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Resumo 

 

O estágio profissional assume-se como o ponto de viragem da vida de estudante 

para professor, pelo que a reflexão acerca das experiências em contexto escolar 

são centrais ao entendimento de como a identidade profissional do futuro 

professor se constrói. O presente documento retrata o estágio profissional de um 

estudante-estagiário (o autor) que decorreu numa escola do grande Porto, num 

núcleo de estágio composto por três estudantes estagiários e dois orientadores 

(professor cooperante e professor orientador). A construção deste relatório teve 

como base a reconstituição dos acontecimentos mais marcantes da vivência do 

estagiário na escola e está estruturado em quatro grandes capítulos. O primeiro 

contempla uma dimensão mais pessoal, onde está retratado o percurso 

académico e desportivo e as motivações para a opção pela profissão de 

professor de Educação Física; o segundo incorpora a dimensão da realidade 

escolar, que materializa o ‘choque com a realidade’; já o terceiro corporiza a 

dimensão concretizadora do processo ensino-aprendizagem, o qual concretiza 

as transformações das conceções de ensino e do ensino da Educação Física, 

bem como um ensaio curricular com modelos de ensino centrados no aluno e o 

quarto, e último capítulo, trata a dimensão representativa da integração e 

participação na escola, que incorpora as funções desempenhadas e atividades 

realizadas. O documento encerra com uma reflexão final, que contempla um 

conjunto de ilações pedagógicas elaborados com base no experienciado e das 

interpretações que foram acontecendo ao longo do ano de estágio, coadjuvadas 

com a retrospetiva que serviu de pano de fundo à elaboração do presente 

documento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Profissional; Educação Física; Modelos de Ensino 

Centrados nos Alunos; Aprendizagem; Reflexão. 
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Abstract 

 

The practicum training it’s seen as the turning point of “student to teacher” life, 

with the reflection on the experiences in school context as a central point to 

understand how the professional identity of the future teacher is built. This 

document describes the practicum training of a pre-service teacher (the author), 

which took in a school in Porto, in practicum group composed of three pre-service 

teachers and two supervisors (cooperating teacher and faculty teacher). This 

report construction was based on the reconstitution of the most remarkable 

events the experience of the pre-service teacher in the school, and is structed in 

four major chapters. The first one contemplates a more personal dimension, 

where it is portrayed the academic and sports route, as well as the motivations 

for the option for the profession of Physical Education Teacher. The second 

incorporates the dimension of school reality, which materializes the “shock with 

reality”. The third one embodies the dimension of the “teaching-learning” process, 

which concretizes the transformations of the concepts of teaching and Physical 

Education teaching, as well as a curricular essay with student-centered teaching 

models. The fourth chapter, the representative dimension of integration and 

participation in the school, which incorporates the functions performed as well as 

the activities carried out. The document ends with a final reflection, which 

includes a set of pedagogical lessons that were elaborated based on the 

experience and interpretation of what happened during the practicum training 

year, supported by the retrospective that served as the background to the 

elaboration of the present document. 

 

KEY WORDS: Practicum Training; Physical Education; Student Centered 

Teaching Models; Learning; Reflection. 
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1. Introdução 

O Estágio Profissional (EP) é o culminar da formação inicial de estudantes 

aspirantes a professor. Pretende-se com este momento da formação inicial dar 

a oportunidade de o Estudante Estagiário (EE) imergir na cultura escolar (Batista 

& Queirós, 2013) e conhecer os contornos da profissão (Queirós, 2014). A 

vivência na escola possibilita um entendimento aprofundado das outras 

dimensões do ser professor (Batista & Queirós, 2013), que não são 

contempladas no momento anterior ao estágio e que ajudam o EE a construir a 

sua identidade (Flores, 1999). 

As dificuldades sentidas na chegada à escola pelos estagiários levam 

vários autores a enfatizar a ideia de ‘choque com a realidade’ (Gonçalves, 2009; 

Huberman, 2000; Veenman, 1984), que, não obstante ser um espaço da 

formação inicial que possibilita aprendizagens que só se consumam no terreno, 

devido à imprevisibilidade e incerteza que os alunos reais colocam ao professor, 

é extremamente exigente.  

Na chegada dos EE à escola perspetiva-se que o contacto com os espaços 

reais da profissão permitam que sejam capazes de transformar os saberes 

académicos em saberes profissionais e que edifiquem uma conduta assente na 

pessoalidade (Nóvoa, 2009). Perspetiva-se também, que os EE sejam capazes 

de resolver os problemas emergentes de uma profissão que se afigura complexa 

e que envolve múltiplas dimensões. Para que o EE consiga superar as 

adversidades que o estágio lhe coloca, terá de desenvolver uma postura crítica 

e reflexiva (Queirós, 2014), tornando, assim, o EP um ano repleto de 

aprendizagens significativas e autênticas.  

Face ao exposto, este documento materializa as vivências, as dificuldades, 

os desafios, as aprendizagens e as transformações ocorridas na vida de um EE 

ao longo do EP.  

O EP, em termos de enquadramento institucional, integra o plano de 

estudos do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário (MEEFEBS) da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). O acompanhamento dos EE na Prática de Ensino Supervisionada 

(PES) é feito por um Professor Cooperante (PC), residente na escola, que faz 

um acompanhamento próximo e tem uma intervenção diária e um Professor 
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Orientador (PO), que faz um acompanhamento distante e tem uma intervenção 

periodal.  

Face a este enquadramento, com o intuito de reconstituir os factos mais 

significativos da caminhada de um EE (o autor), o presente documento está 

estruturado em quatro grandes capítulos. O primeiro capítulo, intitulado “O meu 

núcleo identitário”, diz respeito ao percurso académico e desportivo, bem como 

às expectativas à chegada ao EP. O segundo capítulo, “O lugar onde tudo 

aconteceu”, reporta a mescla de sentimentos da chegada à escola, a 

caracterização da escola e daqueles que a habitam. O terceiro capítulo, 

“Aprender a Ensinar, ensinando”, corporiza os desafios e as transformações na 

construção de uma identidade profissional e conceção pessoal do processo 

ensino-aprendizagem. O quarto e último capítulo, “Ser Professor … muito mais 

do que dar aulas …”, comporta o desempenho de funções para além das 

inscritas na componente letiva. 

O documento termina com um olhar introspetivo do vivenciado no contexto 

escolar, onde estão plasmadas algumas ilações pedagógicas que retratam a 

construção da identidade profissional do autor, bem como o seu entendimento 

sobre o ensino e o ensino da Educação Física (EF). 
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2. O meu núcleo identitário 

 

Sou daqueles que acredita. Que confia nos que demonstram. Que valoriza 

quem faz acontecer ou que pelo menos faz tudo nesse sentido.  

Se a perfeição existe, cabe-nos a nós ir ao seu encontro. 

 

"A utopia está no horizonte.  

Avanço dois passos e ela afasta-se dois passos.  

Avanço dez passos e o horizonte distancia-se de mim dez passos.  

Por mais que eu caminhe: 

Jamais alcançarei.  

Para que serve então a utopia?  

Para isso mesmo: para que eu não deixe de caminhar." 

(Galeano, 1993, p. 230) 

 

Nunca me revi numa postura de ficar à espera que aconteça, sem que eu 

o faça acontecer. Gosto da diferença, daqueles que querem, fazem e dão mais 

que todos os outros. 

 

“Para ser grande, sê inteiro: nada 

        Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

        No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda 

        Brilha, porque alta vive.” 

(Odes de Ricardo Reis, Pseudónimo de Fernando Pessoa, 1933) 

 

Este sou eu. Alguém persistente e convicto, autoconfiante e seguro, 

trabalhador e esforçado. Não me considero um criativo, apenas único e igual a 

mim próprio.  

Tudo começou algures na Póvoa de Varzim, num dia solarengo e de 

rajadas fortes, tão características desta cidade costeira. Não obstante esta 

origem, foi entre Barcelos (inverno) e Ofir (verão) que me comecei a descobrir 

enquanto ser. Estes dois locais influenciaram-me e marcaram-me, inclusive ao 
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nível desportivo. Cresci com os meus pais e o meu irmão a praticarem desporto, 

pelo que foi natural o sentimento que despoletou em mim de não querer ficar 

para trás. Mais ou menos planeado, o percurso fez-se a quatro. Caminhadas até 

à praia, idas espontâneas ao parque infantil, passeios de bicicleta, alguns dos 

quais ainda dormitava na cadeirinha e acordava atribuladamente quando 

calcorreava caminhos repletos de areia. Fui crescendo e os passeios de 

bicicletas começaram a ganhar relevo. Pouco a pouco, passei da cadeirinha para 

a bicicleta, da roupa dita normal para o equipamento, da estrada para a 

montanha e dos pequenos passeios para as maratonas em BTT ou Duatlos (BTT 

e Canoagem). 

Aos seis anos de idade, por decisão dos meus pais, entrei no karaté. Estes 

consideravam que era um desporto com mais-valias ao nível do autocontrolo, 

defesa pessoal e disciplina. Não obstante esta prática, tal como todos os 

meninos da minha idade, também eu queria ser jogador de futebol, pelo que 

após dois anos de prática abandonei o karaté e iniciei o futebol. Mantive-me no 

futebol até ao final do ensino secundário (18 anos), momento em que deixei a 

sua prática por ter ingressado na universidade.  

A minha paixão pelo futebol não me impediu de me manter ativo no BTT. 

Guardo na memória as agitadas manhãs de fim de semana (meses de inverno), 

que eram repletas de atividades – ao sábado era bola, ao domingo a bicicleta, 

isto fizesse chuva ou fizesse sol. Era um tempo animado, que aumentava 

exponencialmente nos meses de verão, em que me tornava eclético, tal era a 

diversidade de desportos que praticava. Energia não faltava! À tarde, jogava 

futebol, ténis, voleibol e natação (umas braçadas e uns mergulhos!) ou raquetes 

de madeira e malha, após as caminhadas até à praia.  

As noites eram dedicadas a jogar ténis de mesa, caçadinhas ou mata. 

Parece-me um passado tão distante, mas simultaneamente tão perto, tal é a 

nostalgia, que me faz sentir que o tempo é só um número. Recentemente, 

aquando da entrada no mestrado, regressei ao praticar futebol a nível federado. 

De facto, esta é uma modalidade que despoleta em mim sentimentos e emoções 

únicas.  

Pelo caminho ficaram outras experiências, igualmente prazerosas, mas 

noutra perspetiva que não a de praticante. Desempenhei tarefas como treinador 

de futebol, no escalão de benjamins; fui guia de BTT e monitor de viagens de 
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final de ano e campos de férias. Estas oportunidades, apesar de curtas, 

permitiram-me crescer bastante e tomar consciência de que a formação inicial 

(licenciatura) me tinha dado algumas bases, mas que precisava de colmatar 

outras, com um investimento continuado na formação. 

A minha relação com crianças não se cinge apenas a atividades desta 

natureza, já que todos os anos, em particular nas férias de verão, lido com 

crianças, sendo muitas vezes apelidado de Babysitter. É-me intrínseco esta 

motivação e gosto pelo trabalho com miúdos, pois, no meu entender, não há 

nada mais gratificante que este contacto. Estas vivências foram, a pouco e 

pouco, despertando em mim esta paixão pela via do ensino e pela formação de 

crianças e jovens. 

Consciente ou inconscientemente, os meus pais criaram as condições para 

que o meu percurso tomasse este rumo. Como referem Cardoso et al. (2016b), 

os “contextos nos quais o indivíduo nasce, vive e se desenvolve, pessoal e 

profissionalmente” foram edificando o meu carácter, uma vez que “a vida não é 

feita de peças separadas”. Todas estas vivências, quer como praticante, quer 

como monitor tiveram um grande impacto na construção da minha identidade 

profissional e pessoal.  

As experiências tidas nos vários contextos por onde circulei tornaram-me 

autoconfiante (convicto e seguro de mim) e com alta autoestima, derivada pela 

exposição pública constante e de um maior conhecimento do meu “eu” (das 

minhas capacidades e limites). Deram-me a coragem para arriscar e a força para 

acreditar, despoletando em mim, capacidades como a superação, resiliência, 

preserverança e persistência. Passei a valorizar o mérito, fruto de trabalho árduo, 

e a aceitar a derrota como sinal da impreparação. Aprendi a aceitar o erro e a 

encará-lo como natural no processo de aprendizagem. Na verdade, só com muita 

força de vontade e capacidade de sacrifício é que é possível transcendermo-nos. 

Neste percurso, os horários rígidos e a necessidade de uma vida regrada foram 

importantes para que me tornasse organizado e metódico. 

Paralelamente a estas aquisições, desenvolvi algumas características 

como profissional, tais como a capacidade de trabalhar em equipa (partilha e 

sucesso do grupo à frente do sucesso individual), as relações interpessoais 

(aceitar a individualidade do outro, respeitá-lo, conhecê-lo e compreendê-lo), a 

capacidade de lidar e aceitar a crítica (reconhecer e ser reconhecido). De referir 
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ainda a vivência como praticante de Jogos Desportivos Coletivos (JDC), que me 

proporcionou competências de gestão e controlo de grupos, nomeadamente da 

turma durante o ano de estágio. 

Neste sentido, muito do que sou hoje deve-se ao desporto, pelo que me 

revejo nas palavras de Bento (2012, p. 7) quando refere que prescindir deste “ou 

afrouxar na sua promoção e no cultivo do seu ideário equivale a empobrecer os 

cidadãos nas dimensões técnicas e motoras, éticas e estéticas, cívicas e morais, 

anímicas e volitivas; e a favorecer a proliferação do laxismo e relativismo, do 

individualismo e da indiferença”. O desporto é muito mais do que o físico. Este 

exige todas as vertentes do ser humano no seu exponencial máximo e afigura-

se como imprescindível no desenvolvimento integral do ser humano, 

designadamente do aluno.  

Nas aulas de EF tive oportunidade de experimentar múltiplas modalidades, 

alargando, assim, o meu repertório motor. O significado e a importância que lhe 

atribuo, resulta do prazer, do desafio constante e da relação com o outro que só 

esta pode contemplar. A EF emerge como fundamental, no sentido de reforçar 

os valores e princípios que norteiam as gerações futuras. Neste sentido, os 

valores que a sua prática encerra têm o potencial de mudar vidas, tendo os 

professores um papel importante na transmissão dessa mensagem. 

Ao longo da minha formação tive professores, de várias áreas disciplinares, 

que me marcaram e me fizeram perceber a essência da profissão de professor. 

A identificação com esta nobre profissão é fruto da vivência e conceção sobre o 

que é ser professor, nos espaços escolares ao longo de doze anos (Collay, 2006; 

Marcon et al., 2010; Zeichner, 1992). 

No meu percurso escolar até ao 12.º ano, apenas estudei em duas escolas 

(1.º ciclo na escola pública e os restantes ciclos num colégio com contrato de 

associação). A partir do momento em que entrei nessa instituição, decidi seguir 

o lema inscrito na escola: “o querer e o trabalho transformam o sonho em 

realidade”.  

O colégio dava uma grande importância às atividades extracurriculares, 

realizadas na sua Quinta Pedagógica, em clubes, tais como golfe, hipismo e 

ténis, ou em eventos abertos a toda a comunidade escolar, como o 

“Didalvigímnica” e “Escola, Arte e Vida”, protagonizados pelos clubes de dança 
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e de ginástica. Cheguei a experimentar diferentes clubes, contudo só ingressei 

na dança, no 8.º e 9.º ano.  

Terminei o 12.º ano no curso científico-humanístico de Ciências e 

Tecnologias com o objetivo de prosseguir estudos no Ensino Superior no curso 

de Educação Física e Desporto. Essa escolha acabou por acontecer no Instituto 

Universitário da Maia.  

A entrada no Ensino Superior originou a mudança do meu local de 

residência, que deixou de ser em Barcelos e passou a ser no Castêlo da Maia.  

No terceiro ano da licenciatura surgiu a oportunidade de participar no 

Programa Erasmus, que agarrei sem hesitar. Esta experiência na Roménia fez-

me crescer pessoal e profissionalmente. Tornou-me mais responsável, 

organizado e capaz de me adaptar às circunstâncias. Contactei com outra 

cultura, outros métodos de trabalho, estratégias e conceções de ensino, além de 

ter enriquecido o meu currículo. Permite, como referem alguns participantes que 

viveram esta experiência, “An enormous growth in confidence and 

independence, a sense of achievement, and becoming aware of possibilities 

(both academic, career-related, and social) that were previously beyond my 

horizons”1 que não pode ser explicada, apenas vivida.  

Para satisfazer as minhas pretensões de ser professor de EF decidi 

candidatar-me ao MEEFEBS da FADEUP. Esta oportunidade, fruto das unidades 

curriculares de natureza teórica, permitiu-me melhorar o meu conhecimento 

teórico-prático sobre a escola, sobre o ensino e sobre o ensino da EF. Já com 

as unidades curriculares práticas desenvolvi competências de gestão, de 

organização, de liderança e de comunicação, bem como contactei com 

diferentes conceções, estratégias e modelos de ensino. 

Apesar das valências já alcançadas, sei que o meu percurso não está de 

todo encerrado, porquanto é necessário investir continuadamente na melhoria 

das nossas competências e conhecimentos. 

Em suma, o meu contexto sociocultural e as minhas experiências 

(Entwistle, 1995) convergiram para a escolha da docência como profissão 

(Cardoso et al., 2016a). Concretamente, posso afirmar que foram  razões 

altruístas (formar as gerações do futuro) e intrínsecas (relação com os alunos e 

                                            
1  Benefícios descritos por alguns participantes desta experiência 
(https://erasmusplus.org.uk/why-take-part) 



O meu núcleo identitário 

12 
 

desejo de enriquecer o outro) que me levaram a decidir seguir esta profissão – 

razões estas apontadas por vários autores (e.g. Bastick, 2000; Gomes et al., 

2014; Kızılaslan, 2010; Kyriacou & Kobori, 1998), sendo a família (Gomes et al., 

2014) ou amigos, os agentes de socialização que usualmente mais influenciam 

a ligação ao desporto. No meu caso específico foram os meus pais e irmão. 

 

2.1.  Do esperado ao encontrado 

A notícia de entrada no agrupamento de escolas do Castêlo da Maia foi 

recebida com naturalidade e entusiasmo, porquanto esta era a minha primeira 

opção e também porque conhecia os colegas do núcleo.  

Com eles, esperava marcar a nossa presença pela positiva na escola, isto 

é, como estagiários que primam pela competência, profissionalismo e 

disponibilidade para a aprendizagem. Ainda neste âmbito, também desejava que 

se mantivesse uma relação de honestidade, frontalidade, entreajuda e partilha 

de conhecimentos, essenciais ao sucesso enquanto indivíduos e enquanto 

grupo.  

Outro elemento que aguardava ansiosamente por conhecer, era o PC, uma 

vez que me revia no entendimento de (Albuquerque et al., 2005; Silva, 2015), 

que se reporta ao PC como o veículo facilitador da adaptação e potencializador 

das experiências pessoais dos EE. Neste sentido, desejava alguém exigente, 

comprometido, competente, frontal, honesto, crítico, disponível, com gosto pela 

docência e pela função de orientação. Esperava uma constante partilha de 

opiniões e saberes, bem como reflexões sobre as práticas, com o intuito de 

potenciar a aprendizagem dos nossos alunos. Em suma, ambicionava que o seu 

auxílio, cooperação e acompanhamento me ajudasse a alcançar os meus 

objetivos e contribuísse de forma efetiva para o meu desenvolvimento 

profissional e pessoal. 

No que concerne ao PO, esperava os mesmos valores de honestidade e 

profissionalismo mencionados no PC. Desejava (re)encontrar prontidão nas 

respostas e total disponibilidade, facilitador do meu crescimento e 

aprendizagem. Expectava um acompanhamento, atenção, interesse e 

supervisão ininterrupta do meu percurso. Esperava ainda que na etapa de 

elaboração do relatório me aconselhasse e contribuísse com os seu 

conhecimento e experiência para a edificação de um documento de qualidade.  
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Relativamente ao grupo de EF desejava perceber a sua organização, 

trabalho e dinâmicas na procura do sucesso dos alunos e adequação do 

planeamento das diferentes atividades. Expectava ainda que fosse um grupo 

recetivo a novas ideias e aberto à mudança, para que eu em conjunto com os 

meus colegas do núcleo, conseguíssemos promover atividades interessantes e 

relevantes para a comunidade escolar. Enfim, que fosse um grupo aberto à 

partilha, para que pudéssemos trocar ideias, histórias e vivências. 

No que respeita à restante comunidade educativa imaginava alguma 

desconfiança relativamente ao valor atribuído à EF. Neste sentido, queria 

mostrar nas minhas aulas e em todas as atividades em que me envolvesse, os 

benefícios desta disciplina e do desporto. A mudança de mentalidades é algo 

ousado e moroso, contudo a tendência de desenvolver sentimentos de 

inconformismo perante aquilo que considerava estar errado, sempre fez parte da 

minha forma de estar. Como refere Soares (1996, p. 7) “a Educação Física está 

na escola. Ela é uma matéria de ensino (…) e deve sobretudo, preservar, manter 

e aprofundar a sua especificidade na escola. Deve, evidentemente, fazer isto 

sem isolar-se ou colocar-se à parte e alheia. E como se preserva o que é seu? 

Sabendo, sobretudo, o que é seu (…). Nosso ponto de partida são algumas 

certezas, poucas e provisórias. Elas são como vórtices para impulsionar voos 

mais audaciosos. A partir delas podemos tomar posse do que é nosso”. Deste 

modo, “o caminho da EF deverá apontar sempre para o seu valor educativo e 

formativo” (Batista & Queirós, 2015, p. 40), pois, a essência da profissão remete 

para o ato de ensinar, o que pressupõe um desenvolvimento integral do aluno 

nos três domínios (motor, cognitivo e social).  

Acima de tudo, considerava e considero o ano de estágio preciosíssimo e 

irrepetível, tendo, por isso, a ambição de viver o maior número de desafios e 

experiências possíveis, sabendo que para que “la experiencia se convierta en 

sabiduría hacen falta, a mi juício, algunas exigências: querer aprender (…) saber 

observar (…) saber escuchar (…) hacerse preguntas (…) reconocer los errores 

(…) hacer autocrítica (…) abrirse a las críticas (…) leer incessantemente (…) e 

compartir la experiencia de forma hablada y escrita” (Guerra, 2014, pp. 134-135). 

Por este motivo, a oportunidade de tornar este ano inesquecível estava nas 

minhas mãos, sendo para isso fundamental, como refere Nóvoa (2009, p. 3) “(…) 

compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, 
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aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no diálogo com os 

outros professores que se aprende a profissão”.  

