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Resumo 

 

O presente documento teve como propósito central refletir acerca das 

dificuldades, conquistas e vivências de um estudante estagiário no decorrer do 

Estágio Profissional. Neste sentido, são expostos todos os processos de 

desenvolvimento que me proporcionaram momentos de grande aprendizagem. 

Esta etapa assume-se como o culminar de toda a formação académica, 

apresentando-se como um período de articulação da teoria com as exigências 

encontradas na realidade escolar. O Estágio Profissional contou com a 

orientação de um professor da faculdade e a cooperação de uma professora 

pertencente ao quadro da escola, instituição onde tive a oportunidade de integrar 

o corpo docente. Este documento está estruturado em cinco capítulos: o 

primeiro, denominado “Enquadramento Pessoal”, faz referência ao percurso 

académico e desportivo que influenciou o caminho traçado, assim como ao 

entendimento acerca do estágio e as minhas expetativas iniciais. O segundo, 

intitulado “Enquadramento da Prática Profissional”, espelha as características do 

contexto institucional onde decorreu o ano de Estágio. O terceiro, designado 

“Realização da Prática Profissional”, incorpora os elementos relativos à 

organização e gestão do processo de ensino-aprendizagem e está dividido em 

três grandes áreas: 1- Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem, 2- 

Participação na Escola e Relação com a Comunidade e 3- Desenvolvimento 

Profissional. No quarto capítulo encontra-se um estudo de investigação, 

intitulado “Sucesso Escolar e a Prática Desportiva”. No quinto e último capítulo, 

denominado “Considerações Finais e Perspetivas Futuras”, é apresentada uma 

reflexão final de todo o processo, bem como as minhas expetativas para o futuro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

ENSINO-APRENDIZAGEM; CONTROLO DE TURMA; DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL E SOCIAL
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Abstrat 

 

The following document has the main purpose of reflecting on the difficulties, 

achievements and experiences of a student intern during the internship. In this 

sense, here I expose all development processes that have given me great 

learning experiences. This step is the culmination of all the academic training, 

presenting itself as a period of articulation between the theory and the 

requirements found in the school environment. The Internship had the guidance 

of a college professor and the cooperation of a teacher belonging to the school 

staff of the institution where I had the opportunity to join the faculty. This 

document is divided into five chapters: the first, called "Personal Framework", 

which refers to the academic and sports route that influenced the chosen path, 

as well as the understanding of the internship and my initial expectations. The 

second, entitled "Professional Practice Framework", reflects the characteristics 

and the institutional context in which the internship took place. The third, called 

"Realization of the Professional Practice", incorporates elements relating to the 

organization and management of the teaching-learning process and is divided 

into three major areas: 1. Organization and Management of the Learning 

Education Process, 2- Participation in the School and Relations with the 

Community, and 3. Professional Development. In the fourth chapter is a research 

study entitled "School Success and Sports Practice." In the fifth and final chapter, 

called "Final Remarks and Future Prospects", a final reflection of the whole 

process is presented, as well as my expectations for the future. 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERSHIP; PHYSICAL EDUCATION; 

TEACIHNG-LEARNING; CLASS CONTROL; PERSONAL AND SOCIAL 

DEVELOPMENT.
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Introdução 

 

O presente documento, Relatório de Estágio Profissional, surge no âmbito 

da unidade curricular Estágio Profissional (EP) e representa a última etapa do 

plano de estudos do 2º ciclo de estudos conducente à obtenção do grau de 

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

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Este relatório 

resulta de uma reflexão sobre as vivências em contexto de estágio, marcadas 

pelas dificuldades e conquistas. O Estágio Profissional entende-se como um 

processo de formação de um estudante com o conhecimento teórico necessário 

ao professor, onde terá uma interpretação atual da relação teoria prática 

adaptado ao contexto escolar (Matos, Z)1. Em concordância com o referido, P 

Batista, P Queirós (2015, p. 44)  mencionam que “Durante o Estágio Profissional, 

o estudante-estagiário tem a oportunidade de transformar os seus 

conhecimentos, no sentido de os adequar às exigências contextuais e concretas 

da prática.”. Desta forma durante o ano letivo tive a oportunidade de aplicar e 

aprofundar os meus conhecimentos, contextualizando-os à realidade da escola, 

da turma e da sociedade em que estava inserida. 

De acordo com as Normas Orientadoras da FADEUP, “O Estágio 

Profissional visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão.” (p.3) foi 

desta forma que, no decorrer do ano letivo, transportei os meus conhecimentos 

teóricos para a prática. O Estágio teve lugar na Escola sede do Agrupamento de 

Escolas Dr. Costa Matos, onde tive a oportunidade de partilhar esta experiência 

com o núcleo de estágio, constituído por três elementos.  

O EP apresenta-se como uma etapa final da formação inicial, já que de 

acordo com Pacheco (1995) torna-se imperioso olhar para esta formação de uma 

forma contínua, adequada a um determinado perfil profissional, capaz de criar o 

                                                             
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP 2014-2015. Porto: Faculdade 
de Desporto da Universidade do Porto, em vigor no ano letivo 2015/16, Matos, Z. 
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elo de ligação entre a entre a formação inicial e a formação contínua, 

fundamental na formação dos profissionais ligados à docência.  

O documento está organizado em cinco capítulos que relatam todos os 

procedimentos e experiências vivenciadas durante o Estágio Profissional.  

No primeiro capítulo estão descritas as minhas principais características, 

assim como o meu percurso académico e desportivo. São dimensões que, de 

certa forma, me influenciaram a optar por este caminho e que certamente me 

vão continuar a influenciar no futuro. Para além disso, estão também descritas 

as minhas espectativas no início do estágio. 

O segundo capítulo diz respeito à caracterização do contexto legal e 

institucional da EP, bem como o contexto escolar em que estive inserido. 

Adicionalmente, faço referência aos pilares deste meu processo, que me 

auxiliaram no trabalho desenvolvido. 

O terceiro encontra-se dividido nas três Áreas de Desempenho: a área 1 

(Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem) onde discorro sobre a 

conceção, o planeamento e a realização da prática profissional, a área 2 

(Participação na Escola e Relação com a Comunidade) visto que esta formação 

inicial não se cingiu à lecionação das aulas e, por fim, a área 3 (Desenvolvimento 

profissional) onde descrevo alguns dos pontos mais importantes no meu 

desenvolvimento enquanto estagiário e pessoa.   

No que concerne ao quarto capítulo, este diz respeito a uma investigação 

realizada na escola sobre um tema que entendemos poder, eventualmente, 

contribuir para valorizar a Educação Física e o Desporto, legitimando a sua 

prática.  

Quanto ao último capitulo, diz respeito a uma reflexão final acerca de todo 

o processo do EP. Para além disso, discorro sobre as minhas perspetivas 

futuras.  

Em suma, este documento procura relatar, de forma refletida, uma das 

etapas mais importantes da minha formação enquanto estudante, dando ênfase 

a todas as vivências e aprendizagens adquiridas.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1| ENQUADRAMENTO PESSOAL



 
 



7 
 

 

Enquadramento Pessoal  

 

1.1| Identificação pessoal 

 

Desde tenra idade que tive uma vida desportiva muito ativa. Enquanto 

criança, o meu gosto pelo desporto, em geral, sempre foi muito visível, no 

entanto, era nos desportos de luta que me revia mais. Consequentemente aos 

11 anos de idade, pedi aos meus pais para praticar Taekwondo, no entanto, o 

facto de ter sido sujeito a uma intervenção cirúrgica, devido a um problema renal, 

gerou-lhes alguma preocupação e receio devido ao contacto existente nesta 

modalidade. Foi então que falaram com o pediatra, tendo este dado luz verde 

para a prática de qualquer modalidade desportiva. E aqui que começa a minha 

jornada de 8 anos nesta modalidade. Fazendo uma retrospetiva dos anos todos 

como praticante, esta modalidade moldou uma grande parte da minha 

personalidade, a noção de disciplina, compromisso e respeito foram 

fundamentais para o meu desenvolvimento enquanto adolescente. Os 

ensinamentos que o Mestre me ia transmitindo, ajudaram sempre a ultrapassar 

os obstáculos com que me deparava, dentro e fora do Tatami. 

O gosto pela atividade física foi sempre maior do que qualquer outra coisa, 

nunca tendo sido do tipo de criança que conseguia ficar horas a fio ligado a uma 

consola, sem qualquer tipo de movimento, como os miúdos dos dias de hoje.  

Por volta dos 12 anos de idade surge o que considero a minha grande 

paixão desportiva, quando participei numa atividade organizada pela escola, que 

consistia num fim de semana em Manteigas, Serra da Estrela. Esta atividade 

teve como grande objetivo a prática de Desportos de Inverno, tais como o Ski 

Alpino e o Snowboard. É então despoletado o meu grande gosto pela prática do 

Ski Alpino. Desde então, nunca deixei de praticar este desporto, tendo sempre 

algumas dificuldades para o fazer, visto que o nosso país não é o mais 

apropriado para a sua prática. Entretanto, não deixei que tal fosse um 

impedimento e, juntamente com os meus pais, fiz sempre o esforço para, pelo 

menos uma vez por ano, passar uma semana totalmente dedicada à prática do 

Ski, passando sempre por Países como a Espanha e Andorra.  
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Todas estas vivências desportivas tiveram uma grande influência para a 

ingressão no curso de Desporto do ensino secundário, no Colégio Internato dos 

Carvalhos. Este curso proporcionou-me experiências inesquecíveis e deu-me 

ferramentas essenciais para o meu futuro. Para além disso a influência dos 

Professores do curso foram a grande razão pela qual escolhi o meu caminho, 

com a plena certeza de que este haveria de ser cheio de adversidades e 

incertezas. No entanto, sempre foi mais importante seguir algo que me fizesse 

realmente feliz, e a que eu me conseguisse entregar por completo. Desta forma, 

dei início a uma nota etapa, o ingresso no ensino superior no Instituto 

Universitário da Maia, no curso de Educação Física e Desporto.  

Foram três anos de algumas dificuldades e também alguma frustração por 

não estar a passar por experiências tão práticas como eu gostaria. Apesar disso, 

tive sempre momentos gratificantes e de grande aprendizagem. No segundo ano 

da licenciatura (2011) decidi ingressar numa nova aventura, ser treinador de 

futebol. Era algo que já queria há algum tempo, e neste ano foi a minha 

oportunidade de crescer no mundo imenso do futebol como treinador das 

camadas de formação do Leixões S.C. para mim era um objetivo conquistado e 

um sonho a ser trabalhado. Foram 4 anos a representar este clube onde passei 

por todos os escalões de formação, sempre com vontade de aprender mais, 

acompanhado sempre pelos melhores profissionais. Foram anos muito 

enriquecedores, a possibilidade de ensinar desde as crianças que estão a dar 

os primeiros toques na bola àqueles que já tinham algumas noções sobre a 

modalidade. Até hoje não deixei mais esta atividade, apesar de todas as 

dificuldades inerentes, a minha vontade de querer seguir em frente e o meu 

sonho de um dia poder treinar uma equipa da primeira liga portuguesa, nunca 

me deixaram desistir.  

Todas as experiências vividas até aqui levaram-me a decidir um novo 

rumo para o meu futuro. Queria seguir um Mestrado que realmente me fizesse 

crescer como pessoa e, principalmente como Professor de Educação Física. 

Afinal sempre imaginei que o meu futuro passasse por ser professor nesta área 

e, tudo o que tive a oportunidade de vivenciar até este momento só me tinha 

dado mais certezas. Queria ter a oportunidade de preparar as crianças para o 

futuro, de os poder deixar apaixonados pelo desporto, tal como tinham feito 

comigo enquanto aluno. Então o caminho certo era ingressar no 2º ciclo do 
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ensino superior no Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

O primeiro ano deste mestrado foi realmente uma grande experiência, 

estava a viver uma nova realidade. A intensidade com que vivi este primeiro ano 

permitiu que aprendesse muito e desenvolvesse capacidades que me iriam 

ajudar no meu futuro. Sempre com obstáculos a serem ultrapassados e muito 

trabalho pela frente, o mestrado acrescentou muito à minha personalidade e fez 

florescer a minha identidade enquanto professor.  

 

 

1.2| Expetativas Iniciais  

 

A minha expetativa inicial para o estágio centrou-se, principalmente, na 

vontade de passar aos alunos a imagem de um professor de referência, através 

da aplicação dos conhecimentos adquiridos no primeiro ano do mestrado. 

Esperava também poder evoluir, com as adversidades que foram aparecendo no 

decorrer do estágio profissional.   

Ao longo do ano, a minha principal preocupação passou por criar 

situações de aprendizagem ricas, a nível motor, cognitivo e sócio afetivo, 

proporcionando uma evolução constante aos alunos. A evolução dos alunos 

tornou-se tão relevante como a minha própria evolução, uma vez que foi através 

deste progresso que fui percebendo se o meu trabalho tinha sido eficaz, e se 

realmente conseguia transmitir tudo o que pretendia.  

O desejo de deixar uma “marca” aos alunos, que fosse de encontro às 

minhas ideologias e valores inerentes ao desporto, essências para a vida em 

sociedade, e a adoção de estilos de vida saudáveis no futuro, tornou-se uma das 

minhas grandes preocupações. 

No que diz respeito à escola onde decorreu o estágio, Escola Básica Dr. 

Costa Matos, esta foi a minha segunda opção na candidatura às escolas. Num 

primeiro impacto, uma das caraterísticas que mais me agradou foi o facto de, 

desde o primeiro dia o sentimento ser de entreajuda, cooperação e respeito, 

visíveis entre toda a comunidade educativa.  

Quanto ao Grupo Disciplinar de Educação Física (GDEF), como nunca 

tinha pertencido a qualquer outro, não sabia o que esperar e por isso encontrava-
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me um pouco receoso. No entanto, depois de algumas reuniões e convívios na 

escola, percebi que os elementos do grupo, para além de se ajudarem 

mutuamente no dia-a-dia, eram mais do que um grupo de trabalho, conseguiam 

criar laços de amizade e conviver dentro e fora da escola. Para nós estagiários, 

o GDEF foi uma grande ajuda para nos conseguirmos integrar da melhor forma 

na escola e começar o ano com vontade para trabalhar. 

Relativamente ao núcleo de estágio (NE), tivemos uma boa oportunidade 

de fazer o melhor que conseguimos, visto que já nos conhecermos desde o 1º 

ano e a nossa relação ser de amizade e entreajuda. Desta forma, tudo se 

decorreu da melhor maneira, e levou a que o trabalho de grupo fosse uma mais-

valia para cada um de nós.  

No que concerne à professora cooperante (PC), Mestre Fernanda Borges, 

fiquei muito satisfeito com o apoio dado ao longo do estágio, no sentido em que 

me ajudou a ultrapassar as dificuldades com que me fui deparando, e com o 

seguimento que foi dado ao trabalho do núcleo. A meu ver, a Professora tinha 

uma visão do estágio e do próprio ensino que ia muito de encontro às minhas 

ideologias. Conseguia deixar-me à-vontade para errar, criticando de forma 

construtiva os meus erros para que os possa colmatar, transmitindo assim uma 

necessidade de autonomia e responsabilidade imprescindíveis para o futuro.  

No que diz respeito ao professor orientador (PO), Professor Doutor Rui 

Veloso, tinha sido meu professor na Unidade Curricular de Didática das Lutas, 

no primeiro ano do mestrado e com o qual tive sempre uma boa relação. Nesta 

etapa tive a oportunidade de retirar muitas dúvidas com o Professor, visto que, 

também lecionava EF na escola onde realizei o estágio, o que se tornou uma 

mais-valia, tanto para mim como para os meus colegas do núcleo.  

  

 

1.3| Entendimento do Estágio  

 

O estágio profissional (EP) é a fase mais importante da formação do 

Professor, fase em que toda a teoria, até aqui adquirida, vai ser posta em prática. 

Nesta fase tudo vai ser uma aprendizagem, desde a relação com a comunidade 

escolar, até às reuniões do grupo de Educação Física, assim como a 

possibilidade de errar, servindo-nos de aprendizagem para situações futuras. 
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Como refere Rolim (Rolim et al., 2013, p. 58) “O Estágio Profissional (EP) deve 

ser por todos entendido como um processo consciente e inequívoco, prolongado 

e profundo, diariamente construído, desconstruído e reconstruído novamente, 

com muitos avanços e alguns recuos.”  

Esta é a fase em que os estagiários se aproximam do que será a sua 

futura profissão, de alguma forma longínqua. É no EP que vivenciamos, pela 

primeira vez, o compromisso de assumir uma turma e o desenvolvimento dos 

seus alunos, é aqui que nos apercebemos da forma correta de agir perante 

determinadas dificuldades, e aprendemos quais as melhores estratégias para 

tirar o melhor proveito das aulas e que aprendemos que tipo de professores 

queremos ser, um professor competente que ajuda dignificar a profissão e a EF. 

 

“É portanto, o Estágio, uma importante parte integradora do 

currículo, a parte em que o licenciado vai assumir pela primeira vez a sua 

identidade profissional e sentir na pele o compromisso com o aluno, com 

a sua família, com a sua comunidade, com instituição escolar, que 

representa sua inclusão civilizatória, com a produção conjunta de 

significados em sala de aula, com a democracia, com o sentido de 

profissionalismo que implique competência - fazer bem o que lhe 

compete.” 

