a aula não se pode realizar no local destinado (Espaço 

Preto), sendo que tive de lecionar a aula no pavilhão num campo apenas. Como as condições 

não eram as melhores para realizar o objetivo da aula, recorri ao plano B. Este plano B 

consiste numa aula focada apenas na exercitação das capacidades condicionais dos alunos, 

recorrendo a um circuito de treino funcional.” Reflexão aula nº37 e 38. 

Deste modo, penso que o professor deveria poder aumentar ou diminuir o 

número de aulas relativas a cada modalidade, reajustando assim o seu 

planeamento. 

Para a elaboração deste planeamento anual, além da consulta ao roulement 

das instalações, foi importante fazer um levantamento dos materiais 

disponíveis para a prática de cada modalidade. Como refere Bento (2003), as 

indicações programáticas do plano anual podem e devem ser modificadas, 

reformuladas e concretizadas de acordo com as condições em que o ensino vai 
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decorrer. Neste sentido, o planeamento efetuado sofreu transformações devido 

a alterações climatéricas que limitavam as condições ideais para a prática de 

algumas modalidades. 

Após a elaboração do PA da minha turma procedi à elaboração do Modelo de 

Estrutura de Conhecimento (MEC) Anual que contemplou critérios mais 

específicos do ambiente da minha atuação como a caracterização da turma, 

todos o material disponível nas instalações de EF da escola, os objetivos 

estabelecidos para a disciplina e para cada modalidade nos parâmetros das 

habilidades motoras, condição física, conceitos psicossociais e cultura 

desportiva e quais os seus critérios de avaliação. 

4.1.2.2. Unidades Didáticas 

 

Após a realização do Plano Anual, o nível de planeamento que se segue são 

as Unidades Didáticas (UDs). Segundo Rink (1985), a Unidade Didática (UD) 

consiste num importante plano de apoio ao professor, na medida em que 

através deste passamos a definir a extensão e sequência da matéria de ensino, 

onde seguimos uma organização temporal para estabelecer os objetivos finais 

e definir as diferentes formas de avaliação numa determinada modalidade.  

As UDs correspondem a um nível de planeamento que providencia uma 

sequência metodológica dos conteúdos e organiza as atividades, tanto do 

professor como dos alunos, de modo a constituir e orientar a ação pedagógica 

e tornar favorável o desenvolvimento dos mesmos (Bento, 2003).  

Desta forma, a elaboração das UDs constitui-se como uma das tarefas mais 

importantes do professor. Siedentop (2008) refere que o principal objetivo deste 

nível de planeamento consiste em conseguir que todos os alunos, 

independentemente das suas características individuais, possam alcançar os 

objetivos individuais de cada um para aquela matéria de ensino. A preparação 

do professor para o ato de ensino constitui um fator chave para o sucesso 

pedagógico de qualquer modelo de ensino (Mesquita, 2014). Por conseguinte, 

as UDs foram realizadas no início de cada matéria de ensino, mais 

especificamente, após determinado o nível inicial dos alunos, através da 

avaliação diagnóstica (AD). Só através desta AD é que conseguia elaborar o 
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plano de acordo com as características dos alunos e organizar a turma por 

níveis de desempenho se necessário. 

Para a elaboração das 6 UD’s tive que obedecer à distribuição e à ordem das 

matérias, aprovadas pelo grupo de EF para o 12º ano. Pois, para cada 

modalidade, atendendo ao nível da turma, estavam descriminados no Projeto 

Curricular de Educação Física (PCEF) os conteúdos e objetivos a serem 

alcançados em cada ano de escolaridade. No entanto, este documento apenas 

servia de auxílio aos professores, uma vez que estava sujeito a alterações, 

mediante o nível de desempenho e necessidades específicas apresentadas 

pelos alunos. Assim, depois de realizada a avaliação diagnóstica, passei para a 

construção do módulo 4, onde tive de definir e organizar os conteúdos a 

ensinar.  

Todas as UD’s elaboradas tiveram uma previsão similar relativa ao número de 

aulas (entre 8 a 12) e, graças à planificação e organização desta escola, 

consegui lecionar cada UD de forma contínua e sem intercalar com outra, 

embora todas tivessem sido alvo de constantes reformulações, nomeadamente 

no módulo 4. Estas alterações prendiam-se com algumas imprevisibilidades 

(como as condições climatéricas desfavoráveis, o ritmo de aprendizagem dos 

alunos, os feriados, o espaço indisponível para a prática, entre outros) que, 

posteriormente, tinham reflexos diretos no módulo 4, uma vez que tinha de 

reestruturar os conteúdos a lecionar num menor número de aulas. Estas 

reformulações tinham sempre como objetivo a consolidação e aprendizagem 

dos conteúdos lecionados, mesmo que tivessem que ser excluídos outros 

conteúdos. O mesmo acontecia quando os alunos precisavam de mais tempo 

de exercitação para a aprendizagem de alguns conteúdos. 

Com isto, por exemplo, a UD de Andebol, em que tinha planeado de 11 a 10 

aulas, respetivamente, e as mesmas não foram lecionadas. O principal motivo 

prendeu-se com as condições climatéricas, uma vez que estas aulas decorriam 

no espaço exterior e não existia outro local disponível para a aula. Nestes 

casos, a aula planeada ficava suspensa e, como alternativa, era realizado um 

trabalho de condição física (treino funcional), num espaço reduzido do pavilhão 

da escola. 
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“Com o início do 2º período, tinha planeado o começa da modalidade de Andebol. 

Contudo, as condições climatéricas eram adversas para a prática adequada e em 

segurança da modalidade. Posto isto e em concordância com a professora 

Cooperante, planeei uma aula de condição física com recurso a material funcional no 

pavilhão da escola.” Diário de Bordo - 06/01/16 

 

Por esta razão, decidi reduzir os conteúdos que tinha planeado ensinar e 

ajustar o tipo de exercícios. Ou seja, em vez de planear exercícios analíticos 

para a exercitação dos conteúdos técnicos, optava por privilegiar uma 

exercitação contextualizada, através das formas de jogo (3x3, 4x4).  

 

“Esta aula foi planeada com base no reajustamento da unidade didática, com base no 

reduzido número de aulas para a prática pedagógica da modalidade de Andebol.” 

Reflexão nº43 e 44 

 

Relativamente à UD de Voleibol, tive de fazer um reajustamento nos conteúdos 

a ensinar e consequentemente antecipar a aula de avaliação sumativa devido 

ao número de aulas que não foram leccionadas por eventos diversos, tais 

como testes de avaliação e viagens de estudo e condições climatéricas. 

 

“No que concerne a aula do 12ºJ, apenas se apresentou um aluno na aula, pois os 

restantes foram numa visita de estudo a Mafra. Sendo assim esta aula foi de caracter 

livre, onde decidi com base na experiência em treino que tenho da modalidade de 

Ténis.” Diário de Bordo 10/02/16 

 

“Esta semana vivenciei mais uma experiência no meu estágio profissional, onde 

acompanhei os meus alunos do 12ºJ numa visita de estudo. Esta visita de estudo 

decorreu no dia 2 de março (quarta-feira), á empresa SNAeurope.” Diário de Bordo 

02/03/16 

 

Januário (1996, p. 161), afirma que “Todos estes fatores imprevisíveis e 

instáveis do cenário de ensino acarretaram que as decisões de planeamento, 

entretanto tomadas, dessem lugar a outras decisões, mais ajustadas aos 

acontecimentos surgidos e á nova realidade emergem da sala de aula”. Esta 
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ideia enquadra-se exatamente com estas experiências, em que tive de 

aprender a lidar com todas as imprevisibilidades do contexto de ensino. 

Em suma, encaro o planeamento da UD como um documento fundamental que 

me permitiu realizar uma visualização global dos conteúdos previstos para 

lecionar, facilitando a concretização do nível seguinte: a aula, através do plano 

de aula. 

 

4.1.2.3. Plano de Aula 

 

Segundo Rink (1985), o plano de aula (PA) é um guia para o ensino de uma 

sessão em particular, referenciando os objetivos da unidade. O PA, último nível 

de planeamento, é o culminar dos anteriores, onde devemos retratar todos os 

pensamentos e ações. O mesmo deve ser elaborado de forma sucinta e de 

fácil consulta e compreensão, sendo um importante auxílio no decorrer das 

aulas, principalmente para um estudante estagiário em início de atividade. 

No que concerne à elaboração do PA, este foi tripartido: inicial, fundamental e 

final. Isto vai de encontro com o autor Bento (2003) que afirma que qualquer 

sessão de ensino racionalmente organizada se estrutura normalmente em três 

partes: parte preparatória, parte principal e parte final, com características 

temporais e conteúdos próprios, refletindo os objetivos essenciais e estratégias 

de condução de ensino da sessão/aula. 

É através do PA que o professor coloca em prática aquilo que planeou, 

tornando este documento como a ferramenta mais próxima da ação do 

professor. Ainda que este documento seja o nível mais específico dos três 

níveis de planeamento, também está sujeito a alterações. Mais uma vez, à 

semelhança dos planeamentos anteriormente referidos, este pode sofrer 

alterações consoante o decorrer da aula. O importante é o professor ter a 

capacidade de se adaptar consoante as situações que vão emergindo na aula. 

Durante a minha atividade, surgiram alguns imprevistos que se refletiram na 

alteração do plano de aula. Posso destacar algumas situações que me levaram 

a fazer mudanças por dois motivos diferentes. A primeira situação surgiu numa 

aula de Andebol:  
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“ Como as condições climatéricas não eram as melhores para realizar o 

objetivo da aula (Avaliação Diagnóstica) recorri ao plano B. Este plano B consiste 

numa aula focada apenas na exercitação das capacidades condicionais dos alunos, 

recorrendo a um circuito de treino funcional.” Reflexão nº37 e 38 

 

“Com o mau tempo que se fazia sentir nesse dia, a meio da aula, vi-me 

obrigado a reduzir o espaço da aula para dar lugar a uma turma que por culpa da 

chuva teve que acabar a aula no pavilhão. Sendo assim, reuni os alunos e optei por 

realizar jogo 2x2, onde sempre que havia um ponto haveria uma rotação entre os 

jogadores e o jogador em espera. Diário de Bordo - 28/01/16 

No que concerne à segunda situação, esta deveu-se à falta de empenho nas 

atividades durante grande parte da UD de Andebol por parte dos alunos. 

“ Este período iniciou-se negativamente no que diz respeito ao interesse, empenho e 

atitude dos alunos no decorrer da aula. Parte deste desinteresse deve-se ao facto de 

os alunos não gostarem da modalidade em questão (andebol). Visto esta situação, 

recorri a um suporte teórico na biblioteca da FADEUP, de modo a melhorar a 

qualidade do plano de aula e consequente aumento do interesse dos alunos durante 

os exercícios. Reflexão Final do 2º Período 

 

Para reverter esta situação e evitar problemas idênticos no futuro, decidi junto 

da professora de Andebol da FADEUP, analisar situações para diminuir 

incidentes inapropriados durante a prática de andebol. Deste modo, reestruturei 

alguns exercícios em que os alunos estivessem sempre em contacto com o 

jogo, abolindo assim exercícios de cariz mais analíticos ou com grandes 

períodos de espera por parte dos alunos. 

Embora o plano de aula seja um guia para o professor, a sua estruturação não 

é completamente pessoal, seguindo um conjunto de normas específicas no que 

concerne à definição de objetivos para a aula, bem como a sequência dos 

conteúdos a serem inseridos. Em termos de estrutura e organização, todos os 

meus planos de aula continham objetivos gerais para a turma, funções 

didácticas, situações de aprendizagem, objetivos específicos para cada uma 

destas situações, palavras-chave, tempo de cada exercício, material a utilizar e 

tempo de aula. 
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Na elaboração do plano de aula, senti ainda dificuldade na previsão e gestão 

do tempo de aula e na selecção adequada dos exercícios à turma. Por vezes, 

idealizava exercícios com tempos de execução muito longos, o que saturava os 

alunos e, na própria aula, precisava de reduzir o tempo de exercício, incluindo 

outra situação de aprendizagem ou alongando o tempo de jogo no final da 

sessão. 