No que concerne à escola, esperava que me acolhesse, me reconhecesse 

e fosse recetiva à energia, conhecimentos e ideias distintas que trazía. Nessa 

caminhada ansiava, realizar e participar no maior número de atividades do seu 

plano anual, nomeadamente, projetos, exposições e visitas de estudo. Além 

disso, também projetava marcar presença assídua no espaço escolar para 

conhecer na íntegra a comunidade educativa. Na verdade, esperava que a 

escola fosse bem mais do que um mero espaço físico. Idealizava e idealizo a 

escola como um espaço de aprendizagem, de crescimento e desenvolvimento 

dos cidadãos do futuro. Face a este modo de olhar para a escola, receei ser só 

mais um professor, que não conseguia contagiar os alunos, não os motivava, e 

não os desafiava. De facto, “A responsabilidade do professor, (…), é sempre 

grande. (…) Sua presença na sala é de tal maneira exemplar que nenhum 

professor ou professora escapa ao juízo que dele ou dela fazem os alunos” 

(Freire, 2002, p. 27). 

Fundamentalmente, eu queria aprender, com tudo e com todos, 

vivenciando a escola na verdadeira aceção da palavra. Tencionava adquirir as 

bases que me permitissem tornar num profissional de excelência, que os alunos 

recordassem como sendo um excelente profissional e um excelente ser humano. 

É que, como diz Freire (2002, p. 53) “Não sendo superior nem inferior a outra 

prática profissional, a minha, que é a prática docente, exige de mim um alto nível 

de responsabilidade ética de que a minha própria capacitação científica faz parte. 

É que lido com gente”.  

Também eu queria marcar pela diferença, ajudando os alunos a 

aprenderem, a desenvolverem-se enquanto alunos e pessoas, mostrando-lhes 

que tudo é possível desde que acreditem. Projetava planear e lecionar aulas 

intensas, ricas, interessantes e motivantes. Queria muito ensinar, mas acima de 

tudo queria que eles aprendessem, porque ensinar pode não significar aprender. 

Ambicionava ainda poder dar autonomia aos alunos, dar-lhes liberdade com 

responsabilidade, fazê-los sentir bem.  Queria inclui-los ao máximo e fazer com 

que eles quisessem ser incluídos. Não queria ser o amigo, queria apenas que 

eles confiassem, que acreditassem em mim e naquilo que faço.  
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Nesta perspetiva tinha alguma expectativa em relação ao tipo de alunos 

que ia encontrar e como seria capaz de lidar e gerir os conflitos entre eles. Estava 

consciente da importância de criar um ambiente positivo nas aulas, sabendo que 

o “professor autoritário, (…) afoga a liberdade do educando, amesquinhando o 

seu direito de estar sendo curioso e inquieto” (Freire, 2002, p. 25). Por 

conseguinte, era importante manter uma relação pedagógica baseada numa 

autoridade aceite e não imposta, em que a autoridade-liberdade andassem de 

mãos dadas. Acreditava, sobretudo, que após esta experiência sairia mais 

fortalecido, mais resiliente, capaz de me adaptar melhor às circunstâncias e aos 

imprevistos, pois ‘ser professor’ implica não só projetar e planear, como também 

adaptar e reconfigurar, como resposta a algo inesperado e imprevisível. 

Face a este entendimento, depressa percebi, que a exigência do ano de 

estágio seria máxima, porque o ‘ser professor’ vai muito além do conhecimento 

da matéria de ensino e dos 90 minutos da aula. Por ser uma oportunidade única, 

motivei-me ainda mais, para usufruir de cada momento e de cada aprendizagem. 

Tinha consciência que seria o momento de superar as minhas dificuldades na 

gestão do tempo e no conhecimento pedagógico dos conteúdos. Sabia da 

importância deste ano na construção da minha identidade e da inevitável 

transição entre os dois mundos: teoria-prática, formação-profissão e 

conhecimento-ação.  

Por este motivo, o primeiro período foi a charneira entre as conceções que 

trazia e a realidade encontrada. O inevitável ‘choque com a realidade’ aconteceu. 

Como refere Feiman-Nemser (2001, p. 1026) “New teachers have two jobs - they 

have to teach and they have to learn to teach. (...) there are some things that can 

only be learned on the job. (…) The first encounter with real teaching occurs when 

beginning teachers step into their own classroom. Then learning to teach begins 

in earnest”. 

Nesta fase, senti algumas dificuldades em fazer o transfer teoria-prática, 

uma vez que não podemos passar por todas as etapas. Paralelamente descobri 

a importância de criar rotinas em contexto de sala de aula, pois a constante 

novidade nas propostas apresentadas, aumenta o tempo de instrução e 

transição, sendo por isso, prejudicial à qualidade da aula. Senti-me obrigado a 

refletir e repensar as estratégias utilizadas, de forma colocar todos os alunos em 

atividade num espaço tão reduzido – na maioria das vezes o espaço disponível 
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foi um terço do pavilhão. Tive ainda que lidar com um grupo de alunos 

desinteressadas pela disciplina, em parte devido a esta não contar para a média 

de acesso ao ensino superior, com tudo o que isso acarreta. Interroguei-me e 

questionei-me inúmeras vezes sobre como lidar com uma turma tão heterogénea 

e com tão fracos pré-requisitos, o que colocava alguns constrangimentos, 

nomeadamente na criação de oportunidades que permitissem que todos 

vivenciassem situações de êxito. O meu contexto fez-me perceber que o trabalho 

por níveis era aquele que melhor dava resposta às características dos meus 

educandos. Por este motivo, estava ciente da necessidade de desenvolver a sua 

autonomia, uma vez que esta era uma forma de potenciar a sua aprendizagem.  

Senti necessidade de conhecer e me dar a conhecer aos discentes, pois, 

“não é possível à escola (…) alhear-se das condições sociais culturais, 

econômicas de seus alunos, de suas famílias, de seus vizinhos” (Freire, 2002, p. 

26). De facto, o estágio e o ser professor não se esgotam no dar aulas. Percebi 

que era possível aliar a competência e profissionalismo, com um bom 

relacionamento. Como alude Nóvoa (2009, p. 3) “educar é conseguir que a 

criança ultrapasse as fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas como 

destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade”. 

As dificuldades e constrangimentos com que me fui deparando ao longo do 

estágio, principalmente numa fase inicial, ajudaram-me a crescer enquanto 

professor e pessoa, até porque os alunos eram recetivos, envolveram-se e 

queriam aprender. Enfrentar as contrariedades e superá-las permitiu-me saber 

que o caminho até à excelência era longo e exigia trabalho árduo, mas acima de 

tudo, era possível! As expectativas que eu depositava em mim foram 

naturalmente aumentando e desafiando-me a querer sempre mais, numa 

constante busca pela perfeição. Para isso, contribuiu, em grande escala, o 

contexto (PC, PO, colegas do núcleo de estágio, restantes professores, 

funcionários e alunos) que foi peça essencial no meu desenvolvimento enquanto 

EE. De realçar, que a experiência e conhecimento do PC foram fundamentais, 

como forma de facilitar a minha adaptação a uma nova realidade. O facto de me 

ter dado a oportunidade de, não raras vezes, experimentar e aprender pelo 

próprio erro foi extremamente benéfico ao meu desenvolvimento e crescimento 

como professor. Canário (2001, p. 158) afirma que “uma atitude de escuta 
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permite ao formador ter em conta os saberes “tácitos” dos formandos, 

construídos de modo intuitivo na ação quotidiana”. 

Este retorno à escola trouxe-me alguma nostalgia, mas sobretudo a certeza 

de que esta escola era diferente daquela que eu frequentara. A relação 

professor-aluno já não era a mesma, uma vez que aquando da minha passagem 

por estes níveis de ensino, os alunos respeitavam mais o professor e havia um 

maior distanciamento.  

Outro aspeto que me apercebi foi que a comunidade educativa olhava a EF 

com alguma descrença e desconfiança, indagando sobre a sua importância no 

desenvolvimento dos alunos e do currículo escolar. Assim, tentei dar o melhor 

de mim em cada aula e em cada atividade para tentar contribuir para o reforço 

do papel do professor de EF na escola e inverter a ideia errada que geralmente 

é imputada à EF: a de ‘recreio supervisionado’.  

Lutei, desde o primeiro momento, para que os alunos se sentissem 

privilegiados por terem EF, por poderem participar nas atividades e iniciativas 

que o grupo de professores desta disciplina lhes proporcionava. Nesta escola, 

sempre me senti bem, o acolhimento, o tratamento e carinho de toda a 

comunidade educativa, foi simplesmente fantástico. Posso mesmo afirmar que 

esta escola estará para sempre no meu coração, permanecerá na minha 

memória como o meu primeiro grande teste/desafio como professor. 

Em suma, este ano foi riquíssimo pela quantidade e qualidade de 

experiências vivenciadas. No seu decurso, tive oportunidade de (re)construir a 

minha identidade, de me (re)descobrir-me e (re)inventar-me variadíssimas 

vezes. Como menciona Feiman-Nemser (2001, p. 1026) “The first years of 

teaching are an intense and formative time in learning to teach, influencing not 

only whether people remain in teaching but what kind of teacher they become”. 

Para que isto aconteça, temos de nos entregar a esta profissão e vivê-la 

verdadeiramente. Acredito ter ajudado a mudar a mentalidade de alguns alunos, 

contagiar e inspirar outros, porque acima de tudo, creio ter cumprido a minha 

função com entusiasmo e profissionalismo. O meu gosto por esta profissão saiu 

fortalecido e eu enriquecido. Esta oportunidade foi única e inesquecível. A 

concretização deste percurso formativo é inexplicável em palavras, tal é e foi, a 

felicidade de o cumprir.
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3. Recortes do contexto legislativo e institucional do estágio profissional 

O EP é uma Unidade Curricular inserida no 2.º Ano do MEEFEBS da 

FADEUP. Para Batista e Queirós (2013, p. 41) “O estágio profissional é uma 

unidade curricular que pretende dotar e capacitar o futuro professor de Educação 

Física de ferramentas que o auxiliem a desenvolver uma competência baseada 

na experiência refletida e com significado”. Já Vieira et al. (2011, p. 31) entendem 

o EP “como uma atividade privilegiada de exploração vocacional na medida em 

que possibilita o contacto com o mundo profissional, potenciando um maior 

conhecimento de si próprio e do mundo do trabalho”. 

No que concerne ao funcionamento do estágio, este decorre segundo “os 

princípios decorrentes das orientações legais constantes do Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro e o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio” 2 , 

considera o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto 

e o Regulamento Geral dos segundos ciclos da FADEUP, sendo enquadrado 

superiormente pela Comissão Científica do curso visado, sendo presidido pelo 

Diretor do mesmo. 

A organização desta unidade curricular é da inteira responsabilidade do 

professor regente, em estreita relação com a Comissão Científica e Comissão 

de Acompanhamento do Curso de Mestrado em Ensino, incorporando duas 

componentes, a Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o Relatório de 

Estágio Profissional (REP). Cada uma destas componentes tem um peso de 50% 

na classificação final do EP. 

A orientação dos estagiários é realizada por um docente da faculdade – PO 

da FADEUP, em parceria com um professor da escola cooperante – o PC. 

De acordo com as normas orientadoras do EP, “a PES 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”. 

A PES acontece numa escola/agrupamento de escolas cooperante e 

decorre em turmas de ciclos de ensino distintos (2.º Ciclo do Ensino Básico e 3.º 

                                            
2 In Normas Orientadoras do EP do MEEFEBS da FADEUP, aprovadas no ano letivo 2016/2017. 
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Ciclo/Secundário), como forma de responder à necessidade de a realizar nos 

dois grupos de recrutamento (620 e 260) para a docência da EF. 

A PES está em consonância com o “Perfil Geral de Desempenho do 

Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto)”3, que remete 

para uma intervenção em torno das seguintes áreas de desempenho: 

Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

Área 2 - Participação na Escola/Agrupamento de Escolas e Relação com a 

comunidade; 

Área 3 - Desenvolvimento Profissional. 

A exploração do documento normativo supracitado (regulamento da 

unidade curricular do EP), coloca em evidência uma primeira área, em que o 

principal objetivo remete para uma condução eficaz da intervenção pedagógica 

por parte do EE, isto no sentido de este potenciar o processo de formação e 

desenvolvimento dos seus alunos. Pretende-se ainda que o EE respeite a 

especificidade da sua matéria, no cumprimento dos objetivos traçados pela 

educação, mas nunca descurando o ambiente, principalmente as características 

dos alunos. Para o legitimar abarca princípios como a conceção, o planeamento, 

a realização e a avaliação. 

Já a segunda área visa potenciar a integração do EE na comunidade 

escolar, para que este vivencie e explore as possibilidades decorrentes de uma 

estreita ligação entre a escola e o meio onde esta está inserida. Importa ainda 

reter que as orientações remetem claramente para a ideia de que a docência 

não se esgota na intervenção pedagógica em contexto de sala de aula e que a 

promoção do sucesso educativo vai muito para além das atividades letivas. 

Por fim, mas não menos importante, temos a terceira área, onde se afigura 

como primordial o desenvolvimento profissional e pessoal do EE, enquanto 

aspirante a docente. Neste quadro, cabe aos EE rentabilizarem a vivência em 

contexto real de ensino, na escola, através do estágio, aprofundando e 

intensificando as suas aprendizagens. Importa ainda referir que a intervenção 

em contexto de PES deve ser alicerçada na investigação e, sobretudo, na 

reflexão. Construir a nossa identidade como professores é um desígnio que 

                                            
3 In Regulamento da Unidade Curricular do EP do MEEFEBS da FADEUP, aprovadas no ano 
letivo 2016/2017. 
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importa alcançar ao longo do processo, num ambiente de desenvolvimento de 

competências de argumentação, reflexão e consciência crítica. 

Pelo exposto, percebe-se que a formação de professores de EF na 

FADEUP “ultrapassa a ‘periferia’, já que é uma experiência real de ensino com 

todos os elementos presentes, na medida em que o estudante estagiário assume 

o papel de professor em quase toda a sua plenitude, faltando apenas o vínculo 

contratual” (Batista & Queirós, 2013, p. 43). 

Em suma, o EP assume-se como algo fundamental na formação dos 

futuros professores e “reconhece-se que a formação de professores, 

designadamente em contexto de prática, dada a natureza e a complexidade da 

atividade em causa, como a missão dos profissionais e a sua legitimidade e tudo 

aquilo que envolve esta profissão, conduz a trilhos difíceis de percorrer. No 

entanto, esta dificuldade torna o percurso de procurar vislumbrar o caminho a 

seguir mais aliciante” (Batista & Queirós, 2013, p. 34). 
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4. O lugar onde tudo aconteceu 

 

Falar do lugar onde tudo aconteceu não é tarefa fácil. A complexidade, a 

diversidade, os entendimentos, os diferentes intervenientes, bem como, as 

dinâmicas que acontecem no dia-a-dia da escola exigem um olhar, também ele, 

diverso e com recurso a diferentes lentes. Partindo deste entendimento, o modo 

como procurei dar substância aos capítulos “O lugar onde tudo aconteceu” e 

“Aprender a Ensinar, ensinando” foi dando voz aos vários atores da comunidade 

educativa. Deste modo, realizei entrevistas (a 30 professores e a 3 funcionários), 

cujos testemunhos vão sendo apresentados à medida que vou dando a conhecer 

a comunidade educativa da escola que me acolheu. Os guiões das entrevistas 

podem ser consultados nos Anexos 1 e 2. 

 

4.1. A chegada à escola – desencadear de emoções… entendimentos… 

e desafios  

 

A chegada à escola coloca o EE perante uma enorme panóplia de desafios 

relacionados com a multiplicidade de tarefas que o professor tem que ser capaz 

de dar resposta. A entrada na profissão é, ao contrário das outras profissões, 

repentina e abrupta, pois, “poucas profissões permitem um contacto tão direto e 

intenso com a futura atividade profissional” (Queirós, 2014, p. 71). Neste sentido, 

a entrada na profissão nem sempre é vivida de modo positivo pelos professores 

principiantes, tal como testemunham muitos investigadores, que enfatizam a 

ideia de que o ‘choque com a realidade’4 derivada do confronto com a profissão, 

onde sem experiência, assumem a total responsabilidade como professores (e.g. 

Gonçalves, 2009; Huberman, 2000; Lacey, 1977; Lortie, 1975; Veenman, 1984). 

Por este motivo, Queirós (2014) aponta dois estádios nesta fase da carreira 

docente: o da ‘descoberta’ – que Lacey (1977) apelidou de período de lua de mel 

e Ryan (1986) de aventura e fantasia, e que se caracteriza pela euforia e 

entusiasmo inicial, face à responsabilidade e sentimento de ser professor e o da 

‘sobrevivência’ – que corresponde ao confronto das conceções criadas durante 

                                            
4 Popularizado por Veenman (1984), caracteriza-se por ser uma fase de dúvidas, de tensões e 
de conflitos, e pela incapacidade do professor iniciante em responder à ‘dura realidade’ da sala 
de aula (Veenman, 1988) 
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a fase de formação e a crua e dura realidade da sala de aula (Schaffer et al., 

1992). 

Não obstante o desconforto deste impacto, também existem   

aprendizagens que só se consumam no terreno e “isso implica que este primeiro 

ano seja um ano de sobrevivência, descobrimento, adaptação, aprendizagem e 

transição” (Garcia, 2010, p. 29). 

Nesta ambiência, na opinião de Tardif e Raymond (2000), os primeiros 

anos na profissão caracterizam-se por uma fase de exploração, na qual, através 

de tentativa/erro (Alves, 2001; Veenman, 1984, 1988), o professor iniciante sente 

necessidade de ser aceite pelos seus pares. Passado este período inicial a 

tendência é para que o professor iniciante atinja uma fase de estabilização 

(Huberman, 2000) e de consolidação, em resultado de uma maior confiança em 

si mesmo. Ainda segundo Tardif e Raymond (2000), essa estabilização e 

consolidação não ocorrem naturalmente, apenas em função do tempo 

cronológico decorrido desde o início da carreira, mas em função dos 

acontecimentos constitutivos que marcam a trajetória profissional, incluindo as 

condições de exercício da profissão.  

Segundo Flores e Day (2006, p. 220) “The phase of growing into the 

profession is characterized by the acceptance of beginning teachers by their 

pupils and colleagues”. Desta forma, a experiência na escola permite ao futuro 

professor imergir na cultura escolar (Batista & Pereira, 2014) e viver a escola 

“nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos 

seus hábitos, costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir 

daquela comunidade específica” (Batista & Queirós, 2013, p. 33). É no seio da 

escola, na interação com os outros e no contacto com os espaços reais que 

acontece a socialização profissional do docente (Flores, 1999, 2006) e que o EE 

conhece os contornos da profissão (Queirós, 2014). 

Por este motivo, o local e as relações que o professor iniciante estabelece 

com os outros intervenientes do contexto escolar tem um grande impacto na sua 

socialização, a qual é fortemente influenciada pela socialização antecipatória. 

A bagagem de crenças, ideias e conceções que o futuro professor 

transporta tem um forte poder socializador (Lindblad & Pérez, 1992; Lortie, 1975; 

Pataniczek & Isaacson, 1981), de tal modo que Lortie (1975) considera que a 

experiência como aluno é a que tem maior influência na socialização profissional. 
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Por sua vez, Flores (1999, p. 179) destaca que “esta ‘cultura latente’ exerce 

uma forte influência nas conceções de ensino por parte dos professores, bem 

como na sua performance”, o que para Tardif e Raymond (2000) encontra 

justificação pelo facto do EE se refugiar na sua trajetória pré-profissional para 

resolver os seus problemas profissionais. 

Em suma, a chegada à escola “trata-se de um período vivido com emoção 

e entusiasmo, mas também com alguma apreensão e ansiedade (Flores, 1999, 

p. 171) face à transição da vida de estudante para a de professor (Tardif & 

Raymond, 2000). Deste modo, pretende-se com este momento final da formação 

inicial formar indivíduos completos e capazes de responder aos desafios e 

exigências decorrentes da profissão. 

 

4.2. Escola – Lugar dos bravos… dos corajosos… e dos audazes 

A instituição escola desempenha um papel fundamental e insubstituível na 

sociedade. Na verdade, esta corporiza um espaço essencial ao desenvolvimento 

do ser humano, enquanto pessoa, apresentando-se como um espaço próprio 

para a educação formal e que disputa com a família a difusão da cultura às novas 

gerações (Dewey, 1971; Torres, 2008). Esta noção veiculada pela literatura 

encontra eco nas palavras de alguns docentes e funcionários, conforme 

espelham os seguintes excertos: 

“A escola tem uma missão maior. Não conseguimos imaginar a sociedade sem a escola. 

A escola representa tudo, porque tudo acontece na escola” (Professor 5, entrevista, 

10/03). 

 

“É uma casa importante para a educação dos alunos e para nós também, porque 

aprendemos com eles muitas coisas. É uma mais-valia para todos nós. A escola é boa e 

recomenda-se” (Professor 12, entrevista, 12/03). 

 

A esta ideia o professor 16, acrescenta, referindo que a escola é uma 

organização de valor irrefutável e decisiva para que os jovens compreendam o 

mundo em que vivem. 

“A escola é muito importante, é insubstituível. Na sociedade em que vivemos é uma 

garantia de que os futuros cidadãos vão conseguir integrar-se o melhor possível na 

sociedade. A escola permite aprendizagens que não se conseguem fazer fora dela. Não 

há outros espaços que façam o mesmo trabalho. É uma missão que continua a ser 

necessária” (Professor 16, entrevista, 17/03). 
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Pelo descrito percebe-se que a escola assume a noção de educação 

veiculada por Nóvoa (2009, p. 3): “Educar é conseguir que a criança ultrapasse 

as fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas como destino pelo 

nascimento, pela família ou pela sociedade”. A escola tem assim, a difícil missão 

de transformar o que a “mãe natureza” determinou para cada um de nós. 

A mais profícua mensagem a transmitir pela escola é que todos podem e 

têm o direito de aprender, pelo que a sua missão, no geral e do professor em 

particular, é “não desistir de nenhum jovem, nem consentir que eles possam 

desistir de aprender” (Verdasca, 2014, p. 26). Neste sentido, “uma das funções 

da escola é garantir serviços educacionais de qualidade (…) contribuindo para a 

formação de cidadãos críticos, conscientes, atuantes, com objetivos e ideais, 

para os desafios do mundo moderno” (Araújo & Yoshida, 2009, p. 4). 

Nenhuma profissão acontece sem a figura do educador, pois, todas as 

pessoas passam uma parte da sua vida na escola, pelo que fica claro o papel de 

enorme responsabilidade que o professor assume perante a sociedade. Nas 

palavras de Araújo e Yoshida (2009, p. 9) a “prática pedagógica em sala de aula 

tem papel fundamental no desenvolvimento intelectual de seu aluno, podendo 

ele ser o foco de crescimento ou de introversão do mesmo”. Também o professor 

9 evidencia esta perceção: 

“Há muitos empregos que contribuem para que a sociedade funcione e não para que 

melhore. Nós acreditamos que os jovens levem um bocadinho daquilo que nós lhes 

oferecemos” (Professor 9, entrevista, 11/03). 