 (Andrade, 2005, p. 2)  
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Enquadramento da Prática Profissional 

 

2.1|Contexto Legal e Institucional 

 

O EP traduz-se na Prática do Ensino Supervisionada, que se rege pelas 

normas2 da instituição universitária e pela legislação específica da habilitação 

profissional para a docência. O EP está inserido no segundo ano do 2º ciclo de 

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

FADEUP e é regulamentado3 pelos Decreto-lei nº 74/2006de 24 de março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro.  

Esta experiência visa integrar o estudante no exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada. Através da prática do ensino supervisionada, 

são desenvolvidas competências que permitem ao estagiário ser um bom 

profissional na área em questão. Estas competências profissionais, associadas 

a um ensino da Educação Física e Desporto de qualidade, estão descritas no 

Decreto-lei nº240/2001 de 17 de agosto e organizam-se nas seguintes áreas de 

desempenho:  

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

II. Participação na Escola e Relação com a comunidade; 

III. Desenvolvimento Profissional. 

 

2.2| Contexto Funcional  

 

2.2.1| A Escola   

 

Situada na freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso, pertencentes ao 

concelho de Vila Nova de Gaia, a escola onde se deu a minha primeira 

experiência como Professor de EF, foi a sede do Agrupamento de Escolas Dr. 

                                                             
2 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, em vigor no ano letivo 2014/15, 
Matos, Z. 
3 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 
Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, em vigor no ano 
letivo 2014/15, Matos, Z. 
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Costa Matos, composto por mais cinco escolas do 1º ciclo do ensino básico e 

pré-escolar presente em algumas escolas. 

Funciona em regime diurno, em que estão presentes alunos a frequentar 

o ensino básico (2º e 3º ciclo), alunos inscritos em cursos vocacionais (conclusão 

do 3º ciclo e secundário) e ainda, alguns alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE).  

Nesta escola a diversidade de culturas é uma realidade muito presente. A 

existência de alunos oriundos de outros países é bem visível, o que leva à 

comunidade educativa a assumir uma responsabilidade acrescida no 

desenvolvimento destes alunos, para que possam ser integrados na escola e na 

sociedade.  

Sendo considerada uma referência na área, esta escola acolhe uma 

grande população de alunos com necessidades educativas especiais (NEE). 

Estando equipada com 4 salas, apenas para o acompanhamento destes alunos, 

a escola e toda a sua comunidade acolhe e integra, de forma exemplar, esses 

alunos.   

Quanto às instalações da escola, pode dizer-se que tem condições 

razoáveis, onde é possível proporcionar aos alunos o devido desenvolvimento 

das suas capacidades e competências. Apesar de apresentar claras evidências 

de que necessita de remodelações, a escola possui algumas salas com quadros 

interativos e computadores, destinados aos alunos, podendo-se perceber que foi 

dada a especial importância ao desenvolvimento tecnológico. É de salientar a 

existência de um projeto de remodelação, a ser implementado brevemente, que 

certamente tornará as condições ainda melhores.  

A grande lacuna desta escola tem a ver com a cantina. Este espaço tem 

uma capacidade muito reduzida tendo em conta o número de alunos existentes. 

Este panorama levou à elaboração de um plano de articulação dos horários dos 

alunos, de forma a que estes pudessem almoçar sem chegar atrasados às aulas,  

No que diz respeito às condições para o ensino da Educação Física, a 

escola dispõe de um pavilhão com as condições necessárias, e de um conjunto 

de material muito completo para todas as modalidades. Existe praticamente uma 

bola por aluno nos desportos coletivos (Voleibol, Futebol e basquetebol), muitos 
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cones e sinalizadores, barreiras, colchões, e ainda alguns kits de modalidades 

alternativas (Boccia, Kin-Ball, Tag-Rugby, Speedminton, entre outros). Situação 

que facilitou o nosso trabalho de Planeamento e concretização das aulas, já que 

podemos realizar qualquer exercício para ajudar os alunos a alcançar as metas 

propostas.  

Durante as aulas de EF o pavilhão é dividido em três espaços iguais. Para 

além deste pavilhão, a escola possui ainda, um campo sintético exterior, com o 

tamanho de um campo de Futebol de 7. Neste campo estão também presentes 

as marcações de dois campos de Andebol e respetivas balizas, com a 

possibilidade de serem utilizados para a prática de futebol de 5   

É de salientar, que o campo exterior mencionado está fechado nos 

intervalos, ou seja, os alunos não podem usufruir dele fora das aulas de EF. Para 

os momentos de recreação (e.g. intervalos), está disponível um campo de 

cimento para futebol de 5, com tabelas de basquetebol e uma caixa de areia, 

onde os alunos podem praticar algum exercício físico.  

 

 

2.2.2| Pilares do Processo: Grupo Disciplinar de Educação Física e Núcleo de 

Estágio 

 

 Ao longo do EP tive o suporte de 4 grandes pilares, o GDEF o NE, a PC 

e o PO que me ajudaram a colmatar as dificuldades que fui encontrando e foram 

importantes para o meu desenvolvimento enquanto professor.  

 No que diz respeito ao GDEF da escola, desde o início que senti um grupo 

muito coeso, onde todos estão dispostos a ajudar. O grupo é constituído por 

Professores do 2º e 3ºciclos do ensino básico, uns com mais experiência que 

outros, mas sempre prontos a partilhar ideias e vivências, de tal forma que, o 

sentimento de amizade estava muito presente.  

Foi muito enriquecedor poder trabalhar com todos Professores deste 

grupo, sempre prontos a prestar o auxílio a qualquer um dos estagiários, com 

ideias de um ensino mais real, o me ajudou em muito na minha evolução como 

Professor de EF. É certo que nós, estagiários, trazemos uma boa bagagem 
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teórica dos anos anteriores, onde fomos levados a pensar fora da “caixa”, e a 

levarmos as nossas ideias para além do óbvio. No entanto, foi no estágio que 

consegui aproximar a teoria da prática, sempre com a ajuda dos professores do 

GDEF. Tive a oportunidade de observar algumas das aulas de outros 

professores de EF, onde me pude identificar com algumas das abordagens e 

estratégias utilizadas, e retirar as aprendizagens que me poderiam ajudar no 

futuro.  

Ao pensar em toda a evolução que tive, não me posso esquecer daqueles 

que me forneceram todas as ferramentas necessárias para que tal acontecesse. 

É então imprescindível realçar a importância que a Professora Cooperante 

Fernanda Borges e o Professor Orientador Rui Veloso tiveram em todo este 

processo. 

Quanto à PC, teve um papel fundamental em todo o estágio profissional 

transmitindo os conhecimentos, para que o meu papel como Professor fosse 

sempre mais completo. Acompanhou sempre de perto o processo de 

planeamento e realização, propondo as mudanças necessárias, e formulando 

opiniões tendo em conta a sua experiência. No entanto, a autonomia e o espaço 

de manobra proporcionado foi uma grande ajuda, na medida em que permitiu 

que errasse, permitindo que aprendesse com os meus erros, formulando críticas 

construtivas nos momentos apropriados (reuniões). Desta forma, tive sempre 

consciência dos meus erros e pude assim, adotar novas estratégias de forma a 

colmatar as minhas dificuldades.  

No que diz respeito ao Professor Rui Veloso, enquanto PO, teve também 

uma grande influência ao longo do ano de estágio, que contribuiu para minha 

evolução. O facto de ser Professor na escola onde realizei o estágio tornou-se 

uma grande ajuda, acompanhamento constante, e a contínua disponibilidade, 

foram fatores fundamentais. O facto de conseguir, diariamente, conversar e 

retirar dúvidas, pedir opiniões e receber as críticas, fez com que as reuniões 

formais, de que todos os meus colegas falavam, para mim, fossem todos os dias. 

No entanto, os momentos formais (reuniões; momentos de avaliação) nunca 

foram desvalorizados.  
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Em todo este longo processo, o trabalho em equipa e a entreajuda foram 

aspetos cruciais. É neste aspeto que, um núcleo de estágio coeso e com uma 

boa relação revela ser uma peça fundamental. No que diz respeito ao trabalho 

continuo que realizei com os meus colegas do NE, a sensação de estar integrado 

numa equipa esteve sempre presente. Desta forma, conseguimos sempre dar 

uma boa resposta ao trabalho que tivemos pela frente. 

 

2.2.3| A turma  

 

No início do ano foi-me atribuída a turma do 7ºB, constituída por 27 alunos, 

com apenas 5 do sexo feminino e os restantes 22 do sexo masculino. Visto que 

esta turma tinha um número de alunos muito elevado, o primeiro pensamento foi 

de que teria de adotar algumas estratégias para conseguir levar a bom porto o 

processo ensino-aprendizagem. 

Com o 1º período já em andamento, foi elaborada uma caracterização da 

turma através das fichas de conhecimento preenchidas pelos alunos no início do 

ano. Com esta caracterização, consegui perceber que alguns alunos desta turma 

tinham problemas ao nível do seio familiar. Os casos mais salientes dizem 

respeito a dois alunos, em que um deles é órfão de mãe e um outro aluno que 

tem 5 irmãos sendo que um deles é portador de uma deficiência intelectual. 

Estes fatores, e muitos outros, foram tidos em conta durante o ano letivo visto 

que poderiam justificar alguns comportamentos. É de salientar que, os alunos 

apresentavam níveis de maturação muito distintos, de tal forma que alguns dos 

alunos careciam de uma abordagem mais cuidada. Este tipo de situações foram  

colmatadas desde início, criando um clima de entreajuda onde os alunos 

percebessem que se se ajudassem mutuamente os resultados seriam melhores 

para todos. Para o efeito, aos que aparentemente eram desenvolvidos, ao nível 

psicológico e emocional, foi-lhes atribuída uma responsabilidade acrescida.    

No que diz respeito às vivências desportivas, a grande maioria dos alunos 

praticava ou já havia praticado algum desporto. Desta forma, a disponibilidade 

na participação nas aulas de EF revelou-se muito positiva. É de salientar que 

muitos dos alunos, para além de serem federados noutros desportos, no final 
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das aulas participavam em alguma das modalidades pertencentes ao desporto 

escolar.  

Ao longo do ano letivo, procurei proporcionar aos alunos um ensino de 

qualidade que os levasse a vivenciar experiências positivas e agradáveis. Da 

mesma forma que procurei desenvolver as capacidades físicas e motoras, 

psicológicas, sociais e emocionais.  
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Realização da Prática Profissional  

 

3.1| Área 1 – Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem  

 

“Métodos e meios de planificação são um elemento do 

instrumentário metodológico geral do professor. O objetivo da planificação 

de processos de ensino aprendizagem não reside exclusivamente no 

desenvolvimento de meios para a racionalização do processo de ensino, 

mas também, em medida crescente, na descoberta de determinados 

contextos reguláveis deste processo.” 

(Bento, 2003, p. 8). 

 

 

3.1.1| Conceção e Planeamento do Ensino 

 

3.1.2| Conceção  

 

Antes de conhecer o contexto em que iria trabalhar e perspetivar a forma 

de atuar, foi necessário refletir, de uma forma profunda, acerca da minha 

conceção face à EF. 

A conceção diz respeito à ideologia de cada um acerca de um assunto, 

neste caso, a conceção sobre EF é o ponto de partida, a partir da qual se constrói 

todo o processo de planeamento, sem se desligar dos conteúdos programáticos 

definidos pelo Ministério da Educação e pela escola em questão. 

 

“Todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de 

partida na conceção e conteúdos dos programas ou normas 

programáticas de ensino, nomeadamente a conceção de formação geral, 

de desenvolvimento multilateral da personalidade e do grau de 

cientificidade e relevância prático-social do ensino”  

(Bento, 2003, p. 7). 
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No entanto, a conceção não é algo inalterável ou rígido. Para além de ser 

mais consciente aquando da intervenção prática (ensino), a conceção sofre 

varias alterações com o aumento das vivências e experiência do professor.  

 

 

Qual o papel do professor de EF na escola?  

 

No início desta jornada, a minha ideologia sobre o papel do professor de 

EF centrava-se no ensino das habilidades motoras e na melhoria da condição 

física dos alunos. Porém, com o início da prática esta conceção foi-se alterando. 

Senti que a minha função teria de ir para além do desenvolvimento motor e dar 

mais ênfase ao desenvolvimento pessoal e social, no sentido de melhorar as 

atitudes de alguns alunos, assim como a autonomia e interação entre eles.  

O objetivo principal passaria então por conseguir influenciar positivamente 

os alunos através do desporto, proporcionando um desenvolvimento da sua 

identidade, sem me desligar da importância do desenvolvimento da 

corporalidade, visto que a EF é a única disciplina que se debruça sobre este 

aspeto, tal como refere Bento (1999, cit. por Paula Batista, Paula Queirós, 2015, 

p. 35), “A Educação Física tem que ser encarada como uma disciplina relevante 

do currículo escolar, que vai muito para além do físico, na qual o movimento e o 

desporto, enquanto matéria de ensino, estão inerentes, devendo ser entendida 

como uma disciplina curricular que toma o desporto como uma forma específica 

de lidar com a “corporalidade”, enquanto sistema de comportamentos culturais, 

marcando por normas, regras e conceções socioculturais.” 

Todo este caminho percorrido teve sempre em consideração o Projeto 

Curricular de Escola (PCE) fornecido pela PC, juntamente com o Regulamento 

Interno, Projeto Educativo de Escola, e o Estatuto do Aluno. A análise cuidada 

destes documentos enriqueceu os conhecimentos específicos do terreno, a 

serem aplicados durante o ano letivo. Foi também dedicada especial atenção ao 

programa de Educação Física (PEF), sendo também este alvo de análise, para 

que pudesse enquadrar da melhor forma os conteúdos programáticos às 

características da escola e às necessidades reais da turma. 
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3.1.3| Planeamento 

 

 Como refere Bento (2003) o planeamento encontra-se dividido em três 

níveis distintos: plano anual (nível 1), unidade didática (nível 2) e o plano de aula 

(nível 3).  

 

“A lógica da realização progressiva do ensino, da sua perspetiva 

sistemática e de continuidade, do seu carácter processual e do seu 

decurso temporal, aponta a necessidade de diferentes momentos e níveis 

das tarefas de planeamento e preparação de ensino pelo professor: plano 

anual, plano periódico, plano de ciclo ou unidade temática, ou unidade de 

matéria, ou unidade didática, e o plano ou projeto de aula. Os diversos 

planos são, assim elaborados, inter-relacionados e entendidos como 

estações ou etapas intermédias e necessárias na via do aumento da 

qualidade de conceção e de melhoria da realização do ensino”  

(Bento, 2003, p. 59) 

 

 

Todo este processo de planeamento carece de um conhecimento 

profundo das matérias abordadas durante o ano, bem como os objetivos deverão 

estar ajustados à realidade e ser coerentes, de forma a permitir que os alunos 

os possam alcançar.  

Para que tal fosse possível utilizei o Modelo de Estrutura do 

Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990). Este modelo auxilia na 

estruturação de todo o processo de ensino (objetivos, avaliação, progressões de 

aprendizagem), tendo em consideração os recursos disponíveis e as 

necessidades dos alunos, fornecendo ao professor um conhecimento 

declarativo, específico de cada modalidade, suportado nas quatro categorias 

transdisciplinares. 
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O MEC está dividido em três grandes fases, que vão orientar todo o 

processo de ensino: análise (módulos 1,2 e 3); a decisão (módulos 4,5,6 e 7); e 

a aplicação (módulo 8). No que diz respeito aos módulos, cada um tem um 

objetivo específico:  

1) Análise da Modalidade;  

2) Análise do Envolvimento; 

3) Análise dos Alunos; 

4) Extensão e Sequência dos Conteúdos; 

5) Definição dos Objetivos; 

6) Configuração da Avaliação; 

7) Progressões de Ensino e Aprendizagem; 

8) Aplicação do Plano de Aula. 

 

Considerando que este é um instrumento fundamental para a organização e 

operacionalização de todo o processo de ensino, no módulo 4 (Extensão e 

Sequência dos Conteúdos) onde é desenvolvida a organização temporal dos 

conteúdos que permitem ao professor reger a sua atividade. Consequentemente, 

foi neste módulo que me foquei mais, no desenrolar do ano letivo, tendo em 

conta que faz parte de uma estrutura de planeamento, da qual não se pode 

desligar dos outros módulos, sendo este dependente dos restantes.  

 

 

Plano Anual – Nível I 

 

 O plano anual (PA) segue os conteúdos programáticos do PEF e PCE 

assim como todos os fatores intervenientes no processo, criando linhas 

orientadoras para um ano letivo com metas definidas, para que este seja 

organizado e favoreça a atuação e aprendizagem dos alunos. Sendo este o 

primeiro nível de planeamento, tende a ser global pois tal como refere Bento 

(2003, p. 59) “É um plano de perspetiva global que procura situar e concretizar 

o programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas”, focando-se na 

disposição e extensão das unidades didáticas (UD) a lecionar. 
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“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 letivo.” 