“Inicialmente tinha planeado para esta aula um torneio a campo inteiro com 3/4 

equipas, o que não se tornou possível por vários alunos não realizarem a aula. Desta 

forma decidi fazer um ajuste no plano de aula, reduzindo o campo de jogo e formando 

duas equipas masculinas. Desta forma avaliei de forma mais ponderada os aspectos 

táticos planeados para esta modalidade. 

 Em concordância com a professora cooperante, errei em não ter introduzido 

jogo formal mais cedo, apenas dei a indicação quando faltavam 15 minutos para o final 

da aula. No meu ponto de vista, a razão deste meu erro acontece a partir do momento 

que faço um reajuste no plano de aula, deste modo fui um pouco descuidado e deveria 

ter prestado mais atenção nesse ponto. Caso aconteça novamente este tipo de 

situações, penso que devo ter uma capacidade de improvisação melhor e prestar mais 

atenção nestes detalhes, que por si só são importantes” Reflexão nº 33 e 34 

 

“No que diz respeito às aulas por mim leccionadas, esta semana ficou marcada por 

alguns erros que cometi, quer na gestão de tempo da aula quer pela organização da 

aula.” Diário de Bordo -  09/10/15 

 

Ao longo deste percurso notei que quanto mais tempo dedicava à planificação 

de uma aula, mais rentável era o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos. Além disso, os momentos de improvisação iam diminuindo, a par da 

melhoria da capacidade de resposta aos imprevistos da aula.  

Claro que todas estas dificuldades foram trabalhadas ao longo do EP e foram 

sendo melhoradas com a ajuda da PC.  

Em suma, a elaboração desta importantíssima ferramenta, aliada a uma 

constante reflexão, garante que o professor pensa na sua ação e dirige o 

ensino com intenção. Onde todo o processo de planeamento elaborado, 

revelou-se aliciante e desafiador, incitando à minha capacidade de organização 

e gestão de todo o processo de ensino durante o meu EP. 



30 

 

 

4.1.3. Realização do Ensino 

Segundo Bento (1987, p. 15), “o ensino é criado duas vezes: primeiro na 

conceção e depois na realidade”.  

Após finalizado o planeamento eis que surge uma nova fase, colocar todo o 

planeamento (teoria) em prática. Segundo as Normas Orientadoras da Unidade 

Curricular Estágio Profissional, o objetivo da realização é o de: “conduzir com 

eficácia a realização da aula, atuando de acordo com as tarefas didáticas e 

tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica”. Assim, 

durante a minha prestação enquanto professor devo recorrer a diferentes 

mecanismos de intervenção ajustados aos meus alunos, para promover uma 

melhor eficácia de ensino.  

Este foi, para mim, o momento mais importante em todo o EP. Sem dúvida, o 

momento da realização do ensino foi, para mim, o mais marcante, por ser o 

momento da concretização de tudo o que foi planeado, de colocar em prática todos 

os conhecimentos teóricos oriundos da minha formação e foi nele que transmiti os 

meus conhecimentos e estabeleci uma relação com os alunos, tentando sempre 

proporcionar-lhes aprendizagens significantes. 

 

4.1.3.1. Modelos de ensino: A minha forma de atuar. 

Existem vários modelos de ensino apesar de, como afirma Mesquita & Graça 

(2011), não haver nenhum que seja adequado a todos os envolvimentos de 

aprendizagem, a eficácia de ensino deve ser interpretada através do recurso a 

modelos de instrução que forneçam uma estrutura global e coerente para o 

ensino e treino do desporto.  

É reconhecido que a EF, mais do que outras disciplinas, oferece uma grande 

complexidade de desafios aos professores, pelo que nenhuma outra requer a 

abordagem dos resultados de aprendizagem nos três grandes domínios, 

conhecimento em várias áreas, e em trabalhar em ambientes de aprendizagem 

em constante mudança (Metzler, 2000).  

A decisão sobre os modelos de ensino que melhor se adequavam ao processo, 

teve por base as características da minha turma e a organização metodológica 

do ensino das diferentes modalidades. Por conseguinte, ao sentir dificuldade 

em encontrar um modelo capaz de responder a todo o envolvimento de 



31 

 

aprendizagem, senti necessidade de, por vezes, implementar e conjugar 

apenas alguns pressupostos de diferentes modelos de ensino.  

Assim, o ensino das várias modalidades leccionadas contou com as 

particularidades do Modelo de Instrução Direta (MID), do Modelo de 

Competência dos Jogos de Invasão (MCJI) e do Modelo de Educação 

Desportiva (MED).  

O MID é um modelo centrado na figura do professor, sendo ele responsável por 

tomar todas as decisões do processo de ensino-aprendizagem. Segundo 

Mesquita e Graça (2009), neste modelo, cabe ao professor possuir o absoluto 

controlo da aula, bem como determinar as regras e rotinas. Desta forma, o MID 

foi o modelo utilizado ao longo de todas as UD’s do 1º período, uma vez que, 

numa fase inicial, foi necessário que todas as decisões passassem por mim, 

com o intuito de garantir o controlo da turma. Segundo Rosenshine (cit. por 

Mesquita e Graça 2009, p. 48), existem algumas tarefas que o professor tem 

de realizar obrigatoriamente, neste modelo, tais como: “revisão da matéria 

previamente aprendida, apresentação de novas habilidades ou do conteúdo em 

geral, monitorização elevada da actividade motora dos alunos e 

avaliações/correcções sistemáticas em referência aos objetivos delineados”. 

Com efeito, no início de todas as aulas fazia sempre uma revisão de toda a 

matéria que tinha sido antes ensinada, de forma a garantir que os alunos se 

lembrassem do que tinham aprendido e assim, conseguir estabelecer uma 

relação com a matéria que ia ensinar. Incidia ainda, ao longo das aulas, várias 

vezes nos feedbacks corretivos, de forma a me certificar que os alunos 

possuíam as competências pretendidas.  

No início do ano recorri mais a este modelo devido a alguma falta de confiança 

e para facilitar as tarefas de gestão e controlo da turma. Assim, o espaço 

conferido á autonomia dos alunos era mais reduzido ou mesmo nulo, 

prevalecendo as diretrizes referidas por mim de modo a proporcionar uma 

elevada atividade motora e diminuir os comportamentos desadequados. No 

entanto, dado á existência de diferentes tarefas que o professor realiza durante 

a aula, ou seja, o explicar o exercício (oferecer um modelo visual/verbal), 

corrigir os alunos (monitorizar e avaliar a resposta através de feedback), 

verificar a sua  aprendizagem (alinhamento dos objetivos comportamentos), 
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bem como, ajustar o exercício à dinâmica da aula de acordo com a resposta 

dos alunos, requer que o professor detenha ou desenvolva competências de 

instrução variadas (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Contudo, com o decorrer do ano letivo, este modelo foi sendo substituído por 

outros que concediam maior autonomia aos alunos, embora nunca tivesse sido 

descorado totalmente.  

À medida que fui adquirindo mais confiança, competência e conhecimentos, ia 

sentindo a necessidade de valorizar mais o jogo, recorrendo aqui ao MCJI. 

Este último caracteriza-se pela escolha de formas de jogo apropriadas às 

capacidades dos alunos. Graça e Mesquita (2013, p. 35) afirmam que, “o 

modelo de competência nos jogos de invasão sublinha a escolha de formas 

modificadas de jogo, em conformidade com a capacidade de jogo dos alunos; o 

confronto com problemas reais de jogo em ambientes de jogo; a introdução do 

ensino das habilidades do jogo ditadas pela sua relevância para a forma de 

jogo adotada e subordinada à compreensão do seu uso tático no jogo e à 

tomada de decisão”.  

Este modelo pretende conceder maior autenticidade e significado às 

experiências de aprendizagem, procurando criar situações reais de jogo, de 

forma a desenvolver o entendimento tático e a tomada de decisão. Segundo 

Graça e Mesquita (2013), o papel do professor neste modelo é fundamental, no 

sentido de diagnosticar as dificuldades dos alunos, focando os objetivos que 

são pretendidos atingir, assim como incentivá-los a  esforçarem se nas suas 

aprendizagens. No Andebol, foram utilizados alguns princípios deste modelo, 

devido às suas características invasivas (constante necessidade de procurar 

espaços para poder finalizar), como por exemplo a compreensão progressiva 

dos conteúdos táticos, conforme a necessidade das situações de jogo e a 

constante confrontação com os problemas reais de jogo, embora em formas 

modificadas de jogo. 

Tentando aumentar o nível de motivação da turma para a realização das aulas, 

adaptei algumas caraterísticas do MED juntamente com o Modelo do 

Desenvolvimento Pessoal e Social durante a didática de Voleibol. 

No que concerne ao MED, este caracteriza-se por ser um modelo que tem 

como objetivo formar alunos desportivamente competentes, cultos e 
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entusiastas (Siedentop, 1991). Competentes, pois pretende-se que os alunos 

dominem as habilidades com o intuito de participarem na competição, cultos 

com vista a conhecer e valorizar as tradições e rituais inerentes ao desporto e 

entusiastas com o objetivo de se tornarem promotores da qualidade e 

autenticidade da prática desportiva (Mesquita & Graça, 2009). Este modelo, 

desenvolvido por Siedentop (1987), integra seis características inerentes ao 

desporto, como a época desportiva, a filiação (inclusão dos alunos em 

equipas), a competição formal, o registo estatístico, a festividade e o evento 

culminante. 

Desta forma, podemos considerar que este modelo quebra os métodos 

tradicionais de ensino nas aulas de EF, pois procura centrar sobretudo no 

aluno, em todo o processo de ensino-aprendizagem.  

Nas primeiras aulas de aplicação deste modelo, deparei-me com algumas 

dificuldades, tal como refiro na minha próxima reflexão: 

 “Para o exercício de ativação geral, dei a liberdade aos alunos para que estes 

organizassem entre equipas os seus exercícios de aquecimento. Apenas dando a 

indicação dos tempos a cumprir e a utilização obrigatória de um keltelbell e uma corda 

de saltar para cada equipa. Assim seguindo o modelo que me encontro a aplicar, os 

alunos dispunham de autonomia nas suas ações. Decidi dar três minutos para cada 

equipa organizar e pensar quais os exercícios mais adequados para o circuito. 

Importante referir que a equipa Azul, a preta e a equipa cinzenta foram as equipas que 

cumpriram com o pretendido, em principal foco a equipa Azul. Contrariamente a 

equipa Verde e a equipa branca tiveram um fraco desempenho, havendo muita 

brincadeira e pouco empenho das referidas equipas.” Reflexão da aula nº 67 e 68 

 

Contudo, sabia que era normal este tipo de reações por parte dos alunos e 

cabia-me a mim trabalhar com os mesmos nos princípios que o MED 

pressuponha. Tal como Mesquita (2014, p.215) refere com pertinência é que 

devemos ter compreensão e interpretação dos fenómenos correntes nas 

atividades desenvolvidas pelos grupos, isto é, saber o que se está a passar e 

identificar as interações que revelam ser mais positivas e produtivas para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento de comportamentos pessoais e 

sociais relevantes. Assim, ao longo do EP os alunos foram compreendendo e 
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interiorizando as dinâmicas deste modelo e tornou-se cada vez mais vantajoso 

a sua aplicação. 

Por outro lado, com a adoção de algumas caraterísticas do MED, verifiquei um 

aumento do nível de motivação dos alunos durante a modalidade de Voleibol.  

 

“Em suma, após reunir todos os alunos no final da aula, tive uma conversa mais 

informal, apelando a seriedade, ao espírito de grupo e a festividade e competição 

saudável. Relembrei também o funcionamento e regras das aulas, frisando a 

importância dos papéis que iram assumir em diversas fases da aula, questionando 

alguns alunos acerca da dinâmica da aula, recebendo respostas animadores, onde 

concluo que os alunos estão entusiasmados com o desenrolar das aulas.” Reflexão da 

aula nº 57 e 58  

 

A adesão dos alunos nestas aulas foi um ponto bastante positivo, uma vez que 

foi notória a cooperação e a entre ajuda entre os elementos de equipa. Na 

verdade, foram sistemáticas as vezes em que os alunos mais aptos e, 

principalmente os capitães, mostravam-se predispostos a ajudar os colegas 

que apresentavam mais dificuldades, para que melhorassem e pudessem dar 

um melhor contributo pela equipa, ao longo da época desportiva.  