 

Face a este quadro, pode afirmar-se que os professores são “agentes de 

desenvolvimento humano” (Neves, 2007, p. 94), e que a sua profissão é de 

exigência máxima, uma vez que “todas as atitudes que (…) possam ter sobre os 

alunos, influenciam diretamente ou indiretamente as suas vidas escolares” 

(Conceição & Sousa, 2012, p. 87). A consciência desta responsabilidade 

formativa está bem patente no discurso de vários professores: 

“Para haver bons médicos, bons engenheiros, tem de haver bons professores. É 

fundamental que haja bons professores não só do ponto de vista científico, mas do ponto 

de vista humano, de forma a formarem-se bons cidadãos. Não interessa ter um médico a 

saber muito de medicina se humanamente não for uma pessoa disponível para ouvir o 

doente, para o ajudar, para o compreender” (Professor 15, entrevista, 17/03). 

 

“É um trabalho, em que a matéria prima é feita de pessoas, são pessoas, que são 

diferentes todos os anos, são desafios todos os anos, são difíceis todos os anos, mas, 

quando as coisas resultam obtenho uma recompensa pessoal muito grande que não 
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obteria noutro emprego. A coisa mais bonita que existe na vida são as pessoas” (Professor 

1, entrevista, 02/03). 

 

Neste âmbito, Delors (2006, pp. 158-159) salienta que “quanto maiores 

forem as dificuldades que o aluno tiver de ultrapassar (…) mais se exige do 

professor”. Além disso, segundo Leite e Fernandes (2010), a docência exige uma 

panóplia de funções que vai muito além da lecionação/conhecimento dos 

currículos. 

“Os professores são cada vez mais solicitados para dar resposta a tudo. As pessoas 

sentem-se assoberbadas e perdidas na imensidão de solicitações e exigências. Para além 

da lecionação dos currículos temos muitas outras funções” (Professor 8, entrevista, 11/03). 

 

Na atualidade ... Que mudanças? 

Se a função de professor sempre foi complexa e desafiante, atualmente, 

ser professor, parece ser ainda mais complexo e desafiante que há alguns anos 

atrás, como referem os professores 18 e 11: 

“Alunos mais dispersos, menos focalizados, menos objetivos, menos autónomos, portanto, 

mais distantes dos professores e manifestando outro tipo de interesses” (Professor 18, 

entrevista, 18/03).  

 

“É uma cabeça com muito mais informação e é normal que hoje em dia sejam mais 

conflituosos e que não exista calma e a paz que era dada pela ausência de informação, 

que agora está sempre a cair em cima deles” (Professor 11, entrevista, 12/03). 

 

Os contextos atuais “encerram vários equilíbrios instáveis” (Nóvoa, 1992, 

p. 15), uma vez que “a diversidade e a imprevisibilidade estão na agenda social, 

cultural, económica, como na educativa, gerando uma instabilidade que é 

preciso assumir” (Silva, 2000, p. 100). Por conseguinte, “a tarefa de educar 

tornou-se demasiado pesada (…) hoje são requeridas uma coragem acrescida 

e uma lucidez ética muito mais apurada para ser professor” (Bento, 2008, pp. 25-

26), conforme testemunha um professor: 

“As dinâmicas antigamente eram muito menores, hoje “viramo-nos em três e quatro” para 

dar aulas muito mais dinâmicas, com um maior número de material. Quanto mais se faz, 

menos eles estão motivados. Tem-se mais trabalho, faz-se tudo e mais alguma coisa e 

nada parece resultar” (Professor 13, entrevista, 14/03). 

 

Se antes já era assim, recentemente, as características da sociedade 

emergente são inconciliáveis com uma racionalidade técnica, instrumental, 

abstrata e desenquadrada dos sujeitos e do contexto (Silva, 2000).  
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Hoje em dia tudo é efémero, tudo está em constante renovação, e, portanto, 

nada pode ser considerado estanque. Por conseguinte, a escola tem de 

acompanhar as caraterísticas dos alunos que a frequentam, que são cada vez 

mais diferentes entre si. Assim, como advogam Araújo e Yoshida (2009, p. 15) 

exige-se “que as pessoas sejam mais capacitadas e preparadas para o exercício 

de uma profissão”. Esta noção está bem presente nas perceções dos 

professores que habitam a escola: 

“Há muitas coisas que a escola tem de evoluir, estamos numa fase muito complicada, 

porque o mundo mudou muito e a escola não conseguiu acompanhar essa rapidez. Era 

importante repensar formas de avaliação, acho uma violência os alunos estarem 6 horas 

a ouvir-nos, era preciso mudar” (Professor 14, entrevista, 15/03). 

 

“Hoje temos alunos de todas as classes, os que querem aprender e têm pais que os 

ajudam e incentivam a estudar e depois aparecem alunos que não têm esse privilégio de 

ter bons pais para lhes dar uma boa educação e que os incentivem a estudar. Muitos 

alunos estão na escola por obrigação. Parece-me uma das razões porque hoje em dia há 

mais problemas e até falta de educação” (Professor 6, entrevista, 10/03). 

 

No entender de Verdasca (2014, p. 17) “os desafios da equidade, eficiência 

e qualidade educativas têm de ser, mais do que nunca, objetivos centrais da 

política educativa”. Exige-se que a escola consiga responder de forma diferente 

aos diferentes alunos, pois todos têm direito de aceder a níveis de excelência 

naquilo que escolheram para si. As questões económicas geradoras de 

dificuldades são relatadas por alguns dos professores entrevistados: 

“Tem havido um grande empobrecimento, que acarreta muitos problemas sociais e 

familiares motivados pelo desemprego e pela acentuada crise económica. Os alunos 

trazem para a escola cada vez mais problemas desde económicos a familiares de 

diferentes índoles (separações muitas vezes conflituosas…)” (Professor 4, entrevista, 

09/03). 

 

Face a este panorama revemo-nos nas palavras de Flores (2006, p. 2038), 

quando menciona: “the new contexts of teaching were to bring about new 

challenges”. Em função dos novos desafios, atualmente exige-se da escola 

capacidade de renovação (Thurler, 2002) e do professor competências como 

inovação, criação e atualização constante (Conceição & Sousa, 2012; Garcia, 

2010), isto de forma a acompanhar as mudanças na sociedade (Araújo & 

Yoshida, 2009). Esta noção está bem espelhada no discurso dos professores 10 

e 17: 

“Continuo a achar que a escola tem de mudar. Não podemos pensar que a sociedade 

muda, os meios à nossa disposição mudam e os alunos ficam na mesma. Temos de 
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trabalhar com eles de forma diferente. A escola formal continua igual há 20 anos” 

(Professor 10, entrevista, 12/03). 

 

“Embora se fale que o professor vá desaparecer e ser substituído pelo computador, mais 

do que nunca, se justifica a sua presença, porque é aquele que faz a ponte entre um 

universo caótico de informação e aquilo que a sociedade necessita” (Professor 17, 

entrevista, 17/03). 

 

Em suma, importa afirmar que a profissão de professor é historicamente 

complexa, pois este profissional trabalha com pessoas. Contudo, “as inúmeras 

alterações que se foram verificando ao longo dos últimos tempos na sociedade 

transformaram a escola num campo de atuação profissional exigente e 

simultaneamente palco de muitas incertezas” (Batista & Queirós, 2013, p. 48).  

Para Bento (2008, p. 27) “A escola perde atração, é indesejada é encarada 

com hostilidade. E porquê? Porque ela assenta em disciplina, trabalho, sacrifício, 

deveres, regras, limites, rotinas, controle, estudo, concentração, horário fixo, 

testes, classificações, reprovações, etc., é um local difícil e ‘desagradável’”. Não 

obstante este quadro, a importância da escola continua a ser inquestionável, 

embora precise de ser renovada, atualizada e repensada. Com efeito, é 

necessária uma aproximação entre a escola e a sociedade e entre o professor e 

os ‘novos alunos’. 

 

4.3. Agrupamento de escolas – família… paixão… e espaço de afetos 

 

4.3.1. O espaço geográfico, o meio e a oferta  

O agrupamento de escolas onde realizei o estágio localiza-se no concelho 

da Maia e é constituído por doze estabelecimentos de ensino com tipologias e 

população discente distintas. A escola secundária (escola sede do agrupamento) 

foi fruto de uma requalificação e modernização, no âmbito do Programa do 

Parque Escolar, destinado ao Ensino Secundário. 

Dada a proximidade de dois centros urbanos, a população do Castêlo da 

Maia caracteriza-se como periurbana, apresentando aspetos típicos tanto de 

uma população rural, como de uma população industrializada. 

O meio onde a escola se insere, ao longo dos últimos anos, tem 

evidenciado um franco acréscimo demográfico e desenvolvimento 

socioeconómico, fruto da expansão do concelho da Maia. Não obstante esta 
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expansão, em resultado da atual situação socioeconómica do país, a 

comunidade escolar tem-se tornando mais carente, havendo um aumento 

substancial de alunos com Serviços de Ação Social Escolar5. 

A oferta curricular de escola estende-se aos diferentes ciclos - pré-escolar, 

ensinos básico e secundário.  No ensino secundário, além dos cursos científico-

humanístico, de ciências e tecnologias, de ciências socioeconómicas e de 

línguas e humanidades, existem turmas de cursos profissionais, como são os 

casos de técnico de restauração - variante cozinha e pastelaria, técnico de 

auxiliar de saúde e técnico de gestão e programação de sistemas informáticos6. 

Importa ainda destacar, que no horário noturno decorrem cursos de educação e 

formação de adultos. 

 

4.3.2. A Direção ... os condutores do leme 

A direção da escola é constituída por cinco pessoas, divididas pelos 

seguintes cargos: diretor, subdiretora e adjuntos. Além destes elementos, cada 

escola (eb1ji, eb2,3) do agrupamento tem um coordenador de escola. 

Segundo Conceição e Sousa (2012, p. 87) “a capacidade de expressão, de 

negociação, de planeamento, de orientação de reunião, saber escutar os outros, 

são recursos essenciais para coordenar e dirigir uma escola nos tempos que 

correm”. De facto, as características de uma direção marcam positivamente ou 

negativamente e têm um grande impacto ao nível da cultura da escola, conforme 

veiculam alguns professores do agrupamento: 

“As direções também marcam. A direção e professores podem criar uma cultura a nível de 

relações, tornando-a uma escola mais afetuosa. Direções mais agressivas transformam 

às vezes as relações entre os professores mais agressivas. Direções mais pacificadoras, 

rodeadas de elementos com as mesmas características refletem um ambiente mais 

pacífico e acolhedor” (Professor 5, entrevista, 10/03). 

 

No entendimento da comunidade, a direção da escola é comunicativa, 

preocupada e afetuosa. Com efeito, para os funcionários e professores, existe 

uma grande preocupação por parte dos membros da direção em dar resposta às 

                                            
5 In Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas do Castêlo da Maia, aprovado em Conselho 
Geral a 26 de novembro de 2014. 
6 In Portal do Agrupamento de Escolas, atualizado em 26 de setembro de 2016 e consultado em 
22 de maio de 2017. 



O lugar onde tudo aconteceu 

35 

necessidades do agrupamento e fazer dele um local prazeroso em que todos se 

sintam bem. 

“A direção do agrupamento é bastante atenta, bastante humana e quando se fala do 

aspeto afetuoso, posso considerar uma direção presente, que se preocupa com os 

sentimentos e emoções” (Professor 17, entrevista, 17/03). 

 

“A nossa direção tem a preocupação de criar uma escola inclusiva e penso que é dirigida 

para todos. Penso que se preocupa em receber bem as pessoas, fazê-las sentir em casa 

e necessárias ao projeto. É difícil com um universo de alunos e professores como o nosso 

estar sempre próxima e presente na criação de afetos, contudo é uma preocupação 

constante dos mesmos. O número e dimensão do agrupamento não propicia algumas 

situações que vivemos no passado em que havia mais proximidade, pois a sala de 

professores era ao lado do gabinete” (Professor 1, entrevista, 02/03).  

 

Outras opiniões enfatizam que o ambiente vivido na escola, em especial 

entre a direção e os professores é bastante positivo, uma vez que esta é 

presente, disponível, competente e conhecedora da realidade, facilitando e 

rentabilizando a cooperação e o trabalho dos vários profissionais.  

“Sentimos sempre por parte da direção um grande apoio, para eventuais problemas que 

surjam no decorrer da nossa atividade. Há um grande background, se tivermos 

dificuldades, sentimo-nos confortados” (Professor 3, entrevista, 03/03). 

 

“Temos uma direção impecável, deixa-nos trabalhar à-vontade, desde que as coisas 

corram bem e as pessoas cumpram com o seu dever. Quando surge algum problema, 

estão abertos à sua resolução, assim como com os colegas” (Professor 7, entrevista, 

11/03). 

 

Não obstante estas opiniões, também há quem considere que a direção se 

encontra afastada, ainda que lhe deem o benefício da dúvida e atribuam a culpa 

ao espaço físico, visto tratar-se de um agrupamento grande e as solicitações 

serem muitas, para um número diminuto de responsáveis. 

“A direção está um bocadinho distante. Entendo que eles tenham pouco tempo para estar 

mais perto. Há uma boa relação com eles, mas a nível físico é que estamos muito 

distantes, porque esse espaço acaba por prejudicar esse tipo de proximidade. Antes era 

um pavilhão pequeno e estávamos ali todos” (Professor 13, entrevista, 14/03). 

 

No que diz respeito, aos alunos, o centro de todo o processo, os 

professores consideram que atualmente a direção mantém uma relação muito 

mais próxima do que mantinha no passado. 

“Eu acho que a direção é mais próxima dos miúdos, há algumas atividades e iniciativas 

que estão a ser desenvolvidas, que criam mais dinâmica entre a direção e os alunos e a 

escola até. O facto de se dinamizarem as associações de estudantes, o orçamento 

participativo cujo projeto está agora a elaborar, isso torna os alunos mais próximos da 

direção, neste momento já têm à-vontade para ter uma conversa com a direção e com 
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qualquer órgão e exporem de uma forma clara os seus problemas” (Professor 15, 

entrevista, 17/03). 

 

Não obstante esta maior proximidade entre alunos e direção, o órgão 

máximo da escola continua a ser visto como o responsável pela conduta 

imprópria dos alunos. Contudo, uma ida à direção ou uma falta disciplinar 

assume proporções distintas, conforme está espelhado no seguinte excerto: 

“Acho que de um modo geral os alunos ainda percecionam que a direção é de facto o 

órgão que tem a seu cargo as questões problemáticas de disciplina. O que continua a ser 

grave para os professores, nomeadamente marcar uma falta disciplinar, (é sem dúvida o 

seu último recurso), não o é para os alunos, sendo esse facto perturbador. Isto pode ter 

um significado simples, do outro lado, não haverá ninguém que lhes diga que uma falta 

destas é grave. Se for só a escola a dizer parece-me insuficiente. Aquilo que a escola faz 

quando aplica uma medida destas é ajudar a educar. Se são graves, para a escola, têm 

de ser também graves para os alunos e para os pais” (Professor 12, entrevista, 12/03). 

 

Em suma, a direção tem em consideração a opinião dos colegas, sendo, 

por isso, caracterizada como aberta e recetiva às suas solicitações. É um órgão 

que, apesar de resolver os problemas disciplinares procura ser afetivo e receber 

bem os alunos, de forma a criar um ambiente positivo e propício à aprendizagem. 

 

4.3.3. Os Docentes – os guias da aprendizagem 

O agrupamento de escolas onde estagiei é constituído por duzentos e 

sessenta e dois professores, dos quais, cento e trinta e um pertencem à Escola 

Secundária.  

O corpo docente além da sua larga experiência caracteriza-se pela sua 

competência e profissionalismo. Através das inúmeras atividades pedagógicas 

desenvolvidas procura criar ambientes de aprendizagem positivos, que 

envolvam os alunos e, consequentemente, melhorem os resultados escolares. 

Esta é a visão que predomina na classe docente, conforme reportam os 

professores: 

“Temos um grupo de professores que estamos a envelhecer todos juntos. Os professores 

novos que entram acho que se integram bem e alinham nesta dinâmica e conjunto de 

atividades. É com muito agrado que vejo professores com mais de 50 anos a continuar a 

desenvolver estas atividades e a dinamizá-las, sendo que lhe tira muito tempo pessoal e 

os desgasta muito. No entanto, continuam a fazê-lo, porque se sentem bem junto dos 

alunos. Acredito que agora se dinamizam mais atividades” (Professor 6, entrevista, 10/03). 

 

“Um corpo docente com uma idade já bastante adulta e isso significa que as pessoas têm 

já um passado, anterior às novas tecnologias, contudo, ainda estão ligadas a uma vivência 

de afetos o que acaba por ser positivo. Somos pessoas que ainda têm na sua matriz, uma 
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formação assente em afetos, o que nos permite combater este afastamento de idade” 

(Professor 4, entrevista, 09/03). 

 

Ainda assim, e, numa perspetiva de evolução da prática pedagógica, há 

quem defenda que o agrupamento necessita de professores mais novos, ou seja, 

que tragam novas práticas, novas ideias e levem o corpo docente atual a refletir 

e a questionar os métodos de trabalho usados. 

“Faz falta uma coisa fundamental: gente nova na escola para que possa haver equilíbrio e 

contrabalanço entre a experiência e a novidade. Estamos convictos que somos os 

detentores da verdade, que o que fazemos está certo, pois não temos gente nova para 

nos questionar e mostrar outras formas de fazê-lo” (Professor 9, entrevista, 11/03). 

 

Hoje em dia, é cada vez mais imprescindível o trabalho colaborativo, tal 

como veicula Thurler (2002, p. 102) “A pesquisa recente sobre a 

profissionalização do ofício de professor e sobre a mudança enfatiza a 

importância de um desenvolvimento profissional que se organize em torno da 

exploração colaborativa”. Esta é uma constatação que, ano após ano, tem vindo 

a ser enfatizada não apenas nas diretrizes do Ministério da Educação, mas 

também do Projeto Educativo do Agrupamento – relatam os professores: 

“De há uns anos para cá o pressuposto do Ministério é no sentido de ir quebrando algumas 

barreiras e promover o trabalho colaborativo e cooperativo entre os professores” 

(Professor 6, entrevista, 10/03). 
 

“Neste momento termos todos um pressuposto que o trabalho nas escolas deve ser 

cooperativo e colaborativo, e posso dizer que aí sim, reside uma maior diferença em 

comparação com o passado” (Professor 18, entrevista, 18/03). 

 

O corpo docente deste agrupamento tem seguido essas orientações, dado 

que está consciente da importância deste trabalho no sucesso educativo e 

formativo dos alunos: 

“A nível de dinâmica de trabalho temos evoluído no sentido positivo. Há muito mais 

cooperação, troca de ideias e preparação de aulas em conjunto. Este trabalho é 

fundamental” (Professor 14, entrevista, 15/03). 

 
“É mais fácil trabalhar com outros professores. Aprendemos a partilhar estratégias, 

conceções e métodos de trabalho. Há vinte anos éramos mais independentes. Agora há 

mais relação, acho que é uma cultura que se foi estabelecendo. As reuniões de área 

disciplinar criaram um espaço para as pessoas partilharem metodologias e métodos de 

avaliação” (Professor 7, entrevista, 11/03). 

 

Por outro lado, há professores que consideram que este trabalho 

colaborativo não acontece. 
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“A dinâmica de escola não se vê. Cada vez mais as pessoas não se oferecem, não se 

disponibilizam para participar na escola, para trabalhar e fazer testes em conjunto” 

(Professor 10, entrevista, 12/03). 

 

“Realmente as pessoas cada vez mais olham para o umbigo, são egocêntricas, trabalham 

no mundo delas, há muito pouca partilha. Há muito pouca gente a saber escutar. 

Antigamente havia muito mais trabalho colaborativo” (Professor 13, entrevista, 14/03). 

 

Relativamente à relação entre os pares, alguns docentes defendem que o 

relacionamento não se manteve igual ao longo dos anos, tendo sofrido bastante 

com as várias medidas educativas que foram sendo tomadas. Neste sentido, há 

opiniões bastante díspares no que tange ao ambiente entre os colegas, uma vez 

que há quem sinta que existe um clima positivo e afetivo e há quem considere 

que atualmente não há muita relação, conforme está patente nestes excertos:  

“Há o antes e o depois da avaliação de desempenho” (Professor 18, entrevista, 18/03). 

 

“Em termos de relação pessoal parece-me que a coisa é bastante pacífica, há um clima 

calmo e que se pode trabalhar” (Professor 3, entrevista, 03/03). 

 
“Antes estávamos disponíveis, agora já não estamos, isso faz com que as relações entre 

nós se vão distanciando. As pessoas já não recorrem muito aos colegas para o convívio. 

As pessoas estão muito mais distantes” (Professor 16, entrevista, 17/03). 

 

O período mais conturbado relativamente aos relacionamentos entre 

professores terá sido mesmo na altura da avaliação do desempenho de 

professores, uma vez que o ambiente que reinava na escola (na altura ainda não 

era agrupamento) era de desconfiança, de tensão e de constantes conflitos. 

“A partir do momento em que a avaliação na escola assumiu um papel mais formal, acho 

que as coisas mudaram radicalmente. Há o antes e o depois. Toda a gente ficou muito 

cansada, dececionada com o ambiente que se gerou nas escolas e sinto que deixou 

marcas para sempre. Há ligação entre os pares, mas essa ligação não é feita da mesma 

maneira, com a mesma transparência, com a mesma inocência. Mudou muito” (Professor 

11, entrevista, 12/03). 

 

“O ambiente de trabalho nas escolas mudou muito ao longo dos tempos e houve uma fase 

muito má que coincidiu com a ministra da tutela que associou a supervisão pedagógica à 

avaliação de desempenho, juntou as duas coisas numa só e foi muito mau, porque não 

são o mesmo. Viveu-se nessa altura um mau ambiente. As relações nessa altura eram 

más, porque todos desconfiavam de todos” (Professor 18, entrevista, 18/03). 

 

Em suma, deparei-me com uma sala de professores alegre, bem-disposta 

e afetuosa, com um ambiente tranquilo e saudável e um corpo docente que se 
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caracteriza pela sua competência e larga experiência. O grupo de professores 

apresenta-se dinâmico, apesar de considerar que faltam professores jovens. 

 

4.3.4. Os Funcionários – um dos pilares da comunidade educativa 

A escola secundária tem um total de vinte e oito funcionários. Destes, vinte 

e um têm vínculo efetivo ao agrupamento, quatro são contratados e três 

pertencem ao grupo responsável pelos alunos de Currículo Específico Individual. 

O corpo não docente distingue-se pelo seu profissionalismo e competência, 

sendo unânime aos intervenientes do contexto escolar, que estes são uma 

grande mais-valia para o agrupamento. Os funcionários são considerados muito 

humanos, presentes, prestáveis, afetuosos e preocupados com o bem-estar dos 

alunos, conforme espelham os seguintes excertos: 

“Temos operacionais que acarinham muito o trabalho que fazem, então são muito atentos 

e vão tentando fazer a limpeza no imediato” (Professor 8, entrevista, 11/03). 

 

“Estes funcionários são extraordinários, supercompetentes, dedicados e disponíveis. 

Muitas das atividades que se continuam a realizar têm um cunho especial dos funcionários. 

Não se lhes pode pedir para fazerem melhor” (Professor 1, entrevista, 02/03). 