 (Bento, 2003, p. 67). 

  

No início do EP, aquando da realização do PA, nós (NE), juntamente com 

a PC tivemos vários fatores em consideração, onde se destacam o tempo 

disponível para as aulas de EF (150min semanais) e aos espaços disponíveis 

para a prática.  

A escola tem como estratégia de planeamento eleger uma modalidade 

para cada ano de escolaridade, onde o tempo que lhe é dedicado é superior, 

relativamente às restantes, sendo os conteúdos programáticos mais extensos.  

Assim sendo, no presente ano letivo a escola apresentou uma novidade 

no currículo da disciplina, dando espaço à realização de aulas de natação para 

todos os alunos do 7º ano, passando esta a ser a modalidade forte. Este fator foi 

decisivo na construção do PA, de forma a obter articulação e organização dos 

conteúdos programáticos inteligente, sem descorar das restantes modalidades. 

Apesar de todas as precauções tomadas aquando a elaboração deste 

documento, o planeamento foi alvo de algumas alterações, no decorrer do ano 

letivo devido a visitas de estudo, atividades escolares, greves, entre outros 

acontecimentos inesperados.  

 

Unidade Didática – Nível II 

 

 A construção da UD diz respeito ao 2º nível planeamento mais 

pormenorizado das matérias a lecionar. Estas são dispostas de forma a seguirem 

uma sequência lógica e a permitir que a aprendizagem dos alunos seja 

progressiva, em cada modalidade abordada, para assim criar objetivos reais e 
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um ensino coerente e eficaz. Indo de encontro a esta ideia, Bento (2003, p. 60) 

afirma:  

  

“O conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade são determinados 

pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas linhas metodológicas 

do programa e do plano anual. O planeamento a este nível procura garantir, 

sobretudo, a sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e organizar 

as atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da 

ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas em contributo visível e 

sensível para o desenvolvimento dos alunos.”  

 

  

A elaboração das unidades didáticas foi um dos obstáculos por mim 

encontrados no início do EP, na medida em que a PC me desafiou a contemplar 

as situações de aprendizagens delineadas no módulo 7 do MEC, em cada um 

dos objetivos definidos nos diferentes domínios (motor, cognitivo e 

socioafectivo). 

Para além de planear a longo prazo, através da UD, a seleção dos 

exercícios para cada objetivo de aula era uma dificuldade, visto que esta seleção 

era realizada para toda a longevidade da UD. Era para mim difícil planear com 

exatidão, no início da UD, os exercícios que iria utilizar em cada aula. No entanto 

com o auxílio da PC consegui ultrapassar esta lacuna e perceber que desta 

forma, a elaboração do nível 3 do planeamento, tornar-se-ia mais simples. Com 

a UD organizada desta forma, a organização do processo ensino-aprendizagem, 

tornou-se mais claro dando um seguimento eficaz ao plano de aula.  

 

 “O planeamento dos conteúdos e mesmo dos exercícios a longo prazo 

revelou-se uma dificuldade que teria de superar, o que com a ajuda da 

Professora Cooperante e as discussões entre o núcleo foi ultrapassado (…)” 

(Reflexão do 1º período, dezembro de 2015)   
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Plano de Aula – Nível III 

 

O plano de aula diz respeito ao terceiro nível de planeamento. Este define 

objetivos mais pormenorizados referentes à aula, seguindo a linha orientadora 

do planeamento desenvolvido anteriormente. Segundo Bento (2003) “A 

preparação da aula apoia-se no planeamento de longo prazo. Tendo em atenção 

a matéria, os pressupostos dos alunos e as condições de ensino, bem como os 

dados fornecidos pela análise das etapas anteriores, na preparação da aula tem 

lugar uma precisão dos seus objetivos (já estabelecidos no plano da unidade); é 

planificado o seu decurso metodológico e temporal.”   

Esta ferramenta pressupõe uma reflexão constante sobre o modus 

operandi4, antes, durante e após a sua realização, com vista num melhor e mais 

eficaz processo de ensino-aprendizagem.  

De acordo com o que refere Januário (1996, p. 68): “As decisões pré-

interativas designam-se também por decisões de planeamento, se bem que não 

se circunscrevam apenas as decisões prévias à aula, dado que as posteriores, 

embora de natureza diferente, devem também ser consideradas como 

planeamento – permitem o balanço da aula e do seu plano e, por outro lado, 

representam um primeiro momento de planeamento, proporcionando uma ponte 

com às decisões prévias para a aula ou aulas seguintes.”. 

 

Após uma reunião com a PC e PO, ficou definida a estrutura base do plano 

de aula a ser utilizado pelo NE, como demonstra a figura 1 

 

 

                                                             
4 Modo de Operação  

Figura 1: Modelo de cabeçalho do plano de aula 

 

Figura 2: Foto de grupo (chegada ao recinto)Figura 2: Modelo de cabeçalho do plano de aula 

 

Figura 2: Foto de grupo (chegada ao recinto) 

 

Figura 3: 2º lugar na Taça CNIDFigura 2: Foto de grupo (chegada ao recinto)Figura 3: Modelo de 

cabeçalho do plano de aula 
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 Inicialmente, a construção do plano de aula revelou-se uma tarefa algo 

complexa e morosa, na medida em que pretendia que toda a aula fosse pensada 

ao pormenor, de forma rentabilizar o tempo disponível para a prática, 

aumentando o tempo de exercitação dos alunos, com a preocupação de criar 

dinâmicas de aula para que se sentissem motivados para a prática.  

Em todos os planos de aula realizados, estavam presentes as quatro 

categorias transdisciplinares (habilidades motoras, cultura desportiva, condição 

física, conceitos psicossociais). Este documento já que, elaborado 

semanalmente, é fundamental para a atuação do professor. Este é um guião, 

onde arquiteta toda a sua aula. No entanto, não deve ser inflexível, ou seja, se 

por algum motivo, no decorrer da sessão, a aprendizagem dos alunos é posta 

em causa devido a fatores que não foram considerados a quando a construção 

do plano de aula, este tem que sofrer as devidas alterações de forma a potenciar 

a aprendizagem dos alunos. 

 

“Provavelmente, nenhuma ideia em educação é tão amplamente 

aceite como a do planeamento específico tornar ensino-aprendizagem 

mais válido e produtivo.”  

Zahorik (1970, cit. por Januário, 1996, p. 70).  

 

 

3.1.4| Realização  

 

A primeira aula foi, indiscutivelmente, a mais esperada de todas. Durante 

alguns dias, o meu pensamento orbitava em redor deste primeiro contacto com 

a minha primeira turma, na minha primeira experiência como Professor de EF. 

Era, no verdadeiro sentido da palavra, a primeira vez para tudo.  

A expectativa do primeiro contato passava por criar, desde cedo, uma boa 

relação com os alunos, uma relação, que considero ser o primeiro passo para 

um ensino eficaz e de qualidade. Ao mesmo tempo pretendia passar uma 

mensagem que lhes ficasse marcada para o resto do ano, que a meu ver, uma 

medida de extrema importância. 
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 No início da aula, o olhar fixo e repleto de curiosidade visível em todos os 

alunos, justificado pela novidade de um Professor-estagiário ser o responsável 

pelas aulas de EF que eles tanto gostam. Tratando-se de uma aula de 50 

minutos, optei por um clima de apresentação onde pude descrever o meu 

percurso desportivo até à data. Após dar a espaço para que todos se pudessem 

apresentar, foi também crucial deixar claro qual o papel que desempenharia e 

quais os objetivos a alcançar no decorrer do ano letivo. Em geral, os alunos 

reagiram com naturalidade, apresentando alguma curiosidade e ansiedade entre 

eles. 

     

 

3.1.4.1| Controlo da Turma & Clima de Aula  

 

“O aumento dos comportamentos de indisciplina e violência nas escolas 

tem vindo a ocorrer a largos passos, sobretudo nos últimos anos. Muitos 

professores, confrontados com tais comportamentos, sentem-se ansiosos antes 

de entrar na aula, durante a aula e depois das aulas. Os pais receiam pelo que 

possa acontecer aos seus filhos. Os alunos sentem um clima de insegurança e 

medo nas escolas.” (Veiga, 1999, p. 7) 

 

A meu ver, o controlo da turma e o clima de aula são dois fatores 

com bastante importância para que o processo de ensino-aprendizagem 

seja de qualidade. Sem estes dois aspetos controlados a aprendizagem 

dos alunos fica comprometida, na medida em que o professor deixava de 

ter controlo sobre este mesmo processo comprometendo o alcance dos 

objetivos e consequentemente a aprendizagem. “O stress relacionado 

com a indisciplina é o fator mais influente no fracasso dos professores, 

sobretudo nos professores mais jovens (…). ”  

(Veiga, 1999, p. 7) 

 

É claro que todo este panorama depende muito dos alunos que 

constituem a turma, do passado que têm na escola, das realidades sociais em 
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que estão inseridos. No entanto, como refere Veiga (1999, p.18) “Num mundo 

cada vez mais global, a prevenção da indisciplina e da violência requer a família, 

em primeiro lugar e depois a escola, num apelo a cada um de nós professores.” 

Assim, os pais têm um papel fundamental no comportamento dos alunos, na 

medida em que, parte deles a base do “saber ser” e “saber estar”.  

No que diz respeito à minha atuação na escola, e perante a turma que me 

foi atribuída, não senti muitas dificuldades em fazer com que os alunos 

percebessem como se deveriam comportar no decorrer das aulas. A turma, por 

si só, era razoável a nível de comportamento nas aulas de EF, muito porque era 

a disciplina de eleição. No entanto, a interação entre alunos não se desenhava 

favorável a um bom clima de aula, de tal forma que, defini algumas estratégias 

no sentido de colmatar esta lacuna. A criação de um clima motivacional, como 

refere (Vaz et al., 2015, p. 272) “(…) que integre e relacione os seus vários 

elementos, o professor, os alunos e as situações do dia-a-dia, deve ser cada vez 

mais uma preocupação, uma vez que o sucesso do processo de ensino e 

aprendizagem está dependente da interação que existe entre eles.” 

Concordando com a frase acima citada, considero que, é uma importante 

ferramenta que potencia a aprendizagem dos alunos. Neste sentido, foi 

importante que, como professor, adotasse estratégias eficazes de forma a 

promover um bom clima motivacional, tais como a atribuição de uma 

responsabilidade acrescida aos alunos, no sentido de criar um clima de 

entreajuda onde teriam se ajudar mutuamente para ter êxito nas atividades.  

 

“(…) tendo em conta que o professor é o motor que 

desencadeia estas relações, parte dele a escolha das estratégias 

mais eficazes para que seja possível alcançar a harmonia entre os 

diferentes elementos.”  

(Vaz et al., 2015, p. 272) 

 

A experiência que trazia do treino foi fulcral para conseguir trabalhar estes 

aspetos. Apesar de serem mundos algo destintos (ensino e o treino), estão 
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interligados através de vários aspetos que permitem, no seu conjunto, o 

“transfer” de muitas estratégias.  

 

 

3.1.4.2| Gestão da aula  

  

 A procura intensa de ensino competente e eficaz, não se pode desligar da 

questão de gestão da aula, uma vez que a importância de rentabilizar o tempo 

de aprendizagem dos alunos é o grande objetivo de qualquer professor. No 

entanto, uma boa gestão não depende só de si (professor), como salienta Arends 

(1997, p. 193) quando refere que “Neste aspeto, a gestão de sala de aula não 

se pode separar das outras funções executivas do professor. Por exemplo, 

quando os professores planificam cuidadosamente as suas aulas (…) estão a 

fazer muito por uma boa gestão de aula. Quando os professores planeiam 

maneiras de atribuir tempo a várias atividades de aprendizagem ou fazem 

considerações acerca de como deve ser usado o espaço de sala de aula, estão 

a tomar decisões importantes que irão afetar a gestão da sala de aula. Da 

mesma forma, todas as estratégias para construir um ambiente de aprendizagem 

produtiva (…) tais como ajudar a turma a desenvolver-se como grupo, dar 

atenção à motivação dos alunos, ou facilitar um discurso aberto e honesto, são 

também componentes importantes da gestão da sala de aula.” 

 Foi para mim essencial, desde o início do EP, otimizar o planeamento e a 

organização cuidada da aula, conseguindo desta forma repensar e organizar a 

gestão da aula previamente. Este planeamento antecipado pressupunha todo o 

conhecimento do material disponível para a prática e do espaço de aula. Assim, 

na tentativa de antecipar alguns comportamentos dos alunos, procurava 

aumentar o tempo de aprendizagem dos mesmos.  

   

 Assim como refere Evertson (1983, cit. por Arends, 1997, p. 191) “(…) a 

importância do estabelecimento de rotinas para a gestão eficaz no principio do 

ano letivo. De facto, há provas de que mais tarde no ano, quando os professores 

que estão a ter problemas tentam criar melhores práticas de gestão, é difícil, ou 



34 
 

mesmo impossível, obter a cooperação dos alunos.” Não estabelecer estas 

regras e rotinas logo desde início pode ser então, prejudicial à gestão da aula, 

mesmo que as tentem implementar futuramente. 

Uma estratégia utilizada neste contexto diz respeito à criação precoce de 

rotinas e regras que os alunos teriam que cumprir no decorrer de todas as aulas 

e até ao final do ano letivo, podendo assim rentabilizar melhor o tempo de aula. 

Perder menos tempo em situações rotineiras, como era a realização da chamada 

ou a preparação do material.  

 A organização prévia dos exercícios de aula, a seleção das equipas que 

tinham seguimento até ao final da aula, as instruções curtas e claras, também 

foram algumas das estratégias utilizadas. No entanto, foi no período de 

transições que mais tive que me focar, visto que era neste que os alunos mais 

se dispersavam. “(…) na transição dos exercícios, os alunos tiveram 

comportamentos desviantes, e perderam muito tempo para iniciar o exercício. 

Esta lacuna terá de ser repensada, de forma a planear melhor as transições de 

exercício.” (Reflexão da aula nº 4 de andebol, 16 de Outubro de 2015)  

A implementação de rotinas foi uma das estratégias utilizadas, passava 

por consciencializar os alunos para que se mantivessem atentos e em silêncio 

nos momentos de instrução/feedback, assim como se dirigirem o mais rápido 

possível ao local pretendido enquanto efetuava uma contagem decrescente (que 

não sendo respeitada implicava consequências). Para assim perder o mínimo de 

tempo possível, fazendo com que regressassem logo à situação de 

aprendizagem. 

  

“É durante os períodos de transição (os movimentos para formar 

pequenos grupos, a passagem para o trabalho no lugar depois de ouvir 

a exposição, a obtenção de materiais necessários para fazer uma 

tarefa a preparação para ir para o recreio) que muitas perturbações 

ocorrem.” 

(Arends, 1997, p. 194) 
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 É de salientar que, na natação, as regras impostas pela piscina onde se 

realizavam as aulas, prejudicavam significativamente o tempo disponível para a 

prática e, consequentemente, a gestão da aula. As aulas EF na piscina tinham 

cerca de 45 minutos de prática. Isto deve-se ao facto de estarmos limitados a 60 

minutos desde que entramos no balneário e, considerando que se tratava do 

primeiro tempo da manhã, os alunos tinham de 10 minutos de tolerância. No 

entanto, as aulas tornavam-se sempre produtivas, sendo que os alunos estavam 

constantemente em prática, desde o momento que entravam na água até esta 

terminar. Os momentos de instrução, nos quais os alunos eram obrigados a 

parar, foram sempre realizados com pequenos grupos, visto que existiam 3 

níveis distintos na turma, as instruções fornecidas por mim não poderiam ser 

iguais para todos. Desta forma também conseguia rentabilizar melhor a aula, 

sendo que em grupos mais pequenos, é mais difícil haver comportamentos 

desviantes, o que tornava os momentos de instrução curtos e objetivos. 

 

  “As salas de aula não são assim tão diferentes de aeroportos ou 

de cruzamentos movimentados. Também requerem regras e 

procedimentos para governar as atividades importantes. Tal como 

são usadas aqui, as regras são afirmações que especificam as 

coisas que se espera que os alunos façam e não façam” 

(Arends, 1997, p. 191) 

3.1.4.3| Comunicação: Instrução & Demonstração 

 

“É inquestionável o papel exercido pela comunicação na 

orientação do processo de ensino-aprendizagem, qualquer que 

seja o contexto em que se estabelece. A transmissão de 

informação é uma das competências fundamentais dos 

professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na 

aprendizagem.”  

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 70) 
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 A comunicação tem um papel fundamental no ensino em geral, mas mais 

especificamente na EF, na medida em que a interação entre os vários 

intervenientes se torna constante. A retenção dos conhecimentos transmitidos 

pelo professor depende de uma clara instrução, na qual devem estar bem 

explícitos todos os objetivos e intensões. O total domínio da comunicação e do 

conhecimento da matéria lecionada elevam a qualidade da instrução que, por 

sua vez, potencializa a aprendizagem dos alunos.  