 

“No que diz respeito a parte da competição, os alunos cada vez mais se encontram 

autónomos e familiarizados com as rotinas da aula e regras a cumprir. No decorrer dos 

jogos, foi visível um bom entendimento entre as equipas e consequente aumento da 

competitividade e festividade.” Reflexão da aula nº 63 e 64 

 

O clima de festividade, a notória diferenciação de cores entre equipas, as 

emoções vividas ao limite mostravam a dedicação e motivação que os alunos 

tinham para estas aulas, onde infelizmente não foi possível realizar o evento 

culminante na última aula devido à greve dos funcionários da escola.  

. 

4.1.3.2. Instrução e feedback: O aprimoramento destas ações 

Ao longo do meu EP o aprimoramento da instrução e do feedback, foi uma 

prática comum nas minhas aulas. É através da instrução que se especifica um 

leque de informações, determinantes para o sucesso da tarefa, devendo o 

emissor ter em conta a capacidade limitada de atenção do recetor (Godinho, 
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1999). De acordo com Mesquita (1997), a transmissão da informação e a 

pertinência da mesma são condições fundamentais para o processo ensino-

aprendizagem. Deste modo, existe uma necessidade de selecionar apenas a 

informação mais relevante, de forma a concentrar a atenção nos aspetos 

fundamentais (Rosado & Mesquita, 2009a). Contudo, segundo Rink (1985), o 

modo claro como o professor apresenta as tarefas, é também considerado um dos 

fatores que estimula a atenção e comunicação entre os agentes de ensino. 

O feedback é o principal meio do Professor, no processo de ensino 

aprendizagem. No entanto, para Galvão (2002), um bom Professor deve 

conhecer o conteúdo e dominar a metodologia para o ensinar. Defendendo 

esta premissa antes de iniciar cada UD preparava-me rigorosamente, procurando 

dominar toda a matéria a lecionar. 

A emissão do feedback deve obedecer a uma sequência lógica, 

compreendendo a fase de diagnóstico e a fase de prescrição, cabendo ao 

Professor, hierarquizar os diferentes erros assinalados, para que na fase 

posterior, possa resolver ditos erros (Rosado & Mesquita, 2011).  

Numa fase inicial do meu EP, surgiram os primeiros problemas relativos à 

minha capacidade de instrução como compravam as reflexões em baixo: 

 

“Durante as duas Sequências de batimentos, estive mais presente, optando 

sempre pelo feedback individual aos alunos, onde apenas por uma ocasião interrompi 

a aula para transmitir um feedback ao grupo. Nesta chamada para corrigir alguns 

erros, a minha posição e colocação de voz para o fazer não foi a melhor, sendo que 

numa próxima aula, este será um aspeto a melhorar, pedindo aos alunos para se 

juntar mais, e só começarei a transmitir quando todos se encontrarem calados e todos 

junto a mim.” Reflexão da aula nº 7 e 8 

 

“Relativamente à abordagem ao badmínton, iniciei a instrução e demonstração das 

técnicas de batimentos que ainda não tinham sido leccionadas (remate e drive), 

organizando os alunos à minha volta junto à rede. Quanto à instrução desta 

abordagem, deveria ter sido mais objetivo e definir melhor as palavras-chave de cada 

batimento, não querendo isto dizer que não consegui passar a informação, mas 

poderia ter sido mais eficaz e objetivo.” Reflexão da aula nº 9 e 10 
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Devido a tais problemas encontrados na minha prática, fui sentindo 

necessidade de melhorar minha colocação de voz para que me permitisse criar 

boas condições de instrução aos meus alunos.  

Durante as minhas aulas, nas modalidades que leccionava que achava ter 

maior dificuldade para a demonstração, optava sempre por colocar os alunos 

que conseguiam fazer o exercício com correcção.  

 

 

“Uma das dificuldades que denotei passou pela demonstração da técnica, que se torna 

de extrema dificuldade de demonstração quando realizada fora de água. De forma a 

melhorar este aspeto, procurarei, tirar proveito de um aluno da turma que está muito 

familiarizado com a modalidade (nadador de competição) e, assim, poderá 

exemplificar o gesto no meio em que esta se executa.” Reflexão da aula nº 77 e 78 

 

Para que a instrução se tornasse mais rica para os alunos optei por, nas 

restantes aulas desta UD, realizar a instrução com recurso à demonstração das 

tarefas, bem como à preparação de palavras-chave na fase de planeamento da 

aula. Desta forma a demonstração, como reprodução do movimento desejado, 

facilita a intervenção do Professor, no sentido de alcançar a meta pretendida 

(Godinho, 1999). Esta técnica pode funcionar de forma positiva ou de forma 

negativa. Ou seja, devemos ser extremamente cautelosos com a demonstração 

que realizamos, uma vez que podemos estar a cometer erros, que induzem o 

aluno a reproduzi-los. 

“Ao longo da minha instrução, os alunos foram me questionando o que era e para o 

que servia os remates em basculação e angulo aberto, aqui recorri mais uma vez a 

uma demonstração aliada à minha instrução para clarificar todos os alunos.” Reflexão 

aula nº 43 e 44 

 

Com esta estratégia consegui, transmitir aos alunos claramente o objetivo do 

exercício, bem como as componentes críticas essenciais para a sua execução. 

4.1.3.3. Gestão da aula e Controlo da turma 

  

A gestão da sala de aula é, certamente, uma das competências mais 

importantes do professor, para que haja um bom clima de aprendizagem, 

socialização e motivação dos alunos e, mesmo, do professor. A boa 
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organização do espaço da aula funciona como um dos principais pilares que 

levam o professor e os alunos a obterem o maior empenho e rendimento em 

relação ao tempo de instrução.  

Bento (2003) afirma que a formação dos alunos deve ser realizada em todo o 

tempo de aula, desde o primeiro até ao último minuto. Sempre que o professor 

conduz a aula sem objetivos educativos, está a desperdiçar tempo.  

Assim, a gestão da aula é um ponto muito importante que deve ser pensado e 

planeado, previamente, sendo fundamental uma boa gestão dos alunos, do 

material e do tempo de aula. Como este é um ponto importante para potenciar 

o tempo potencial de aprendizagem, enquanto EE, elaborei sempre os planos 

de aula com a constante preocupação de proporcionar mais tempo de prática 

aos alunos. Pois, o tempo potencial de aprendizagem é visto como o fator 

chave para um ensino eficaz (Siedentop & Tannehill, 2000). Desta forma, cabe 

ao professor gerir o tempo de que dispõem para ensinar, com o intuito de 

conseguir proporcionar aos alunos mais tempo de prática. Na mesma linha de 

ideias, Januário (1996, p. 107) afirma que “a eficácia do ensino na promoção 

de ganho de aprendizagem depende muito da capacidade do docente em 

transformar o tempo de aula em potenciador de aprendizagem“. Para isso, 

importa que o professor seja capaz de gerir todos os recursos da aula e os 

próprios alunos.  

Neste sentido o principal problema que enfrentei ao longo deste percurso de 

lecionação reportou-se ao comportamento da turma. Em relação ao controlo da 

turma, inicialmente pensava que com a minha experiência adquirida no treino 

iria facilitar este processo. Contrariamente ao que idealizei encontrei uma turma 

no geral bastante difícil, onde não respeitavam a palavra do professor, dos 

funcionários da escola nem do resto da comunidade do corpo docente.  

 

“Fui informado com clara antecedência que a turma na qual iria leccionar ao 

longo do ano, era uma turma difícil com elevados índices de mau comportamento na 

aula e com bastantes défices de atenção na mesma. Apesar destes aspectos 

negativos a turma encontrava-se já numa fase avançada na sua formação e até de 

alguma maturidade, onde poderia ser criada entre mim, professor, e os alunos uma 

relação de confiança, respeito e compromisso assinalável sem ser preciso ter uma 

postura muito “fria” e chamada “militar”. Reflexão Final do 1º período 
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Neste sentido, o estabelecimento de regras e rotinas, logo no início do ano 

letivo, foi fulcral para persuadir os alunos para o bom funcionamento da aula, 

tanto a nível de comportamento, como de assiduidade, pontualidade, 

colocação/arrumação do material no início/final da aula, a contagem regressiva 

nos momentos de transição, entre outros.  

Abaixo, apresento exemplos na tentativa de implementar regras de 

funcionamento no início do meu EP. 

“Neste primeiro contacto com a turma, existia da minha parte alguma 

ansiedade, muito por culpa por saber de antemão que esta turma era bastante difícil, 

quer ao nível do mau comportamento dos alunos quer da falta de predisposição para 

as aulas de Educação Física dos mesmos.  

 (…) Seguindo o plano para a aula de apresentação toquei em todos pontos 

estipulados dando relevo especial para a importância das regras e material necessário 

para a aula.” Reflexão da aula nº1 e 2 

“Na parte final, reuni os alunos ao meu redor onde serviu para os alunos 

retirarem algumas dúvidas e sobretudo para frisar as regras que tinha abordado na 

aula de apresentação, tais como as faltas, dispensas, atrasos e normas a ter nas aulas 

de Educação Física. “ Reflexão da aula nº 3 e 4 

 

Devido ao facto de se tratar de uma turma indisciplinada, havia registos 

constantes de comportamentos inapropriados ou desviantes ao longo do ano. 

Deste modo, quando os alunos apresentavam comportamentos de indisciplina, 

sendo mal-educados ou mesmo quando demonstravam falta de 

empenhamento na realização correta do exercício, tinha que tomar medidas de 

forma a mostrar-lhes que agiam mal. Estes pequenos problemas foram 

recorrentes e quando ocorriam, tentava sempre adotar uma postura bastante 

firme para que estes mudassem rapidamente os seus comportamentos 

inapropriados. Em concordância com Veiga (1999), o aluno deve-se aperceber 

que, posteriormente, ao seu mau comportamento existirá uma consequência 

atribuída. 

Os excertos das reflexões a seguir, demonstram as minhas maiores 

dificuldades sentidas encontradas na gestão da aula e controlo da turma devido 

a comportamentos inapropriados. 
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“ Em jeito de conversa informal, esta semana foi desgastante a nível emocional. Este 

efeito tem como foco o ambiente vivido nas aulas que ficam aquém das minhas 

expetativas, por outro lado a incapacidade de controlar toda a turma, a impotência de 

não conseguir fluír a aula ou manter um clima positivo e de prosperidade, faz com que 

fique desiludido e emocionalmente em baixo com o meu estágio profissional”. Diário 

de Bordo - 28/11/15 

 

Abaixo, exemplos da minha ação em confronto com casos de indisciplina e baixo 

empenho motor. 

“Decidi interromper por breves instantes o exercício e reunir todos rapidamente 

de modo a transmitir a minha mensagem com mais clareza e firmeza, que tinha como 

consequência cada vez que cada aluno parasse de correr, aumentava 1 minuto o 

tempo de corrída e quem fosse reincidente iria sentar na bancada até novas ordens 

minhas para voltar a participar na aula. Os alunos entenderam a mensagem e 

cumpriram minimamente o que era suposto realizar. 

Esta aula registou uma vez mais, casos de indisciplina por parte de alguns 

alunos, onde prontamente adverti adequadamente os alunos em questão. No meu 

entender penso que tenho de continuar com esta postura na aula e firmeza para com 

os alunos, no caso de continuar ou aumentar o grau de indisciplina terei de tomar 

medidas mais apropriadas, por exemplo, marcação da falta disciplinar.” Reflexão da 

aula nº 23 e 24 

 

“Esta aula revelou uma vez mais a necessidade de mudar um problema que 

tem se vindo a arrastar, sendo que a implementação de Regras básicas de 

funcionamento de aula têm que ser respeitadas e praticadas por todos os alunos. 