 

“Os funcionários têm uma ótima relação com os alunos, são muito carinhosos, muito 

atenciosos, são excelentes. Já tive em várias escolas e nunca senti funcionários tão 

preocupados e carinhosos com os alunos” (Professor 9, entrevista, 11/03). 

 

O papel que o corpo não docente tem na escola, é, de facto, muito 

importante, designadamente na integração dos alunos na escola. A sua função, 

ainda que muitas vezes seja desvalorizada, é indispensável, pois são o suporte 

dos professores e dos alunos. No que concerne aos funcionários da escola 

cooperante caracterizam-se pelo seu dinamismo, disponibilidade, preocupação 

e afetividade. 

 

4.3.5. Os Alunos – o centro do processo 

A população escolar tem vindo a diminuir ano após ano, registando-se no 

ano letivo 2016/17, ano do meu estágio, um total de 2743 alunos, divididos pelos 

diferentes ciclos de ensino, conforme pode ser observado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Número de alunos por ciclo de ensino. 

Ciclo de Ensino Número de alunos 

Pré-escolar 271 
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1.º Ciclo 740 

2.º Ciclo 467 

3.º Ciclo 661 

Secundário 510 

Cursos EFA 94 

 

Do total de alunos do agrupamento há alunos com horário noturno, 

nomeadamente quatro turmas de educação e formação de adultos, alunos 

subsidiados pelos Serviços de Ação Social Escolar, alunos com Bolsa de Mérito 

e alunos com Necessidades Educativas Especiais nos vários ciclos de ensino. 

Os alunos que frequentam este agrupamento são, segundo os professores, 

cumpridores das regras de comportamento e disciplina estabelecidas no 

Regulamento Interno do Agrupamento. 

“Apesar de alguns problemas que possamos ter a nível de disciplina é uma escola acima 

da média. As relações entre professores e alunos são logo de certa forma muito positivas” 

(Professor 5, entrevista, 10/03). 

 
“Não me revejo nesta escola, enquanto escola de alunos indisciplinados, até porque eu 

estando na comissão das questões disciplinares, diria que os casos que me vêm parar, 

normalmente os casos mais complexos, não são assim tantos como eu oiço falar de outras 

escolas. É uma escola onde os alunos têm uma conduta dentro do que é o normal da 

situação disciplinar” (Professor 15, entrevista, 17/03). 

 

A relação professor-aluno é neste momento mais complicada, fruto das 

mudanças sociais, culturais e económicas. Os alunos parecem atualmente mais 

desligados da escola e esta representa cada vez menos para eles. Por esse 

motivo, há um afastamento no relacionamento entre professores e alunos que 

pode dever-se, à idade mais avançada por parte do corpo docente: 

“Neste momento faz falta uma distância entre professor e aluno que se esbateu” (Professor 

12, entrevista, 12/03). 

 
“Para os alunos a escola representa cada vez menos. Ninguém gosta de estudar, os 

alunos estudam por obrigação” (Professor 17, entrevista, 17/03). 

 

“É mais difícil trabalhar com os alunos, o comportamento está na base do problema. As 

turmas são maiores, os alunos estão mais irrequietos, têm menos regras e nós se calhar 

também estamos muito mais esgotados. Tudo contribui…” (Professor 2, entrevista, 03/03). 

 

Por outro lado, há quem considere que há uma maior aproximação nestas 

relações, destacando que a mesma é muito positiva e importante na formação 

dos alunos. 
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“Ao longo dos anos isto mudou muito, acho que se atendeu mais à pessoa, ao indivíduo. 

Acho muito bem. Somos seres humanos todos com características muito diferentes. Eu 

dou muito valor à emoção, ao ser humano” (Professor 11, entrevista, 12/03). 

 

Por último importa referir que defendo que os alunos devem ser o foco 

principal da escola, porquanto são as suas aprendizagens que determinam o 

sucesso das práticas pedagógicas dos professores. Nesse sentido, acredito que 

é necessária uma adequação da realidade dos professores à realidade dos 

alunos. Não é correto afirmar que os alunos são melhores ou piores, apenas que 

são diferentes. Por este motivo, os professores, que são do século XX, não 

podem trabalhar da mesma maneira com alunos do século XXI.  

 

4.3.6. Educação Física – contributo… partilha… e observação 

 

4.3.6.1. Espaços e Materiais  

Como referi anteriormente, a Escola Cooperante (EC) foi requalificada e 

modernizada, no âmbito do Programa “Parque Escolar”, destinado ao Ensino 

Secundário.  

Esta renovação dos espaços permitiu que a área desportiva ficasse com 

ótimas condições para a sua lecionação - com dois espaços interiores, pavilhão 

dos jogos desportivos (Figura 1), sala de ginástica e dança com uma parede 

espelhada (Figura 2) e três salas de aulas destinadas a aulas teóricas e um 

espaço exterior, com um campo com as dimensões de um campo de andebol, 

com quatro cestos e circundado por uma pista de atletismo (Figura 3). Neste 

espaço existe ainda, uma caixa de areia, que é utilizada para o salto em 

comprimento. 

A nível de materiais desportivos esta escola encontra-se muito bem 

equipada para dar resposta aos desportos individuais e coletivos presentes no 

programa do 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário. Para a melhoria da aptidão 

física, os professores podem recorrer a materiais como TRX, caneleiras fitness, 

halteres, trampolim, bola medicinal, kettlebell, elástico, corda, slam ball, escada, 

barreiras, fitball, cones e steps. 

Todos os materiais usados nas aulas de EF estão guardados em duas 

arrecadações, uma na escola secundária e outra na EB 2,3. Para um melhor 
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controlo do material existente foram realizados dois inventários no início do ano 

letivo em cada uma das escolas pelos diretores de instalações. 

 

 

Figura 1. Pavilhão. 

 

Figura 2. Sala de Ginástica/Dança. 

 

Figura 3. Espaço Exterior. 

 

A rotação entre os espaços acontece a cada três semanas, em função de 

um roulement definido e aprovado pelo grupo disciplinar no início do ano letivo 

2016/2017. De referir que o espaço exterior não é considerado na contabilização 

dos espaços, pelo que o professor que tiver na sala de ginástica/dança, caso 

esteja a lecionar uma modalidade que não se coadune com este espaço, tem 

prioridade sobre os restantes professores para utilizar o espaço exterior. 

A melhoria das instalações e, consequentemente, do ambiente de 

trabalho é testemunhado por vários atores, designadamente um funcionário da 

escola: 
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“Há mais facilidade a nível de ambiente de trabalho porque as instalações são melhores. 

Antigamente as aulas eram ao ar livre” (Funcionário 3, entrevista, 16/03). 

 

Adjacente à EC, fica a Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo. Esta proximidade 

favorece a circulação entre as duas escolas, havendo professores a lecionar em 

ambas. Esta escola tem um pavilhão (Figura 4) e um espaço exterior, com um 

campo com as dimensões de um campo de andebol, uma pista de quarenta 

metros para a corrida de velocidade e uma caixa de areia para o salto em 

comprimento (Figura 5). 

 

 

Figura 4. Pavilhão. 

 

Figura 5.  Espaço Exterior. 

 

A rotação pelos espaços, ao contrário da escola secundária, sucede-se a 

cada semana, após um roulement definido e aprovado no início do ano letivo 

2016/2017, pelo grupo disciplinar destes dois ciclos de ensino. 

 

4.3.6.2. O Corpo docente – laboratório de entendimentos 

O grupo de EF do agrupamento era composto por um total de quinze 

professores, oito do sexo masculino e sete do sexo feminino. Destes quinze, 

onze são do grupo 620 (seis do género masculino e cinco do género feminino) e 

quatro do grupo 260 (dois do género masculino e dois do género feminino).  
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O grupo caracterizava-se pela sua heterogeneidade, tanto ao nível da 

personalidade, como das conceções, ideias e métodos de trabalho.  

“Uns mais distantes, outros mais próximos, uns mais fáceis de trabalhar, outros mais 

complicados” (Professor 3 de EF, entrevista, 03/03). 

 

As maiores diferenças quanto à forma de pensar o ensino da EF 

aconteciam entre os professores dos dois grupos de recrutamento, uma vez que 

uns efetuavam uma abordagem do currículo estruturado em múltiplas atividades, 

contrariamente a outros, que defendiam unidades longas. 

As diversas estratégias e visões da EF no grupo disciplinar foram 

analisadas, debatidas, partilhadas e refletidas nas reuniões de área disciplinar 

(RAD) que têm como grande objetivo uniformizar as metas a atingir, melhorar os 

planeamentos e estratégias, aproximar as práticas, resolver dificuldades e definir 

atividades. 

Ainda assim, a visão sobre a RAD, por parte dos professores deste 

agrupamento nem sempre é vista de forma positiva, seja pelo horário, que não 

agrada, ou pela forma como é rentabilizada. Esta ideia está bem patente no 

testemunho de alguns professores: 

“A RAD parece ser uma boa ideia, mas não há um horário que seja agradável a todos os 

professores e a maneira como se encara a vinda para essa reunião é logo à partida um pouco 

negativa” (Professor 11 de EF, entrevista, 14/03). 

 

“Neste momento os grupos disciplinares podem não trabalhar tão bem, primeiro por uma 

questão de tempo, segundo porque somos absorvidos por outro tipo de trabalho. A RAD devia 

estar mais direcionada para o sucesso dos alunos e não tanto para aquilo que considero 

supérfluo. Fugimos àquilo que é mais importante, relativamente ao trabalho colaborativo que 

deveria ser feito. Neste momento, a nossa partilha não é muito viável. Não é, o que eu gostaria 

que fosse” (Professor 9 de EF, entrevista, 12/03). 

 

“Antes de existir a RAD a partilha e o nosso trabalho colaborativo era muitas das vezes 

nos intervalos na sala de professores. Havia trabalho colaborativo, mas de forma não formal. Por 

vezes, estas discussões que surgem espontaneamente, são mais proveitosas do que as formais” 

(Professor 6 de EF, entrevista, 09/03). 

 

Todavia, a opinião dos professores parece unânime, quando questionados 

sobre a importância do trabalho colaborativo. No entender dos professores de 

EF do agrupamento, o trabalho colaborativo tem inúmeras vantagens, pois 

permite melhorar o trabalho do professor, conhecer novas estratégias, formas de 

pensar e, por consequência, aumentar o sucesso educativo dos alunos, 

conforme nos testemunham alguns professores: 
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“Acho fundamental esta partilha entre pares, a nível das conceções, das práticas, das 

avaliações, da planificação. Nessa partilha aprendemos muito. Como não somos senhores 

do conhecimento, nem pouco mais ou menos. Saímos todos mais enriquecidos. Lucram 

os alunos, lucramos nós. Acho-a bastante importante” (Professor 1 de EF, entrevista, 

11/03). 

 

“Dou muita importância, porque acho que é bom estar sempre a inovar. Muitas das vezes 

os professores têm características diferentes, formações diferentes, maneiras de trabalhar 

diferentes. Acho que é uma mais-valia partilharmos. Quanto mais partilha houver, quanto 

mais dermos a conhecer aos nossos colegas o que nós pensamos, mais temos a ganhar” 

(Professor 5 de EF, entrevista, 09/03). 

 

Esta ideia de colaboração está bem patente no pensamento de Conceição 

e Sousa (2012, p. 82), que referem que “face à evolução da escola nos últimos 

tempos, a cooperação profissional é sem dúvida uma competência essencial a 

fazer parte da rotina do ofício do professor”. Por sua vez, Nóvoa (1992) refere 

que a partilha de experiências, ideias e saberes, bem como a cooperação 

contribui para a formação de todos os professores, independentemente de 

participarem neste processo como formadores ou formandos. No entanto, 

apesar dos professores da EC reconhecerem elevada importância ao trabalho 

colaborativo, a verdade é que a partilha entre os elementos do grupo não é muito 

frequente. 

“Trabalho colaborativo é bastante importante, infelizmente aqui na escola não usamos 

muito o trabalho colaborativo. Trabalha-se muito mais de uma forma individual, embora 

quando é necessário esse trabalho é feito” (Professor 4 de EF, entrevista, 07/03). 

 

“Há interesse, mas o trabalho colaborativo acaba por não acontecer na verdadeira aceção 

da palavra” (Professor 10 de EF, entrevista, 14/03). 

 

Face a este entendimento, os professores apontam como possíveis razões 

para o pouco trabalho colaborativo, a separação do espaço de trabalho, uma vez 

que o 2.º ciclo está num pavilhão à parte do 3.º ciclo e do ensino secundário e 

as dificuldades de saber trabalhar em grupo e aceitar críticas, conforme 

espelham os seguintes excertos: 

“Quando o espaço físico de trabalho é grande, cria-se um certo vazio nas escolas 

periféricas do agrupamento e também nas partilhas. No nosso horário temos os noventa 

minutos de RAD em que devemos trabalhar colaborativamente, só que a nossa realidade 

é diferente da escola secundária. A distância, o espaço físico, os diferentes alunos, os 

diferentes materiais dificultam tenazmente o nosso trabalho” (Professor 7 de EF, 

entrevista, 10/03). 

 
“É importante que as pessoas estejam de mente aberta para este trabalho. Que não se 

fechem no seu casulo e achem que não precisam de partilhar nada. É importante estar de 
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mente aberta, não ter receio de se expor, tirar dúvidas. Não é isso que nos torna mais 

frágeis ou menos bons professores” (Professor 8 de EF, entrevista, 10/03). 

 

Com o intuito de reverter esta situação e criar hábitos de partilha, os 

professores referem algumas estratégias, como as formações interpares – quem 

tem background numa modalidade dá formação aos colegas, aproveitar a sala 

de professores do grupo de EF, criar-se um espírito de abertura e de colaboração 

e criar-se o hábito de assistir a aulas dos colegas e ter aulas assistidas: 

“Partilha de informação, por parte dos que têm mais bases e conhecimento sobre 

determinadas modalidades, fazer pequenas formações incisivas sem ser exaustivas e 

pequenos workshops” (Professor 2 de EF, entrevista, 03/03). 

 

“Devia ser potenciado e valorizado, o espirito de abertura e colaboração. Todos estarem 

com essa disposição, estarem recetivos. Não achar que essa partilha é melhor ou pior, é 

simplesmente a opinião de cada um e obrigatoriamente terá de ser feita com encontros ou 

reuniões” (Professor 4 de EF, entrevista, 07/03). 

 

Segundo as sugestões dos professores, a eficácia do trabalho colaborativo, 

depende da vontade e do espírito de abertura que estes profissionais têm para 

este trabalho. Como referem Leite e Fernandes (2010), o trabalho colaborativo 

exige a confluência de condições físicas, humanas e materiais e disponibilidade 

por parte dos professores e da escola para inovar. 

Apesar das diferenças que caracterizavam cada um dos elementos do 

grupo, a verdade é que nós EE, estabelecemos uma relação positiva com todos 

eles, tendo sido elementos facilitadores da nossa integração e na partilha de 

experiências e ideias, conforme consta neste excerto do diário de bordo: 

“Sinto que os professores de EF, apesar de serem todos muito diferentes, são disponíveis. 

Sempre que precisei de algo, senti suporte do outro lado, isso é muito gratificante e torna o clima 

obviamente melhor” (Diário de Bordo, 3.ª semana de novembro). 

 

Face a este quadro, é percetível que os professores do grupo disciplinar 

sempre estiveram disponíveis e abertos ao diálogo. O apoio e ajuda que me 

deram fizeram-me perceber a importância de criar um clima saudável com os 

elementos do grupo. A sua competência e experiência, bem como as suas 

conceções, visões, estratégias e métodos de trabalho fizeram-me questionar, 

evoluir e crescer pessoal e profissionalmente. 
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4.3.7. O núcleo de estágio – colaboração… ajuda… e reflexão 

Batista e Queirós (2013) advogam que o núcleo de estágio (NE), formado 

pelos Estudantes Estagiários, PC e PO, deve trabalhar como uma comunidade 

de prática 7 . Isto porque, a união do grupo e a cooperação são alicerces 

fundamentais para combater as inseguranças do EE (Queirós, 2014). 

Desta forma, as transformações pessoais e profissionais que ocorrem no 

EP derivam, em larga escala, das interações estabelecidas entre o NE (Cardoso 

et al., 2014) e, portanto, pode dizer-se que o meio envolvente tem um grande 

impacto no desenvolvimento e construção da identidade do futuro professor. 

O meu desenvolvimento enquanto futuro professor beneficiou de uma 

experiência muito rica, uma vez que as opiniões distintas entre os elementos do 

NE aportaram benefícios tanto ao nível dos entendimentos – melhor ligação 

entre a teoria e a prática - como da atuação – questionamento, discussão e troca 

de ideias sobre quais as estratégias, métodos e exercícios que melhor se 

adequam a cada momento. Esta partilha está bem patente neste excerto do 

diário de bordo: 

“As reflexões conjuntas fizeram-me alterar muitas práticas, colocar em causa as 

estratégias usadas, a adequação de determinado exercício. Não teria evoluído tanto, não fossem 

estas discussões” (Diário de Bordo, 2.ª semana de abril). 

 

O constante confronto de saberes, as reflexões e reuniões conjuntas, a 

partilha de visões e ideias, vão colocando em causa as nossas práticas, os 

nossos saberes, reforçando, o que Pimenta (1997, p. 11) apelida de “saberes 

como praticum”. Neste âmbito, Mesquita et al. (2012) defendem que a 

aprendizagem em NE é recíproca, ou seja, saímos todos beneficiados com a 

partilha, uns porque alteram as práticas menos boas, outros, porque põem em 

causa os seus ideais. 

Coincidência ou destino, a verdade é que os Estudantes Estagiários com 

quem realizei o EP são exatamente os mesmos com quem eu fiz o meu primeiro 

trabalho de grupo no primeiro ano de mestrado. Éramos, portanto, conhecidos e 

foi com muito entusiamo e alegria que recebi a notícia que iríamos partir juntos 

nesta aventura. 

                                            
7 Lave e Wenger (1991) defendem que a aprendizagem é um fenómeno social porquanto a 
(re)construção da identidade acontece no espaço real de ensino. 
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Apesar de termos personalidades, objetivos e ambições diferentes nada 

impediu que o relacionamento e ambiente entre os três fosse extraordinário. 

Muito pelo contrário, as diferenças na forma de estar e encarar o estágio 

contribuíram para a criação de um círculo de amizade inabalável. 

Se a minha capacidade de trabalho e inovação aumentaram a exigência do 

grupo, permitindo-lhes melhorar os processos de planeamento, a experiência do 

Luís no terreno foi fundamental para o nosso desenvolvimento na prática. Já a 

boa disposição e forma, de encarar a vida, do Bruno, fizeram do estágio um local 

prazeroso, alegre, bem-disposto, revelando-se fundamental para a criação de 

um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal e profissional de todos nós. 

Os momentos difíceis foram superados em conjunto e essa união foi 

fundamental para que o ano de estágio fosse um sucesso. 

 

O Professor Cooperante e o Professor Orientador  

O PC e o PO são peças chave para que o ano de estágio seja rico e repleto 

de aprendizagens. Isto porque, com esferas de atuação diferente, têm um 

objetivo comum e muito bem definido para o EE, que é a transformação dos 

saberes disciplinares em saberes profissionais e a passagem de aluno a 

professor (Neves, 2007). 

Para que a formação do EE seja conseguida, importa promover uma 

relação saudável, sustentada na confiança e isenta de tensões entre os 

diferentes elementos do NE -  estudantes estagiários, PC e PO -, para que haja 

um espírito crítico e de partilha (Mesquita et al., 2012). 

A evolução do EE depende em larga escala da qualidade da supervisão, 

sendo fundamental que o EE seja sujeito a permanente feedback por parte dos 

seus supervisores e um constante estímulo à autorreflexão e 

autoquestionamento (Neves, 2007), “caso isso não ocorra podem tornar-se 

horas de prática sem um crescimento efetivo” (Reimberg & Neira, 2016, p. 36). 

Por conseguinte, as questões do aprender e ensinar devem estar na ordem do 

dia e ser alvo de debate frequente (Batista & Pereira, 2014). 

O valor da supervisão não é apenas reportado na literatura, mas também é 

retratada no discurso de um professor, como é o caso do excerto a seguir 

apresentado: 
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“Supervisão devia existir sempre numa perspetiva de construção, de melhoria da nossa 

prática, do nosso desenvolvimento, aprender com os outros, ser um trabalho partilhado, 

ser um trabalho colaborado, entreajuda, supervisão em termos de trabalho colaborativo, 

apoiarmo-nos uns aos outros, até porque não temos de dominar tudo e precisamos de 

ajuda dos outros” (Professor 10, entrevista, 12/03). 

 

O meu ano de estágio pautou-se por uma supervisão orientada na melhoria 

da prática, havendo constante estímulo ao reforço dos conhecimentos 

pedagógicos, a uma atitude crítica e reflexiva sobre as práticas, bem como um 

encorajamento contínuo ao meu desenvolvimento pessoal e profissional. O EP 

vivenciado decorreu num espaço de aprendizagem sustentada, fruto não apenas 

da minha disponibilidade e envolvimento, mas também do incentivo por parte 

dos orientadores. Os incentivos foram no sentido de ensinar a ensinar, a 

partilhar, a escutar, a criticar construtivamente, a refletir, a admitir o erro, a 

observar e a aprender pela observação. 

O PC tem a importante missão de suavizar a entrada no estágio, sendo um 

facilitador do processo, isto porque promove a socialização profissional e a 

construção da identidade numa cultura que lhe é conhecida profissionalmente 

(Caires et al., 2011). A sua experiência deriva de observação e investigação na 

própria prática e, portanto, tem um valor inquestionável para o EE. 

No caso do PC que me acompanhou ao longo do estágio, este é alguém 

com uma vasta experiência de ensino, vinte e sete anos, e de orientação, dez 

anos. Aliado a isso, tem uma pós-graduação e formação especializada em 

supervisão pedagógica e avaliação do desempenho, o que obviamente lhe dá 

“saberes e competências específicos para o exercício da atividade” (Caires et 

al., 2011, p. 74). 

Todas estas valências pedagógicas, didáticas e científicas do PC, 

conjugada com a sua motivação, de cariz intrínseco (em contexto escolar é o 

que mais gosto, isto, numa perspetiva de autoformação e do desafio que é, 

contribuir para a formação de jovens8) para o exercício desta função tornam-no 

uma referência para mim e um professor, no sentido lato da palavra. 

O professor, como lhe chamávamos, desde o princípio demonstrou 

exigência e disponibilidade máxima, enquadrando-se nas minhas pretensões 

                                            
8 Conversa informal com o PC, onde lhe foi questionado sobre qual a sua motivação para ser 
PC. 
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para este ano de estágio. O seu conhecimento profundo da matéria de ensino, 

forte conhecimento pedagógico e didático do conteúdo, método de trabalho, 

opiniões, conselhos valiosos e questionamento constantes contribuíram, e muito, 

para elevarem a minha prática a um patamar superior e exponenciar o meu 

desenvolvimento profissional.  

A sua atenção, acompanhamento próximo e lado humano confortaram-me 

nos momentos mais difíceis e ajudaram-me a encarar os erros como fonte de 

aprendizagem. O seu espírito crítico aliado à sua atitude inconformada levou-me 

a querer sempre mais e melhor. 