 No entanto, não importa apenas que o aluno esteja atento à informação, 

que a receba em boas condições e a retenha. Tal como afirmam Rosado & 

Mesquita (2009) é também importante que este seja motivado para a prática  

 A experiência que trazia de outros anos, maioritariamente obtida ao nível 

do treino, teve um papel fulcral no decorrer do EP. O facto de já ter lidado com 

vários escalões etários, antes desta experiência, foi uma grande ajuda na medida 

em que tentei fazer o transfer das estratégias utilizadas no treino. No entanto, 

nem tudo era aplicável, tendo sentido necessidade de me adaptar a uma nova 

realidade e criar novas estratégias de comunicação.  

 De acordo com (Siedentop, 1991) a instrução diz respeito aos vários 

comportamentos de ensino do professor, no sentido de transmitir informação 

relacionada com os objetivos e os conteúdos da aula, podendo assim influenciar 

os alunos nas situações de aprendizagem e potenciar a mesma. Nesta linha, as 

instruções eram realizadas no sentido de fazer com que os alunos percebessem 

qual era o objetivo da aula/exercício, facilitando assim a concentração nas 

situações de aprendizagem.   

 

“Através da comunicação verbal (e.g., exposições e explicações) 

e da comunicação não-verbal (e.g., demonstração) são aplicadas 

estratégias de modelação da informação antes, durante e após a 

prática motora.” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 74) 

 

 No decorrer das aulas a demonstração foi uma das estratégias utilizadas. 

A demonstração de um exercício previamente planeado foi sempre realizada por 
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um dos alunos, acompanhada com a devida instrução e transmitida por mim. 

Com o intuito de tirar o maior proveito destas situações, a posição dos alunos 

que estavam a observar era sempre tida em conta, na medida em que a 

demonstração era efetuada de frente para o grupo. É de salientar que esta 

estratégia teve uma enorme relevância na prática, indo de encontro ao que refere 

Januário (1996, p. 114) “Acreditamos que no ensino (e essencialmente em 

Educação Física) também há lugar para a máxima: «mais vale uma imagem que 

mil palavras».”. Esta estratégia foi utilizada ao longo de todo o ano letivo, para 

todas as modalidades, justificada pela atenção que os alunos prestavam quando 

estava um colega a exemplificar. Senti que percebiam qual o objetivo da situação 

de aprendizagem mais rapidamente.  

 

“De facto, a demonstração, em parceria com a exposição, assume num 

âmbito das atividades desportivas um papel fundamental, na medida 

em que possibilita a visualização po parte do praticante do(s) 

movimento(s) a efetuar.”  

 

(Rink, 1994; Darden, 1997, cit. por Rosado & Mesquita, 2009, p. 96) 

 

Um grande aspeto que não se pode desligar da comunicação diz respeito 

ao feedback. Este está presente na interação professor-aluno. A forma como o 

professor lida com a prestação do aluno assim como, a forma como intervém 

durante a prestação, pode influenciar o processo ensino-aprendizagem.  

 

“O feedback é definido pelo comportamento de ensino que 

consiste na reação do professor (em geral, verbal, mas podendo 

ser também não verbal) à prestação académica do aluno, 

intervindo no processo de aprendizagem com a função de avaliar 

a prestação, de a descrever, de a prescrever ou de interrogar o 

aluno sobre o que fez ou como fez.” 

 

(Januário, 1996, p. 116) 
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3.1.4.4| Modelos de Ensino  

 

A constante busca do equilíbrio entre o ensino, a transmissão dos 

conhecimentos por parte do professor, a aprendizagem dos alunos, e o objetivo 

de criar laços fortes com a prática desportiva, são aspetos que levam o professor 

a repensar a abordagem às diferentes matérias de ensino e, consequentemente, 

a optar pelo modelo mais apropriado. 

  O conhecimento profundo sobre as modalidades, as características da 

turma, as capacidades e dificuldades de cada aluno, são elementos fulcrais que 

ajudam o professor a optar e a aplicar diferentes modelos de ensino, no sentido 

de ser potenciada a aprendizagem dos alunos.  

 

“Entre modelos de instrução mais centrados na direção do 

professor e modelos que concedem mais espaço à descoberta e à 

iniciativa dos alunos há que encontra o justo equilíbrio entre as 

necessidades de direção e apoio e as necessidades de exercitar a 

autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma vinculação 

duradoura à prática desportiva” 

(Mesquita & Graça, 2009, pp. 45-46) 

  

Posto isto, é importante referir que, ao longo deste ano letivo, a 

abordagem às modalidades lecionadas, contou sempre com as linhas 

orientadoras de alguns modelos de ensino, que considero serem a base de um 

processo de ensino-aprendizagem eficaz: o Modelo de Instrução Direta (MID); o 

Modelo de Educação Desportiva (MED); e o Modelo de Competências nos Jogos 

de Invasão (MCJI).  

 

 

Natação – MID 

 

 Como já referi anteriormente, aquando a elaboração do PA, a natação foi 

a modalidade definida como “modalidade forte” no sétimo ano. Esta seria a 

primeira modalidade a lecionar, circunstância que desde cedo me preocupou. A 
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minha familiarização com o ensino da natação nunca foi brilhante. A única 

experiência até então tinha sido nas aulas de didática de específica de natação, 

lecionadas na FADEUP, no âmbito no primeiro ano do mestrado. Assim sendo, 

apesar de ter aprendido muito com a experiência anterior, não estava preparado 

para assumir uma aula de natação com 27 alunos, onde, provavelmente, viria a 

ter níveis completamente distintos.  

 Como referem Lopes et al. (2015), “Quando nos deparámos com 

dificuldades, reconhecemos a necessidade de regressar aos conhecimentos que 

adquirimos na faculdade (teóricos, teórico-práticos e os resultantes das práticas 

pedagógicas com os colegas) e ao contexto escolar”. Pois eu também senti a 

necessidade de recorrer a todos estes conhecimentos, rever as aulas que 

lecionei no âmbito da didática e perceber qual a estratégia que iria implementar, 

no sentido de conseguir potenciar a aprendizagem dos meus alunos. O 

sentimento de não querer falhar levou-me a debruçar sobre este obstáculo, e só 

assim foi possível ultrapassá-lo. 

 Como modelo de ensino, percebi que seria benéfica a abordagem ao MID. 

Não só por eu próprio apresentar algumas dificuldades no ensino da modalidade, 

mas também por estar no início do ano letivo, estive mais focado no controlo da 

turma, no clima de aula, na gestão de aula e na minha comunicação. A minha 

intenção foi criar desde início regras e rotinas, potenciando a aula e a 

aprendizagem dos alunos.  

     

 “O MID caracteriza-se por centrar no professor a tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-

aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de 

envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Neste 

domínio, o professor realiza um controlo administrativo, 

determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e 

ação dos alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas 

atividades desenvolvidas pelos alunos.”  

 

(Mesquita & Graça, 2009, p. 48)  
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 Importa salientar que as aulas de natação eram realizadas na Piscina 

Municipal de Vila Nova de Gaia, onde a escola assegurou um protocolo para 

todos os 7º anos. O transporte para a piscina era assegurado pelos 

encarregados de educação (EE), visto que todas as aulas correspondiam à 

primeira aula da manhã. Já o transporte para a escola era da responsabilidade 

do professor da turma juntamente com um professor integrado no programa de 

coadjunvância criado pelo GDEF, onde também estava integrado o NE. Este 

programa pressupunha que o professor coadjunvante acompanhasse a turma 

nas aulas de natação, em parceria com o professor responsável pela turma. 

 A primeira aula de natação foi direcionada para avaliação diagnóstica 

(AD). Para o efeito, foi utilizada uma tabela construída pelo NE em conjunto com 

o GDEF, visto que este era um projeto de todos. Esta tabela comtemplava 

componentes críticas das quatro técnicas de nado (Crol; Costas; Bruços; 

Mariposa), incluindo também a adaptação ao meio aquático (AMA). Desta forma, 

pretendia-se que os alunos fossem divididos em função das capacidades que 

apresentavam, de forma a poderem ser agrupados, posteriormente, em três 

níveis. Os alunos que não se sentiam à vontade no contacto com a água eram 

direcionados para o nível 1, correspondente a alunos em AMA. Os alunos que 

apresentassem dificuldades nas técnicas de nado, crol e costas, correspondiam 

ao nível 2. O nível 3, correspondente à técnica de bruços e mariposa, era 

constituído por alunos que já dominassem o nível anterior,    

 Depois de efetuada a avaliação diagnóstica (AD), pude verificar que, no 

que diz respeito aos níveis anteriormente referidos, a turma era algo 

heterogénea, na medida em que, cinco alunos estavam no nível 3, catorze no 

nível 2 e sete no nível 1. É de salientar que os alunos eram distribuídos pelas 

pistas consoante o nível em que se encontravam, isto é, os alunos no nível 1 na 

pista 1, os alunos no nível 2 na pista 2 e os alunos no nível 3 na pista 3. Posto 

isto, pude passar ao planeamento da UD e assim definir as metas para a turma. 

Estando a UD planeada para 32 aulas, esta particularidade poderia ser um fator 

muito benéfico à aprendizagem dos alunos.   
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 Na aula primeira verifiquei que, na pista 2, a presença de tantos alunos 

dificultava a aprendizagem. Assim sendo, tomei a decisão de colocar os alunos 

mais evoluídos na pista 3. 

 

“ (…) torna-se difícil distribuir os alunos em três pistas sem que 

interfiram nos exercícios uns dos outros. No entanto, com o 

decorrer da aula consegui controlar melhor esta questão, 

trocando alguns alunos de pista de maneira que, na pista 3 fiquem 

os alunos mais evoluídos tecnicamente.”  

 

(Reflexão da aula 2 de natação, 29 de Setembro de 2015) 

 

Uma outra dificuldade encontrada logo nas primeiras aulas foi o facto de 

os alunos se dispersarem ao entrar na água, perdendo muito tempo a colocarem-

se nas respetivas pistas. Na tentativa de colmatar este constrangimento, criei um 

documento onde estava representada a pista onde cada aluno se deveria 

colocar. Este documento foi afixado sempre no início da aula, de forma que os 

alunos o pudessem consultar ao entrar na piscina.    

 

“Para esta aula, foi elaborado um documento com a distribuição 

dos alunos pelas pistas, de forma que estes tomem conhecimento 

do mesmo, à entrada na piscina. Assim, foi colmatada a 

dificuldade da aula passada”  

 

(Reflexão da aula 3 de natação, 10 de Outubro de 2015)  

 

Este documento foi alvo de algumas alterações. À medida que alguns 

alunos foram evoluindo, tomei a decisão de transitar alguns para um nível 

superior o que, consequentemente, alterava a disposição dos alunos nas pistas.  

Ao longo das aulas de natação, era visível que os alunos desfrutavam da 

aula demonstrando, na maioria daquelas, um empenho e predisposição muito 

positiva para a prática. Esta motivação e vontade de aprender influenciou o meu 
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trabalho como professor, na medida em que a determinação em planear aulas, 

onde os alunos pudessem evoluir cada vez mais, esteve sempre presente.  

Na ultima aula desta UD, em conjunto com a PC e o NE, foi planeada uma 

aula mais recreativa, onde os alunos puderam experimentar atividades 

diferenciadas. Esta aula teve a presença dos EE (nossos convidados), tendo 

estes a possibilidade de assistir à aula e assim perceber a evolução dos seus 

educandos. Assim que a aula terminou, um dos EE presentes abordou-me com 

o intuito de me agradecer por ter conseguido fazer com que o seu filho estivesse 

à vontade dentro de água e se deslocasse com autonomia, visto que, antes 

destas aulas de EF, o mesmo aluno tinha receio de entrar dentro de água o que, 

segundo o EE, chegou a ser uma barreira na sua vida social. No fim, fez questão 

de salientar que o se filho iria continuar com a prática da natação, por vontade 

própria. 

 Para mim, este foi um grande momento no EP. Senti que tinha cumprido 

com o meu papel de professor de EF, que tinha marcado os alunos e, neste caso 

específico, tinha mesmo ajudado um aluno a construir os alicerces para uma vida 

desportivamente ativa. 

   

Basquetebol – MCJI 

 

 Na modalidade de basquetebol decidi implementar o MCJI, de forma a 

criar um ambiente de entreajuda e de competição que potenciasse a 

aprendizagem dos alunos, e colmatasse algumas lacunas da turma.  

  

 “No que diz respeito ao desenvolvimento dos conteúdos, o 

modelo de competências nos jogos de invasão adota uma 

estratégia do topo para a base, isto é, parte de uma forma básica 

de jogo (uma situação de partida menos complexa que as 

habilidades que o compõem), passa para as formas parciais de 

jogo (situações de complexidade intermédia), desce até à 

exercitação das tarefas baseadas no jogo (situações de menor 



43 
 

complexidade), retorna à forma básica de jogo ou às formas 

parciais de jogo.” 

 (Graça et al., 2013, p. 167) 

 

 Tendo em conta o que refere Graça et al. (2013) “A máxima aprende-se a 

jogar jogando é aqui sustentada com as seguintes ressalvas: (1) aprender a jogar 

no contexto de uma forma de jogo mais simples que o jogo formal; (2) aprender 

jogando, mas beneficiando de uma instrução ativa do professor e não somente 

da exploração livre do jogo; (3) apenas jogando não basta, porque o jogo não 

dispensa da exercitação, pelo que também se aprende a jogar exercitando as 

estruturas parciais e os elementos de jogo.” O passo seguinte foi a construção 

da UD. Para que tal fosse possível, recorri à avaliação diagnóstica com o objetivo 

de determinar a forma básica de jogo (FBJ) que iria começar por aplicar.  

 O MCJI apresenta algumas características semelhantes ao modelo de 

educação desportiva (MED). Como refere Graça et al. (2013), “Ambos os 

modelos enfatizam a importância decisiva de escolher uma forma uma forma 

modificada de jogo que esteja em conformidade com as possibilidades reais dos 

alunos. Ambos os modelos privilegiam o confronto com problemas reais de jogo 

em ambientes autênticos de jogo. Ambos os modelos subordinam 

declaradamente a introdução do ensino das habilidades do jogo à compreensão 

do seu uso técnico no jogo e à tomada de decisão.”  

 

 Após a realização da avaliação diagnóstica, com recurso ao jogo 3x3, 

pude verificar que a turma se encontrava na FBJ1. Assim sendo, pude passar ao 

planeamento de toda a UD.  

 Para a aplicação deste modelo, foram criadas 3 equipas de 9 alunos, onde 

cada equipa teria de eleger um capitão e um treinador. Estas equipas 

trabalharam sempre em conjunto no decorrer das aulas. Foram ainda planeados 

dois torneios, onde os alunos experienciaram todo o envolvimento de uma 

competição. De forma a envolver todos os alunos na prática, aquando a 

realização dos torneios, foram distribuídos papéis secundários (árbitro; árbitro de 

mesa; claque) podendo assim motivar todos os alunos para a prática.  
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 Com o intuito de elevar a credibilidade dos torneios, construi alguns 

documentos de forma a auxiliar os alunos nas suas funções, tais como: a 

sinalética de jogo, as quais foram distribuídas pelos árbitros de mesa e expostas 

no espaço de jogo; o boletim de jogo; os quadros competitivos; e as funções que 

que cada aluno desempenhava no decorrer de cada jogo.  

 A meu ver, a aplicação deste modelo foi uma mais-valia para os alunos, 

na medida em que estes se demonstraram motivados no decorrer das aulas e 

sempre ansiosos pelo próximo torneio, onde iam aplicar todos os conhecimentos 

obtidos até então.  

 

    “No geral a aula correu muito bem dado o empenho dos alunos 

no torneio. Senti que o modelo que está a ser aplicado tem dado 

resultado, visto que os alunos demonstram uma boa 

aprendizagem dos conteúdos, e mostram-se muito interessados 

pelo seguimento das aulas (…)” . 

 

(Reflexão de aula 7-8 de basquetebol, 23 de Fevereiro de 2016) 

 

 

Ginástica – Fichas de Progressão 

 

Na modalidade de ginástica foi sugerido pela PC a aplicação de fichas de 

progressão. Esta metodologia, utilizada em anos transatos por colegas 

estagiários, consiste na aplicação de fichas de progressão onde estão presentes 

exercícios dos elementos gímnicos. Foi-nos explicada a aplicação desta 

estratégia de ensino e as suas vantagens.  

 A grande vantagem na aplicação destas fichas prende-se com a 

necessidade de integração de alunos, da mesma turma, com níveis muito 

distintos de desempenho. Desta forma, procurou-se não comprometer a sua 

aprendizagem, já que, com este tipo de estratégia cada aluno tem o seu ritmo de 

aprendizagem tendo em conta as suas dificuldades.  
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 Nas fichas de progressão estão representados os elementos gímnicos 

que os alunos teriam de adquirir até ao final da UD. Desta forma, a autonomia 

imposta era muito elevada. No decorrer das aulas, os alunos tinham a 

possibilidade de trabalhar qualquer elemento, desde que presente na ficha, de 

forma autónoma, sendo que, partia do professor a proposta dos exercícios 

possíveis para cada um.  