Numa próxima aula, vou voltar a frisar que irei começar a ser mais rígido em certos 

pontos que penso ser importante, tais como: Atrasos, interrupções durante a minha 

instrução, desobediências e palavras de caracter abusivo (palavrões). De modo a 

mudar estes problemas, irei começar a ser mais rígido e menos paciente, dando mais 

advertências aos alunos incumpridores, tais como, arrumar o material todas as aulas 

até ao fim da modalidade, sentar e não realizar a aula ou sentar durante um período 

de tempo.” Reflexão da aula nº37 e 38 

 



40 

 

“ A aula ocorreu com alguns problemas de indisciplina o que me levou a falar 

com a professora cooperante Rosa, para proceder a alguma intervenção mais sério 

em caso de incidentes futuros.” Diário de Bordo 14/01/16 

 

“Outro aspeto importante a ressalvar é a atitude negativa dos alunos na aula, 

demonstrando mau comportamento, falta de atitude e falta de empenho. Posto isto, 

terei de mudar a minha maneira de estar na aula, e também a minha atitude para com 

os alunos, sendo mais imperativo e firme nas minhas acções. Irei estudar alternativas 

para conseguir ganhar a turma, quer na realização de exercícios com os quais se 

enquadram quer de variadas formas de motivação.” Diário de Bordo 09/10/15 

 

Como os alunos apresentavam comportamentos inapropriados, a minha atitude 

tendeu a tornar-se cada vez mais agressiva, sendo este um comportamento que 

mantinha ao longo de toda a aula. Gradualmente, consegui compreender que o 

estabelecimento de uma relação distante entre professor-aluno, inicialmente 

imprescindível no caso desta turma, deveria sofrer algumas modificações ao longo 

do ano letivo. Dadas as particularidades desta turma afigurava-se fundamental 

prestar atenção sobre qualquer aspeto ocorrido na aula. A falta de cuidado ou a 

desatenção em algum momento comprometeria o sucesso da aula. 

Deste modo as minhas estratégias começaram a surgir efeito ao longo do 2º 

Período, onde consegui notar uma grande evolução nos alunos ao nível do 

empenho motor, mas sobretudo respeitando o professor e a aula. 

 

“Outro aspeto onde senti clara melhoria neste período tem a ver com o decorrer e o 

funcionamento das aulas, pois o conhecimento dos alunos e da sua personalidade foi 

importantíssimo. A criação de rotinas de gestão, o cumprimento das regras, o controlo 

de duas situações ao mesmo tempo, o improviso em situações específicas, as 

alterações do plano de aula e a pertinência da colocação da voz, do posicionamento 

na aula e dos feedbacks, foram claramente melhorados, pois com o treino, repetição e 

reflexão aula após aula, o nosso conhecimento vai aumentando fazendo com que 

utilizemos mais vezes a estratégia mais apropriada. São estes fatores que no início do 

ano de estágio tive mais dificuldades, mas agora no final do 2 período já me sinto mais 

à vontade. Apesar disso, tenho noção que ainda há um caminho a percorrer para 

atingir um nível de excelência para o qual eu trabalho e ambiciono.” Reflexão Final do 

2º Período 
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Quanto à gestão do material, facilmente consegui planear a aula de forma a 

rentabilizar o mesmo, com a finalidade de não existirem longos momentos de 

transição, que de alguma forma pudessem diminuir o tempo de empenhamento 

motor dos alunos. Segundo Morgado (1999), a organização e preparação 

atempada do material é fundamental, na medida em que otimiza a intervenção 

pedagógica do professor. A escola onde realizei o EP está muito bem equipada 

em material desportivo e, uma vez que nenhum professor leccionava a mesma 

modalidade em simultâneo, tínhamos sempre todo o material disponível para a 

aula. 

No que diz respeito à gestão do tempo de aula, inicialmente deparei-me com 

algumas situações em que perdia o controlo do tempo de determinados 

exercícios como retratam os seguintes excertos. 

 

“Em relação aos tempos dos exercícios pré-definidos no plano de aula, não 

cumpri com o tempo estipulado, onde penso, que este foi um dos meus erros durante 

a aula. O motivo deste erro, deve-se ao facto de me sentir nervoso e por sentir que 

não estava a conseguir agarrar a turma.” Reflexão da aula nº5 e 6 

 

“ Um aspeto a melhorar numa próxima aula é a minha gestão e organização do 

tempo de aula, onde esta aula terminei a aula ligeiramente mais cedo, repetindo o erro 

da aula transata.” Reflexão da aula nº 7 e 8 

 

Estes problemas na minha prática de ensino interligavam-se uma vez mais com 

a indisciplina demonstrada por parte da turma nas aulas, onde me sentia 

incapaz de manter o controlo da mesma em vários momentos no meu EP. 

Deste modo decidi adotar outro modo de me relacionar com os meus alunos, 

onde interagia de maneira mais rude com o recurso a um tom de voz 

imperativo, distante e algo hostil. Desta forma os alunos entenderam algum 

incómodo da minha parte, esta ação começou a colher frutos ao longo do 2º 

Período, onde os alunos começaram a ter outra postura na aula. Neste sentido, 

as ocorrências de erros na gestão do tempo da aula foram nulas após estes 

episódios. 

No que concerne à organização dos alunos, apesar de ter o PA bem 

estruturado, originava a ocorrência de perdas de tempo, principalmente quando 
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pretendia organizar os alunos por equipas ou grupos, pois demoravam a 

constituir os mesmos. Para que tal não acontecesse, no início do 2º Período 

passei a ser eu a definir os grupos e equipas de forma equilibrada, planeando 

os grupos previamente. 

 

“Ao longo da aula fui modificando a estrutura das equipas para desta maneira 

incentivar as raparigas inserindo equipas heterogéneas. Esta minha acção teve como 

segundo objetivo reduzir o barulho e as situações de brincadeira que se faziam sentir 

nesta parte da aula. As variantes e alterações que fui realizando ao longo da aula, 

demonstraram que foi benéfico para o desenrolar da aula.”  

Reflexão da aula nº 41 e 42 

 

De acordo com Bell e Darnell (1994) devem ser os professores a construírem 

as equipas, de forma a serem as mais equilibradas possíveis a nível de 

aptidão.  

A organização dos alunos, pensada previamente, é uma grande ajuda para o 

sucesso da aula, mas esta gestão complicava-se quando tinha alunos a faltar 

ou com dispensa para a realização da aula. Nesta situação, era necessário um 

reajuste de grupos e, por vezes, dos exercícios também, ou ainda criar tarefas 

adicionais para que alguns alunos não ficassem parados e mantivessem o 

tempo de empenhamento motor.  

4.1.3.4. A minha experiência de Lecionar num Ciclo de ensino diferente 

 

Durante o segundo período, tive a oportunidade de lecionar ao 2º ciclo de 

ensino mais concretamente a turma K do 5ºano, da Escola EB 2,3 Dr. Flávio 

Gonçalves. No entanto, devido a alguns constrangimentos apresentados pela 

escola apenas foi possível lecionar metade do 2º Período. 

No primeiro contato com a professora da turma do 5ºK, esta, demonstrou total 

receptividade para me apoiar assim que eu desejasse. Neste primeiro 

encontro-me deu-me total autonomia no que concerne ao planeamento e 

respectiva leccionação das aulas. Neste caso apenas tinha intercalar as 

modalidades por aula, onde neste caso iria lecionar Futebol, Ginástica, 

Atletismo e Voleibol. 
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Saliento ainda que uma das grandes diferenças na gestão da aula, entre esta 

turma e a minha turma residente, centrava-se na organização dos alunos que 

precisava de ser mais rigorosa devido às suas idades, por estes se facilmente 

se distraírem, mas principalmente por ser uma turma numerosa (34 alunos).  

 “Em suma, no final da aula senti- me lisonjeado por toda afectividade da turma 

dando me um mega abraço, e boas palavras de apreço que sentiam por mim. 

Em jeito de reflexão, estas aulas leccionadas ao ensino básico foram fundamentais 

para o meu percurso no meu estágio, não só por ser um nível distinto da minha turma 

do 12º ano, mas também por uma maior facilidade na condução, controlo, atitude, 

intervenção na aula da minha parte. Durante o período que leccionei na escola flávio 

Gonçalves, sempre tive grande autonomia nas modalidades que queria lecionar, o que 

ajudou a sentir-me mais a vontade. Sobre a professora maria de jesus, um muito 

obrigado pelas  reflexões que fazíamos juntos na sala dos professores, quer das aulas 

e das modalidades que leccionava, quer de algum erro meu ou mesmo virtude minha, 

quer de política, quer da situação da educação física nos dias de hoje e também como 

era a educação física no inico da carreira da professora. Foi bom partilhar “o palco” 

com uma excelente professora e aprender com a sua vasta experiência de vida e de 

carreira docente, com isto o meu muito obrigado. Acrescento ainda, que esta pequena  

grande experiência foi bastante enriquecedora, onde com toda a certeza foi um dos 

grandes momentos do meu estágio até á data, onde com grande pesar  vejo culminar 

esta etapa.” Diário de Bordo – 10/03/16   

 

Esta experiência revelou-se extremamente gratificante e deveras 

enriquecedora, sobretudo pelo contacto com uma realidade tão distinta daquela 

que vivenciei na minha Escola Cooperante (EC). Aqui tive a oportunidade de 

constatar o sistema organizativo referente à diversas decisões alusivas quer à 

lecionação, quer aos procedimentos que a escola adota em relação às 

rotações de espaços. Pude ainda compreender que existem realidades 

escolares que incorporam tremendas limitações – espaços, funcionários, 

processos burocráticos. Por conseguinte, considero imprescindível a vivência 

com outras realidades, a par da nossa experiência na EC. Apesar do pouco  

período de lecionação foi fundamental para entender que cada escola possui 

uma identidade própria. 
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4.1.4. Avaliação do Ensino 

 

A avaliação constitui um processo reflexivo que obriga o professor a 

transformar o comportamento do aluno, resultante de uma observação 

subjetiva do professor, numa classificação objetiva. Esta análise exige do 

professor uma organização metodológica capaz de assinalar os diferentes 

conteúdos a avaliar, de modo a conseguir ser coerente com todos os alunos no 

momento avaliativo. Esta coerência surge quando o professor é capaz de 

avaliar todos os alunos segundo os mesmos parâmetros. Para o efeito, o 

professor deve apresentar uma capacidade de reflexão que lhe permita não só 

refletir sobre a apreciação do desempenho do aluno, mas também na 

preparação da avaliação, na definição dos conteúdos e critérios a avaliar e nos 

momentos após a avaliação. 

Segundo Siedentop e Tannehill (2000), a avaliação deve estar interligada aos 

objetivos de aprendizagem dos alunos, pois para esta tarefa são necessárias 

referências que nos permitam apreciar e distinguir o desempenho dos alunos. 

Assim, nas minhas avaliações tinha como referência os critérios de êxito de 

cada conteúdo, selecionados em função da avaliação inicial e, se necessário, 

ajustados no decorrer do processo de ensino-aprendizagem.  

Deste modo, a avaliação permite verificar o nível em que o aluno se encontra 

numa fase inicial e o que consegue alcançar ao longo do processo. É uma 

comparação constante entre os resultados dos alunos e os objetivos 

previamente definidos.  

Assim, atendendo à avaliação criterial, com referência a critérios de 

performance, durante o EP recorri a três modalidades de avaliação: a avaliação 

diagnóstica (AD), avaliação formativa (AF) e a avaliação sumativa (AS). Optei 

por este tipo de avaliação, uma vez que considerei mais eficaz para os 

momentos de avaliação das minhas aulas (observação e registo). Além disso, 

penso que é mais justo comparar os alunos com o objetivo proposto pelo 

professor, recorrendo aos critérios de performance para obter dados 

quantitativos. Contudo, reconheço que a avaliação normativa acabou por estar 
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presente no momento de reflexão sobre a classificação pois é uma 

comparação entre os diferentes alunos da turma.  