Mais do que nunca este excerto sobre o valor atribuído ao PC passou a 

fazer sentido na minha cabeça: “A importância dos professores cooperantes na 

formação prática dos professores é de tal forma determinante que são poucos, 

senão nenhuns, os professores que não recordam o seu professor cooperante 

aquando da realização do estágio (…) Este elemento é um modelo e ao mesmo 

tempo uma referência profissional e afetiva inesquecível e insubstituível” (Neves, 

2007, p. 92). 

A função do PO caracteriza-se como distante, uma vez que acontecem 

apenas visitas isoladas ao local de trabalho do EE. O seu papel no processo é 

obrigatoriamente diferente, devido ao menor contacto estabelecido com os 

outros elementos do núcleo. Interessa que o PO tenha a capacidade de aliar “as 

funções de avaliação (manter a distância) e apoio (proximidade)” (Reimberg & 

Neira, 2016, p. 35). 

O principal objetivo deste supervisor passa pelo estímulo à reflexão e a uma 

atitude crítica do EE perante a sua prática (Neves, 2007). Interessa ao PO, 

garantir que o EE atribui significado à sua prática, para que não seja uma prática 

vazia de sentido (Mesquita et al., 2012).  

As reuniões de NE com presença da PO, as aulas observadas, a orientação 

do projeto de formação individual e relatório de estágio demonstram toda a sua 

competência, profissionalidade, exigência, rigor e conhecimento. A sua 

exigência perante o NE apontou numa perspetiva de prática de investigação-

ação, autorreflexão e autoquestionamento, bem como de uma atitude crítica 

perante o estágio, num sentimento de pertença ao grupo, no incentivo ao 

trabalho em equipa e planeamento conjunto. 
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Em suma, a ajuda, suporte e mestria do PO foram fundamentais ao meu 

crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

4.3.8. As turmas – potencialidades… fragilidades… e oportunidades 

 

4.3.8.1. A Turma Residente 

A turma residente era um décimo ano de escolaridade do curso científico-

humanístico de ciências e tecnologias, constituída por vinte e seis alunos, 

dezasseis do género feminino e dez do género masculino, com idades entre os 

catorze e dezassete anos. A turma tem cinco alunos com escalão, sendo três, 

escalão A e dois, escalão B. Um dos alunos da turma está a fazer melhoria. 

Na reunião do conselho de turma que antecedeu o início do ano letivo tive 

acesso a algumas informações que me deram uma panorâmica geral sobre os 

alunos da turma. Fiquei, desde logo, a saber que era uma turma com ambições 

e expetativas altas em relação ao ensino secundário, já que a generalidade dos 

alunos pretendia ingressar no Ensino Superior e alguns alunos eram do quadro 

de excelência no terceiro ciclo. 

No início do ano letivo, eu e os meus colegas do NE decidimos realizar uns 

inquéritos individuais (Anexos 3), com o intuito de obter um conhecimento mais 

profundo dos atributos pessoais, académicos, clínicos e desportivos dos alunos. 

Os mesmos foram entregues na primeira aula do ano letivo. 

Relativamente às informações clínicas, identifiquei que dez alunos tinham 

problemas de saúde, sendo que alguns tinham mais do que um problema. De 

entre estes problemas, seis eram alérgicos (Gráfico 1), com especial destaque 

para a hipersensibilidade aos ácaros (pó), cães, gatos, pólen e canela. Dos sete 

casos em que foram mencionadas dificuldades visuais, apenas dois não 

utilizavam óculos. Foram ainda mencionados problemas relacionados com o 

sistema respiratório, mormente quatro casos de asma, mas que não os impedia 

de realizar os diferentes exercícios. 
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Gráfico 1. Problemas de Saúde. 

  

No que diz respeito à filiação ao desporto fora da escola percebi que a 

maioria da turma (catorze em vinte e seis alunos) praticava desporto (Gráfico 2) 

embora com permanências temporais distintas: oito praticavam há mais de um 

ano, enquanto os outros seis se repartiam igualmente, pelas opções, menos de 

seis meses e entre seis meses e um ano (Gráfico 3). 

Dos catorze alunos praticantes, sete praticam JDC, quatro atividades de 

ginásio, dois atividades de combate e um de dança (Gráfico 4). 

 

Gráfico 2. Número de alunos que pratica desporto. 
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Gráfico 3. Há quanto tempo praticam. 

 

 

Gráfico 4. Qual a modalidade que praticam. 
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predisposições e motivação dos alunos para a prática desportiva.  
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pouco vocacionada para a EF, demonstrando, inclusive, desinteresse pela 

disciplina, agudizado pelo facto de a EF não contar para o cálculo da média de 

acesso ao ensino superior. 

No que concerne aos conhecimentos e disponibilidade motora, a turma 

evidenciava uma grande heterogeneidade - desconhecimento de grande parte 

das modalidades, pouca apetência e baixa perceção de competência. 

Relativamente à condição física, os alunos evidenciavam baixos índices 

de força, resistência e coordenação motora. 

No que diz respeito às dinâmicas, a turma revelava ausência de métodos 

de trabalho, falta de rotinas e reduzido grau de exigência entre si. 
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Em relação à conduta, os alunos eram bem-comportados, respeitadores e 

cumpridores, não havendo a registar casos de indisciplina. 

 

4.3.8.2. As Turmas Partilhadas 

As turmas partilhadas eram duas: um sexto ano, constituído por vinte e três 

alunos (doze rapazes e onze raparigas) e um nono ano de escolaridade, 

composto por vinte e quatro alunos (catorze rapazes e dez raparigas). 

Relativamente à predisposição para a prática, o sexto ano era uma turma 

motivada e interessada, em oposição, a turma do nono ano que inicialmente era 

desinteressada e desmotivada, tendo ao longo do ano assumido uma postura 

completamente diferente. 

No que aos conhecimentos e disponibilidade motora diz respeito, 

ambas as turmas eram heterogéneas, sabiam pouco acerca das modalidades e 

apresentavam alguma apetência para a disciplina. 

Ao nível das dinâmicas, as turmas apresentavam grandes diferenças, uma 

vez que o sexto ano tinha trabalhado com o PC no ano anterior e, portanto, 

tinham algumas rotinas e regras enraizadas. Relativamente ao nono ano, 

pecavam pela falta de métodos de trabalho e rotinas. 

No que tange à conduta, enquanto que o sexto ano era cumpridor e sem 

comportamentos desviantes, o nono ano inicialmente era irreverente, tendo ao 

longo do ano mudado a sua postura, embora ao nível da assiduidade e 

pontualidade não tivessem ocorrido melhorias substanciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aprender a Ensinar, ensinando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Aprender a Ensinar, ensinando 

57 

5. Aprender a Ensinar, ensinando 

 

5.1. Primeiros Momentos … Primeiros Sentimentos … 

A transição da vida de estudante para a vida de professor foi uma fase 

crítica, que exigiu reajustes das experiências e vivências anteriores que 

transportava à realidade do trabalho na escola. De facto, “sentimentos como o 

medo de falhar, precisar de muito tempo para resolver problemas (…) ter de 

enfrentar diversos problemas e solucioná-los no momento” (Queirós, 2014, p. 

72) caracterizaram as minhas primeiras vivências na escola. 

A escola contém, como mencionam Batista e Queirós (2013), situações 

marcadas pela imprevisibilidade, que obrigam o EE a tomar decisões e agir de 

acordo com a exigência específica de cada situação. Esta foi a realidade que 

encontrei e que percecionei, isto é, uma escola que se revelou um “espaço vivo 

e imprevisível e que (…) foge a qualquer planejamento” (Rodrigues, 2012, p. 16).  

A resolução dos problemas, por parte do futuro professor, obrigaram-me a 

refletir e a questionar-me, pois “aprender a ensinar é um processo longo e difícil, 

por envolver múltiplas dimensões tais como o pensar, o fazer, o sentir, o partilhar 

e o decidir” (Queirós, 2014, p. 78). Por esse motivo, Batista e Queirós (2013) 

referem que a prática do professor é altamente imprevisível. 

Segundo Flores (1999, p. 197) “são, sobretudo, os aspetos universais do 

ensino (indisciplina, avaliação, motivação) que mais problemas provocam nos 

neófitos9”, isto porque estes problemas são característicos da prática e não 

podem ser antecipados, nem resolvidos fora do contexto escolar, como fica 

patente na opinião de um professor da escola e na reflexão do meu diário de 

bordo:  

“O professor está à frente, comanda a aula e tem autoridade, mas isso é uma construção 

que não vem de decreto, não vem por lei, se nós fizermos uma lei onde o professor tem 

toda a autoridade dentro da sala de aula, garanto que vai haver salas de aulas em que 

continua a não haver qualquer autoridade lá dentro, e isto é um problema” (Professor 7, 

entrevista, 11/03). 

 

“Quando realizo o planeamento e intervenho na aula, devo ter em consideração a minha 

colocação. A organização e estratégias utilizadas nesta aula permitiram que houvesse 

alguns comportamentos desvio que não posso deixar passar” (Aula 23 e 24, Reflexão pós-

aula, 28/10/2016). 

 

                                            
9 Designação utilizada por Flores (1999) para caracterizar os futuros professores. 
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Tomando como referência este quadro, pode afirmar-se que em educação 

não há receitas, apenas estratégias e modos de ensinar que respondem melhor 

a cada situação específica e que permitem potenciar, ou não, a singularidade de 

cada aluno. Deste modo, um dos grandes objetivos do EP é que o EE consiga 

transformar os saberes disciplinares em saberes profissionais (Batista & 

Queirós, 2013). 

“Não há receitas absolutas, há tentativa/erro. Nós temos de perceber que a este nível é 

assim que se processa” (Professor 2, entrevista, 03/03). 

 

Face a estes pressupostos, o primeiro impacto consistiu numa tentativa de 

aproximar a teoria da prática e transformar os saberes académicos em saberes 

profissionais. Como defende Mizukami (2004, p. 45), “embora a base de 

conhecimento académico seja necessária ao exercício profissional, ela não é 

suficiente”, uma vez que, a ação do professor está dependente da ligação que 

este faz da teoria com a prática (Ghilardi, 1998; Winterstein, 1995), “pois ganham 

significado na coexistência” (Batista et al., 2012, p. 95): 

“Saio da aula de hoje com a consciência de que preciso de melhorar, urgentemente, a 

minha gestão de aula, nomeadamente a gestão do tempo dos exercícios” (Aula 33 e 34, 

Reflexão pós-aula, 16/11/2016). 

 

Neste contexto, Machado (2011, p. 10) defende que a “formação de 

professores [será] consistente [porque] interliga a teoria e a prática, encara a 

teoria como conceptualização da prática e desenvolve nos formandos, atuais ou 

futuros professores, o saber praticar, sabendo que só é capaz de praticar quem 

sabe a teoria do que pratica”. Já Bento (1995, p. 51) referia que “a teoria é uma 

prática pensada, imaginada e refletida, e que a prática é uma teoria ou conjunto 

de conhecimentos à vista, uma prática culminante no horizonte da teoria”. Esta 

harmonização da teoria com a prática é um processo difícil e que necessita de 

um investimento constante, tal como ilustram os excertos a seguir apresentados:  

“A parte inicial estava desajustada e não cumpriu com o objetivo definido. O trabalho a 

desenvolver nesta fase deve ser mais específico e ir ao encontro daquilo que será 

necessário no decorrer da aula (…) ao longo da aula apercebi-me que os grupos que tinha 

feito no momento prévio à aula não eram os mais ajustados, tendo feito alguns ajustes no 

decorrer da aula” (Aula 55 e 56, Reflexão pós-aula, 06/01/2016). 

 

“O exercício da resistência aeróbia não cumpriu o objetivo, que era o de melhorar a 

resistência aeróbia, pois o número de repetições realizadas não foi suficiente. A diminuição 

do número de repetições esteve relacionada com a má gestão da aula” (Aula 31 e 32, 

Reflexão pós-aula, 11/11/2016). 
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Nesta ambiência, Nóvoa (1992) defende que a prática comporta situações 

problemáticas que requerem respostas únicas num terreno, que segundo 

Pimenta (1997) é de incertezas, de alta complexidade e de conflito de valores. O 

mesmo sucede, pelo facto de na profissão de professor se trabalhar com 

pessoas, e, portanto, significa lidar com situações abertas, de difícil gestão e 

resolução: 

“O primeiro exercício não correu como eu esperava, pois, os alunos com coletes foram 

apanhados mais rápido do que o previsto” (Aula 15 e 16, Reflexão pós-aula, 14/10/2016). 

 

“O primeiro exercício era complexo, relativamente ao domínio cognitivo para o nível de 

escolaridade em questão. Assim, este exercício não correu como esperado, 

fundamentalmente pela dificuldade dos alunos em colocar em prática o que lhes solicitei” 

(Aula 15 – turma partilhada, Reflexão pós-aula, 18/10/2016). 

 

“No meu planeamento defini tempos para os exercícios que depois no decorrer da aula 

não cumpri. Optei por gerir o tempo, tendo em atenção o ritmo de aprendizagem, visto que 

os alunos evidenciavam muitas dificuldades na realização do exercício. Se não tivesse 

prolongado o tempo do exercício, talvez os alunos não tivessem vivenciado situações de 

êxito” (Aula 23 – turma partilhada, Reflexão pós-aula, 08/11/2016). 

 

De acordo com este pressuposto, e recorrendo ao entendimento de Marcon 

et al. (2011a), pode afirmar-se que não há receitas em educação e o ‘ser 

professor’ só se adquire no exercício da função, conforme está espelhado neste 

excerto do diário de bordo: 

“Cada vez mais as palavras de Nóvoa (2009), quando defende a formação de professores 

na própria profissão, fazem mais sentido na minha cabeça. Não há dúvida que só no 

exercício da função, na verdadeira aceção da palavra, é que sentimos as verdadeiras 

dificuldades, chegamos a sentir-nos realmente perdidos e a questionar tudo o que 

pensamos e fazemos” (Diário de Bordo, 4.ª semana de setembro). 

 

De facto, quando cheguei à escola levava determinadas ideias e 

conceções, que não consegui implementar no imediato, pois senti necessidade 

de, em primeira instância, ganhar o controlo da turma e, portanto, recorri a um 

ensino mais centrado no professor, diria inclusive, mais defensivo, para ter o 

controlo de todas as variáveis.  

“Coloquei os alunos em 5 filas, de forma a que estivessem mais controlados e no meu 

campo de visão” (Aula 7 e 8, Reflexão pós-aula, 28/09/2016). 

 

“O trabalho em comando e em vaga facilitou bastante o controlo da turma, porque todos 

os alunos saem à minha ordem” (Aula 9 – turma partilhada, Reflexão pós-aula, 

04/10/2016). 
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Em educação não há certezas ... tudo são equilíbrios instáveis 

Ao longo do ano de EP fui-me apercebendo que em educação, face à 

imprevisibilidade e contingência que marca a profissão, tudo tem que ser 

pensado ao pormenor. Por este motivo, a apresentação de uma tarefa, de uma 

organização ou de uma estratégia inadequada pode colocar em causa o controlo 

da turma, que é conquistado com muito esforço, como pode ser observado 

nestes excertos do diário de bordo: 

“Uma simples mudança a nível da modalidade, uma estratégia inadequada ou uma 

organização mais arrojada são suficientes para o aparecimento de comportamentos 

desvio. O controlo da turma é, de facto, um elemento instável e mutável e que nunca pode 

ser dado como certo” (Diário de Bordo, 2.ª semana de novembro). 

 

“A turma nunca está 100% controlada, uma vez que, tudo depende das variáveis em cima 

da mesa. O comportamento, é, portanto, um aspeto que o professor deve ter sempre em 

conta” (Diário de Bordo, 2.ª semana de novembro). 

 

Face a este entendimento, progressivamente comecei a questionar 

criticamente o que planeava, designadamente a forma como o estruturava, 

analisando as vantagens e desvantagens de determinada estratégia ou 

disposição. Além disso, passei a ter em consideração as características dos 

alunos e da modalidade, a minha colocação e posição, conforme ilustra o excerto 

do diário de bordo a seguir apresentado. 

“As organizações usadas devem ter em consideração o tipo de alunos e tarefa, sendo que 

a colocação do professor desempenha um importante papel neste tipo de estratégia” 
(Diário de Bordo, 2.ª semana de novembro). 

 

Nesta ambiência, defendo que o controlo da turma depende muito do 

conhecimento que o professor tem do contexto e da sua capacidade de se 

(re)ajustar a ele. Na verdade, não há estratégias ou organizações modelo, mas, 

em cada momento, umas revelam ser melhores do que outras, conforme revelam 

estas reflexões sobre acontecimentos ocorridos nas aulas: 

“Decidi organizar os alunos por ordem alfabética. Se por um lado foi um ponto forte porque 

é rápido de organizar, por outro é um constrangimento, porque determinados alunos que 

não podem ficar juntos, ficaram” (Aula 9 e 10, Reflexão pós-aula, 30/09/2016). 

 

“Experimentei sair da zona de conforto, usando três níveis e senti imensa dificuldade em 

controlar tudo à minha volta e gerir o tempo da aula convenientemente” (Aula 18 – turma 

partilhada, Reflexão pós-aula, 25/10/2016). 
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Em suma, é pedido ao professor que adapte o seu método de trabalho, 

consoante as necessidades, pois modalidades diferentes, alunos diferentes, 

organizações diferentes geram resultados também eles diferentes. 

 

5.2. Chegada à escola … Conceções sobre o ensino e do ensino em EF 

A aprendizagem dos alunos constitui-se o objetivo basilar da educação e 

no entender de Silva e Lopes (2015), é aquilo que determina a competência de 

um professor. Defendo que todos os alunos têm direito a aprender, 

independentemente das suas dificuldades. Por este motivo, considero que é o 

professor que se deve adaptar aos seus alunos e recorrer a um ensino equitativo 

e inclusivo, que é no meu entender, aquele que possibilita que todos os alunos 

possam aceder, verdadeiramente, a oportunidades de êxito.  

Neste sentido, defendo que em educação a melhor estratégia ou método é 

aquela que melhor dá resposta ao contexto em que estamos inseridos. Como 

nos diz Graça (2015, p. 1), “não há soluções definitivas, mas que, em cada 

época, umas nos parecem melhores do que as outras, nossa tarefa é, como a 

de todo o professor, carregar a pedra montanha acima e recomeçar quando ela 

rola montanha abaixo”.  

Face a este entendimento, um professor competente é aquele que 

conhece, efetivamente, o seu contexto e aqueles a quem ensina. Só desta forma 

o ensino pode ser individual e atender à pessoa que mora em cada aluno 

(Siedentop & Tannehill, 2000). Além dessa preocupação, considero que o 

professor é o responsável por criar um clima positivo e de confiança, que é 

propício à aprendizagem. A profissão de professor exige capacidade de 

comunicar, de se relacionar com o outro, de conhecer e dar-se a conhecer, de 

saber ouvir, reconhecer o erro e saber respeitar. Essencialmente, os alunos 

precisam de sentir que o professor quer o melhor de si, que é envolvido e 

comprometido com a sua formação. Nesta ambiência, defendo que os alunos 

gostam de exigência, gostam de ser desafiados e acima de tudo, gostam de 

aprender.  

A escola é um espaço onde se valorizam os méritos, apuram-se os 

melhores e incentiva-se os outros a lá chegar. Como menciona Bento (2014, p. 

175): “o lema do desporto convida-nos a mirar e almejar a perfeição, mesmo 

sabendo que jamais a poderemos alcançar em plenitude”.  
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O sucesso depende da vontade, da disciplina, da perseverança, do esforço, 

da crença e do empenho. A EF, enquanto prática, comporta todos estes 

elementos de índole antropológica. Por este motivo, defendo que importa 

legitimar a EF e desconstruir a visão de não ensino das práticas, reportada por 

Crum (1993), e que reduz a EF ora ao treino do físico, ora a um recreio 

supervisionado. 

No meu entender, o ensino da EF deve atender à particularidade da sua 

matéria, não negando aquilo que é a sua essência, sendo este o principal 

elemento diferenciador de todas as outras áreas curriculares. Seguindo este 

pressuposto, a força legitimadora da EF pressupõe ensinar os futuros cidadãos 

a saber lidar e aceitar o próprio corpo, a desenvolver noções de superação, de 

partilha, de trabalho em equipa e de cooperação. Como advoga Bento (1987), a 

EF transmite experiências e produz resultados de aprendizagem em relação a 

três domínios: motor, cognitivo e interpessoal. 

Também a UNESCO (2015) defende uma EF carregada de 

intencionalidade educativa e fundada nos valores do desporto, no sentido de 

contribuir para formar cidadãos confiantes em si mesmos e socialmente 

responsáveis. Deste modo, o ensino da EF contempla uma formação integral do 

aluno, uma vez que os objetivos educacionais são atingidos recorrendo a 

capacidades motoras, cognitivas e interpessoais. 

Para que as aprendizagens sejam consumadas em EF, importa que os 

alunos sejam estimulados a pensar, sejam colocados em situações abertas e 

imprevisíveis, para que aprendam a decidir por si. O professor deve socorrer-se 

do questionamento, para puder testar o conhecimento do aluno, bem como 

exercícios desafiantes, mas alcançáveis. O professor é o responsável pela 

aprendizagem, porquanto, o aluno não tem conhecimentos, nem pré-requisitos 

para o ser.  

Em suma, o ensino não é uma atividade que se baste a si própria, 

porquanto tem de atender às características contextuais, entre outros elementos. 

Uma visão estanque do ensino, não permite, por isso, atingir o principal objetivo 

da educação, que é a aprendizagem dos alunos. No caso particular da EF, 

importa referir que é uma disciplina com um enorme potencial integrador, pois 

destina-se a todos, independentemente da idade ou origem. Pelo contributo 

único e insubstituível, Batista e Queirós (2015, p. 40) defendem que “o caminho 
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da Educação Física deverá apontar sempre para o seu valor educativo e 

formativo”. 

 

5.3. O conhecimento para ensinar … e o processo de planeamento  

Projetar a atividade de ensino pressupõe que se tenha em consideração os 

diferentes conhecimentos que têm impacto e determinam o planeamento e 

organização do processo de ensino e de aprendizagem. Por este motivo, ao 

longo deste ponto reportarei o conhecimento do contexto e do currículo que 

estão referenciados às condições gerais e locais da educação, bem como os 

vários níveis de planeamento ao longo do ano de estágio. 

 

Conhecimento do contexto e do currículo 

O ano de EP teve início com uma reunião do NE, onde o PC questionou o 

nosso entendimento sobre a organização da escola e como estava estruturada. 

Caracterizou ainda, de forma sucinta, a escola e aqueles que a frequentam. Face 

à necessidade de robustecer este conhecimento decidi analisar os documentos 

estruturantes da escola, tais como o projeto educativo e o regulamento interno. 

Uma vez que estes documentos têm como princípio nortear e sustentar uma 

visão comum e de identidade de escola, importava que a minha conduta fosse 

ao encontro da cultura vigente. 