No decorrer de cada aula, a minha interação com os alunos passava por 

criar situações de aprendizagem às quais eles podiam recorrer, de forma a 

melhorar o seu desempenho e fornecer feedback aos educandos levando-os a 

perceber como podiam evoluir. Tornava-se então importante que os alunos 

fossem capazes de reconhecer as suas dificuldades e trabalhá-las de forma a 

conseguissem superá-las (e. g.: se o Tiago5 tivesse dificuldades no apoio facial 

invertido, eu propunha exercícios progressivos, que o ajudassem a colmatar as 

suas dificuldades. De seguida, ele teria de aplicar os exercícios até conseguir 

superar essas mesmas dificuldades). 

Esta metodologia permitiu que os alunos estivessem motivados nas aulas 

da modalidade em questão, a qual, por norma, é pouco apreciada.  

Nas primeiras aulas foram transmitidos os elementos presentes nas 

fichas, assim como as respetivas ajudas. Desta forma os alunos puderam 

compreender o que se pretendia de cada elemento, deixando de ser necessária 

a repetição destas instruções nas restantes aulas. 

No seguimento destas primeiras aulas, a organização passava por montar 

estações com os materiais necessários para a prática. Quanto aos alunos, ficou 

definido, desde início, que teriam de trabalhar em grupos de dois elementos: 

enquanto um executava o exercício o outro realizava a respetiva ajuda.   

A avaliação da prestação dos alunos era realizada através das fichas de 

progressão. À medida que os alunos sentiam que conseguiam executar um dos 

elementos, avisavam o professor que estavam prontos para ser avaliados. 

Quando o aluno executasse corretamente o elemento sujeito a avaliação, o 

professor assinava o conteúdo em questão. Importa salientar que este 

documento era intransmissível.  

                                                             
5 Tiago – Nome fictício 
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A avaliação final desta modalidade dependia das assinaturas que cada 

aluno tinha na sua ficha, que correspondiam aos elementos que estes 

executavam corretamente. Foram também avaliados conteúdos como o 

empenho, a autonomia, a responsabilidade e a cooperação.       

 

3.1.4.5| Avaliação  

 

“A avaliação é o processo de delineação, obtenção e aplicação de 

informações descritivas e de julgamento concernente ao mérito 

de objetos, à medida que revelados por suas metas, plano, 

implementação e resultados e para fins de tomada de decisões e 

de responsabilidades.” 

(Kiss, 1987, p. 2) 

 

A avaliação assume-se como parte integrante do processo de ensino 

possibilitando, ao professor, refletir sobre a sua atuação. Esta ferramenta visa 

verificar a prestação dos alunos, assim como proporcionar uma reflexão continua 

sobre a prática e o rumo que esta deve tomar.  

A avaliação é talvez o tema mais debatido no ambiente escolar. Todos 

têm a sua opinião, uns mais céticos que outros. No entanto, a grande maioria 

avalia a prestação dos alunos através de um único momento formal de avaliação, 

ou seja, após lecionar uma determinada matéria é aplicado um único momento 

de avaliação onde os alunos são observados durante cerca de 60 minutos e, a 

partir desta observação, que se pretende criteriosa, os alunos são rotulados 

segundo a nota obtida. Este ainda é o grande objetivo de alguns professores, ou 

seja, conseguir que os seus alunos obtenham os resultados pretendidos. A 

importância dos resultados é indiscutível, no entanto, como salienta Gonçalves 

et al. (2010, p. 30) “O que interessa não é tanto o alcançar dos resultados, mas 

também, e a maior parte das vezes, os processos que se percorrem. Tem de ser 

dada maior importância aos objetivos do processo para visar o processo de 

ensino” é então importante não desvirtuar o processo de aprendizagem pois, é 

a partir de um processo bem planeado e bem aplicado que podemos potenciar 

a aprendizagem e a evolução dos nossos educandos.  
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Assim, a avaliação deve ser constante, desde o momento que o letivo 

começa até que termina, de forma a melhorar constantemente os planeamentos, 

os processos e as estratégias utilizadas, e não insistir constantemente na 

utilização da avaliação para simplesmente medir ou classificar. A avaliação, 

desde um primeiro contacto com a turma, vai permitir um planeamento mais 

cuidado e adaptado as suas necessidades. “Deve haver uma adaptação dos 

currículos, mediante uma análise cuidada da constituição das turmas, do meio 

onde provém, o que criará mais possibilidades de sucesso escolar.” (Gonçalves 

et al., 2010, p. 10).  

Para o professor, a avaliação deve ser vista como um reflexo do seu 

trabalho, que lhe dá a possibilidade de perceber de que forma o pode melhorar, 

em prol dos alunos e da sua aprendizagem a todos os níveis (motora; cognitiva 

e social).  

 

“A melhoria da qualidade de ensino só é conseguida através da 

avaliação constante e permanente. Todas as informações 

recolhidas ao longo do processo ensino-aprendizagem devem ser 

utilizadas para a avaliação, tendo sempre presente a ideia que a 

avaliação deve ter por objetivo o aperfeiçoamento do ensino. 

Como tal, a avaliação tem de ajudar os docentes a tomar e 

justificar decisões que possam satisfazer as necessidades dos 

estudantes. A ideia-chave tem de ser: avaliar ensinando e ensinar 

avaliando.” 

(Gonçalves et al., 2010, p. 11) 

 

Avaliação diagnóstica 

 

A avaliação diagnóstica é o ponto de partida para o planeamento inicial 

de uma determinada modalidade. Este momento de avaliação visa recolher 

informações sobre as capacidades dos alunos identificando o nível das suas 

competências, e desta forma ajustar a sua aprendizagem às suas capacidades 

(Gonçalves et al., 2010).  
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No decorrer do ano letivo, este tipo de avaliação foi aplicado sempre que 

pretendia dar início a uma nova matéria, podendo assim ajustar a UD às 

capacidades dos alunos e ao nível em que se encontravam.  

“No dia 25 de Setembro de 2015, foi realizada a primeira aula da 

unidade didática de Andebol. A fim de averiguar o nível em que 

os alunos se encontram nesta modalidade (…) pode definir-se 

como objetivos para a unidade curricular em questão, a 

familiarização com as habilidades motoras fundamentais, a 

diferenciação de papéis (defensor/atacante), a ocupação racional 

do espaço, princípios de cooperação ofensiva e princípios de 

responsabilidade defensiva.”  

 

(Reflexão da aula nº 1 de andebol, 25 de Setembro de 2015.) 

 

Para mim esta modalidade de avaliação teve um papel fundamental, na 

criação de um planeamento adequado aos alunos e, consequentemente, na 

adequação das aulas, sendo estas mais cuidadas e direcionadas para as 

capacidades dos alunos.  

  

Avaliação Sumativa  

 

Este momento de avaliação é realizado no final de cada UD, de forma a 

indicar a concretização dos objetivos pretendidos que, consequentemente, 

determinam a eficácia do processo ensino-aprendizagem, bem como a evolução 

dos alunos. Como refere Gonçalves et al. (2010), esta avaliação traduz-se no 

momento de fazer um juízo global e de síntese, permitindo verificar a evolução 

e retenção do aluno relativamente à matéria transmitida.  

 Estes momentos de avaliação foram sempre vividos com alguma 

insegurança. Talvez por consequência da minha inexperiência, as aulas 

dedicadas à avaliação sumativa foram sempre preparadas com muito pormenor 

e cuidado.  
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 As estratégias utilizadas na avaliação foram ao encontro dos modelos 

utilizados. No que diz respeito às modalidades coletivas, a avaliação foi realizada 

em situações de jogo, equivalentes ao nível dos alunos. As modalidades 

individuais foram avaliadas as habilidades na sua forma mais global. 

 Para o efeito foram criadas tabelas para cada modalidade, aquando a fase 

de planeamento, onde estavam representados todos os conteúdos a serem 

avaliados. No entanto a prestação motora (65%) dos alunos não foi a única a ser 

contemplada na classificação final. Outras competências como as atitudinais 

(25%) e as de conhecimento (10%) estão representadas nesta avaliação final. 

 Importa salientar que as últimas duas competências referidas foram sendo 

avaliadas de formas distintas, de acordo com a modalidade lecionada. No que 

diz respeito à assiduidade, os parâmetros avaliados correspondiam à 

assiduidade e pontualidade (10%) e o comportamento e empenho (15%). As 

competências do conhecimento foram avaliadas segundo a prestação dos 

alunos em tarefas de ajudas, de arbitragem e em funções ligadas à estatística.  

 O comportamento e o empenho eram, para mim, componentes algo 

subjetivas no que respeita à avaliação, na medida em que, sem ter qualquer 

registo destas duas, tornava-se difícil seguir uma avaliação criteriosa. Assim, e 

de forma a facilitar este tipo de avaliação, criei uma tabela onde no final de cada 

semana de aulas podia avaliar o comportamento e empenho de cada aluno, 

tendo em conta as duas aulas lecionadas nesta semana (Anexo:1). O que me 

traria vantagens numa futura avaliação sumativa    

 

3.2| Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

3.2.1| Desporto Escolar  

 

No decorrer deste ano letivo tive a oportunidade de participar no programa 

do Desporto Escolar. Esta experiência foi uma mais-valia para mim, na medida 

em que pude passar por algumas das modalidades presentes no programa de 

Desporto Escolar da escola onde realizei o estágio. Pode dizer-se que foi mais 

uma novidade que potenciou a minha apetência para ensinar. A possibilidade de 

ir a torneios inter escolas e perceber a importância que os alunos atribuíam à 
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competição e à interação com jovens de faixas etárias idênticas fez-me perceber 

a importância deste tipo de programa. Como salienta Pinto (1995, p. 25) “(… ) o 

desporto é um constructo-cultural que promove vários tipos de interações 

potencialmente educativas”. O desporto escolar tem, acima de tudo, um valor 

educativo onde a transmissão de valores sociais está sempre presente.  

 

“(…) o desporto educativo escolar não deve ser entendido como 

uma prática de compreensão ou diversão, antes devendo ser 

também encarado através da dupla ótica do jogo e do trabalho, 

constituindo portanto, consoante o movimento educativo, uma 

forma de aperfeiçoamento individual e coletivo, um processo de 

estruturação de personalidade total do indivíduo e um quadro 

existencial em que a criança deverá reconhecer os elementos 

fundamentais da sua existência social; (…) ”  

 

Melo de Carvalho (cit. por Pinto, 1995, p. 64)    

 

3.2.2| Corrida do Pai Natal – Corta Mato 

 

 A Corrida do Pai Natal teve lugar no último dia de aulas do 1º período, 

tendo como população alvo toda a comunidade escolar. Todos os alunos, 

professores, elementos da direção executiva, auxiliares e encarregados de 

educação foram convidados a participar. Este evento desportivo teve, ao longo 

dos anos, uma presença assídua no plano anual de atividades. 

Consequentemente foi bem visível o entusiamo de toda a comunidade, de tal 

forma que os alunos questionavam, diariamente, quando é que iria ter início a 

fase de inscrições.  

 O GEF é o principal responsável pela organização desta atividade, 

contanto com o auxílio de alguns professores de outras disciplinas e da direção 

da escola. Desde cedo o NE ficou responsável pela recolha das inscrições de 

todos os participantes e organização dos escalões. A atividade apresentava 

duas vertentes distintas: a caminhada, onde os interessados percorriam o 
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percurso definido sem qualquer tipo de competição; e a corrida, onde os alunos 

iriam competir dentro do respetivo escalão, sendo os três primeiros classificados 

de cada escalão apurados para a fase Regional do Corta-Mato. Aquando a fase 

de inscrições, notou-se uma adesão muito positiva por parte dos alunos, de tal 

forma que só para a corrida foram inscritos mais de 500 alunos. 

Consequentemente, a organização do evento tinha de ser minuciosa, já que o 

percurso definido englobava uma parte realizada fora do perímetro/espaço 

escolar. Assim, contamos com a ajuda da PSP local, que delimitou o percurso, 

proibindo a circulação de veículos em algumas partes da prova. Contamos 

também com o auxílio dos professores da escola que se ofereceram para 

estarem presentes em locais estratégicos, controlando o fluxo de alunos. Importa 

referir que estiveram presentes os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Gaia, 

que prestaram o apoio necessário no decorrer da prova.  

 No dia da prova foram distribuídos gorros do Pai Natal no sentido de ligar 

de forma mais estreita o evento à época natalícia.  

 A responsabilidade pelo secretariado foi assegurada por mim. Competia-

me recolher as classificações de todos os escalões à medida que atravessavam 

a meta e fornecer estas classificações aos responsáveis pelo pódio, para que se 

pudessem anunciar os 3 primeiros lugares de cada escalão e sexo. Este foi um 

papel que assumi pela primeira vez o que, no início, me trouxe algum 

desconforto. Este papel que assumi durante a prova tinha uma responsabilidade 

inerente muito acrescida, pois para além disso esta era a primeira atividade 

escolar na qual me encontrava diretamente ligado à organização. Tudo isto 

aumentou a minha vontade de não falhar em nenhum momento. Senti-me como 

se estivesse no meu primeiro emprego e tivesse que assegurar o meu cargo, 

cumprindo “apenas” com as responsabilidades que me foram atribuídas. Foi a 

partir deste momento que realmente comecei a sentir o prazer de trabalhar nesta 

escola, foi neste momento que vesti a camisola que nunca mais vou tirar, porque 

se houve dia que senti a entreajuda entre os colegas do GEF, em que senti que 

estávamos a fazer algo para os alunos que lhes acrescentasse algo que não 

tinham acesso na sua vida escolar, foi neste dia. Para os Professores de EF este 

era o momento de consolidar todas as vivências e aprendizagens transmitidas. 
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Sentia-se que seria assim ao longo de todo o ano letivo. Cada atividade 

organizada tinha de ser vivida ao máximo pelos alunos, era o momento de 

exporem o que vinham a aprender até aquele momento, era o momento de 

desfrutarem e conviverem com toda a comunidade escolar. Tudo isto foi o que 

me deu ainda mais entusiasmo para seguir em frente e ficar ansiosamente à 

espera de uma próxima atividade.        

 

 

3.2.3| Meeting de Atletismo  

 

No dia 17 de Março teve lugar o Meeting de Atletismo. Esta atividade teve 

como objetivo proporcionar aos alunos vivências enriquecedoras em algumas 

das modalidades presentes no Atletismo. Desta forma, foram realizadas provas 

nas diferentes modalidades: Lançamento do peso; Salto em Altura; Salto em 

Comprimento; Corrida de 40m e Corrida de estafetas.  

No que diz respeito à participação no evento, todos os alunos tiveram a 

possibilidade de se inscrever. Este fator exigiu do núcleo de estágio, juntamente 

com o grupo de EF, um planeamento cuidado. O grupo de EF definiu que as 

inscrições poderiam ser realizadas até ao dia do evento, estando a participação 

dos alunos limitada a duas provas no máximo, mais a prova de estafetas em que 

todos os alunos foram convidados a participar. Aquando das inscrições, os 

alunos foram distribuídos pelos respetivos escalões (Inf.A; Inf.B; Inic; Juv; Jun.), 

competindo apenas no que pertenciam. 

O aumento das inscrições na atividade foi bem visível nos dias que se 

seguiram à divulgação, de tal forma que o número de alunos inscritos 

ultrapassou a capacidade do local designado para a sua realização. 

Consequentemente, foi criado um planeamento com a sequência das provas, de 

forma a dar um seguimento lógico à atividade e evitar a aglomeração de alunos 

no mesmo espaço. Assim, os alunos foram divididos por escalões e género, 

sendo distribuídos pelo espaço da prova em que estavam inscritos. É de salientar 

que em todas as provas seriam medalhados os três primeiros lugares de cada 

escalão.  
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A atividade atingiu todas as espectativas, proporcionando aos alunos uma 

experiência rica em vivências desportivas referentes ao Atletismo, contando com 

a presença e entre ajuda de todos os Professores de Educação Física, nas várias 

áreas da organização do evento.    

 

 

3.2.4| Taça Desporto Escolar/ CNID 

 

 A Taça Desporto Escolar/ CNID foi uma iniciativa do DE do ano letivo 

2015/2016, desenvolvida em colaboração com o CNID – Associação da 

Imprensa Desportiva no âmbito das comemorações dos seus 50 anos. Esta taça 

destinou-se a alunos do 7º ano de escolaridade nascidos em 2002, 2003 e 2004. 

O evento teve como principal finalidade potenciar o espírito de equipa e 

entreajuda sob o lema “ganha a turma, ganha a escola”. Percebe-se então que 

esta era uma competição onde estariam envolvidas todas as escolas a nível 

nacional, sendo que as equipas participantes teriam de ser constituídas por 

alunos da mesma turma para cada modalidade (e.g. Andebol – 7ºA; Basquetebol 

– 7ºB; Atletismo – 7ºC; etc.).  

Importa perceber qual o funcionamento da competição em questão. A 

Taça Desporto Escolar/ CNID é uma competição combinada onde foi disputada 

em quatro modalidades (coletivas e individuais):  

I. Andebol (5x5) – 2 equipas (masculina + feminina); 

II. Basquetebol (3x3) – 2 equipas (masculina + feminina); 

III. Ténis de mesa – 2 participantes (rapaz e rapariga) + 1 equipa 

mista; 

IV. Atletismo – 1 equipa mista; 

Cada escola tinha, obrigatoriamente, de participar nas quatro modalidades, 

sendo que a classificação final da escola seria o resulta do somatório dos pontos 

obtidos em cada uma das competições.   