A AD é realizada no início de cada UD, tendo como objetivo detetar as 

dificuldades dos alunos, diagnosticando o nível geral da turma, de forma a 

dispô-los por grupos ou níveis de aprendizagem ajustados às suas 

capacidades (Bento, 2003).  

Na primeira aula de cada UD era realizada uma AD para perceber os níveis de 

desempenho dos alunos e assim conseguir planificar o processo de ensino-

aprendizagem, tendo em conta os níveis de aprendizagem da minha turma. 

Esta avaliação assumiu uma extrema importância na preparação do processo 

de ensino-aprendizagem, na medida em que me permitiu adequar a matéria 

(conteúdos e objetivos) às necessidades dos alunos. 

Adicionalmente, por se tratar do primeiro ano no papel de professor, a 

inexperiência em avaliar os alunos causava uma certa insegurança e bastantes 

dificuldades na verificação do nível da turma:  

 

“ (…) onde senti dificuldade foi nas avaliações dos alunos, sejam elas formativas, 

diagnósticas ou sumativas, pois não é fácil ter em atenção vários pormenores ao 

mesmo tempo, e naquele instante quantificar determinada ação que o aluno realizou. 

Mesmo assim, ao longo do período senti-me mais confiante e mais preparado para 

realizar essas avaliações, pois só com a prática e a repetição é que começo a sentir 

mais confiança nessa ação muito importante de um professor.”  

Reflexão Final do 1º Período 

 

No entanto, senti que ao longo dos seis momentos de AD, realizados ao longo 

do ano, a minha preparação e prestação nestas ocasiões foi melhorando, 

conseguindo ser mais assertivo na apreciação dos alunos. As estratégias que 

utilizava para estes momentos foram sendo sempre melhoradas, bem como, a 

elaboração das listas de verificação, que se tornaram mais concisas uma vez 

que selecionava os conteúdos mais importantes a serem alvo de avaliação. 

A AF representa a verificação da evolução dos alunos mediante uma 

determinada meta (Rink, 1985). Deste modo a AF decorreu em todas as 

minhas aulas, através de observações e registos de modo a auxiliar-me 

posteriormente na avaliação final dos meus alunos. Relativamente às 
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habilidades motoras, estas observações e registos permitiram-me identificar e, 

posteriormente, refletir sobre as dificuldades que os alunos apresentavam, bem 

como o bom desempenho demonstrado por eles. Esta análise permitia-me 

perceber os efeitos da minha intervenção pedagógica no desenvolvimento dos 

alunos, identificando os problemas que nas próximas aulas precisavam de ser 

melhorados, ao ajustar e adequar os conteúdos, as metodologias e as 

estratégias às exigências da aula e necessidades dos alunos.  

Esta AF alargou-se ainda ao domínio socio-afetivo, onde efetuava registos 

relativos ao PIAV (Participação, Interesse, Atitudes e Valores), anotando numa 

grelha as presenças, atrasos e penalizações relativas ao comportamento dos 

alunos durante a aula. A avaliação destes parâmetros estava previamente 

estabelecida pela escola e era alargada a todas as disciplinas. Desta forma, as 

anotações eram realizadas durante o período da aula ou no final da mesma, 

onde apontava numa grelha o PIAV, como também algumas observações 

acerca do desempenho dos alunos. Estas anotações permitiam-me pensar no 

ocorrido durante a aula e refletir acerca das evoluções dos meus alunos, tanto 

a nível de participação e interesse como também no que diz respeito às 

dificuldades e evoluções que apresentam na prática.  

Uma vez que esta avaliação ocorria ao longo de todas as aulas, para os 

alunos, estes eram momentos informais de avaliação em que não se 

encontravam nervosos nem ansiosos. Este clima menos formal de avaliação, 

permitia uma visão mais clara acerca das dificuldades dos alunos, com o intuito 

de verificar se o nível de desempenho dos mesmos estava de acordo com os 

objetivos que tinham sido previamente estabelecidos. Esta AF auxiliou-me 

também na realização da AS, uma vez que me permitia recolher informações 

dos alunos ao longo das aulas e assim no momento final precisava apenas de 

uma confirmação:  

“Em suma, de um modo geral as duas aulas de avaliações planeadas para a 

modalidade de futebol, serviram-me para avaliar os alunos com mais cuidado e retirar 

todas as dúvidas das avaliações formativas.” Reflexão da aula nº 33 e 34 

 

Deste modo, AF é bastante benéfica, na medida em que ajuda o professor a 

verificar a eficiência e eficácia da sua prática, assim como a evolução dos 
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alunos, não apenas comparando a prestação dos mesmos no momento inicial 

com o final.  

A AS é realizada no final de um ciclo de aprendizagem e tem como objetivo 

atribuir uma classificação aos alunos em concordância com as aprendizagens 

adquiridas e evolução dos mesmos. Tal como refere Pais e Monteiro (2002), 

podemos afirmar que este momento de avaliação termina um ciclo de 

avaliação, em que, anteriormente, foram utilizadas a AD e a AF.  

Desta forma o professor consegue perceber como se desenrolou o processo da 

aprendizagem situando a sua atuação e a prestação do aluno numa escala que vai 

desde o insucesso ao sucesso. 

No final de cada UD, a AS foi utilizada com vista a verificar os efeitos do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Ao longo do meu EP foram seis 

os momentos em que tive de recorrer a AS. Para o efeito, recorri à construção 

de uma escala de apreciação, definindo critérios de avaliação, tendo sempre 

em vista os objetivos definidos para a UD. De um modo geral, todos os alunos 

da minha turma residente desvalorizavam a EF como uma disciplina, onde se 

reflectia no desempenho para a obtenção de uma fraca classificação. 

 

“Nesta última parte da aula, foi visíveis várias ocorrências de fraca postura e 

pouco empenho no exercício, que apesar de ser uma para avaliar o desempenho dos 

alunos estes não darem a devida importância a modalidade e sobretudo à disciplina.” 

Reflexão da aula nº 49 e 50 

 

Apesar de todos os contratempos que surgiram durante as avaliações e das 

dificuldades que, inicialmente, pareciam incontornáveis, aprendi que o 

momento de avaliação é um momento que exige um planeamento tão cuidado 

como qualquer outra aula da UD. Além disso, exige uma reflexão após a aula 

bastante intensa. Se as classificações não forem bem pensadas e comparadas 

entre todos os alunos da turma, o docente corre o risco de cometer alguma 

injustiça com algum aluno. Infelizmente presenciei uma turma que não 

valorizava a disciplina. 

 

“A turma encontra-se num nível bastante mau de disciplina, que apesar desta 

última aula correr dentro da normalidade, evitei caír num dos erros mais frequentes 
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que os professores cometem durante as avaliações, que centra-se na dificuldade em 

analisar de forma independente uns dos outros os diferentes aspectos da natureza e 

desempenho da pessoa. Pensa-se na pessoa em geral como boa ou má e pinta-se os 

julgamentos das suas qualidades através desse sentimento geral (Mesquita, 2008).” 

Reflexão da aula nº31 e 32 

 

Nestes momentos, procurei ser o mais justo e imparcial possível, de forma a 

atribuir as classificações merecidas. Contudo, atribuir classificações relativas 

ao nível de desempenho dos meus alunos, não foi uma tarefa fácil. Desta 

forma, realizava sempre uma comparação entre alunos (Avaliação Normativa) 

e procurava ter o parecer da PC quando tinha mais dúvidas, uma vez que me 

acompanhava sempre neste momentos, com o intuito de discutirmos qual seria 

a nota mais justa, sempre de acordo com os objetivos comportamentais da 

modalidade.  

Neste sentido, no 1º e 2º Períodos, a classificação final dos alunos foi expressa 

através de duas notas (duas UD’s lecionadas), que correspondiam a 45% cada, 

juntamente com a classificação dos testes de fitnessgram, que representavam 

10%. No último período o procedimento era o mesmo mas os 10% do 

fitnessgram, davam lugar a um teste de conhecimentos. Na minha opinião, este 

teste de conhecimentos no último período, não se encontrava bem situado 

temporalmente, uma vez que era efetuado no início do 3º Período e, deste 

modo, apenas incluía as matérias dos 1º e 2º Períodos. Com vista a colmatar 

esta lacuna, o teste deveria ser realizado no final do ano letivo, podendo 

integrar toda a matéria, ou então poderia passar a existir um pequeno teste no 

final de cada período, contendo a matéria lecionada no mesmo..  

Nestes parâmetros, existia ainda uma classificação extra relativa ao PIAV, 

onde os alunos alcançavam uma nota de 0 a 20 valores (convertida em 10% 

extra da nota final).  

Para mim, a AS definiu-se, como um momento formal de avaliação para os 

alunos, pois para mim (professor) a avaliação foi realizada continuamente ao 

longo de todo as aulas. 
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4.2. Área 2 – Participação na escola e relações com a 

comunidade 

 

Segundo Matos (2014a) esta área apresenta o trabalho feito fora da 

componente letiva do EP e tem como objetivo enaltecer o nosso contributo 

para a comunidade escolar e privilegiando a nossa intervenção.  

Ao longo deste EP fui percebendo a importância que há da integração na 

comunidade escolar. Através dessa integração mantive boas relações com 

todos os elementos educativos. Ciente de que a atividade de um professor não 

passa apenas pelo que acontece em contexto de aula, procurei integrar-me o 

melhor possível com a restante comunidade escolar. Aprender a viver no 

contexto escolar é um processo importante pelo qual qualquer professor, 

principalmente um professor-estagiário, necessita vivenciar para construir a sua 

identidade profissional e pessoal.  

Durante o ano fui sempre muito entusiasta em relação às atividades realizadas 

pela ESRP, por considerar que estas trazem variadas  vantagens para mim 

enquanto EE. 

Tal como referem Batista et al. (2012) e Batista e Queirós (2013), o estágio 

constitui um espaço crucial na socialização do professor, sendo a imersão 

numa comunidade educativa durante um ano letivo completo, uma peça 

fundamental na formação de futuros professores. Assim, neste capítulo são 

apresentadas todas as atividades extracurriculares que me permitiram uma ligação 

entre a escola e o meio envolvente, bem como as atividades que visaram a minha 

integração na comunidade escolar. 

 

4.2.1 Desporto Escolar  

 

Uma das tarefas relativas à participação na escola é o Desporto Escolar (DE). 

Segundo as normas do EP o EE deve “acompanhar o DE ou um clube de 

atividade interna no âmbito desportivo” (Matos, 2014a, p. 7). Esta ideia é 

reforçada no Regulamento de EP que diz que compete ao EE “colaborar nas 

atividades de DE ou na dinamização de atividades internas de âmbito 

desportivo” (Matos, 2014b, p. 7).  
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Neste sentido a ESRP, apresenta um total de 11 modalidade tais como, 

desporto adaptado, boccia, voleibol, ténis, basquetebol, andebol, golfe, 

natação, bodyborad e danças urbanas. Além de oferecer este variado leque de 

opções, a escola proporciona ainda, mais que um horário de treino das várias 

modalidades, permitindo aos alunos frequentar o horário que lhes for mais 

conveniente.  

Deste modo, para usufruir uma experiência mais alargada do papel de 

professor de EF na escola e cumprir com as normas orientadoras do EP, 

escolhi uma modalidade para acompanhar ao longo do ano letivo.  

A minha primeira opção recaíu sobre a modalidade de ténis, devido ao fato de 

me encontrar a trabalhar neste desporto e também por praticar com alguma 

regularidade. Porém, esta escolha não se concretizou porque os horários desta 

modalidade coincidiam com as aulas da minha turma residente. Posto isto, 

como segunda opção, escolhi acompanhar a modalidade de Boccia, sendo 

este grupo composto pelos alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE). Ao tomar esta decisão, tive como perspetiva enriquecer a minha 

formação, uma vez que os meus conhecimentos acerca desta modalidade 

eram poucos e esta seria uma forma de os alargar.  

Assim, durante o ano tive o prazer de fazer parte da modalidade de Boccia, 

onde estive presente em dois treinos semanais durante todo o ano letivo. 