Uma vez que apenas o conhecimento do contexto é insuficiente para o 

sucesso da missão educativa, torna-se importante analisar o programa nacional 

dos ciclos a lecionar (no meu caso, foram os 2.ª e 3.º ciclos e o secundário), bem 

como as planificações da escola cooperante.  

Os programas nacionais foram concebidos com o intuito de guiar o 

professor e o processo ensino-aprendizagem, homogeneizando os conteúdos, 

as matérias e métodos a abordar. Contudo, cabe ao professor perceber que a 

desigualdade dos alunos não será combatida, aplicando iguais medidas para 

todos. Nesse sentido, o professor tem a legitimidade de adaptar aquilo que está 

projetado a nível nacional à sua realidade local.  

A organização dos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) e os 

objetivos definidos indicam uma complexidade crescente à medida que os 

alunos evoluem para ciclos de ensino superiores. Ainda assim, identifiquei que 

o desempenho motor dos alunos está muito aquém daquilo que vem projetado 
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nos programas. Neste quadro, ganham relevo as planificações que são 

realizadas a nível local, tendo em conta, o conhecimento que os professores têm 

dos alunos daquela escola dos anos anteriores. Tal como os PNEF, as 

planificações locais não podem ser vistas como estanques e imutáveis, sob pena 

de penalizar os alunos.  

Como principais diferenças, posso afirmar que o programa contempla, além 

da vertente motora, a aptidão física, a cultura desportiva e os conceitos 

psicossociais, ao passo que as planificações da escola cooperante contêm a 

dimensão motora e a cultura desportiva. Por outro lado, estão patentes nas 

planificações: objetivos, estratégias, recursos e avaliação, como forma de 

promover o sucesso nas práticas e normalizar a atuação dos docentes. 

Além do mais, se por um lado, a análise dos PNEF não me criou nenhum 

constrangimento (uma vez que no primeiro ano de mestrado já tinha consultado 

os programas), o mesmo não posso dizer das planificações da escola 

cooperante. 

Após a segunda reunião com o PC, ficou definido que cada um dos EE 

ficaria responsável por realizar as planificações, anual (Anexo 4) e periodais 

(Anexo 5, 6 e 7), de um ano de escolaridade (eu fiz do 6.º ano). As primeiras 

dificuldades começaram a surgir aqui, pois não tinha bases para estruturar algo 

que parecia tão simples, mas que, simultaneamente, me colocava tantas dúvidas 

e me fez usar o ‘delete’ tantas vezes.  

“Estes dias tenho estado a fazer as planificações e ando aqui às voltas. Já não sei como 

hei-de fazer isto. Pensava eu que era só pegar em aulas daqui e colocar ali, afinal… não 

é bem assim” (Diário de Bordo, 2.ª semana de setembro). 

 

A oportunidade de realizar as planificações sem experiências à priori, 

possibilitou-me abrir os horizontes, pois aprendi fazendo e refletindo. O PC, 

transmitiu as informações essenciais, com todos os pormenores, acerca do que 

teríamos que ter em consideração na elaboração destes documentos. Estas 

indicações possibilitaram que o planeamento anual de turma (PAT) fosse 

realizado de forma mais confiante e tranquila. 

Mais tarde, na terceira semana de setembro, surgiram outros documentos, 

tal como o plano anual de atividades (PAA) que têm, também eles, uma 

importância fundamental no ensino.  
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O PAA é um documento da escola que integra todas as atividades a 

desenvolver ao longo do ano letivo. A análise deste documento é importante, 

uma vez que estão aí patentes a programação e os recursos necessários à 

realização das várias atividades. Este documento é fulcral para o planeamento 

do ensino, uma vez que algumas atividades obrigam à interrupção das atividades 

letivas, como foi o caso do evento caminhada/BTT realizado a 26 de maio. 

O PAA contemplava cinco atividades com selo do grupo de EF: corta-mato 

escolar e distrital, dia desportivo, torneio de futsal e caminhada/BTT. O grupo 

teve ainda uma participação ativa no dia aberto das Ciências e no Sarau escolar. 

 

5.4. Planeamento – Nível macro, meso e micro 

O planeamento apresenta-se como o caminho que o professor trilha e 

pretende seguir, segundo as suas ambições, saberes e conceções. Neste 

sentido, Pacheco (2007, p. 105) afirma que o “ato de planificar apresenta-se 

como uma competência específica e imprescindível do professor que lhe permite 

configurar, (…) os vários elementos didáticos nos quais se baseará para 

estruturar o processo de ensino-aprendizagem”.  

O planeamento elaborado nos vários níveis, pressupôs um processo 

pensado, investigado e refletido, com o intuito de melhorar o processo ensino 

aprendizagem e reduzir os erros. Ainda assim, uma vez que o planeamento é 

uma projeção, está sujeito a alterações e falhas, em resultado do confronto com 

a realidade. 

Neste sentido, apesar desta divisão em três níveis de planeamento, todo o 

processo está interligado, pelo que da mesma forma que o nível macro dirige o 

micro, o inverso também sucede. Segundo este entendimento, revejo-me nas 

palavras de Bento (2003, p. 16) quando advoga que “o ensino é criado duas 

vezes: primeiro na conceção e depois na realidade”. 

 

5.4.1. Plano Anual de Turma – o nível macro 

O PAT representa o planeamento que materializa a perspetiva mais geral 

e, portanto, foi o primeiro a ser solicitado pelo PC. A elaboração deste documento 

tem como intuito central tornar o planeamento mais ajustado à turma (Pacheco, 

2007) e, portanto, está sujeito a alterações, com o intuito de ajustar o necessário 

face aos constrangimentos que vão acontecendo. A sua consecução guiou a 
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minha atuação e possibilitou uma visão mais ampla sobre o processo ensino-

aprendizagem. 

 Como menciona Bento (2003, p. 67) “a elaboração do plano anual constitui 

o primeiro passo do planeamento e preparação do ensino”. Face à necessidade 

de estabelecer uma visão a longo prazo, as dificuldades sentidas na elaboração 

deste nível de planeamento estiveram bem presentes, tal como atesta o seguinte 

excerto:  

“O planeamento anual obriga a pensar a muito longo prazo e isso coloca algumas 

restrições à sua profícua realização” (Diário de Bordo, 3.ª semana de setembro). 

 

Uma vez que esta dificuldade era partilhada pelos outros dois elementos 

do NE, realizamos uma reunião com o PC, na qual foram definidos os pontos 

que considerávamos fundamentais estarem presentes no documento: roulement 

(espaços e rotação), horário e dia, número de aulas e modalidades (em função 

do definido nas planificações), objetivos terminais para os JDC e desportos 

individuais, bem como objetivos terminais para a condição física e conceitos 

psicossociais, além dos momentos de avaliação (início e fim de cada unidade) e 

aulas previstas/dadas. 

Na planificação anual ficaram definidas as modalidades a lecionar no 10.º 

ano de escolaridade, bem como o período, contudo, o número de aulas a lecionar 

por modalidade (Quadro 2), apenas ficou definido após a elaboração do PAT. 

 

Quadro 2. Distribuição das modalidades lecionadas ao longo do ano letivo na turma 

residente. 

Modalidades Número de aulas de 45’ Período 

Atletismo (Técnica de Corrida) 3 1.º 

Atletismo (Salto em Altura) 3 1.º 

Andebol 28 1.º 

Ginástica Acrobática 10 2.º 

Voleibol 25 2.º 

Badminton 10 2.º 

Atletismo (Partida de Blocos) 4 3.º 

Basquetebol 26 3.º 

Fisiologia do Treino e Condição Física: Treino funcional e trabalho da 
condição física específica da modalidade. 

Cultura Desportiva:  
Desportos Individuais e JDC: Identificar o regulamento específico. 
JDC: Conhecer e aplicar as regras fundamentais do jogo. 

Conceitos Psicossociais: Cooperação, autonomia e iniciativa. 
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Importa referir, que ao longo das modalidades fui desenvolvendo um 

trabalho complementar de condição física, que pressupunha melhorar a aptidão 

física dos alunos. Durante o primeiro período constou do planeamento uma 

condição física específica do andebol (exercícios com bola, com transfer para o 

jogo) e exercícios para a melhoria da resistência aeróbia, com vista a preparar 

os alunos para o corta-mato que teve lugar no final do período. 

No final do primeiro período, após a vinda da PO à escola, ficou definido 

em reunião do NE, que no segundo período seria realizado um trabalho de 

condição, que teria por base o treino funcional (Garganta & Santos, 2015). Neste 

sentido, este trabalho foi desenvolvido ao longo do ano e os resultados foram 

muito positivos, conforme atesta o excerto do diário de bordo:  

“Nota-se uma evolução na aptidão física dos alunos, face à continuidade do trabalho da 

condição que tenho vindo a desenvolver. No início do ano ficavam logo cansados, agora 

já têm outra resistência” (Aula 73 e 74, Reflexão pós-aula, 10/02/2017). 

 

Ao nível da cultura desportiva ficou estabelecido que os alunos teriam de 

identificar o regulamento específico das modalidades abordadas. No caso 

específico dos JDC, teriam ainda de conhecer e aplicar as regras fundamentais 

do jogo. 

Os conceitos psicossociais definidos para trabalhar durante o ano foram a 

cooperação, autonomia e iniciativa. Até meados do primeiro período o objetivo 

era que os alunos cooperassem entre eles. A partir desse momento começaram 

a ser criadas dinâmicas de maneira a desenvolver a sua autonomia. A iniciativa 

surgiu no terceiro período, com o intuito de distinguir os alunos realmente 

interessados dos empenhados. 

Foi notório que as alterações efetuadas no PAT eram necessárias e foram 

no sentido de melhorar o planeamento e os resultados.  

 

5.4.2. Unidade Didática – o nível meso 

O início de uma unidade é, usualmente, marcado pela realização da 

avaliação diagnóstica, cujos resultados desencadeiam um conjunto de 

processos, rumo ao planeamento daquilo que será objeto de avaliação no final 

da unidade. Deste modo, como defende Vickers (1990), há uma definição dos 
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conteúdos a serem abordados para se atingirem os objetivos terminais no final 

da unidade. 

 Vickers (1990) construiu um modelo auxiliar ao processo de planeamento 

– Modelo de Estrutura do Conhecimento -, com o propósito de ligar o 

conhecimento acerca de uma matéria com a metodologia e estratégias para o 

seu ensino e mostrar como uma matéria é (está) estruturada. Este modelo serve, 

portanto, de guião à atuação do professor e reflete um pensamento 

transdisciplinar, indo muito além das matérias que aborda.  

Para além dos distintos tipos de conhecimento, este modelo é igualmente 

constituído por várias fases, nomeadamente, a fase de análise, de decisão e de 

aplicação (Vickers, 1990). 

A fase de análise engloba um conhecimento declarativo específico da 

modalidade, ao longo das quatro categorias transdisciplinares do conhecimento, 

uma análise das condições contextuais e dos alunos. A fase das decisões visa 

a definição da matéria de ensino e sua sequência nas várias áreas de extensão 

da EF, a definição dos objetivos que nos propomos atingir, a configuração da 

avaliação, modalidades e formas de avaliação, e a elaboração de progressões 

de ensino. Por último, surge a fase de aplicação que pressupõe o uso de todos 

os instrumentos operacionalizados no processo ensino-aprendizagem nos vários 

níveis de planeamento, desde o anual aos programas individuais, passando 

pelas unidades didáticas e planos de aula. 

Após esta breve concetualização, importa realçar que elaborei unidades 

didáticas (UD) para todas as modalidades lecionadas, o que, obviamente, 

permitiu alterar o meu entendimento a cada nova UD. Os módulos a ser tratados 

5, 6 e 8, respetivamente, dizem respeito àqueles onde senti maior dificuldade e 

maior evolução, fruto do maior investimento. 

O módulo 5 caracterizando-se pela ‘definição de objetivos’, só por si, 

afigura-se tão imprescindível como difícil. Isto porque, face à minha 

inexperiência, senti dificuldade, em alinhar os conteúdos todos para convergirem 

num só e, em função do nível dos alunos na avaliação diagnóstica (AD), 

estabelecer qual o objetivo terminal que os alunos deviam atingir. 

“Estive a fazer o MEC de andebol e tenho dificuldades em perspetivar a que nível os alunos 

vão chegar. O meu receio passa por estabelecer um nível muito alto e eles não atingirem 

ou então um nível pouco ambicioso. Só o tempo me dirá qual o alcance da sua 

aprendizagem” (Diário de Bordo, 2.ª semana de outubro). 
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Relativamente ao módulo 6, a maior dificuldade foi elaborar os protocolos 

de avaliação sumativa (AS) logo no início da UD. A vantagem de fazê-lo é que 

com o tempo comecei a trabalhar durante as aulas, em função daquilo que os 

alunos seriam avaliados. 

“Tal como o professor (PC) vem referindo, trabalhei durante a unidade nesta situação de 

avaliação, com os alunos a saber todos os comportamentos em que seriam avaliados” 

(Reflexão da UD - turma partilhada, 30/03). 

 

A nível do módulo 8, da aplicação neste nível de planeamento, tive 

dificuldades em sistematizar as informações relevantes dos restantes módulos e 

organizá-la de forma clara e sintética. A maior dificuldade residiu na definição do 

nível de dificuldade dos conteúdos contemplados na UD. A dificuldade não se 

prendia só com a seleção desses conteúdos (módulo 4), como também com as 

progressões (módulo 7), que, segundo Mesquita e Graça (2009), devem ir do 

simples para o complexo e do fácil para o difícil, para que a aprendizagem seja 

gradual e sequenciada.  

Por outro lado, a abordagem topo-base ou base-topo, também fez parte 

das minhas inquietações, isto porque apesar de me rever na primeira 

configuração, por vezes questionava-me se era a mais ajustada aos meus 

alunos.  

A nível dos desportos individuais defendo que a abordagem pelo global é 

aquela que responde melhor ao reduzido tempo que os professores têm para 

trabalhar cada modalidade. Neste sentido, o facto de a UD ser curta ou longa 

também deve ser um elemento a ter em conta pelo professor, pois tem impacto 

no seu planeamento, mormente nos conteúdos a lecionar e na forma de o fazer: 

“Quando se inicia uma unidade torna-se necessário definir logo quais os objetivos a atingir, 

sendo o número de aulas um fator fortemente influenciador nesta decisão. Isto não 

significa nunca, que nos podemos dar ao luxo de “perder” tempo, porque até temos 12 ou 

14 aulas de 90 minutos, contudo diz-nos que devemos ser mais ambiciosos na hora de 

estipular metas. Por outro lado, quando a carga letiva dita, 2 aulas de 90 minutos para 

uma determinada modalidade, cada minuto assume outra proporção, pois não pode haver 

tempo a perder, sendo a margem de erro nula. Tendo em conta o exposto, na lecionação 

da corrida de velocidade e da partida de blocos teria de ser muito assertivo na hora de 

escolher as estratégias e formas de ajudar os alunos a aprender. Importava, desde logo, 

garantir que o tempo de empenhamento motor e potencial de aprendizagem fossem 

elevados, isto sob pena de os alunos chegarem ao fim e não terem aprendido efetivamente 

nada” (Reflexão da UD Atletismo – turma partilhada, 18/01). 
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Outra dificuldade associada ao planeamento deste módulo esteve 

relacionada com a seleção das estratégias e métodos, com vista a garantir que 

houvesse aprendizagens significativas. Assim, tive que arriscar, como é visível 

na reflexão que se segue: 

“Tentei dar máxima autonomia aos alunos para trabalharem nas figuras, ficando-me mais 

pela correção do que pela instrução e apercebi-me que os alunos tendencialmente querem 

realizar muitas figuras fazendo-o sem critério” (Aula 23 e 24, Reflexão pós-aula, 

28/10/2016). 

 

Face à necessidade de tomar decisões fundamentadas no processo de 

planeamento, recorri à literatura, revisitei o material das didáticas do 1.º ano do 

mestrado e refleti sobre a prática.  

Devido às dificuldades que tive que superar, facilmente se percebe a 

necessidade de a UD não ficar fechada logo após a AD. Um professor que se 

preocupe em melhorar a qualidade do seu ensino, tem de (re)pensar 

continuamente nas propostas apresentadas e se estas estão a ter o impacto 

projetado. 

Um aspeto que devo salientar relativamente à elaboração das UD, prende-

se com a sua justificação no final de cada unidade. O desenvolvimento 

profissional de todos nós, estudantes-estagiários, saiu bastante beneficiado com 

esta prática, porquanto passamos a questionar as decisões tomadas ao longo 

da UD e o impacto que tiveram no resultado final. 

“Dado que é uma turma desatenta e esquecida seria importante ter criado rotinas desde 

logo, para que as aulas tivessem mais consistência e os alunos chegassem à aula e 

autonomamente soubessem o que fazer. Acredito ter falhado em grande parte, neste 

aspeto, uma vez que demorei a decidir sobre o objetivo a atingir e como alcançá-lo. Se 

assim fosse teria, desde cedo, trabalhado nesse sentido e os resultados podiam ser 

substancialmente diferentes para melhor” (Reflexão UD Basquetebol – turma partilhada, 

29/03). 

 

Em suma, qualquer desvio no que está inicialmente planeado a nível micro, 

tem impacto no nível meso. O inverso também sucede, porquanto o nível micro 

dá substância e especificidade a cada aula da unidade. Nesse sentido, o plano 

de aula será tanto melhor, quanto melhor for a estruturação e coerência da UD. 
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5.4.3. Plano de aula – o nível micro 

O Plano de aula (PA) (Anexo 8) é o nível mais profundo e aquele que 

materializa o conhecimento e planeamento efetuado à priori nos níveis meso e 

macro. Nesse sentido, deve contemplar os conteúdos e objetivos definidos 

nesses níveis, bem como fornecer feedback sobre os resultados do planeado. O 

PA tem como principal objetivo guiar a intervenção e o processo instrucional do 

professor na prática, daí que deva ser ajustado ao contexto em que é usado. 

 Na minha prática pedagógica foram usadas duas configurações de planos 

de aula. Inicialmente tinha um PA, que contemplava objetivos gerais e 

específicos, tendo, após a primeira vinda da PO à escola, passado a conter 

também objetivos comportamentais. Além disso, mudaram-se componentes 

críticas para palavras-chave. Estas alterações procuraram dar mais consistência 

ao PA. 

A inclusão do objetivo comportamental pretendia tornar mais concreta a 

nossa intervenção e melhorar a qualidade do feedback, porquanto é, segundo 

Vickers (1990), um comportamento observável que queremos ver o aluno fazer. 

Neste mesmo contexto, o PC sugeriu a inclusão de critérios de eficiência e 

eficácia neste objetivo para tornar ainda mais visível se os alunos cumpriram ou 

não o que se pretendia para cada tarefa de aprendizagem.   

A substituição das componentes críticas pelas palavras-chave esteve 

relacionada com a maior compreensibilidade para os alunos das segundas em 

detrimento das primeiras. Enquanto se usou componentes críticas, o PC sentiu 

que eu e os meus colegas de NE tínhamos dificuldade em utilizá-las no processo 

instrucional. 

O cabeçalho do plano de aula manteve-se estável, contemplando o número 

da aula e da unidade, escola, espaço da aula, data, hora e duração, número de 

alunos, ano, turma, material, professor da turma, EE, modalidade, função 

didática e objetivo geral. A aula continuou a conter espaço para as três partes da 

aula (inicial, fundamental e final), espaço para o sumário e reflexão pós-aula. 

No início do ano, o PC estipulou que os planos de aula teriam de ser 

enviados por email até à sexta-feira da semana anterior às aulas. Esta exigência 

permitiu-me (re)pensar e refletir sobre as propostas apresentadas, em função do 

feedback que me era dado pelo PC. Além disso, esta estratégia levou-me a 
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refletir a nível mais macro, mais integrado, ajudando-me a interligar melhor as 

aulas, na procura de alcançar os objetivos definidos no início da UD. 

“O facto de estar a dar aula esta sexta-feira e no final do dia já estar a enviar o plano 

seguinte, sei o que atingi e, consigo perceber se os alunos têm possibilidades de atingir 

os objetivos da próxima aula” (Diário de Bordo, 2.ª semana de fevereiro). 

 

Em suma, tal como acontece nos outros níveis de planeamento, face à 

imprevisibilidade que caracteriza o ensino, é impensável pensar o PA como 

definitivo. Na verdade, basta alterar uma variável, que toda a aula se altera.  

 

5.5. A Relação pedagógica – ponto chave do ser professor  

A relação pedagógica estabelecida entre o professor e o aluno é a base de 

todo o processo ensino-aprendizagem, uma vez que o ensino não é uma 

atividade que se baste a si própria. Esta interação, como refere Chalita (2001), 

dá-se através do relacionamento e do afeto.  

Deste modo, a profissão de professor está fortemente comprometida com 

códigos deontológicos e éticos muito exigentes (Tedesco, 2012) e, 

simultaneamente, indeterminados, conforme está patente no seguinte excerto de 

uma entrevista: 

“A afetividade é necessária. É um ponto fundamental. A comunicação afetiva faz parte do 

processo educativo e é também facilitadora da aprendizagem. A escola é feita de toda a 

gente que a incorpora, mas no aspeto de aprendizagem é professor-aluno e aí a 

afetividade é efetivamente importante, embora o professor não possa abdicar da sua 

autoridade, autoridade de respeito” (Professor 16, Entrevista, 17/03). 

 

Segundo Araújo e Yoshida (2009), o professor tem de atender à 

multiculturalidade e à matriz científica da sua matéria de ensino, nunca 

descurando a dimensão afetiva. Face a este entendimento, Golan e Fransson 

(2009) e Veldhoven (2017) veem o ensino como uma atividade moral, 

defendendo que se torna importante a criação de uma relação de respeito, mas 

essencialmente, de confiança.  

Numa disciplina como a EF, esta proximidade ganha ainda uma maior 

ênfase, face ao maior contacto entre os dois principais intervenientes no 

processo de ensino-aprendizagem. Por esse motivo, quando iniciei o estágio 

estava consciente da necessidade de estabelecer uma relação positiva com os 

alunos, contudo os primeiros tempos não foram fáceis, como espelha o excerto: 
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“Sei que é fundamental criar uma boa relação com os alunos, pois é o que nos permite 

tirar o máximo rendimento deles. Porém, tenho receio de dar demasiada confiança e 

perder o controlo da turma. A minha postura tem sido, mais no sentido de prevenir do que 

remediar” (Aula 15 e 16, Reflexão pós-aula, 14/10/2016). 

 

Nesta ambiência, a minha postura ao longo do primeiro período foi no 

sentido de manter um certo distanciamento, de maneira a controlar a turma e 

ganhar maior confiança e segurança na minha intervenção. Aos poucos e poucos 

fui tentando descobrir, através de um processo de tentativa-erro, “la forma de 

crear el clima adecuado de trabajo en clase, para propiciar la autonomía 

necesaria para mejorar la motivación y, por tanto, la satisfacción y diversión” 

(Extremera et al., 2016, p. 17), como fica visível no seguinte excerto: 

“Tenho tentado ser mais tolerante e dado mais liberdade aos alunos, porém, se tiver de 

me impor, sinto necessidade de o fazer de forma veemente. Acredito que esta é a melhor 

estratégia para a minha turma, mas só o tempo o dirá…” (Diário de Bordo, 2.ª semana de 

janeiro). 