Era da escola a responsabilidade de apurar as equipas que iriam participar 

numa fase inter escolas, pertencentes à respetiva CLDE (coordenação local), 

onde o vencedor desta fase seria apurado para a próxima fase da competição 
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(nacional). É a partir daqui que começa a grande aventura da Escola Básica Dr. 

Costa Matos na Taça CNID. 

Numa reunião do GEF a PC propôs ao grupo que fosse a nossa escola a 

organizar a fase inter escolas do CLDE – Porto, do qual a escola faz parte. Esta 

proposta foi recebida com muito entusiasmo por parte de todos. Tinhamos de 

comunicar esta iniciativa à coordenação nacional do DE, de forma a ter o aval 

destes e poder seguir com todos os processos de organização da atividade. 

Estava ansioso por poder participar na organização de um evento desta 

dimensão. Entenda-se que a escola e o GEF ficariam responsáveis pela 

organização de uma competição onde participaram oito escolas do Distrito do 

Porto.  

Numa primeira reunião, após ser aceite o projeto, o GEF decidiu que os 

responsáveis pela modalidade de atletismo seria o NE. Esta decisão, numa 

primeira fase, deixou-me algo preocupado visto que o Atletismo estava dividido 

em 3 provas:  

I. Lançamento da bola de ténis; 

II. Triplo Step; 

III. Estafetas;  

 Todas estas provas foram adaptadas pelos organizadores da competição, tendo 

em conta as capacidades de um aluno de 7º ano. E aqui começava o meu 

trabalho, ou seja, perceber quais as alterações que tinham sido impostas às 

modalidades. Não era de todo uma tarefa fácil, no entanto consegui perceber o 

regulamento na íntegra, de forma a explicar aos colegas do GEF todas as 

imposições da organização, e as adaptações realizadas às provas em questão. 

 De seguida tinha de perceber como iria organizar a competição na 

modalidade de Atletismo, sabendo que as equipas não deveriam estar muito 

tempo paradas, pois iria perder toda a essência da competição. Assim, o NE 

criou um sistema de rotação de todas as equipas, de forma a rentabilizar o tempo 

disponível para a competição, sem que nenhuma tivesse muito tempo parada. 

Foram também criadas fichas de registo para todas as provas, de forma que se 

pudessem apurar todas as pontuações de cada escola.  
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Toda a organização desta atividade foi levada com muita seriedade e 

entusiasmo pelo GEF. Surgiram ideias fenomenais, desde o desfile das escolas 

na cerimónia de abertura aos suplementos alimentares fornecidos durante todo 

o dia. Foi realmente fantástico pertencer à organização deste evento, todo o 

trabalho realizado foi uma mais-valia. As reuniões entre o GEF e representantes 

de outras escolas, foi uma experiência muito positiva, na medida em que, tive de 

expor as minhas ideias e como se iria desenrolar a competição na modalidade 

de atletismo. Senti que estava a trabalhar para o desenvolvimento dos alunos, 

estávamos a criar uma oportunidade única para eles. 

O dia do evento foi vivido por toda a comunidade escolar com a 

intensidade ao nível da dimensão do mesmo. Tudo se desenrolou como 

planeado, sem qualquer problema técnico. Todos ficaram deliciados com a 

competição e tudo o que a envolvia. No fim, fomos presenteados com um 1º 

lugar, o que significava que estávamos apurados para a fase nacional, onde 

iriamos representar o CLDE – Porto. Os alunos ficaram radiantes, e não era para 

menos, pois comportaram-se lindamente. Justos vencedores, fizeram a festa e 

os pensamentos não se desligaram mais de Lisboa (local da competição – fase 

nacional).      

 

 

Fase Nacional  

 

Após a vitória no torneio inter escolas, era tempo de nos concentramos 

numa nova fase (Nacional). A competição, a realizar-se em Lisboa, tinha os 

mesmos contornos do que a que tinhas organizado, no entanto a dimensão nesta 

fase era muito maior. A adesão a esta competição rondava os 768 alunos, 

provenientes das 24 CLDE’s do país.  

Visto que a nossa escola tinha sido uma das organizadoras na fase inter 

escolas, a PC Fernanda Borges achou que nós, estagiários, tínhamos o direito 

em participar. Quando me foi questionado se tinha interesse em me deslocar a 

Lisboa juntamente com alunos e professores para representar a nossa escola a 

resposta só poderia ser uma: claro que sim! Era uma oportunidade única poder 
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passar dois dias em Lisboa, num evento desportivo com uma dimensão enorme, 

repleto de novas experiências que decerto me acrescentariam algo mais. 

Consequentemente, a PC abordou os organizadores, dos quais obteve um 

feedback positivo. É de salientar que uns dias depois do evento ficamos a saber 

que, em reunião, a coordenação nacional do DE deliberou que nos próximos 

anos todos os Estagiários serão convidados a participar nestes grandes eventos.  

Já no autocarro em direção à capital, para desfrutar do primeiro dia do 

evento, os alunos estavam radiantes. Interagiram durante a viagem toda, fizeram 

músicas alusivas à escola, todos estavam ansiosos. Assim que chegamos ao 

Parque de Jogos 1º de Maio, onde iriam decorrer todas as competições das 

diferentes modalidades, os alunos ficaram todos boquiabertos com a dimensão 

do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até aqui nenhum deles sabia ao certo como iria ser nem o que esperar. 

Recebemos os Kits, tiramos a foto da praxe, e seguiu-se a cerimónia de abertura 

e mais tarde o jantar. Assim que os alunos perceberam que íamos dormir num 

parque de campismo, a festa foi enorme e a preocupação dos professores 

também, pois queríamos que todos descansassem para que o 2º dia fosse vivido 

ao máximo. Com calma, todos perceberam que tinham de passar uma boa noite 

para que pudessem desfrutar do dia da competição.  

No dia da competição, desde cedo os alunos demonstraram um 

entusiasmo notável. O dia foi repleto de vivências desportivas, com os alunos a 

dar sempre o máximo, mesmo quando se sentiam mais cansados. Foi uma longa 

jornada, com muitas vitórias e algumas derrotas à mistura. No fim as 

Figura 2: Foto de grupo (chegada ao recinto) 

 

Figura 3: 2º lugar na Taça CNIDFigura 2: Foto de grupo 
(chegada ao recinto) 

 

Figura 3: 2º lugar na Taça CNID 

 

Figura 24 - Pergunta 1, 2 e 3 do questionário aplicadoFigura 3: 
2º lugar na Taça CNIDFigura 2: Foto de grupo (chegada ao 

recinto) 

 

Figura 3: 2º lugar na Taça CNIDFigura 2: Foto de grupo 

(chegada ao recinto) 

 

Figura 3: 2º lugar na Taça CNID 

 

Figura 25 - Pergunta 1, 2 e 3 do questionário aplicadoFigura 3: 
2º lugar na Taça CNID 
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espectativas passavam por um 3º lugar na pontuação geral mas, 

independentemente do lugar que poderíamos atingir, todos percebiam que tinha 

sido uma mais-valia poder participar. Apesar de quererem estar no pódio, como 

qualquer bom desportista, os alunos vivenciaram uma experiência repleta 

significado, e no fim foi todos se sentiam realizados independentemente do 

resultado que iria ser anunciado.  

Seguiu-se a cerimónia de encerramento e anúncio do 1º, 2º e 3º lugar. 

Após o anúncio do 3º, os alunos baixaram a cabeça como sinal de alguma 

tristeza. Todos deixaram de ter esperanças, apesar da nossa boa prestação nas 

provas, até que anunciaram o 2º lugar: Agrupamento de Escolas Dr. Costa 

Matos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos explodiram de alegria e, a partir daqui foram horas e horas de 

músicas e festejos. Afinal tínhamos chegado ao 2º lugar de uma competição 

entre escolas, a nível nacional, sentíamo-nos como se tivéssemos ficado em 1º. 

Para além de todo o contributo que este evento teve para o desenvolvimento dos 

nossos alunos, no fim foram congratulados com o inequívoco sucesso na Taça 

do Desporto Escolar/CNID.  

Este êxito foi vivido intensamente por toda a comunidade escolar de tal 

forma que, uns dias após a competição, a direção da escola organizou um jantar 

para todos os alunos que participaram e para os seus EE. Neste jantar estiveram 

também presentes todos os professores do GDEF, pois tinham sido todos 

importantes neste processo, mesmo não estando presentes em Lisboa.  

Figura 3: 2º lugar na Taça CNID 

 

Figura 37 - Pergunta 1, 2 e 3 do questionário aplicadoFigura 
3: 2º lugar na Taça CNID 

 

Figura 38 - Pergunta 1, 2 e 3 do questionário aplicadoFigura 
3: 2º lugar na Taça CNID 

 

Figura 39 - Pergunta 1, 2 e 3 do questionário aplicadoFigura 
3: 2º lugar na Taça CNID 
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No início do jantar, coube à diretora do GDEF felicitar todos os alunos pelo 

sucesso que tiveram, no entanto, fomos todos presenteados com uma notícia 

fantástica. A organização da competição informou a diretora que tinha havido um 

erro no sistema, a nossa escola não tinha ficado em 2º lugar mas sim em 1º! 

Ninguém queria acreditar, os alunos juntamente com os EE e professores 

presentes festejaram efusivamente. Tinhamos conseguido o 1º lugar numa 

competição a nível nacional e, afinal, a Taça CNID era nossa! 

 

 

3.3| Área 3 – Desenvolvimento Profissional  

 

A constante procura do conhecimento e desenvolvimento pessoal foi uma 

premissa no decorrer do EP. A vontade de querer evoluir como professor, 

podendo proporcionar novas experiências aos alunos, e aprender com os 

próprios erros esteve sempre inerente ao meu trabalho no decorrer deste ano 

letivo. No entanto, é na construção da identidade profissional que se reflete o 

maior desenvolvimento, e este não dependia apenas da minha vontade de 

aprender, pois foi construído através das relações com a comunidade escolar e 

de processos de socialização tal como salienta Graça (2014, p. 44) quando diz 

que “A construção da identidade profissional do professor está longe, pois, de 

ser uma obra solitária de uma vontade individual, ou um processo linear de 

crescimento pessoal e profissional, fruto de aquisição de conhecimento ou 

acumulação de experiência. Ela resulta de um jogo complexo de processos de 

formação e socialização, que não descarta a ação social da pessoa de cada 

(candidato a) professor, e que, por isso mesmo, não pode ser reduzido a 

processos unidirecionais de transmissão, assimilação e reprodução social.”  

Não posso descrever o meu desenvolvimento num momento isolado. Na 

minha opinião a construção da minha identidade profissional e o 

desenvolvimento das minhas capacidades devem-se a um desenrolar de 

situações que, até aqui, me ajudaram a evoluir. Para além de todo o processo 

do EP e de tudo o que ele me acrescentou, sinto que o 1º ano do mestrado foi 

também uma fase que potenciou todas as minhas capacidades enquanto 
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candidato a professor. Principalmente, sinto que as dificuldades que fui 

encontrando e os erros que fui cometendo ao longo do ano me ajudaram, na 

medida em que me senti sempre desafiado a fazer melhor, a colmatar os meus 

erros e as minhas dificuldades. Essencialmente, prefiro errar para poder 

aprender do que nunca admitir o erro e correr o risco de ser o dono da razão. 

 

 

 

3.3.1| Aprendizagem Reflexiva  

 

“Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro da tarde. 

Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão sobre a prática”. 

(Freire, 1991, p. 58)  

 

 A reflexão é uma parte fulcral do processo de formação do professor, 

sendo esta ainda mais relevante quando se trata de um estagiário. Aqui espera-

se que o candidato a professor seja capaz de refletir sobre a sua prática de forma 

a desenvolver competências cognitivas, pois tal como salienta Garcia (1999, p. 

153) “(…) a reflexão consiste em desenvolver nos professores competências 

meta cognitivas que lhes permitem conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua 

própria prática docente, assim como os substratos éticos e de valor a ela 

subjacentes.”  

No entanto, o professor não reflete apenas sobre as suas aulas, todo o 

envolvimento com a comunidade escolar tem a devida importância para o 

desenvolvimento do professor, como salienta (Alarcão, 1996, p. 177) “(…) o 

conceito de professor reflexivo não se esgota no imediato da sua ação docente 

(…) os professores têm de ser agentes ativos do seu próprio desenvolvimento e 

do funcionamento das escolas como organização ao serviço do grande projeto 

social que é a formação dos estudantes.”.  
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A aprendizagem e o desenvolvimento do professor não se deve apenas à 

experiência que este vai acumulando ao longo dos anos, é a reflexão sistemática 

sobre esta experiência (Alarcão, 1996) que permite a evolução através da 

consciencialização da ação sobre a prática e as vivências dentro da comunidade 

escolar.  

 

“Os professores desempenham um importante papel na produção e 

estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem, de uma forma 

situada, na e sobre a interação que se gera entre o conhecimento cientifico (no 

nosso caso, de natureza linguística) e a sua aquisição pelo aluno, refletem na e 

sobre a interação entre a pessoa do professor e a pessoa do aluno, entre a 

instituição escola e a sociedade em geral. Desta forma têm um papel ativo na 

educação e não um papel meramente técnico que se reduza à execução de 

normas e receitas ou à aplicação de teorias exteriores à sua própria comunidade 

profissional.” 

(Alarcão, 1996, p. 176) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4| SUCESSO ESCOLAR E PRÁTICA DESPORTIVA
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Sucesso Escolar e Prática Desportiva 

Relação entre o tempo despendido na prática desportiva e o sucesso escolar 

em aluno do 3º ciclo do Ensino Básico do concelho de Vila Nova de Gaia 

 

Cunha, João6; Veloso, Rui7; Seabra, André8 

 

Resumo 
O presente estudo nasceu da necessidade de perceber qual a influência do desporto no 

sucesso escolar dos alunos. O objetivo principal do estudo foi comparar o sucesso 

escolar entre alunos com níveis de atividade desportiva distintos. Pelo facto de o estudo 

ser realizado em contexto escolar tivemos em consideração três tipos de participação 

desportiva: alunos que apenas praticam Educação Física Escolar, alunos que praticam 

desporto federado e alunos que estão inseridos no programa de Desporto Escolar. 

Desta forma, também se tornou importante perceber qual o tempo que os alunos 

despendiam nas atividades desportivas e verificar quais as diferenças do rendimento 

escolar entre estes alunos. Por ultimo, também foi comparada a diferença do sucesso 

escolar dos alunos participantes nos dois tipos de atividades desportivas abordadas e 

os estudantes sem qualquer tipo de atividade desportiva, mas que frequentam a 

disciplina de Educação Física. Neste sentido, para uma amostra de 69 alunos 

provenientes de três turmas do 7ºano de escolaridade, foi aplicado um questionário que 

pretendeu averiguar quais os níveis de participação em atividades desportivas dos 

alunos e o tempo que estes despendiam naquelas. De forma a conseguir comparar o 

rendimento escolar, foram consultadas as pautas do 3º período de cada turma, no 

sentido de poder efetuar o cálculo da média aritmética das classificações. Após a 

aplicação e análise dos resultados pôde verificar-se que os alunos que têm uma vida 

desportiva ativa apresentam um melhor rendimento escolar, da mesma forma que, os 

alunos que despendem mais tempo em atividades desportivas conseguem ter um 

melhor rendimento escolar.  

   

  PALAVRAS-CHAVE: ALUNOS; SUCESSO ESCOLAR; DESPORTO 

FEDERADO; DESPORTO ESCOLAR; DESPENDIDO DE TEMPO EM 

ATIVIDADES DESPORTIVAS.  

                                                             
6Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
7Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
8 Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
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Introdução  

 

A escola tem assumido um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens. 

O peso de uma boa formação que possa alicerçar o futuro dos alunos tem sido 

um aspeto fundamental para a sociedade atual. No entanto, a crescente 

exigência de qualificações de excelência tornou a escola num domínio 

problemático central da vida dos jovens (Bento, 1997). Assim, nesta perspetiva, 

o conceito de rendimento escolar, diz-nos que “cada criança é considerada boa 

ou má aluna, em função dos resultados obtidos e dos progressos efetuados no 

cumprimento dos programas de ensino” (Benavente & Correia, 1981, p. 33), 

sendo, desta forma, associado aos conceitos de sucesso e insucesso escolar. 

Os alunos são levados a realizar um estudo exaustivo, o que pode comprometer 

as atividades extracurriculares e a sua inerente importância no desenvolvimento 

dos jovens. Por vezes os educandos são encorajados a desistir da prática 

desportiva no sentido de aumentarem o seu rendimento escolar. Este tipo de 

situações sentem-se, por exemplo, nos clubes desportivos onde os praticantes 

estão no auge da sua formação e, em determinado momento, os encarregados 

de educação (EC) decidem que o abandono da prática é o melhor caminho para 

dar forma ao rendimento escolar. É neste aspeto que se prende o propósito do 

estudo realizado. Será que um aluno que despende um número de horas elevado 

em alguma prática desportiva está a prejudicar o seu rendimento escolar? Será 

que este tipo de alunos pode desenvolver capacidades específicas que 

potenciem o rendimento escolar? Os alunos que não têm quaisquer vivências 

desportivas têm mais sucesso escolar? 