Os treinos eram realizados numa instituição que se localizava atrás da escola 

(MAPADI - Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual) e 

todas as semanas tinha que acompanhar os alunos na deslocação desde a 

escola até à instituição, onde depois, juntamente com os atletas do MAPADI, 

eram realizados os treinos de Boccia.  

 

 

 

 

 

Ao longo do ano trabalhar com estes alunos com NEE foi uma tarefa 

compensadora onde criei laços de amizade cada um deles. Relativamente ás 

minhas funções, auxiliava os professores responsáveis na criação de 
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exercícios, mas também tinha também como funções, no início e no final dos 

treinos ajudar a preparar e arrumar as calhas, bancos, caixas e bolas de todos 

os atletas.  

 

“Relativamente á minha participação, é bastante gratificante poder dar o meu 

contributo nos treinos de Boccia. Durante os treinos, tento interagir com todos os 

membros, ajudo em tudo o que puder, faço as funções de árbitro, dou conselhos de 

como jogar e onde jogar, organizo alguns jogos e exercícios lúdicos. Por fim, por 

vezes, também jogo com os alunos, de modo a criar uma boa relação.” 

 Diário de Bordo -  11/11/15 

 

Ao longo do ano, os atletas da instituição participaram em várias competições 

regionais e nacionais, por outro lado os nossos alunos participavam nas 

competições todas de DE. O acompanhamento desta equipa nas competições 

não era uma tarefa fácil, uma vez que alguns alunos deslocavam-se de cadeira 

de rodas e necessitavam de uma tarefeira para os auxiliar na alimentação e 

higiene pessoal. Inclusive, o transporte até aos locais de competição era feito 

de ambulância e sempre com a colaboração de um bombeiro. Infelizmente, não 

consegui acompanhar a equipa a todas as competições que decorreram ao 

longo deste ano, contudo, tentei sempre estar ocorrente de todos os 

resultados. 

 No final, senti-me sempre uma parte integrante do desenvolvimento dos 

atletas. Senti que, de certa forma, deixei mais uma vez a minha marca positiva 

neste grupo de atletas. 

 

“No que concerne ao Desporto Escolar, cada vez mais me sinto familiarizado com 

todos os praticantes do Boccia, sendo que sou bastante solicitado para jogar e até 

mesmo para falar com os intervenientes. Futuramente vou passar a ilustrar em vídeos 

e fotos o desporto escolar de Boccia, onde irei colocar todo o suporte na plataforma 

digital Wix.” Diário de Bordo 3/12/15 
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4.2.2 Torneio “Boccia na Rocha” 

 

No dia 20 de Fevereiro de 2015, no decorrer do 2º período, a atividade mais 

marcante e que foi organizada pelo nosso NE, em conjunto com o professor 

responsável pelo desporto escolar de Boccia, foi o “ V Torneio “Boccia na 

Rocha”. Este encontro exigiu uma organização meticulosa da nossa parte, pois 

era uma fase regional do campeonato nacional do desporto escolar de dança e 

contava com a participação de várias escolas e alunos. Aqui, estava em 

questão o bom nome da nossa escola e tudo tínhamos de fazer para que esse 

se mantivesse. Assim, a semana anterior ao evento foi um período frenético, 

que nos obrigou a estar ainda mais horas na escola, mas que acabou por valer 

a pena.  

Este torneio foi uma prova que o nosso núcleo trabalha como um todo e que 

estávamos juntos nesta jornada. Na realização deste torneio, o nosso núcleo 

de estágio passou por algumas fases, desde as mais gerais, às mais 

especificas, desde a ideia, onde debatemos se eramos capazes de realizar um 

torneio com esta dimensão, se tínhamos instalações necessárias, se tínhamos 

“mão-de-obra” necessário. De seguida realizamos um “pré-evento” onde 

criamos um planeamento do torneio, onde estipulamos tarefas para cada um 

de nós, desde a criação do cartaz até ao regulamento. De seguida realizou-se 

o evento, onde a realização do torneio de boccia teve como objetivo principal 

promover a atividade desportiva dos praticantes da modalidade boccia e 

sensibilizar a comunidade escolar. 

Na participação deste torneio, esteve presente mais de 30 atletas de várias 

equipas/instituições, entre elas: MAPADI; Sporting Clube de Braga; Santa Casa 

de Misericórdia de Touguinha; Escola Secundária de Rocha Peixoto; S.C. Luís 

Silva; InBoccia. 

Embora no final fossemos parabenizadas por todos, pelo desempenho nesta 

organização, nem sempre tudo correu bem. No próprio dia fomos 

surpreendidos com algumas situações pontuais que não estávamos à espera 

como por exemplo, alguns alunos não compareceram como tinham prometido 
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para apoiar na organização e gestão do torneio, o que levou a alguns ajustes e 

um maior desdobramento de tarefas da nossa parte. 

Estes contratempos uniram ainda mais o grupo, pois tínhamos de tomar 

decisões rápidas e acertadas. Estes acontecimentos, não só contribuíram para 

um desenvolvimento da capacidade de cooperação, como também para a 

nossa capacidade de improviso e resolução de problemas. Se pararmos para 

pensar, a verdade é que isto também acontece nas nossas aulas. Muitas 

vezes, preparamos uma aula e quando damos por nós temos de a restruturar 

de modo a não prejudicar a aprendizagem dos nossos alunos. Sinto que, o 

facto de termos que resolver os problemas de um evento desta grandeza, deu-

nos alguma destreza para resolvermos problemas que nos foram surgindo 

durante o restante tempo de estágio. 

 

4.2.3 Festa de Natal e Gala do Desporto Escolar  

 

A festa de natal e a gala do DE foram outros dois eventos que decorreram na 

ESRP e, embora a participação do NE na organização dos mesmos não fosse 

obrigatória, tivemos sempre dispostos a colaborar no que estivesse ao nosso 

alcance.  

No último dia de aulas do primeiro período decorreu a festa de Natal, que tinha 

como objetivo comemorar o término do primeiro período. Os responsáveis pela 

sua organização foram os nossos colegas estagiários do Instituto Universitário 

de Maia, por isso, senti me no dever de os apoiar e ajudar a preparar o espaço. 

Já a gala do DE foi realizada no final do ano, cuja organização esteve a cargo 

do grupo de educação física, bem como os alunos do 11º e 12º ano do curso 

profissional de Desporto. Também neste dia, o nosso núcleo demonstrou-se 

predisposto a colaborar, uma vez que fomos intervenientes ativos no DE ao 

longo do ano letivo. Este evento foi destinado aos professores de EF, 

acompanhantes dos grupos-equipas de DE, bem como todos os alunos 

inscritos nas distintas modalidades de DE que a nossa escola oferece.  

A gala teve início com um jantar para todos os convidados e, posteriormente, 

procedeu-se à apresentação de todos os grupos/equipas com os respetivos 

treinadores para subir ao palco e receber um diploma.  
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No meu caso subi ao palco com todos os atletas de Boccia do DE, de modo a 

dar a conhecer os atletas e os seus feitos alcançados ao longo do ano a toda a 

comunidade escolar. Desta feita, foi gratificante receber o diploma de 

participação nesta família que construímos, mas também ver todo o clima de 

festividade por parte do pessoal docente e não docente, alunos e encarregados 

de educação. 

 

4.2.4 Dia da Escola  

 

O “Dia da Escola” é uma celebração que é organizada anualmente e ocorre ao 

longo de vários anos, que assinala o aniversário desta mesma instituição.  

Neste evento, de caracter lúdico e de festividade não houve aulas, assim os 

alunos dispunham várias atividades ao longo do dia, tais como torneio de 

futebol, crossfit, peddy-paper, escalada, slide, basquetebol, um touro mecânico, 

uma colour fest (uma imitação da colour run, com lançamentos de várias cores) 

e ainda dois DJ´s que alegravam toda a comunidade escolar.  

Neste dia a minha intervenção passou desde a organização até participante 

nas atividades juntamente com o meu NE. A minha função baseou-se por 

arbitrar o torneio de futebol e ajudar os organizadores do torneio na gestão do 

mesmo. 

 O “Dia da Escola”, permitiu-me assim conhecer toda  a comunidade escolar, o 

empenho da nossa escola na organização de atividades, bem como, incentivar 

os alunos do concelho a estudarem nesta instituição. O clima de festividade 

sentido e o carinho que estes alunos revelam pela escola, demonstrou 

claramente a importância que esta cerimónia representa para todos. 
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional: A indisciplina na 

aula da Educação Física: comparação após aplicação do 

Modelo de Instrução Direta e do Modelo Híbrido (Modelo 

Desenvolvimento da Responsabilidade Pessoal Social e 

Modelo de Educação Desportiva) 
 

  

4.3.1. Resumo 

 

A indisciplina é um problema com que o professor se depara constantemente, 

sendo um tema bastante atual e pertinente (Rosado,1990). A presente 

investigação tem como propósito central analisar os comportamentos de 

indisciplina dos alunos em aulas de Educação Física. Neste âmbito, pretende-

se, especificamente, analisar e comparar o comportamento dos alunos de uma 

turma de 12º ano face à aplicação do Modelo de Instrução Direta e do Modelo 

Híbrido, (Modelo de Educação Desportiva e Modelo de Desenvolvimento da 

Responsabilidade Pessoal e Social), verificando desta forma, onde existe maior 

possibilidade de ocorrência de atitudes inadequadas por parte dos alunos.  

O estudo foi realizado com uma turma do 12º ano da ESRP, onde foram 

analisados e comparados o comportamento de 3 alunos do sexo masculino da 

respectiva turma. Através da aplicação de um Sistema de Observação de 

Comportamento Inapropriados (Sarmento, 1993) que comtempla 4 dimensões 

(Comportamentos dirigidos à Atividade; Comportamentos dos Alunos 

Dispensados; Comportamento aos dirigidos aos Colegas; Comportamentos 

dirigidos ao Professor) e dezasseis categorias, representando alguns dos 

comportamentos inapropriados. A recolha de dados foi realizada em dois ciclos 

de investigação-ação. O primeiro ciclo contemplou três sessões de 90’ com a 

aplicação do Modelo Híbrido na modalidade de voleibol no 2º período. No 

segundo ciclo foram analisadas 3 sessões de 90´minutos durante o 3º Período 

na modalidade de Basquetebol. Após a organização dos dados e tabelas em 

quadros por aula e contagem do número de frequências absolutas e relativas, 

foram feitas comparações entre ciclos de investigação-ação dos modelos 
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aplicados. Os resultados obtidos mostraram um baixo índice de ocorrências de 

comportamentos inapropriados em todas as dimensões ,no primeiro ciclo de 

investigação comparativamente com o segundo ciclo de investigação. 

Deste modo, esta investigação-ação forneceu ao EE a possibilidade de 

melhorar a sua atuação, através da reflexão dos resultados obtidos e, 

consequentemente, conseguir uma diminuição de comportamentos de 

inapropriados. 

PALAVRAS-CHAVES: COMPORTAMENTOS INAPROPRIADOS; 

INVESTIGAÇÃO-AÇÃO; MODELO HÍBRIDO; MODELO DE INSTRUÇÃO 

DIRETA. 
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4.3.2. Introdução 

 

Na presente investigação, o tema do estudo advém da dificuldade da 

minha atuação enquanto EE no que reporta a controlo da disciplina. Esta 

necessidade surgiu ao longo do 1º período, onde as minhas aulas ficavam 

marcadas por elevadas ocorrências de mau comportamento por parte dos 

discentes. Contudo, este estudo contribuiu no sentido de para avaliar os 

comportamentos dos meus alunos e atuar, no sentido de manter a disciplina e 

melhorar a minha atuação enquanto professor futuramente.  

Para Sarmento (1993, p. 4), a disciplina “não é só o resultado da eficaz 

aplicação de técnicas de controlo disciplinar, mas é também o resultado da 

organização e gestão da atividade, da competência com que é aplicada e 

também do clima relacional em vigor.”  