 

Foi deste modo que procurei dar maior liberdade aos alunos, pois sabia que 

era necessário para aumentar a sua predisposição para e na aula, conforme 

elucida este excerto: 

“Devido à média da disciplina não ser contabilizada para o cálculo da nota de acesso ao 

ensino superior acredito que desta forma consigo criar um ambiente de aula mais favorável 

e positivo e, simultaneamente, consigo manter o controlo dos alunos quando necessário” 

(Diário de Bordo, 1ª semana de novembro). 

 

No segundo e terceiro períodos, por estar mais seguro de mim e 

preocupado com a aprendizagem dos alunos, procurei fazer o recomendado por 

Siedentop (1983) e Silva e Lopes (2015), isto é,  estabelecer um ambiente mais 

favorável e propício à aprendizagem, criando uma maior proximidade. De facto, 

uma maior proximidade e conhecimento dos alunos permite potenciar a 

qualidade do ensino e intervir de forma mais ajustada na aula. 

Em suma, o meu objetivo passou por criar um ambiente positivo 

(Veldhoven, 2017) e de confiança e que, simultaneamente, permitisse que todos 

os alunos tivessem ganhos substanciais na aprendizagem.  
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5.6. Alunos … diferentes… únicos … e imprevisíveis 

O conhecimento do local de trabalho e daqueles com quem trabalhamos é 

determinante para o sucesso do professor (Delors, 1998). Marcon et al. (2013, 

p. 634) referem ainda que o conhecimento dos alunos é crucial para “o alcance 

dos objetivos educacionais e de formação dos alunos”, conforme está veiculado 

neste excerto do diário de bordo: 

“Esta reflexão é fruto da aplicação da ginástica acrobática na escola em duas turmas 

distintas, uma de secundário e outra no último ano do terceiro ciclo. O método de trabalho 

foi inicialmente concebido da mesma forma, no entanto, o processo demonstrou que não 

o poderia ser, caso contrário, os resultados seriam desastrosos numa das turmas. Isto 

levou-me a questionar sobre o que poderia divergir tanto para que numa turma fosse 

possível aplicar algo e noutra fosse impensável, dado que as turmas fazem diferença de 

apenas um ano de escolaridade” (Diário de Bordo, 3.ª semana de fevereiro). 

 

Marcon et al. (2013, pp. 636-637) afirma, por isso, que “quanto maior for a 

proximidade e o conhecimento sobre o contexto de vida dos alunos e de suas 

comunidades, e sobre o ambiente escolar e de realização das aulas, de mais 

elementos os futuros professores disporão tanto para planejar, implementar e 

gerir suas práticas pedagógicas quanto para alcançar distintos objetivos”. Por 

este motivo, o professor deverá estabelecer uma relação com os alunos que lhe 

permita conhecê-los, apoiá-los e acima de tudo exigir o máximo deles, como está 

patente na reflexão de uma aula:  

“O facto de ter dado mais tempo às sequências foi positivo para que os alunos 

começassem a vivenciar algum sucesso. Antes de iniciarem as sequências tive uma 

conversa com os alunos, alertando-os para se preocuparem mais com o critério na 

realização da tarefa, uma vez que o erro de um comprometia o trabalho do outro. Neste 

sentido, notou-se maior responsabilidade na realização da tarefa” (Aula 95 e 96, Reflexão 

Pós-aula, 24/03/2017). 

 

Como advoga Tiba (2006), a indisciplina resulta de um aluno que é 

ignorado pelo professor e que está desligado da matéria, demonstrando que o 

professor desconhece aqueles com quem interage. Neste sentido, se o professor 

transmite muita comunicação não-verbal, muitas vezes até de forma 

inconsciente (a energia que eu transmitia passava para os alunos), também deve 

prestar atenção aos sinais dados pelos alunos (Schön, 1992), como por exemplo, 

comportamentos fora da tarefa, desatenção, desinteresse, desmotivação e 

saturação.  
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Ao longo do primeiro período e até meio do segundo tinha dificuldade em 

perceber os sinais transmitidos pelos alunos relativamente às tarefas. Apenas a 

partir de meio do segundo período comecei a realizar a gestão do tempo da 

tarefa, tendo em atenção o ritmo de aprendizagem, o foco no objetivo, o 

envolvimento e os sinais de saturação nas faces dos alunos, conforme 

demonstram estes excertos: 

“Houve 3 alunos que passaram muito tempo na tarefa e, por isso, considero que perderam 

a aula, pois a partir de certo momento a saturação era tanta, que as coisas já eram 

realizadas sem critério. Havia nível mais que suficiente para colocar os alunos numa 

situação de jogo 2x2 e, portanto, foi uma oportunidade desperdiçada” (Aula 21 e 22, 

Reflexão Pós-aula, 26/10/2016). 

 

“A gestão do tempo é quase caso para dizer que “foi uma loucura”, tendo em conta, que a 

partir de certo momento esqueci o relógio e baseei-me pura e simplesmente no sucesso 

que os alunos estavam a ter na tarefa e se já se mostravam ou não fatigados daquele 

exercício. A gestão do tempo foi totalmente diferente do pensado, contudo, penso ter sido 

mais benéfico desta forma do que cumprir o tempo definido criteriosamente” (Aula 77 e 

78, Reflexão Pós-aula, 17/02/2017). 

 

A vantagem de passar a captar e interpretar os sinais dados pelos alunos 

foi determinante para aumentar o tempo potencial de aprendizagem, a motivação 

e o seu o envolvimento e, assim, tornar a minha intervenção mais ajustada. 

“A aula de hoje era uma aula sensível, isto após a saturação que os alunos demonstraram 

na última aula. Sabia que tinha de mudar algo, contudo, uma transformação completa não 

seria benéfica, pois causaria demasiado ruído e prejudicaria os alunos, já que a avaliação 

se avizinha. Face a isto, decidi manter a estrutura da parte fundamental, de forma a que a 

aula tivesse rotina e pudesse ser potenciada e, simultaneamente, coloquei variabilidade 

na parte inicial e final da aula, com o propósito de aumentar os índices de motivação. Senti 

que a parte inicial cumpriu na íntegra com o seu objetivo, o que me deixa satisfeito, pois 

além de ter corrido como planeado, significa que os alunos iniciaram a parte fundamental 

com rostos mais sorridentes” (Aula 125 e 126, Reflexão Pós-aula, 02/06/2017). 

 

Por outro lado, esta preocupação com o desempenho dos alunos na tarefa 

exigiu que melhorasse a minha reflexão na ação (Schön, 1987), uma vez que se 

prestarmos atenção aos sinais que os alunos dão percebemos se é necessário 

alterar algo, isto na tentativa de rentabilizar o tempo útil de aula e o tempo que 

os alunos passam nas tarefas. 

Além do impacto manifestamente positivo ao nível da minha intervenção, a 

análise do comportamento dos alunos também teve impacto no processo de 

planeamento, pois comecei a preocupar-me mais com a aprendizagem que os 

alunos obtinham, do que com a forma como eu ensinava. Desta forma, o critério 



Aprender a Ensinar, ensinando 

76 

de seleção das estruturas e das estratégias prendia-se com aquelas que davam 

melhor resposta às características da turma e dos alunos individualmente.  

Face a este entendimento, e na senda do defendido por Mesquita (2010), 

a partir do segundo período a minha preocupação passou a estar nas 

aprendizagens que os alunos adquiriam, pois o conhecimento do professor é 

tanto maior quanto a eficácia do seu ensino. Nesse sentido, percebi que é 

importante garantir um ensino diferenciado, que responda às necessidades do 

grupo turma e dos alunos individualmente. 

 

O intervalo… e o seu contributo para melhor conhecer os alunos! 

No primeiro ano do mestrado, os professores alertaram-nos para a 

importância de viver a escola, referindo que ser professor é muito mais do que 

os noventa minutos de aula. Neste sentido, tentei que todos os espaços do 

contexto escolar contribuíssem para a minha aprendizagem, integração e 

apropriação da cultura da escola e construção da minha identidade profissional.  

Face a este entendimento, assumi o intervalo como um espaço 

fundamental no contexto escolar, não só do ponto de vista do convívio social, 

como também como meio de aprendizagem. No entendimento destes 

professores, a aula não é suficiente para conhecer os alunos: 

“Os professores não conseguem ajudar os alunos a desenvolver a autoestima, a 

autoconfiança e até motivá-los, pois, não os conhecem suficientemente, apenas convivem 

na sala de aula” (Professor 5, Entrevista, 10/03). 

 

“As relações afetivas entre alunos e professores fazem-se fora da sala de aula” (Professor 

3, Entrevista, 03/03). 

 

Nesta ambiência, encarei este período de tempo, fora da sala de aula, 

como um excelente momento para conhecer e perceber melhor os alunos e ver 

com quem se relacionam. Desta observação no intervalo pude ainda retirar 

informação para criar os grupos de trabalho/equipas na aula.  

A sua postura no intervalo, também me permitiu tirar algumas ilações, 

nomeadamente a forma como os alunos se comportavam sem a supervisão de 

um professor. Por último, mas não menos importante, estão os interesses dos 

alunos. Neste momento, em que são eles que escolhem e gerem o seu tempo, 

podemos ficar com uma pequena noção de como os alunos passam os tempos 

livres. 
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5.7. Lidar com a diferença - trabalho por níveis 

Para centrar o processo no aluno é indispensável conhecer os alunos com 

quem trabalhamos, mas mais importante ainda é considerar o contexto no 

planeamento, na gestão e implementação das práticas (Marcon et al., 2013). 

Os alunos são todos diferentes e, portanto, exige-se do professor um 

tratamento individualizado de todos os alunos (Rink, 2001). O que dita a 

competência de um professor é a capacidade de trabalhar com a diversidade 

presente numa sala de aula, pois, como defende Chalita (2001, p. 80) “cada um 

é singular, daí que qualquer tentativa de homogeneização do ensino se traduza 

em fracasso”. 

Seguindo este entendimento, ao longo do ano fui procurando tornar o meu 

ensino mais individualizado, para que, como refere Tomlinson (2001), todos os 

alunos tivessem oportunidade de aprender nos diferentes domínios: saber, saber 

fazer e saber estar. Face às diferentes necessidades dos alunos da turma, 

afigurou-se como imprescindível estabelecer objetivos, também eles diferentes, 

e tarefas ajustadas a cada um deles.  

Esse pressuposto, associado às características dos alunos da turma levou-

me a refletir sobre as melhores estratégias no sentido de procurar garantir 

aprendizagens significativas para todos os alunos. Depois de recorrer a várias 

estratégias (trabalho por níveis, trabalho com grupos heterogéneos, 

aprendizagem cooperativa, ensino por pares) apercebi-me que aquela que 

melhor dava resposta à minha turma era o trabalho por níveis, pois, caso 

contrário, uns desmotivavam em função do insucesso obtido e outros 

desmotivavam, face à ausência de desafios. 

“O facto de a competição ser entre grupos heterogéneos, talvez seja um fator perturbador 

e, portanto, na próxima aula vou experimentar uma competição com divisão por níveis” 

(Aula 81 e 82, Reflexão Pós-aula, 24/02/2017). 

 

“Uma vez que muitos alunos se equivalem a nível de desempenho motor, com exceção 

de alguns extremos no limite superior e inferior, optei por criar grupos de trabalhos 

diferentes, sem que estes fossem um entrave à sua aprendizagem” (Aula 97 e 98, Reflexão 

Pós-aula, 29/03/2017). 

 

Além do mais o trabalho por níveis, tal como menciona Barbosa (2013), 

facilita a gestão dos tempos de aula (reduz o tempo de instrução) e a 

predisposição para a prática, o que, consequentemente, aumenta as 
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possibilidades de aprendizagem, uma vez que as explicações ouvidas pelos 

alunos são direcionadas para o seu nível específico.  

Em suma, na minha turma, em particular, o trabalho por níveis foi a melhor 

forma que encontrei para manter os alunos motivados para a prática. Esta forma 

organizativa permitia-me realizar uma competição mais justa, melhor estruturada 

e mais desafiante para todos os alunos, bem como evitar o que no entender de 

Graça (2012, p. 104) reflete muitas práticas: “a competição, o desafio, a tensão 

são pouco cuidados pedagogicamente, são esvaziados de sentido, 

desvitalizados ou, quando ganham algum fulgor, são por via de regra, 

monopolizados pelos alunos mais fortes”. Ainda assim, a conjugação com outras 

estratégias foi benéfica em certos momentos das várias unidades didáticas ao 

longo do ano. 

 

5.8. Instrução “inclusiva” – dar voz ao aluno 

A comunicação é uma das competências indispensáveis à profissão de 

professor (Nuno et al., 2008) e é de extrema importância na orientação do 

processo ensino-aprendizagem, independentemente do contexto em que 

acontece (Mesquita, 1998): 

“Tanto a minha comunicação como a minha intervenção carecem de pouca objetividade. 

Como consequência, perco mais tempo na explicação dos exercícios e os alunos têm mais 

dificuldade em perceber o que é para fazer. Os feedbacks/correções emitidos, também 

não têm o efeito pretendido, pois não me limito a focar o essencial. Esta falha no 

conhecimento didático do conteúdo é um elemento perturbador neste processo ensino-

aprendizagem, pois a ação acaba por não retratar o planeado” (Aula 39 e 40, Reflexão 

pós-aula, 25/11/2016). 

 

Para além da comunicação verbal, o professor deve ainda considerar 

outras técnicas fundamentais, como é o caso da comunicação não-verbal, que é 

captada pelos alunos e que, por vezes, tem mais impacto que a verbal. Deste 

modo, tentei transferir uma energia positiva para os alunos ao longo do ano. 

Perante as palavras de Savater (2006, p. 100), “não pode exigir-se à criança que 

anseie por conhecer aquilo que nem sequer vislumbra”, preocupei-me em 

explicar de forma a cativar e despertar o interesse dos alunos em relação ao que 

eu estava a transmitir. 
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Apesar desta preocupação, os primeiros tempos na escola revelaram-se 

difíceis ao nível da transmissão da informação, conforme espelha este excerto, 

representativo de muitos outros: 

“O constrangimento ocorrido na aula prendeu-se com a ineficácia na instrução do exercício 

o que atrasou em muito o início da aula e obrigou-me à adaptação do plano de aula. 

Segundo os meus colegas demorei mais ou menos 10 minutos entre as várias formas de 

instrução usadas na explicação do exercício” (Aula 15 e 16, Reflexão Pós-aula, 

14/10/2016). 

 

Numa tentativa de resolver esta lacuna, comecei a desenvolver um trabalho 

à priori das aulas, que pressupunha a preparação das informações mais 

relevantes a transmitir em cada exercício.  

Sabendo que apenas esta estratégia não seria suficiente, defini como 

estratégia realizar instrução juntamente com demonstração para que os alunos 

além de ouvir, tivessem a oportunidade de ver o que eu pretendia. A 

demonstração, é, no entendimento de Cagigal (1999), um aliado poderosíssimo 

na apresentação das tarefas. Apesar desta preocupação em conjugar as duas 

técnicas, a verdade é que os resultados continuaram a não ser os melhores, 

conforme espelha o seguinte excerto do diário de bordo: 

“Preciso de trabalhar sobre as minhas insuficiências na comunicação. Mesmo recorrendo 

à demonstração tenho tido dificuldade em transmitir aos alunos o que quero. Muito do 

trabalho para inverter pode ser feito fora da aula, com uma melhor preparação daquilo que 

realmente importa transmitir aos alunos” (Diário de Bordo, 2.ª semana de janeiro). 

 

Face às minhas insuficiências e à necessidade de ir mais longe no sentido 

de perceber se os alunos compreendiam a mensagem transmitida, a estratégia, 

a seguir implementada foi o questionamento. Para Nuno et al. (2008) o 

questionamento é uma das formas de garantir que os alunos entenderam a 

mensagem, já que os alunos podem reter a mensagem, mas não a 

compreenderem. O recurso a esta estratégia melhorou o meu processo 

instrucional, como pode ser observado neste excerto: 

“A minha comunicação tem melhorado bastante. Agora sou mais calmo e conciso a 

abordar os assuntos, além de que com a demonstração e o questionamento, os alunos 

entendem melhor a mensagem” (Diário de Bordo, 3.ª semana de fevereiro). 

 

Além destas técnicas, cheguei à conclusão (após experimentar a instrução 

para a turma toda e em grupos) que a instrução na minha turma era mais eficaz 



Aprender a Ensinar, ensinando 

80 

se dada em subgrupos, uma vez que desta forma os alunos prestavam mais 

atenção, conforme está patente nos seguintes excertos: 

“Dei a informação para a turma toda e não resultou. Senti os alunos dispersos, desfocados 

daquilo que eu estava a dizer. No exercício seguinte fiz instrução em subgrupos e correu 

super bem. Os alunos estavam mais atentos, porque eu tinha menos alunos para controlar 

e era mais fácil ver quem estava disperso” (Aula 69 e 70, Reflexão Pós-aula, 03/02/2017). 

 

“Já experimentei realizar a instrução para a turma toda e em subgrupos. Acredito que 

consigo manter os alunos mais focados quando tenho menos alunos comigo. Os alunos 

sentem que é mais fácil o professor perceber quem está desatento e então prestam mais 

atenção. Eles ouvem se os estivermos a corrigir a eles e, por isso, estão mais atentos 

quando as explicações são mais específicas do que quando são para a turma toda” (Diário 

de Bordo, 3.ª semana de março). 

 

Na mesma ordem de ideias, os obstáculos que se faziam sentir na minha 

comunicação também, estavam relacionados com as dificuldades em 

transformar o conhecimento da matéria de ensino (Marcon et al., 2011b) em 

conhecimento percetível aos alunos (Graça, 1997; Marcon et al., 2013; Ramos 

et al., 2008; Shulman, 1986; Veldhoven, 2017). Esses problemas estão 

retratados neste excerto do diário de bordo: 

“Falta-me ser mais conciso, objetivo e focar no essencial. Preciso de dar mais qualidade 

à informação partilhada e garantir que os alunos percebem aquilo que pretendo deles em 

cada momento” (Diário de Bordo, 2.ª semana de dezembro). 

 

Como referem Grossman et al. (1989) e Wilson et al. (1987), o 

conhecimento pedagógico do conteúdo é muito mais do que o domínio do 

conteúdo, uma vez que deve considerar o aluno, o conteúdo, o contexto e a 

pedagogia. Neste sentido, Mizukami (2004) defende que o conhecimento 

pedagógico do conteúdo pressupõe um conhecimento profundo da matéria de 

ensino. 

Em suma, a qualidade do meu processo instrucional e o modo como 

comunicava evidenciaram uma grande evolução, isto face às dificuldades bem 

patentes no primeiro e início do segundo período. As melhorias resultaram das 

estratégias que fui implementando, do grande investimento à priori das aulas e 

do estudo de investigação, que na componente instrucional foi de investigação-

ação realizado na UD de voleibol. Deste investimento contínuo, resultou ainda a 

compreensão que o conhecimento da matéria de ensino não é suficiente para o 

domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo, que é aquele que permite 

que os alunos efetivamente compreendam o que lhes é pedido.  
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5.9. Estratégias para envolver os alunos e melhorar a aprendizagem 

A elaboração de estratégias constitui um fator fortemente influenciador da 

qualidade de ensino e orientação do processo ensino-aprendizagem (Siedentop 

& Tannehill, 2000) . Ao estabelecer estratégias, segundo Roldão (2009), o 

professor está a definir qual o caminho a seguir para atingir determinado objetivo. 

Nesta ambiência, enquanto que numa fase inicial, estava apenas 

preocupado com os conteúdos que tinha de lecionar, a partir do segundo período 

também me comecei a preocupar com as estratégias de os transmitir e 

estruturar. 

“O conteúdo que me tinha proposto a atingir não foi conseguido. O nível estava 

desajustado, face ao desempenho dos alunos” (Aula 37 e 38, Reflexão Pós-aula, 

23/11/2016). 

 

“A estrutura usada aliada às estratégias supracitadas permitiu que o jogo tivesse mais 

algum critério e os comportamentos pedidos acontecessem com maior frequência. Na 

situação de jogo, alterei a estratégia inicialmente planeada, não realizando a situação 1x1, 

mas sim drible de proteção e progressão, por forma a que os alunos melhorassem o ato 

de lançamento” (Aula 125 e 126, Reflexão Pós-aula, 02/06/2017). 

 

Por este motivo, comecei a atribuir tarefas a todos os alunos (Siedentop & 

Tannehill, 2000), a definir objetivos para as tarefas (Griffey & Housner, 1991), a 

ajustar tarefas ao nível dos alunos (Mesquita et al., 2015; Siedentop & Tannehill, 

2000) e a contemplar situações de competição (Bergmann, 1998; Mesquita et 

al., 2015).  

A aplicação destas estratégias pressupôs um processo longo e moroso, 

recheado de tentativas-erro e de muita persistência. Apesar dos obstáculos à 

implementação destas estratégias, algumas delas desconhecidas dos alunos, as 

mesmas constituíram um ponto de viragem no envolvimento dos alunos.   

A atribuição de tarefas a todos os alunos permitiu aumentar o tempo de 

prática. De facto, isto foi muito importante para que houvesse aprendizagem, 

uma vez que se aprende fazendo. Além disso, o facto de todos os alunos 

participarem em todas as atividades, possibilitou a inclusão e participação de 

todos, independentemente do seu nível de desempenho. 

“A aprendizagem dos alunos nestas duas aulas deixa-me satisfeito. Era uma unidade curta 

e que teria de ser muito bem rentabilizada. O facto de todos os alunos terem sempre uma 

tarefa possibilitou estes resultados” (Reflexão da UD Atletismo - turma partilhada, 

18/01/2017). 
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Nesta mesma ordem de ideias, também a atribuição de um objetivo é 

altamente favorável ao envolvimento dos alunos nas tarefas, uma vez que 

desperta neles a vontade de alcançar algo que eles conseguem vislumbrar. 

Como refere (Cagigal, 1999, p. 266): “We have to target what we want students 

to learn and teach for particular outcomes”. Por este motivo, os objetivos devem 

ser muito bem definidos e conhecidos pelos alunos, conforme espelham estes 

excertos: 

“O pico de motivação aumenta claramente no momento da competição. Assim sendo, devo 

colocar objetivos nos exercícios, pois o desafio é o que estimula e desperta o interesse 

dos alunos. O nível 1 precisa de ser estimulado, tendo em conta, as dificuldades que 

apresentam e os objetivos podem ser determinantes nesse sentido” (Aula 77 e 78, 

Reflexão Pós-aula, 17/07/2017). 

 

“A aula de hoje foi um belo exemplo da importância da atribuição de um objetivo. O facto 

de os alunos trabalharem em busca de uma meta aumenta de forma gritante o 

envolvimento dos mesmos nas tarefas. É fundamental que os alunos estejam motivados 

e façam as tarefas com gosto” (Aula 81 e 82, Reflexão Pós-aula, 24/02/2017). 