Este paradigma, entre a importância da prática desportiva e o sucesso 

escolar é, de certa forma, uma consequência da descredibilização da Educação 

Física (EF). Entenda-se que, um dos imensos papéis da EF é a criação de 

hábitos de uma vida desportiva ativa em prol do desenvolvimento de 

competências inerentes a uma educação desportiva: Neste sentido, Bento9 

refere que “A Educação Física e Desportiva transporta em si mesmo esta cultura; 

fala-nos da entrega a causas e aspirações difíceis e superiores mas atraentes, 

                                                             
9 Carta de Jorge Olímpio Bento dirigida ao Ministro da Educação e Ciência (2012) 
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da adesão voluntária a compromissos e princípios normativos, a riscos e agruras, 

a sacrifício e disciplina; evoca valores hoje assaz estranhos e decadentes. Não 

se faz nela o que se quer, mas quer-se aquilo que se faz. Nela é muito maior 

aquilo que é exigido e proibido do que aquilo que é tolerado e permitido. (…) os 

postulados e proibições, os imperativos e dificuldades sobrelevam de longe as 

autorizações e facilidades.” Importa então que a escola desempenhe um papel 

fundamental na consciencialização dos alunos para os benefícios da prática 

desportiva. A promoção de programas desportivos extracurriculares que 

despertem o interesse dos alunos e os afastem de comportamentos 

inadequados a uma vida social, assim como a prática de exercício físico na 

escola em atividades extra curriculares, como é o caso do Desporto Escolar, 

pode levar os alunos a identificarem-se com a comunidade escolar e, por sua 

vez, levá-los a obter melhores resultados escolares (Sobral, 1996). 

Neste sentido, este estudo foi realizado com o intuito de compreender qual 

o efeito da prática desportiva no rendimento escolar dos alunos. Da mesma 

forma, foi importante perceber qual a relação entre as classificações obtidas 

pelos alunos e tempo que despendiam nas suas atividades extracurriculares 

desportivas, tanto a nível federado como no Desporto Escolar.  

 As investigações que relacionam a prática desportiva com o rendimento 

escolar sugerem que a prática devidamente organizada constitui um meio de 

sociabilização e uma atividade que ajuda os alunos a aumentar a sua autoestima 

e a desenvolverem-se ao nível das suas relações sociais. Como refere J. P. 

Soares et al. (2013), alguns estudos comprovam o efeito positivo da prática 

desportiva no sucesso escolar, dando destaque ao contributo deste para a 

diminuição de comportamentos desviantes e aquisição de valores sociais (Bailey 

et al., 2009; Barber et al., 2001; Crosnoe, 2001; Guest & Schneider, 2003). De 

um modo geral, as vantagens pedagógicas, a um nível social e educacional, 

estão à vista de todos, constatando-se que a participação desportiva e as 

aspirações educacionais podem estar positivamente relacionadas (J. P. Soares 

et al., 2013).  

O desporto para jovens é apresentado na forma de várias vertentes, entre 

as quais estão o desporto escolar e o desporto federado. Apesar de serem 
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vertentes desportivas distintas, existem particularidades semelhantes entre as 

duas. O desporto escolar caracteriza-se por se centrar na formação inicial dos 

praticantes, definindo como finalidades próprias a promoção da saúde e o 

desenvolvimento da cidadania (Sousa & Magalhães, 2006). Fejgin & Hanegby 

(2001) referem que o desporto escolar favorece a identificação e coesão de 

grupo, sendo uma poderosa ferramenta de transformação do homem. 

Como ponto comum ao desporto escolar, também o desporto federado 

tem na sua essência a formação, a um nível motor e social, dos seus praticantes. 

Apesar da evidente especialização, a transmissão de valores sociais e formação 

pessoal dos seus praticantes, são aspetos inerentes ao desporto federado.  

Neste sentido, com a elaboração deste estudo, importava perceber quais 

as diferenças do rendimento escolar entre alunos que pertenciam a um grupo 

equipa do desporto escolar, alunos praticantes de um desporto federado, e 

alunos sem qualquer prática desportiva (apenas com presença nas aulas de 

Educação Física)  

Desta forma, o objetivo geral deste estudo foi perceber se alunos com 

maior participação em atividades desportivas (federadas e/ou Desporto Escolar) 

apresentariam melhor sucesso escolar do que alunos sem qualquer participação 

desportiva a não ser a Educação Física Escolar. Consequentemente foram 

determinados os objetivos específicos, de forma a perceber a relação entre o 

tempo que os alunos despendem nas suas atividades desportivas (federadas ou 

Desporto Escolar) e o sucesso escolar destes. Por último, foi comparado o 

aproveitamento escolar de alunos que participavam nos dois tipos de atividades 

desportivas e alunos sem qualquer tipo de atividade desportiva.  

 

 

 

 Metodologia 

 

i. Instrumentos  

Foi aplicado um questionário no sentido de apurar o tempo despendido, 

por parte dos alunos, nas atividades desportivas, tendo sido apurada a média 
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aritmética dos valores transmitidos pelos vários alunos. Neste sentido, foi 

elaborado um questionário de resposta fechada (ver anexo 3) com o propósito 

de verificar se os alunos praticavam algum desporto, federado ou escolar, e 

quantas horas tinham de treinos.  

O questionário é composto por 5 perguntas. As três primeiras perguntas 

relacionaram-se com o desporto federado, sendo as duas últimas alusivas ao 

desporto escolar. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Participantes  

Foram objeto de estudo 69 alunos do 3º ciclo do ensino básico (7º ano de 

escolaridade), pertencentes a 3 turmas distintas, dividindo-se em 45 indivíduos 

do género masculino e 24 do género feminino. 

  

iii. Procedimentos  

Instrumento 

No sentido de prosseguir com a fase da aplicação do questionário foi 

contactada a direção da escola, de forma a informar e obter a seu aval para que 

pudéssemos prosseguir com a investigação. 

Figura 4 - Pergunta 1, 2 e 3 do questionário aplicado 
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O questionário foi respondido numa sala de aula normal, tendo sido 

salvaguardado o silêncio e o conforto necessários. Importa salientar que todos 

os inquiridos participaram de forma autónoma e consciente, devidamente 

informados de que toda a informação disponibilizada seria anónima e 

confidencial, sendo apenas utilizada para efeitos do presente estudo.  

A média aritmética de cada aluno foi realizada através da consulta das 

pautas do 3º período, sendo que não foi contabilizada a disciplina Educação 

Moral e Religião Católica, por ser opcional, e a Educação para a Cidadania, por 

estar enquadrada na “Oferta Complementar”. Foram então contabilizadas 12 

disciplinas entre as quais: Língua Portuguesa; Inglês; Francês; História; 

Geografia; Matemática; Ciências Naturais; Ciências Físico-químicas; Educação 

Visual; Educação Tecnológica; Educação Física; Tecnologias de Informação e 

Comunicação.  

 

 

 

Tratamento de Dados 

Os dados apurados nas respostas aos questionários foram alvo de uma 

análise estatística descritiva, tendo sido utilizados os programas Excel e SPSS 

(Statistical Package for the Social Scienses), versão 23, para o efeito. Desta 

forma, foi possível comparar os resultados escolares dos alunos com o tempo 

que despendem de uma ou mais atividades físicas desportivas.  

iv. Análise e Discussão dos Resultados 

 

A análise dos resultados obtidos permitiu-nos perceber quais as 

diferenças do sucesso escolar entre alunos praticantes de algum tipo de 

atividade desportiva federada, alunos que praticam pelo menos uma modalidade 

presente no programa do desporto escolar e alunos que apenas frequentam as 

aulas de Educação Física. Procuramos também comparar o sucesso escolar de 

alunos que praticam desporto federado e desporto escolar, com os alunos que 

não praticam qualquer tipo de atividade desportiva. Esta análise permitiu-nos 
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ainda comparar o tempo que os alunos despendem em atividades desportivas 

(desporto federado/desporto escolar) com o rendimento escolar. 

A apresentação e discussão dos resultados será feita questão a questão, 

de acordo com a respetiva ordem no questionário. O quadro a seguir 

representado diz respeito à primeira questão e tem como propósito comparar a 

média dos alunos praticantes. Neste sentido, foi utilizado o Teste-T de amostras 

independentes, que nos permitiu obter os seguintes resultados:  

 

  

 

Como se pode verificar no quadro anterior, para uma amostra de 69 

alunos, 33 praticam pelo menos um desporto federado e 36 não praticam 

qualquer desporto federado. Contrariando o que se pode verificar em estudos 

recentes (J. Soares et al., 2013), onde os autores referem que não existe uma 

relação positiva entre os resultados académicos e a prática desportiva, no 

quadro 2 podemos apurar que a média dos alunos praticantes, apesar de não 

apresentar diferenças significativas, é superior à dos não praticantes.  

O quadro abaixo representado ilustra a comparação entre o rendimento 

escolar dos alunos que praticam pelo menos uma modalidade do Desporto 

Escolar (DE) e alunos que não participam nestas atividades. Como na amostra 

anterior, estes resultados foram obtidos através de um Teste-T de variáveis 

independentes.    

  

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - 1ª questão: Praticas algum desporto federado? 

Quadro 2 - 4ª questão: Praticas alguma modalidade desportiva do programa do 

Desporto Escolar? 
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  Podemos verificar que a média é mais elevada nos alunos praticantes. 

No entanto esta comparação não apresenta nível de significância estatística. 

Importa salientar que a diferença entre o número dos elementos dos dois grupos 

(praticante e não praticante) é excessiva, o que revelou ser uma dificuldade 

encontrada neste estudo, o que pode influenciar os resultados obtidos. 

O quadro seguinte traduz a duração dos treinos de alunos que praticam 

desporto federado. Este está dividido em 4 grupos, representados pela duração 

dos treinos (mínimo 1h; máximo 2h). Tem como objetivo comparar o tempo que 

os alunos despendem no treino com as médias escolares. Estes resultados são 

o resultado de uma análise de variância unidirecional.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De acordo com estudos realizados por (Simão, 2005), existe uma relação 

negativa entre o rendimento académico e o tempo dedicado a atividades físicas. 

O quadro anterior contradiz esta ideia, na medida em que se pode verificar que 

à medida que o tempo despendido na prática desportiva aumenta o rendimento 

escolar dos alunos também aumenta. Conclui-se então que, quanto maior o 

tempo que os alunos despendem na prática desportiva, maior é o rendimento 

escolar. No entanto, como se pode verificar no quadro, os resultados 

apresentados não apresentam valores estatisticamente significativos  

O quadro seguinte diz respeito à comparação do sucesso escolar dos 

alunos com o tempo que estes despendem na prática de uma modalidade 

pertencente ao programa do Desporto Escolar. À semelhança do quadro 

anterior, os dados obtidos resultam de uma análise de variância unidirecional. 

Quadro 3 - 3ª questão: Qual a duração dos 
treinos? 
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No quadro 5 está representada a duração dos treinos dos alunos 

presentes numa das modalidades do programa de DE. Pode-se verificar que, 

para um total de 17 alunos, os que apenas despendem 1h00 no treino são os 

que têm o melhor aproveitamento escolar, seguidos pelos alunos que treinam 

entre 1h00 e 1h30 e, por último, os que treinam entre 1h30 e 2h00. Como se 

pode apurar dos resultados obtidos nesta questão, não existe valores 

estatisticamente significativos.  

O facto de os resultados não apresentarem uma sequência lógica, deve-

se à falta de uniformidade da amostra.  

O quadro seguinte diz respeito à comparação entre o sucesso escolar dos 

alunos que praticam os dois tipos de atividades desportivas, tratadas neste 

estudo, e alunos que não praticam qualquer tipo de desporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - 5ª questão: Qual a duração dos treinos do 

Desporto Escolar 
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 No quadro acima representado estão presentes dois grupos distintos: um 

grupo de alunos com prática desportiva ao nível do desporto federado e do DE 

e um grupo de alunos sem qualquer tipo de atividade desportiva a não ser a que 

se relaciona com a Educação Física Escolar. Podemos verificar que para uma 

amostra de 42 alunos, 13 praticam desporto e 29 não praticam.  

 No que diz respeito ao sucesso escolar, verificamos que os alunos com 

um nível de atividade desportiva elevado têm uma média de classificações 

superior aos alunos que apenas estão presentes nas aulas de Educação Física. 

Estas conclusões vão ao encontro do estudo realizado por (J. Soares et al. 

(2013)), no qual também podemos verificar que o sucesso escolar dos alunos 

dos dois setores desportivos (federado e escolar), é ligeiramente superior ao dos 

alunos que pertencem a nenhum destes setores.   

 

Conclusões 

 

 O presente estudo evidenciou que os alunos que praticam atividades 

desportivas, federadas ou do DE, têm um melhor rendimento escolar do que os 

alunos que apenas praticam EF Escolar. Da mesma forma, no que respeita ao 

tempo semanal de prática, é visível que os alunos que despendem mais tempo 

em atividades desportivas têm mais sucesso escolar. Consequentemente, 

podemos afirmar que alunos com mais vivências desportivas são capazes de 

obter classificações muito positivas, ainda que possam ter menos tempos livres 

para estudar. Importa salientar que o sucesso escolar é mais elevado neste tipo 

de alunos do que naqueles que apenas adquirem essas vivências nas aulas de 

Educação Física.  

 

 

Quadro 5 - Médias das classificações dos grupos estudados – 
participantes e não participantes. 
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Considerações finais 

 

 A divulgação dos resultados do estudo junto dos Órgãos de Gestão do 

Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos e da Comunidade Educativa no geral, 

permitirá desmistificar a ideia de que os alunos que despendem muito tempo em 

atividade desportiva têm menor sucesso escolar. O estudo apresentado aponta 

precisamente no sentido contrário. Neste sentido, acreditamos ter sido dado 

mais um pequeno passo na defesa do valor do desporto na formação global das 

crianças e jovens sem prejuízo do seu percurso académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 



 

75 
 

Referências Bibliográficas  

 

Bailey, R., Armour, K., Kirk, D., Jess, M., Pickup, I., Sandford, R., Education, B. 

P., & Sport Pedagogy Special Interest, G. (2009). The educational benefits 

claimed for physical education and school sport: an academic review. 

Research Papers in Education, 24(1), 1-27. 

Barber, B. L., Eccles, J. S., & Stone, M. R. (2001). Whatever happened to the 

jock, the brain, and the princess? Young adult pathways linked to 

adolescent activity involvement and social identity. Journal of adolescent 

research, 16(5), 429-455. 

Benavente, A., & Correia, A. (1981). Obstáculos ao sucesso na escola primária 

Lisboa: Instituto de Estudos para Desenvolvimento  

Bento, J. (1997). Poderá o Desporto na Escola Prevenir a Violência? In A. 

Pereira, F. Mendes & J. Pimentel (Eds.), Actas do Simpósio "O Jovem e 

a Prática Desportiva" (pp. 86-95). Viseu Instituto Superior Politécnico de 

Viseu  

Crosnoe, R. (2001). The social world of male and female athletes in high school. 

In D. Kinney (Ed.), Sociological Studies of Children and Youth (pp. 89-

110): Emerald Group Publishing Limited. 

Fejgin, N., & Hanegby, R. (2001). Social Functions of the School Sport Club in 

Israel in the Eyes of Physical Educators and other Teachers. European 

Journal of Physical Education, 6(1), 55-74. 

Guest, A., & Schneider, B. (2003). Adolescents' Extracurricular Participation in 

Context: The Mediating Effects of Schools, Communities, and Identity. 

Sociology of Education, 76(2), 89-109. 

Simão, R. (2005). A Relação entre Actividades Extracurriculares e o 

Desempenho Académico, Motivação, Autoconceito, e Auto-Estima dos 

alunos. Monografia do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, não 

publicada. Lisboa. 

Soares, J., Aranha, A., & Antunes, H. (2013). Relação entre os setores de prática 

desportiva, as modalidades desportivas e o aproveitamento 



 

76 
 

escolar/Relationship between sports sector, sports modality and the 

academic success. Motricidade, 9(3), 3. 

Soares, J. P., Aranha, A. M., & Antunes, H. L. (2013). Relação entre os setores 

de prática desportiva, as modalidades desportivas e o aproveitamento 

escolar. Motricidade, 9, 03-11. 

Sobral, F. (1996). Consequências psicológicas do desporto escolar: uma óptica 

exterior à psicologia In J. Cruz (Ed.), Manual de Psicologia do Desporto 

(pp. 117-129). Braga: Sistemas Humanos e Organizacionais, Lda. 