No que concerne à estruturação, o estudo organiza-se da seguinte 

forma: a primeira apresenta uma revisão de literatura com principais temas 

(disciplina, indisciplina/comportamento inapropriados e estudos realizados 

neste âmbito); posteriormente, é apresentado uma metodologia que aborda o 

objetivo do estudo, os participantes, os instrumentos utilizados para a recolha 

de dados e o procedimento do estudo. De seguida é feita uma análise de 

dados e consequente apresentação dos resultados obtidos. Por fim, as 

conclusões centrais do estudo são apresentadas, estando também evidente, as 

suas limitações e sugestões para futuras linhas de pesquisa nesta área. 

 

4.3.3. Revisão da Literatura 

 

Sendo a indisciplina o tema central do presente estudo, é importante referir 

que o conceito de indisciplina, tem sofrido mudanças de acordo com as épocas 

e com a situação geográfica, marcando uma caracterização subjectiva 

orientada sobretudo por influências políticas, sociais e culturais.  

A indisciplina surge quase sempre como a negação ou violação de qualquer 

regra, norma e princípios ou padrões sociais, relacionando-se com a actividade 

consciente do indivíduo. Como afirma Amado (1991), a indisciplina é o 

incumprimento das regras de trabalho ou "exigências instrumentais" que 
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enquadram os comportamentos dentro do espaço da aula, impedindo ou 

dificultando a obtenção dos objectivos de ensino-aprendizagem ("sistema 

produtivo").  

Brito (1986) sustenta que a indisciplina se reporta exclusivamente à 

inobservância ou negação de regras de conduta previamente estabelecidas, 

genericamente relacionados com a actividade consciente do indivíduo, logo 

com o âmbito educativo. Deste modo, quando nos referimos aos conceitos 

disciplina/indisciplina, estamos não só a falar das regras e do seu 

cumprimento, mas também das violações (comportamentos desviantes) e das 

sanções que lhe são inerentes. Brito, (1986), considera os incidentes 

provocados por alunos no decorrer das atividades pedagógicas, sem serem 

desejados pelo professor, como atos de indisciplina. Este conceito está ligado 

à regra e ao seu cumprimento, e consequentemente às violações da regra e 

castigos associados. Estes atos de indisciplina, surgem na linguagem 

pedagógica, por influência anglo-saxónica, como “comportamentos 

inapropriados”. Para o autor, este parece-lhe o termo mais adequado, porque a 

expressão “indisciplina” acarreta carga negativa, quando a sua definição é 

estabelecida por cada professor.  

A este respeito e, segundo o mesmo autor, a literatura distingue os 

comportamentos inapropriados em dois grupos: comportamentos fora-da-tarefa 

– são de pequena gravidade e não perturbam as atividades da aula e 

comportamentos desviantes – são de maior gravidade, onde os alunos exibem 

comportamentos de natureza anti-social e/ou interruptores das atividades da 

classe.  

Para Rosado & Marques, (1999), existem razões para estes comportamentos 

inapropriados. Tal como, a heterogeneidade das turmas, no sentido, da 

diversidade dos extratos sociais, das culturas aí representadas e, 

consequentemente, das diferentes formas de interpretar a informação dada 

pelos meios que, determinam conceções disciplinares diferenciadas, que não 

estão suficientemente caracterizadas e não são do conhecimento do professor.  

Nesta medida, Siedentop (1991), grande especialista na área da EF, reporta-se 

à disciplina como uma ferramenta que o professor tem ao seu alcance para 

atingir os objetivos: a transmissão de conteúdos e promoção de aprendizagens 
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significativas. Todavia, enfatiza que não devemos ter ilusões, pois, hoje em dia, 

é realmente difícil desenvolver e manter a disciplina nas aulas. Para ele, a 

principal ideia a reter na definição de disciplina, é o desenvolvimento e a 

manutenção de comportamento apropriados, ou seja, de comportamentos que 

são compatíveis com os objetivos educativos de determinada matéria de 

ensino, numa dada situação, ou num determinado contexto.  

As aulas de EF, apresentam-se no contexto escolar, com um espaço de aula 

muito amplo, grande possibilidade de contactos físicos e interações frequentes, 

os alunos não têm lugares fixos mas sim, possibilidade de circulação, 

conferindo-lhe de forma inequívoca, uma especificidade em relação às outras 

disciplinas escolares (Mendes, 1995). Estas características poderão ser 

consideradas como desvantagens da área disciplinar de EF, quando se fala em 

gestão dos comportamentos de indisciplina, pois o conceito de ordem e 

disciplina não se compadecem com a passividade ou ausência de 

empenhamento.  

Dentro desta problemática, destaco um trabalho de investigação realizado por 

Rosado e Marques (1999), que realizaram um estudo sobre a indisciplina na 

Educação Física, mas em função do ano de escolaridade e do nível dos alunos 

na mesma. A observação de um conjunto de 36 sessões de EF do 2º ciclo do 

Ensino Básico, num perfil global dos estudantes, independentemente do ano e 

do nível, encontrou uma média de 17,8% comportamentos de indisciplina por 

aula, em que a maior parte são dirigidos para as Atividades, depois para os 

Colegas e muito menos frequentes para o Professor. Estes resultados vão de 

encontro ao estudo feito por Mendes (1995). Os alunos dispensados são 

também um foco importante de indisciplina, sendo a terceira dimensão a ter 

mais registos de comportamento de indisciplina.  

Ainda neste estudo, concluíram que os comportamentos de indisciplina, estão 

relacionados tanto com o ano de escolaridade, como com o nível dos alunos na 

disciplina. Neste âmbito, parece que quanto maior for o nível de prática e mais 

avançado o ano, maior a taxa de comportamentos de indisciplina, embora não 

se tenha encontrado uma interação sistemática entra as varáveis dependentes 

(Rosado & Marques, 1999).  
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4.3.4. Metodologia  

4.3.4.1. Objetivo do estudo 

 

O propósito central desta investigação é analisar os comportamentos de 

indisciplina dos alunos em aulas de EF. Neste âmbito, pretende-se, 

especificamente, comparar os comportamentos adotados em dois modelos de 

ensino MID e Modelo Híbrido (MH) por forma a verificar onde existe maior 

possibilidade de ocorrência de atitudes inadequadas. 

4.3.4.2. Participantes 

Com o objetivo de levar a cabo o estudo, o EE observou o comportamento de 3 

alunos do sexo masculino de uma turma do 12º ano, da ESRP.  

A turma foi informada acerca do objetivo do estudo e dos seus procedimentos de 

forma a terem conhecimento do processo onde estavam inseridos. Foi de igual 

forma, solicitada a todos os Encarregados de Educação e ao Diretor da ESRP a 

autorização para recorrer às filmagens das aulas de EF. 

 

4.3.4.3. Instrumentos de recolha de informação 

 

Face à necessidade de filmar as aulas, devido à complexidade dos dados a 

recolher, o presente estudo utilizou o seguinte material: 

 

- Câmara de vídeo Sony e tripé para se proceder às filmagens das aulas; 

 

- Grelhas de registos de dados: Sistema de Observação dos Comportamentos 

de Indisciplina (SOCI). ( colocar o autor e ano) 

 

- Computador - para proceder ao tratamento estatístico dos dados recolhidos. 

 

 

4.3.4.4. Procedimentos do Estudo 

O 1º ciclo de investigação-ação comtempla três sessões de 90’ na modalidade 

de voleibol. Esta primeira fase de registo ocorre durante o 2º período com a 

aplicação do MID. 
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A sistematização dos resultados foi realizada em tabelas, enfatizando o número 

de ocorrências (frequências absolutas) e respetivas percentagens de cada 

aluno observado. 

O 2º ciclo de investigação-ação realizou-se durante três sessões de 90´ na 

modalidade de basquetebol. Nesta segunda fase de registo teve lugar no 3º 

período com a aplicação do MH. A sistematização dos resultados foi 

igualmente realizada em tabelas, enfatizando o número de ocorrências 

(frequências absolutas) e respetivas percentagens de cada aluno observado. 

 Por último após aplicação dos dois diferentes modelos de ensino surge a 

comparação dos resultados obtidos nos dois momentos de observação. 

 

4.3.5. Análise dos dados 

 

Para as quatro dimensões e dezasseis categorias foram contabilizados o 

número de ocorrências absolutas e relativas em cada modalidade. Para este 

efeito, foi utilizado o software Microsoft Excel 2010.  

Segundo as características da investigação e em conformidade com o objetivo 

proposto, utilizou-se o instrumento de recolha de informação, através da 

aplicação do Sistema de Observação de Comportamentos de Indisciplina 

(SOCI) de Sarmento (1993). O sistema é constituído por quatro dimensões (1º- 

comportamento dirigidos para a atividade, 2º- comportamentos dos alunos 

dispensados, 3º - comportamentos dirigidos aos colegas, 4º- comportamentos 

dirigidos ao professor) e dezasseis categorias (1º Dimensão - Conversas 

intempestivas (C), Parar a ação sem perturbação (P), Desrespeito pelo material 

escolar (D), Deixar a sala (DS), Barulho com as bolas (B), Modificação da 

atividade (M); 2º Dimensão – Grosseria (G); Golpe ou Pancada (GP), Conduta 

Perigosa (CP), Outros (O); 3º Dimensão – Recusa de Obediência (R), 

Grosseria (G), Outros (O). É reforçado que o objetivo é estudar a ocorrência de 

um conjunto frequente de comportamentos de indisciplina através da 

quantificação do total de ocorrências inapropriadas por sessão, 4º Dimensão - 

Conversas intempestivas (C), Deixar a sala (DS) Perturbação diversa (PD). 
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4.3.6. Apresentação e discussão dos resultados 

O estudo centrou-se nos comportamentos inapropriados dos alunos, em aulas 

de EF, compreendendo dois modelos de ensino distintos (MID e MH). As 

observações das aulas foram agrupadas em dois ciclos de investigação-ação, 

com o intuído de comparar os comportamentos de um ciclo para o outro. 

 

4.3.6.1. 1º Ciclo de Observação 

 

1ª  Observação : 18/02/15 

Modelo de ensino aplicado: Modelo Híbrido 

Tabela nº 1 - Ocorrências absolutas e relativas das dimensões da SOCI 

referente há 1ª aula observada de Voleibol. 

Ocorrências absolutas e relativas/ Dimensão Ocorrências absolutas/categoria 

Comp. Dirigidos à atividade: 41 – 78% C: 28 P: 8 D: 2 DS: 0 B: 2 M: 1 

Comp. Dirigidos aos colegas: 10 – 18% G: 6 GP: 3 CP: 1 

Comp. Dirigidos ao professor: 2 – 4% R: 2 G: 0  O: 0 

Comp. Dos alunos dispensados: 0 
 

C: 0 DS:0 PD: 0 

Total de ocorrências: 53 em 100%  

 

 

 

 

 

 

 

2ª  Observação : 03/03/15 

Modelo de ensino aplicado: Modelo Híbrido 

Tabela nº 2 - Ocorrências absolutas e relativas das dimensões da SOCI 

referente há 2ª aula observada de Voleibol. 
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Ocorrências absolutas e relativas/ Dimensão Ocorrências absolutas/categoria 

Comp. Dirigidos à atividade: 40 – 87% C: 19 P: 9 D: 2 DS: 0 B: 9 M: 1 

Comp. Dirigidos aos colegas: 4 - 9% G: 2 GP: 1 CP: 1 

Comp. Dirigidos ao professor: 2 – 3% R: 2 G: 0  O: 0 

Comp. Dos alunos dispensados: 0 – 0% 
  

C: 0 DS:0 PD: 0 

Total de ocorrências: 46 em 100%  

 

3ª  Observação : 09/03/15 

Modelo de ensino aplicado: Modelo Híbrido 

Tabela nº 3 - Ocorrências absolutas e relativas das dimensões da SOCI 

referente há 3ª aula observada de Voleibol. 