Sousa, J. d., & Magalhães, J. (2006). Desporto escolar um retrato. Lisboa: 

Ministério da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5| CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPETIVAS FUTURAS



 

 
 



 

79 
 

Considerações Finais e Perspetivas Futuras  

 

Assim termina mais uma etapa da minha formação. Dez meses após ter 

dado início a esta aventura, dava tudo para poder voltar atrás e viver tudo outra 

vez. É com um enorme orgulho e saudade que relembro todo o processo de 

aprendizagem deste ano, onde encontrei algumas dificuldades e aprendi a 

superá-las, onde me permitiram errar e aprender com os meus erros, 

desenvolvendo assim competências e conhecimentos que me permitiram evoluir 

a um nível pessoal e profissional. Espero sinceramente que toda esta 

experiência não seja o fim, mas sim o início da minha carreira enquanto 

profissional docente.  

No decorrer do EP, fui acompanhado por um grupo de pessoas que me 

apoiaram em todo o meu desenvolvimento. Desde a PC que acompanhou todo 

o processo, indicado sempre o melhor caminho, permitindo que erasse e de 

forma consciente corrigisse os meus erros, ao PO que sempre me orientou da 

melhor forma e com a exigência devida, sempre com uma palavra de incentivo. 

A par destes, considero que foi muito importante o trabalho realizado em grupo, 

tanto no NE como no GDEF, na medida em que me transmitiram novos e 

diferentes conhecimentos e valores, desenvolvendo as minhas capacidades 

enquanto estagiário. 

Neste documento, tentei relatar a experiência que foi o EP. Apresento os 

desafios que foram surgindo ao longo do ano, as estratégias que utilizei para os 

ultrapassar, o planeamento de cada UD e plano de aula, que foi melhorando ao 

longo ano, fruto de uma reflexão diária, imprescindível ao meu desenvolvimento 

enquanto professor estagiário, que levo para o meu futuro.  

Por defender que não podemos desistir dos nossos objetivos, no futuro, 

vou lutar para voltar a lecionar. É certo que não será tarefa fácil, mas pretendo 

agarrar cada oportunidade com todas as forças, para que um dia o meu esforço 

seja compensado com um lugar seguro no corpo docente de uma escola. Não 

espero que esta oportunidade me seja apresentada no imediato, no entanto, não 

me quero desligar do Desporto que tanto me acrescentou ao longo da vida e 

tanto me apaixona.  
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Por mim, tudo farei para continuar a trabalhar sempre ligado ao desporto, 

seja no treino, no exercício físico com crianças, jovens e idosos ou até mesmo 

no fitness, podendo intervir na sociedade e criar hábitos de uma vida fisicamente 

ativa e saudável. Afinal, foi com este objetivo que tracei o meu caminho 

académico, para poder transmitir aos outros os valores desportivos e a paixão 

por esta área, da mesma forma que me transmitiram a mim. 

Numa altura em que o mundo profissional está tão preenchido, e onde a 

procura continua a ser maior do que a oferta, temos sempre que pensar positivo 

e lutar pelo nosso futuro, mostrando do que somos capazes porque para os 

bons, há sempre lugar.  
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Anexo 1: Ficha de Registo Semanal 

 

 

 Março Abril Maio Junho 

Semana 2-4 8-11 15-
18 

5-8 12-
15 

19-
22 

26-
29 

3-6 10-
13 

17-
20 

24-
27 

31 3 7 

                
Comp./Emp. 
Nome  

C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C E 

1-                              

2-                              
3-                              

4-                              

5-                              
6-                              

7-                              
8-                              

9-                              
10-                              

11-                              

12-                               
13-                              

14-                              
15-                              

16-                              

17-                              
18-                              

19-                              
20-                              

21-                              

22-                              
23-                              

24-                              
25-                              

26-                               
27-                              

28-                              

29-                              



 

 
 

 



 

V 
 

Anexo 2: Unidade Didática de Andebol 

Conteúdos  
Aula nº 1    

25/ 
Set. 

2     02/ 
Out. 

3     09/ 
Out. 

4       16/  
Out. 

5     23/ 
Out. 

6    30/ 
Out. 

7    13/ 
Nov. 

8    20/ 
Nov. 

9     
27/ 

Nov. 

10    4/ 
Dez. 

11           
11/        

Dez. 
Objetivos Comportamentais 

H
a
b
ili

d
a

d
e
s
 M

o
to

ra
s
  
 

T
é
c
n
ic

a
  

P
a
s
s
e
  

Ombro 

Segurar a bola com os dedos bem 
afastados; 

AD 
I/E Ex.1 

(P/R) 
E  Ex.1 
(P/R) 

E  Ex.1 
(P/R) 

E  Ex.1 
(P/R) 

      
E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

 Colocar o pé contrário à mão que segura a 
bola mais adiantado do que o outro, de 
forma a proporcionar um maior equilíbrio; 

“Armar” o braço (braço no prolongamento 
do ombro,  com o antebraço num angulo de 
aproximadamente 90⁰ em relação ao 
braço); 

 Enviar a bola com um movimento de trás 
para a frente.  

Picado 

Segurar a bola com os dedos bem 
afastados; 

AD     
I/E Ex.5 

(SJ) 
E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

    
E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Colocar o pé contrário à mão que segura a 
bola mais adiantado do que o outro, de 
forma a proporcionar um maior equilíbrio; 

Enviar a bola com um movimento de trás 
para a frente; 

Enviar a bola para o solo, através da flexão 
do pulso, de forma a que ressalte para o 
colega. 

Receção 

Voltar o corpo para o portador da bola; 

AD 
I/E Ex.1 

(P/R) 
E Ex.1 
(P/R) 

E Ex.1 
(P/R) 

E      
Ex.1 
(P/R) 

      
E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Formar uma concha com as palmas das 
mãos, com os dedos bem afastados e 
descontraídos e os polegares tocando-se; 

 Mão firme; 

  Fletir os braços, a quando a receção. 

Remate 

E
m

 A
p
o
io

  

Executar entre um a dois apoios; 

AD 
I/E Ex.1 

(RA) 
E Ex1+3 

(RA) 

E      
Ex.3    
(SJ) 

E      
Ex.3    
(SJ) 

        AS AS 

Colocar pé o contrário à mão que remata 
ligeiramente à frente do ombro; 

“Armar” o braço (braço no prolongamento 
do ombro,  com o antebraço num angulo de, 
aproximadamente, 90⁰ em relação ao 
braço), com a palma da mão voltada para 
trás;  

 Executar a rotação do tronco. 

E
m

 S
u
s
p
e

n
s
ã
o

 Executar uma corrida preparatória (3 
apoios); 

AD         
I/E 

Ex.5 
(SJ) 

    
E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Fletir ligeiramente o MI contrário à mão que 
remata, impulsionando, desta forma, o 
corpo; 

“Armar” o braço (braço no prolongamento 
do ombro,  com o antebraço num angulo de 
aproximadamente 90⁰ em relação ao 



 

VI 
 

braço), com a palma da mão voltada para 
trás;  

Rematar no ponto mais alto do salto; 

Terminar o remate caindo sobre o pé de 
impulsão. 

D
ri

b
le

 d
e
 P

ro
g
re

s
s
ã
o

 Empurrar e amortecer a bola, com os dedos 
afastados; 

AD         

  

I/E 
Ex.5 
(SJ) 

  
 E 

Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Fletir/estender todas as articulações do MS; 

Fletir ligeiramente o tronco à frente; 

Bater a bola à frente e ao lado do pé, sem 
ultrapassar a altura da cintura; 

Manter a cabeça erguida, com o olhar 
dirigido para a situação do jogo, tomando a 
decisão mais correta para o ataque; 

Finta  

C
o
m

 
B

o
la

 

Fornecer falsas informações ao adversário, 
no sentido de lhe provocar um desequilíbrio.  

AD         

 

I/E 
Ex.5 
(SJ) 

  
E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 
S

e
m

 
B

o
la

 Mudar rapidamente a velocidade da corrida, 
provocando assim um desequilíbrio no 
adversário, de forma a ultrapassá-lo.   

AD         
I/E 

Ex.5 
(SJ) 

    
E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Posição Básica Defensiva 

Tronco ligeiramente inclinado à frente; 

AD     
I/E   Ex.1 

(PBD) 
E     Ex.1 

(PBD) 
      

C Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

MI ligeiramente fletidos, tendo sempre os 

apoios perpendiculares; 

MS ligeiramente fletidos, com a palma das 
mãos voltadas para a frente e os dedos 
afastados.   

Deslocamentos 
Adotar a posição básica defensiva; 

AD       
E     Ex.1 

(PBD) 
      

 E 
Ex.5 
(SJ) 

AS AS Realizar os deslocamentos, mantendo os 
pés em contacto o solo; 

T
á
ti
c
a
 O

fe
n
s
iv

a
  D

e
s
m

a
rc

a
ç
ã

o
 

Ganhar uma posição de vantagem que 
permita receber a bola; 

AD 
I/E Ex.1 

(P/R) 

E     Ex.1 

(P/R) 

E      
Ex.3   

(SJ) 

E      
Ex.3   

(SJ) 

E  
Ex.5 

(SJ) 

E  
Ex.5 

(SJ) 

E  
Ex.5 

(SJ) 

 E 
Ex.5 

(SJ) 

AS AS Ocupação do espaço livre; 

Explorar a linha jogador/baliza deixada livre 
pelo defesa. 

Ocupação 
Racional do 

Espaço 

Ocupar o espaço de forma racional, de 
acordo com a intenção tática coletiva. 

AD   
I/E Ex.1 

(P/R) 

E      
Ex.3   
(SJ) 

E      
Ex.3   
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Passe e      Vai 
Realizar um passe seguido de uma 
desmarcação rápida provocando 
desequilíbrio na defesa adversária.  

AD     
I/E    

Ex.1 
(P/R) 

 E    Ex.1 
(P/R) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Transição 
Defesa - Ataque 

Mudar de atitude defensiva para ofensiva.           
E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

D
e
fe

n
s
iv

o
  

Marcação 
Defensiva  

Marcar o adversário direto, tendo em 
atenção este e a baliza. 

          
E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Transição 
Ataque - Defesa  

Mudar de atitude ofensiva para defensiva.           
E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Situações de Jogo 
Aplicar os conteúdos em situações de jogo, 
através de formas de jogo informais.  

AD     
I/E   Ex.3 

(SJ) 
E     Ex.3 

(SJ) 
E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 
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C
o
n

d
iç

ã
o
 F

ís
ic

a
 

C
a
p

a
c
id

a
d

e
s
 

C
o
n

d
ic

io
n
a
is

 Força 
Aumentar os níveis no que se refere à parte 
superior, inferior e zona de core. 

  E E             AS AS 

Resistência 
Desenvolver a resistência em situações de 
jogo ou durante a parte inicial, aquando a 
ativação geral. 

  E E E E         AS AS 

Velocidade 
Deslocar-se rapidamente em situações de 
jogo. 

    E E           AS AS 

C
a
p

a
c
id

a
d

e
s
 

C
o
o
rd

e
n

a
ti
v

a
s
  

C. Reação 
Reagir rapidamente e com eficácia a um 
sinal ou estímulo em situações jogadas. 

          
E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

E Ex.5 
(SJ) 

AS AS 

Orientação Espacial 
Determinar a posição do corpo em relação 
ao espaço e orientá-lo em função dos 
objetivos. 

  
I/E Ex.1 

(P/R) 
 E    Ex.1 

(P/R) 

E      
Ex.3   
(SJ) 

          AS AS 

C
u
lt
u
ra

 D
e
s
p

o
rt

iv
a
 

Regras/Sinalética 

Saber aplicar durante os exercícios, 
situações de jogo e teste escrito: 

AD                 AS AS 

  Passos; 

  Dribles; 

  Espaço do jogo; 

  Faltas pessoais perigosas; 

  Livre de 7 metros. 

Terminologia 

Reconhecer  durante os exercícios, 
situações de jogo e teste escrito: 

AD                 AS AS 
  Linha de 6 metros; 

  Linha de 9 metros; 

  Linha de lançamento livre; 

  Corredores laterais. 

C
o
n
c
e
it
o
s
  

  
  

  
P

s
ic

o
s
s
o
c
ia

is
  

Assiduidade/   Pontualidade Ser assíduo. 

Presente em todas as aulas  

Cooperação Cooperar com os colegas 

Autonomia/   Responsabilidade 
Realizar algumas situações de 
aprendizagem autonomamente, de forma 
responsável. 

Fair-Play/Disciplina 
Manter uma postura correta ao longo da 
aula, respeitando os colegas e as decisões 
do professor. 
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Anexo 3: Exemplo de Plano de Aula 

 

Plano de Aula 

Professor: João Cunha Data: 30/10/2015 Hora: 9h10 Aulas nº: 19 (6 Andebol) Duração: 50’ 

Local: Escola Básica Dr. Costa Matos 

 

Espaço: Pavilhão Desportivo; G2 

Nº de alunos: 28 

Ano: 7º B 

Material: Bolas de Andebol; Coletes; 

Sinalizadores; Cones;  

Função didática: Introdução/Exercitação   Unidade Didática: Andebol 

Objetivo Geral da Aula: Desenvolver as capacidades nas HM (TEC): do Passe de ombro, Passe Picado e Remate em Suspensão; HM (TAT): Desmarcação;  

CF: Desenvolver a condição física dos alunos (força, resistência e velocidade); PS: promover conceitos de cooperação e responsabilidade. 

 

 

Conteúdos Objetivos Comportamentais Situação de Aprendizagem 
Componentes 

Críticas 

In
ic

ia
l 9h10 

10´ 

Ativação Geral 

HM:  

Corrida de 

resistência  

 

O aluno deve: 

Correr de forma continua, e sem paragens. 

 

O aluno deve: 

Preparar o corpo para as atividades da aula, mais exigentes.   

Desmarcar-se rapidamente, logo após o passe, de forma a criar linhas de passe. 

Volta à Escola 

 

“Meinho” 

 

Em grupos de 3, os alunos 

realizam o jogo do “meinho” 

Não tira a bola 

das mãos; 

 

Atenção aos 

Passos; 

 

Tenta Fintar o 

adversário.  



 

X 
 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

9h20 

25’ 

HM (tec): 

Passe de 

ombro (PO); 

Passe picado 

(PC) 

 

HM (tat): 

Desmarcação 

(D)  

 

 

O aluno deve: 

PO - Segurar a bola com os dedos bem afastados; Colocar o pé contrário à mão que segura 

a bola mais adiantado do que o outro, de forma a proporcionar um maior equilíbrio; “Armar” 

o braço (braço no prolongamento do ombro, com o antebraço num angulo 

de aproximadamente 90⁰ em relação ao braço); Enviar a bola com um 

movimento de trás para a frente. 

PC - Segurar a bola com os dedos bem afastados; Colocar o pé contrário 

à mão que segura a bola mais adiantado do que o outro, de forma a 

proporcionar um maior equilíbrio; Enviar a bola com um movimento de trás 

para a frente; Enviar a bola para o solo, através da flexão do pulso, de 

forma que ressalte para o colega. 

RS - Executar uma corrida preparatória (3 apoios); Fletir ligeiramente o MI 

contrário à mão que remata, impulsionando, desta forma, o corpo; “Armar” 

o braço (braço no prolongamento do ombro, com o antebraço num angulo 

de aproximadamente 90⁰ em relação ao braço), com a palma da mão 

voltada para trás; Rematar no ponto mais alto do salto; Terminar o remate 

caindo sobre o pé de impulsão. 

D - Ganhar uma posição de vantagem que permita receber a bola, 

ocupando o espaço livre. Explorar a linha jogador/baliza deixada livre pelo 

defesa. 

 

Situação de Jogo 4x4 

(treino Holandês)  

 

Em equipas de 4 elementos, 

previamente definidas, os 

alunos executam situações de 

jogo sucessivas.  

Braço a 90º; 

 

Dedos 

afastados; 

 

Ataquem 

Rápido;  

 

Esquerdo-

Direito-Esquerdo 
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Anexo 4: Questionário Aplicado no Estudo de Investigação 

 

Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos 

Escola Básica Dr. Costa Matos 

 

Este questionário destina-se a alunos do 3º ciclo do ensino básico. É confidencial e tem como 

objetivo perceber qual o tempo despendido pelos alunos nas suas atividades físicas e 

desportivas realizadas dentro e/ou fora da escola. Pedimos-te que sejas rigoroso nas respostas.  

Nome: _____________________________________________ Ano: ___Turma: ___ 

1ª Questão 
Praticas algum desporto federado?             Sim            Não   

2ª Questão:  
Qual ou quais as modalidades que 
praticas?_____________________________________________ 
3ª Questão  
Em que dias treinas? __________________________________________________ 
E qual a duração dos treinos (faz uma cruz na opção correta)?  

1. 1h00 
2. Entre 1h00 e 1h30m  
3. Entre 1h30m e 2:00h 
4. Mais do que 2:00h 

4ª Questão 
Praticas alguma modalidade desportiva do programa do Desporto Escolar? Sim         Não 
Em caso afirmativo, qual ou quantas e quais são as modalidades? 
___________________________________________________________________________ 
5ª Questão  
No Desporto Escolar em que dias treinas? 
___________________________________________________________________________ 
E qual a duração dos treinos do Desporto Escolar (faz uma cruz na opção correta)?  

1. 1h00 
2. Entre 1h00 e 1h30m  
3. Entre 1h30m e 2:00h 
4. Mais do que 2:00h 

  

 

 

 

  

 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