Ocorrências absolutas e relativas/ Dimensão Ocorrências absolutas/categoria 

Comp. Dirigidos à atividade: 41 – 76% C: 22 P: 8 D: 5 DS: 0 B: 6 M: 0 

Comp. Dirigidos aos colegas: 7 – 13% G: 7 GP: 0 CP: 0 

Comp. Dirigidos ao professor: 6 – 11% R: 5 G: 1  O: 0 

Comp. Dos alunos dispensados: 0 – 0% 
 

C: 0 DS:0 PD: 0 

Total de ocorrências: 54 em 100%  

 

Nas respetivas tabelas nº 1,2 e 3, verifica-se nas três aulas observadas, que os 

comportamentos dirigidos à atividade detêm o maior número de ocorrências 

absolutas e relativas. Ao considerarmos esta dimensão, destaca-se a categoria 

Conversas Intempestivas (C) com elevada frequência (78%, 87% e 76%).  

Na dimensão dos comportamentos dirigidos aos colegas, destaca-se das três 

categorias envolvidas, uma - Grosseria (G) com um aumento do número de 

ocorrências absolutas e relativas de aula para aula. Exemplos verídicos de 

Grosseria na aula foram insultos verbais e ameaças físicas.  

No que respeita aos comportamentos dirigidos ao professor, as ocorrências 

dos comportamentos inapropriados registou-se 9 ocorrências na dimensão de 

Recusa de Obediência (R).  
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Na dimensão dos alunos dispensados, os alunos estipulados para a 

observação deste estudo, realizaram todas as aulas, de maneira que esta 

dimensão encontra-se com 0 ocorrências e respectiva percentagem de 0%. 

4.3.6.2. 2º Ciclo de Observação 

1ª  Observação : 11/05/15 

Modelo de ensino aplicado: Modelo de Instrução Direta 

Tabela nº 4 - Ocorrências absolutas e relativas das dimensões da SOCI 

referente á 1ª aula observada de Basquetebol. 

Ocorrências absolutas e relativas/ Dimensão Ocorrências absolutas/categoria 

Comp. Dirigidos à atividade: 111 – 95% C: 53 P: 12 D: 13 DS: 1 B: 2 M: 30 

Comp. Dirigidos aos colegas: 8 – 4% G: 3 GP: 5 CP: 0 

Comp. Dirigidos ao professor: 2 – 1% R:  1 G: 1  O: 0 

Comp. Dos alunos dispensados: 0 – 0% 
  

C: 0 DS:0 PD: 0 

Total de ocorrências: 121 em 100%  

 

2ª  Observação : 25/05/15 

Modelo de ensino aplicado: Modelo de Instrução Direta 

Tabela nº 5 - Ocorrências absolutas e relativas das dimensões da SOCI 

referente á 2ª aula observada de Basquetebol. 

Ocorrências absolutas e relativas/ Dimensão Ocorrências absolutas/categoria 

Comp. Dirigidos à atividade: 121 – 87% C: 68 P: 15 D: 17 DS: 0 B: 12 M: 9 

Comp. Dirigidos aos colegas: 10 – 7% G: 10 GP: 0 CP: 0 

Comp. Dirigidos ao professor: 8 – 6% R: 8 G: 0  O: 0 

Comp. Dos alunos dispensados: 0 – 0% 
  

C: 0 DS:0 PD: 0 

Total de ocorrências: 139 em 100%  
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3ª  Observação : 01/06/15 

Modelo de ensino aplicado: Modelo de Instrução Direta 

Tabela nº 6 - Ocorrências absolutas e relativas das dimensões da SOCI 

referente há 3ª aula observada de Basquetebol. 

Ocorrências absolutas e relativas/ Dimensão Ocorrências absolutas/categoria 

Comp. Dirigidos à atividade: 123 – 92% C: 58 P: 7 D: 19 DS: 0 B: 15 M: 24 

Comp. Dirigidos aos colegas: 5 -4% G: 2 GP: 2 CP: 1 

Comp. Dirigidos ao professor: 5 – 4% R: 5 G: 0  O: 0 

Comp. Dos alunos dispensados: 0 – 0% 
 

C: 0 DS:0 PD: 0 

Total de ocorrências: 135 em 100%  

 

Nas aulas observadas da aplicação do Modelo de Instrução Direta na 

modalidade de Basquetebol, os valores apresentados nas tabelas nº 4,5 e 6, os 

comportamentos dirigidos à atividade são os mais frequentes, onde a 

ocorrência relativa apresenta uma média de ocorrências de 90%. Nesta 

sequência, encontra-se um grande aumento de ocorrências na categoria 

Conversas Intempestivas (C) com 179 registos de indisciplina. A categoria 

Desrespeito pelo Material Escolar (D), registou o segundo maior registo de 

ocorrências com 49 registos.  

No que respeita às restantes dimensões, verifica-se nos comportamentos 

dirigidos ao professor, na categoria Recusa de obediência (R), grande 

frequência na segunda aula (8 ocorrências).  

Na dimensão dos comportamentos dirigidos aos colegas, ocorrem nas diversas 

categorias comportamentos inapropriados, mas destaca-se a terceira aula, na 

categoria Conduta Perigosa (CP), 1 comportamento inapropriado, onde um 

aluno passou uma “rasteira” a um colega. 

Na dimensão dos alunos dispensados, os alunos estipulados para a 

observação deste estudo, realizaram todas as aulas, de maneira que esta 

dimensão encontra-se com 0 ocorrências e respectiva percentagem de 0%. 
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4.3.6.3. Comparação de resultados entre o MID e o MH 

 

O número dos comportamentos inapropriados, expressam um total de 644, em 

6 aulas de 90’. Estes distribuem-se da seguinte forma:  

 

Tabela nº 7 - Frequências obtidas nas diferentes dimensões do SOCI, nos dois 

modelos de ensino.  

 

Após analisar a tabela nº7, verifica-se que em ambos os modelos de ensino 

aplicados, há um maior número de frequências obtidas nos comportamentos 

dirigidos à atividade, ao indicar 122 registos no MH e 455 registos no MID. 

Nos comportamentos dirigidos aos colegas o número de ocorrências é similar 

nos dois modelos de ensino, 21 no MH e 23 registos no MID. 

Nos comportamentos dirigidos ao Professor, aqui também verifica-se poucas 

diferenças numerais, onde o MH apresenta um número de 10 ocorrências 

enquanto o MID registou-se 15 registos de Indisciplina. 

No comportamento dos alunos dispensados, apresenta uma taxa de 0% devido 

ao facto de todos os alunos seleccionados para o presente estudo realizarem 

sempre a aula. 

 

Modelo Híbrido Modelo de Instrução Direta 

Dimensões 
do SOCI 

Total 
 

Total% 
 

Dimensões 
do SOCI 

 

Total 
 

Total% 
 

Global 
 

151 100% 
Global 

 
493 100% 

 
1. Atividade 

 
122 81% 

 
1. Atividade 

 
455 92% 

 
2. Colegas 

 
21 14% 

 
2. Colegas  

 
23 5% 

 
3. Professor 

 
10 5% 

 
3. Professor 

 
15 3% 

 
4. Alunos 

dispensados 
 

0 0% 

 
4. Alunos 

dispensados 
 

0 0% 
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4.3.7. Conclusão 

 

Este estudo propunha-se a identificar qual o modelo, entre o MID e o MH, que 

se verificava menos ocorrências de comportamentos inapropriados.  

Através dos dados recolhidos é possível afirmar que o MH apresenta uma 

menor taxa de ocorrências de comportamentos inapropriados aquando 

comparado com o Modelo de Instrução Direta.  

Deste modo o MH, surge como o modelo de ensino para aplicar em turmas que 

apresentam várias ocorrências de indisciplina nas aulas de educação física. 

Considero que este estudo foi uma mais valia, não só em termos de aplicação, 

uma vez que fez com que experimentasse modelos de ensino distintos como 

também, pelos resultados obtidos que me levam a encarar ambos os modelos 

de formas diferentes.  

Percebi que, nesta realidade, o MH foi vantajoso na medida em que me 

permitiu ter maior controlo da turma e um planeamento de aula mais 

simplificado, bem como reduziu a indisciplina por parte dos alunos. 

Nesta linha de pensamento, esta investigação-ação forneceu-me a 

possibilidade de melhorar a minha atuação e a disciplina da turma, uma vez 

que a literatura indica que os comportamentos inapropriados podem advir da 

qualidade da aula.  

No entanto, os modelos foram aplicados em disciplinas diferentes o que poderá 

sugerir um enviesamento dos resultados. Neste sentido, em futuros estudos, 

seria interessante investigar duas turmas do mesmo ano de escolaridade 

(mesma matéria) e do mesmo professor (o mesmo método de ensino) durante 

mais sessões de 90 minutos. 

Acredito que, em práticas futuras, o MH desempenhará um papel relevante na 

organização da minha ação enquanto professor. 
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5. Conclusão e Perspetivas Futuras 

 

Findo o ciclo de cinco anos de formação, reconheço a grande 

importância deste ano em todo este processo. Muitas aprendizagens, muitas 

experiências e momentos que jamais irei esquecer. O alcançar do sonho de ser 

professor foi uma mais valia para a minha realização profissional e pessoal. 

Todo o esforço, todo o trabalho e toda a dedicação originaram um sentimento 

de realização nunca antes sentido. 

Este ano de estágio foi sem dúvida um ano mágico e especial. Vivi-o na 

sua plenitude, conheci pessoas incríveis e cresci muito enquanto pessoa. 

Colmatei fraquezas, superei limites, acreditei sempre que podia fazer mais e 

melhor e, o mais importante, aprendi, aprendi muito. 

O EP superou todas as minhas expectativas iniciais, de uma forma muito 

positiva. Nos primeiros dias fui invadido por sentimentos como a ansiedade, 

insegurança, inquietude e curiosidade. Com o decorrer do EP, as dúvidas e 

inquietações, foram sendo ultrapassadas, fruto do aumento de experiência e 

muitas vezes, com a aprendizagem dos erros. A postura de professor também 

foi uma tarefa difícil, pois o papel de aluno ainda estava bem presente. O 

aumento de tarefas no decorrer do ano e a gestão das mesmas também foram 

obstáculos a ultrapassar. Foram obstáculos que consegui ultrapassar com 

sucesso e me permitiu experienciar as etapas iniciais que um professor tem de 

ultrapassar.  

O EP foi um momento de grande aprendizagem a todos os níveis, pois 

possibilitou o meu desenvolvimento a vários níveis, tanto pessoal, como 

teórico, técnico e social. Com o término do meu EP constato que um professor 

de EF, para além de ter de ser flexível, inovador, um bom gestor, e capaz de 

exercer multifunções, tem também de abranger um conhecimento teórico e 

prático. Para além dos conhecimentos advindos da teoria, a prática profissional 

que experienciei dotou-me de saberes das várias áreas de domínio do 

professor. O meu desempenho, a minha atuação, agora provida de novos 

instrumentos, é muito mais segura, muito mais eficaz.  
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 A capacidade de refletir, tão crucial para a competência do docente, foi 

testada e desenvolvida constantemente. É uma tarefa essencial do professor. 

Rever a ação, repensar sobre a aprendizagem dos alunos, com o intuito de 

melhorar e solucionar a diversas situações.  

 Envolver-se, integrar-se na comunidade educativa, também faz parte do 

saber ser professor. Ser entusiasta, inovador, motivar os seus alunos, apelar 

ao empenho, ser ele também interessado nos contextos educativos, fazem com 

que a sua atuação seja um sucesso. 

 Quero aqui salientar a importância de todo o NE durante este percurso. 

A dinâmica implementada por todos os intervenientes, o espírito de grupo, a 

partilha de opiniões a interação e a união presente em todos os momentos, 

foram importantes alavancas para alcançar a meta. 

 Embora tenha procurado transcrever todas as vivências deste ano de 

estágio algumas, pelo enorme significado e simbolismo que assumiram, 

tornam-se impossíveis de transcrever.  

Sinto-me confiante, seguro, preparado para iniciar esta profissão. Todas 

as experiências pelas quais passei este ano fazem-me querer ainda mais ser 

professor. Espero, ainda que o futuro seja tão incerto, ter a oportunidade de um 

dia voltar a viver esta realidade fantástica, a de profissional da docência. 
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