 

O (re)ajuste das tarefas ao nível dos alunos é determinante para 

garantirmos o seu envolvimento e motivação, o que, consequentemente, 

potencia a aprendizagem. Os alunos precisam de sentir que as tarefas os 

desafiam, mas também que têm capacidade para atingirem o que é proposto, 

caso contrário gera-se um sentimento de incompetência, altamente prejudicial à 

autoconfiança, que é essencial à aprendizagem.  

Esta ideia é defendida por Rosado e Ferreira (2011, p. 187): “a criação de 

um ambiente adequado de aprendizagem envolve a capacidade de ajustar o 

nível das tarefas à experiência anterior e ao nível de prática dos praticantes, de 

tal modo que as tarefas não sejam muito difíceis (o que promove desde 

modificações às tarefas propostas, por parte dos praticantes, até ao seu 

completo abandono) ou muito fáceis (promovendo quer o desinteresse e a 

socialização, quer alterações às tarefas no sentido de as tornar mais 

desafiantes)”. Este entendimento está presente nas reflexões das aulas: 

“As tarefas estavam ajustadas aos alunos e isso manteve-os focados. Os alunos estavam 

envolvidos face ao gozo que o exercício lhes estava a dar” (Aula 81 e 82, Reflexão Pós-

aula, 24/02/2017). 
 

“O exercício para trabalhar a frequência e amplitude revelou-se mais ajustado em 

comparação com o utilizado na aula anterior. Penso que os alunos ficaram a perceber 

efetivamente, a diferença entre estes dois conceitos. Os jogos de reação, tal como era 
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expectável, aumentaram muito o envolvimento e motivação dos alunos para a aula. A 

estratégia utilizada para trabalhar a partida, penso que seja a mais ajustada, uma vez que 

não há blocos para todos e assim todos os alunos vão passando pelas diferentes posições 

de partida até chegarem à de blocos” (Aula 113 e 114, Reflexão Pós-aula, 10/05/2017). 

 

Por último, surge a competição que tem um grande impacto no crescendo 

nível volitivo dos alunos, como pode ser constatado nestes dois excertos: 

“O envolvimento aumenta substancialmente quando chegamos à parte da competição. Os 

alunos querem é competição, principalmente esta turma, que presta pouca atenção ao que 

lhes é dito e precisa de competição para se envolver. Assim sendo, o torneio foi o ponto 

alto da aula, face ao envolvimento que se gerou” (Aula 62 e 63 – turma partilhada, Reflexão 

Pós-aula, 15/03/2017). 

 

“A situação de competição no final foi importante para que os alunos efetivamente 

percebessem a necessidade de empurrar os blocos para partir” (Aula 105 e 106, Reflexão 

Pós-aula, 26/04/2017). 

 

A competição esteve presente ao longo de todo o ano, sendo a grande 

diferença o critério que os alunos mantinham na tarefa no início e no final do ano. 

Com isto quero dizer, que até meados do segundo período havia bastante 

anarquia, tendo a partir desse período melhorado bastante. Desse modo, as 

situações de competição, têm de ser geridas com cuidado por parte do professor, 

uma vez que pode levar à exclusão de alunos ou ao jogo anárquico.  

Na minha prática pedagógica todos os alunos estiveram envolvidos em 

tarefas de competição, tendo sido, na generalidade das vezes, competição com 

alunos do mesmo nível de desempenho. Nos momentos em que isso não 

aconteceu foram colocadas algumas restrições, que impossibilitam os mais 

aptos de jogarem sozinhos entre si: 

“Antes de marcarem cesto, têm de fazer 7 passes” (Aula 67 – turma partilhada, Reflexão 

Pós-aula, 24/03/2017). 
 

“Sempre que todos os elementos da equipa marcarem um ponto, recebem 3 pontos” (Aula 

83 e 84, Reflexão Pós-aula, 03/03/2017). 

 

Em suma, as diferentes estratégias implementadas visavam a melhoria da 

qualidade das aulas. Além disso, com estas estratégias procurei incrementar a 

predisposição e o envolvimento nas aulas, face à pouca motivação dos alunos 

para a prática. O recurso a estas estratégias, por si só, não implica que o 

professor tenha sucesso na prática, uma vez que há muitos outros fatores para 
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controlar e que têm impacto na aula, mas são elementos-chave para que o 

sucesso possa ter lugar. 

 

5.10. Rentabilizar para otimizar, rotinar para potenciar 

O tempo de aula que os professores de EF têm para trabalhar é 

manifestamente insuficiente para aquilo que são as necessidades dos alunos e 

as exigências dos programas nacionais. Neste sentido, não há tempo a perder. 

O professor tem de arranjar forma de aproveitar ao máximo o tempo que tem. 

Face a este pressuposto, logo na primeira aula (aula de apresentação) 

estabeleci algumas regras, como hora de início e fim da aula e estratégias de 

condução da aula, como a contagem decrescente para reunir os alunos. Apesar 

de defender que cada minuto vale ouro, a verdade é que os primeiros tempos na 

escola não foram fáceis, pois não conseguia rentabilizar o tempo como queria: 

“A aula de hoje foi mais uma réplica daquela que é, quiçá, a minha maior lacuna no terreno, 

ritmo da própria aula. Isto deve-se, essencialmente, à falta de rotinas, que continuam a 

não constar das minhas aulas e a grandes tempos de instrução, em função de alterações 

constantes nos exercícios. Assistiu-se, portanto, a mais uma aula arritmada, na ordem do 

que vem acontecendo, ainda que porventura, mais desorganizada” (Aula 15 e 16, Reflexão 

Pós-aula, 14/10/2016). 

 
“A dinâmica/intensidade da aula foi muito baixa para aquilo que eu pretendo. Sendo assim, 

devo repensar a minha maneira de trabalhar e as estratégias utilizadas” (Aula 33 e 34, 

Reflexão Pós-aula, 16/11/2016). 

 

A consciência desta falha, reclamava pelo seu combate, pois o impacto 

negativo que tinha no meu ensino e na aprendizagem dos alunos, assim o exigia. 

Como refere Silva e Lopes (2015, p. 65), “o papel dos professores é otimizar as 

condições de aprendizagem, é neles que recai a maior responsabilidade de fazer 

a diferença na aprendizagem dos seus”, como está bem patente neste excerto 

de uma entrevista: 

“Para mim o professor é o elo mais forte. O professor é que é o gestor de todo esse sistema 

que se pretende implementar. Se o elo mais forte não tiver essa consciência está de facto 

a pôr em causa todo o trabalho que vai desenvolver” (Professor 3, entrevista, 03/03). 

 

Seguindo este entendimento, sabia que tinha de fazer algo para inverter 

esta tendência. Por esse motivo, aproveitei cada reflexão, com e sem o NE, e 

cada plano de aula para me questionar sobre como ultrapassar esta dificuldade. 

Neste sentido, comecei a estruturar o planeamento tendo por base, o 
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pressuposto de Gomes e Nunes (2001): “o tempo de espera é inversamente 

proporcional ao tempo de empenhamento motor e depende da gestão global da 

aula e da motivação dos intervenientes”. 

Contudo, esta gestão não viria a ser suficiente, porquanto, já tinha a 

preocupação de atribuir tarefas a todos os elementos e os problemas persistiam, 

como espelha este excerto: 

“Todos os elementos têm tarefa, contudo o tempo que passam na tarefa é reduzido. A aula 

continua arritmada. Neste sentido, torna-se importante criar rotinas, como nos tem sido 

dito, vezes sem conta, nos últimos dias” (Aula 45 e 46, Reflexão Pós-aula, 07/12/2016). 

 

Face à persistência deste padrão, numa reunião do NE, em meados de 

novembro, a palavra ‘rotina’ foi objeto de reflexão. Segundo o PC, os meus 

problemas teriam de ser resolvidos, tendo por base esta ideia, uma vez que os 

meus planos de aulas contemplavam estruturas diferentes todas as aulas: 

“A nível da variabilidade das propostas, que me foi alertada pelo professor cooperante, 

tenho a dizer que o terei em consideração e, que se tinha dúvidas, o resultado ficou à vista, 

no produto final. A rotina é fundamental e deve ser trabalhada, principalmente, se tenho 

como objetivo desenvolver a autonomia dos alunos. Há medida que a unidade avança, o 

tempo em instrução tem de ser cada vez menor, para que o tempo de empenhamento 

motor também possa ser maior. Assim, interessa que os alunos trabalhem em estruturas 

idênticas, com propósitos e formas de o fazer iguais. A constante alteração, levou-me a 

que o tempo de instrução fosse muito alargado durante toda a unidade, o que se revelou 

prejudicial. A rotina melhora a autonomia, ao permitir que os alunos se comecem a “soltar” 

do professor, pois já sabem o que fazer e o que precisam para o atingir” (Reflexão da UD 

de Andebol, 15/12/2016). 

 

“Por isso não ter acontecido, tenho perdido demasiado tempo em instrução e transição 

entre exercícios e partes da aula. Nesta perspetiva, preciso e pretendo, urgentemente, dar 

‘mais qualidade’ ao tempo que tenho, potenciá-lo e aproveitá-lo, pois não o tenho feito e 

isso deve-se em grande parte à falta de rotinas, proveniente da grande variabilidade das 

propostas apresentadas” (Aula 45 e 46, Reflexão pós-aula, 07/12/2016). 

 

Esta reflexão final da UD de Andebol acabou por ser a charneira para uma 

nova visão, para um novo entendimento sobre o modo como planear as aulas. 

Era necessário criar rotinas, reduzir os tempos de instrução e transição e 

aumentar os tempos de empenhamento motor e potencial de aprendizagem: 

“Neste sentido, proponho-me a tentar inverter esta situação, recorrendo a rotinas, de forma 

a manter um ritmo constante e se possível, alto, durante toda a aula. (…) A minha 

estratégia passa por utilizar organizações e estruturas semelhantes para que os alunos 

facilmente saibam o que fazer, sem exigir instrução constante e tão prolongada” (Diário de 

Bordo, 3.ª semana de fevereiro). 
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“Assim, torna-se importante diminuir os tempos de instrução e transição, aumentando, 

consequentemente, os tempos de empenhamento motor e o tempo potencial de 

aprendizagem” (Diário de Bordo, 3.ª semana de fevereiro). 

 

Foi com este intuito que, encarei o segundo período, isto é, de aumentar a 

intensidade, o ritmo e a dinâmica das aulas. Esta mudança de paradigma 

resultou durante todo o período, contudo no terceiro período viria a surgir um 

novo desafio. Cagigal (1999, pp. 269-270) afirma que “students who spend more 

time with the content learn more”, contudo, face às características da turma, as 

rotinas implementadas pareceram ter conduzido à saturação e o nível de 

empenho diminuiu bruscamente: 

“Os alunos durante a aula de hoje demonstraram uma grande saturação. Isto faz-me 

questionar sobre as tarefas apresentadas e como posso resolver este problema. Acredito 

que o facto de haver muitas rotinas, aliado a s outras condicionantes, como a hora da aula, 

condições climatéricas, o estarmos no final do ano e o pouco sucesso nas tarefas 

acentuaram ainda mais a desmotivação durante a realização das tarefas. Neste momento, 

mais do que nunca, sinto que nem a competição os estimula a realizar as tarefas com 

critério. Por este motivo, terei de recorrer a tarefas que incrementem os índices volitivos 

dos alunos” (Aula 123 e 124, Reflexão pós-aula, 31/05/2017). 

 

Face a esta situação, tive de encontrar um meio termo entre a rotina e a 

variabilidade. Desse modo, mantive as rotinas na parte fundamental da aula, de 

maneira a potenciar ao máximo esse momento da aula e incluí variabilidade na 

parte inicial e final, recorrendo a jogos lúdicos e de competição. Além disso, no 

terceiro período, passei a dar primazia ao tempo potencial de aprendizagem, 

sem estar tão centrado no tempo de empenhamento motor. 

 

5.10.1. Autonomia… Responsabilização… Autorregulação… 

A vantagem de centrar o ensino no aluno, responsabilizá-lo e criar 

mecanismos de autorregulação, prende-se com a necessidade de libertar o 

professor de algumas tarefas de gestão. Nesse sentido, além do professor 

conseguir desempenhar melhor a sua função, pois tem menos preocupações, o 

aluno assume um importante papel como construtor ativo da sua aprendizagem. 

Seguindo este entendimento, ao longo do ano procurei fazer com que os 

alunos assumissem um papel mais preponderante no processo ensino-

aprendizagem. Inicialmente, muitos foram os obstáculos, pois os alunos não 

tinham nem dinâmicas, nem pré-requisitos para assumir este papel. 
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“Tenho deixado à responsabilidade dos alunos a distribuição das equipas, porque tinha 

como objetivo promover alguma autonomia nos alunos, contudo, estes já mostraram que 

neste momento não têm capacidade para tal” (Aula 43 e 44, Reflexão pós-aula, 

02/12/2016). 

 

Neste sentido, fui aos poucos e poucos dando maior liberdade aos alunos, 

responsabilizando-os. O caminho percorrido não foi linear, foi sendo trilhado com 

altos e baixos, de experiências positivas e negativas: 

“Hoje experimentei dar maior autonomia aos alunos e não correu bem. Os alunos 

simplesmente estavam a jogar sem preocupações e sem critério nenhum, era cada um 

por si” (Aula 33 e 34, Reflexão pós-aula, 16/11/2016). 

 

“O ponto mais alto da aula e que me deu uma alegria enorme, foi ver o grupo menos 

evoluído a trabalhar de forma autónoma, enquanto eu geria o grupo mais evoluído. Ver os 

alunos a realizarem as trocas, defesas passarem a atacar a atribuírem as tarefas aos 

colegas, sem a presença do professor é muito satisfatório. No final da aula felicitei-os pelo 

seu comportamento” (Aula 65 e 66, Reflexão pós-aula, 22/03/2017). 

 

No segundo e terceiro períodos, por outro lado, foi mais fácil implementar 

este trabalho, fruto do trabalho desenvolvido no primeiro período. Deste modo, 

procurei criar dinâmicas nesse sentido, responsabilizando-os gradualmente e 

sensibilizando os alunos para a importância de trabalharem de forma autónoma. 

Conforme está veiculado na literatura (e.g. Mesquita, 1998; Mesquita & 

Graça, 2016; Pereira et al., 2009), a responsabilização no cumprimento das 

tarefas motoras aumenta o compromisso e envolvimento dos alunos, o que, 

consequentemente, promove ganhos superiores na aprendizagem. 

No entender de Extremera et al. (2016, p. 17): “cuando un docente crea un 

clima de apoyo a la autonomía, los estudiantes se sienten escuchados, 

comprendidos y experimentan libertad para actuar”. A minha experiência durante 

este ano de EP mostra-me que alguns alunos passaram a estar mais 

predispostos para a aula a partir do momento em que lhes foi concedido um 

maior grau de autonomia.  

“O trabalho autónomo que o grupo evoluído fez hoje, só me pode deixar orgulhoso. Afinal 

sempre é possível eles trabalharem bem, sem a supervisão atenta do professor” (Aula 65 

e 66, Reflexão pós-aula, 22/03/2017). 

 

“Realço a atitude e o envolvimento que os alunos demonstraram nesta modalidade. É 

abissal, a diferença entre a motivação e alegria ao longo desta unidade e de todas as 

outras, desde o início do período” (Reflexão da UD de Basquetebol, 29/03/2017). 
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Por outro lado, autores como Black e Deci (2000) e Standage et al. (2005) 

referem que o incentivo à autonomia está correlacionado com um aumento nos 

níveis de concentração, contudo isso não sucedeu com alguns alunos da turma, 

que aproveitavam a maior autonomia para fazerem as coisas sem critério. Face 

a este problema, vi-me obrigado a retirar alguma autonomia a este grupo 

particular, mantendo-os menos tempo em cada tarefa, propondo-lhes exercícios 

mais desafiantes e criando mecanismos de autorregulação (Crouch et al., 1997; 

Silverman et al., 1995).  

Além destas estratégias, outras foram surgindo ao longo do processo e 

caminharam lado a lado com estas, no sentido da melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem. Deste modo, este confronto com a prática proporcionou-

me um entendimento mais aprofundado sobre uma forma adequada de 

retirarmos o melhor dos nossos alunos. De facto, percebi a necessidade de os 

alunos atribuírem significado ao que fazem (Kretchmar, 2005) e do exercício 

estar estruturado de forma a que encaminhe o aluno a agir de determinada  

forma. 

 

5.11. Da preocupação no ensino à preocupação na aprendizagem 

A crescente preocupação com a aprendizagem dos alunos, bem como a 

parca retenção da aprendizagem percecionada na lecionação das modalidades 

ao longo do primeiro período, levou à mudança de paradigma no modo como 

passei a estruturar o processo de ensino-aprendizagem. Assim, a opção passou 

por recorrer a modelos de ensino que colocam o aluno no centro do processo. O 

objetivo foi tornar a aprendizagem mais efetiva e mais permanente.   

    

5.11.1. Ensaio curricular com modelos de ensino centrados no aluno: 

Um estudo em voleibol no ensino secundário 

 

5.11.1.1. Resumo  

O Voleibol, é uma das matérias inseridas nos Programas Nacionais de Educação 

Física dos ensinos básico e secundário. Segundo Mesquita (2006), este jogo 

desportivo coletivo tem sido abordado, por recurso a um ensino isolado das 

habilidades técnicas ou do jogo formal. Neste sentido, este estudo reporta uma 

abordagem do voleibol no ensino secundário recorrendo a modelos de ensino 
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que colocam o aluno como construtor ativo das suas aprendizagens e enfatizam 

a resolução de situações-problema, tais como o Modelo de Abordagem 

Progressiva ao jogo e o Ensino do Jogo para a Compreensão. O propósito 

central do estudo foi avaliar o impacto da aplicação destes modelos na 

performance em jogo, no conhecimento do mesmo e na retenção da 

aprendizagem. Adicionalmente, foram ainda analisadas as alterações do padrão 

instrucional do professor (autor) ao longo da lecionação da unidade didática. 

Participaram no estudo 16 dos 26 alunos, de uma turma do 10.º ano, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 17 anos, ao longo de uma unidade didática com 

24 aulas. A performance em jogo (2x2) foi avaliada recorrendo ao Game 

Performance Assessment Instrument, versão adaptada de Oslin et al. (1998) por 

Mesquita (2006), em quatro momentos de avaliação (diagnóstica, controlo, 

sumativa e retenção). O conhecimento do jogo foi avaliado através de uma 

questão-aula preparada com situações-problema de jogo retiradas das filmagens 

das aulas. Para analisar os resultados da performance em jogo, recorreu-se ao 

teste f de medidas repetidas. A análise da instrução teve em consideração a 

apresentação das tarefas e a natureza dos feedbacks. Do primeiro para o 

segundo e terceiro momentos de avaliação os resultados evidenciaram 

melhorias significativas na tomada de decisão, ajustamento, eficácia e 

performance em jogo. Já do segundo para o terceiro as diferenças apenas se 

revelaram significativas na performance em jogo. Ao nível do conhecimento, os 

alunos adquiriram níveis de compreensão do jogo relevantes (17,8 valores de 

média, numa escala 0 a 20). Relativamente às questões instrucionais, mormente 

na apresentação da tarefa, houve melhorias ao nível do conteúdo, estruturação 

da mensagem e diminuição da sua extensão; e quanto à natureza do feedback, 

houve um aumento dos de questionamento em detrimento dos prescritivos e 

descritivos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Voleibol; Aprendizagem; Modelos Centrados nos Alunos; 

Instrução; Educação Física. 
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5.11.1.2. Abstract 

Volleyball is one of the subjects that are included in the National Programs of 

Physical Education, in elementary and secondary levels. According to Mesquita 

(2006), this collective sport game has been approached using an isolated 

teaching of technical skills or formal game. Therefore, this study report an 

approach of teaching volleyball emphasizing the resolution of problems, putting 

the student as the main constructor of his learning, resorting to teaching models 

like Step Game Approach and Teaching Games for Understanding. The main 

purpose of the study was to evaluate the impact of these models in game 

performance, knowledge of the game and learning retention. Additionally, the 

changes in instructional pattern of the teacher (author) were analyzed, throughout 

the teaching unit. Sixteen of the 26 students from the 10th grade, with ages 

between 14 and 17, participated in the study along 24 classes. The game 

performance (2x2) was evaluated using the Game Performance Assessment 

Instrument, adapted version of Oslin et al. (1998), by Mesquita (2006), in four 

distinct moments (diagnosis, control, summative and retention). The knowledge 

of the game was evaluated through a “question-lesson”, prepared with “problem-

situations” of the game, retrieved from the “in-class” films. In order to analyze the 

results of the game performance, the f test of repeated measures was used. The 

analysis of the instructional pattern took into consideration the presentation of the 

tasks, as well as the feedbacks nature. From the first to the second and third 

evaluation moments, the results showed significant improvements in the decision 

making, adjustment, effectiveness and game performance. From the second to 

the third moments, the difference only revealed significant in game performance. 

As far as knowledge is concerned, the students acquired relevant levels of 

understanding of the game (17,8 average values, on a scale of 0 to 20). 

Regarding the instructional pattern, especially in task presentation, there were 

improvements in the content matter, message structuring and reduction of its 

extension; as far as the feedback nature, there was an increase in the 

questioning, compared to the prescriptive and descriptive. 

 

KEY WORDS: Volleyball; Learning; Student-Centered Models; Instruction; 

Physical Education. 
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5.11.1.3. Introdução 

A escola atual não pode ser mais um local onde o professor assume o papel 

central de detentor do conhecimento e o aluno o de mero recetor (Mesquita, 

2010). Na verdade, a realidade escolar remete para a necessidade de um ensino 

que atenda à pessoa que habita no aluno, exigindo do professor a capacidade 

de se retirar do centro do processo, isto tendo em conta que a aprendizagem e 

a sua retenção resultam da compreensão que o aluno adquire da matéria de 

ensino, sendo para isso necessário que os alunos sejam pró-ativos e não apenas 

reativos. 

No contexto do estágio profissional, os estagiários, futuros professores, 

debatem-se com dificuldades, designadamente a de tornar o seu ensino mais 

eficaz e atrativo para os alunos. Neste âmbito, a realidade que enfrentei, tal como 

os meus colegas de estágio, não foi diferente. De facto, ao longo do primeiro 

período várias foram as dificuldades com que nos deparamos, nomeadamente 

na lecionação dos jogos desportivos coletivos no que concerne à atribuição de 

autonomia e envolvimento dos alunos nas atividades propostas e, por 

consequência, a obtenção de parcos níveis de aprendizagem. Face a esta 

constatação, sentimos (os elementos do NE) necessidade de alterar o modo 

como organizávamos o ensino, pelo que a opção foi recorrer a modelos de 

ensino que colocassem o aluno como construtor ativo das suas aprendizagens, 

isto é, que o aluno fosse colocado perante situações problemas que deveriam 

ser resolvidas por ele.  

Neste contexto, e com o intuito de melhorar os níveis de aprendizagem dos 

alunos, decidimos realizar um estudo na modalidade de voleibol no ensino 

secundário, recorrendo a modelos de ensino centrados no aluno e que, 

simultaneamente, fossem inclusivos. Relativamente à minha turma, a opção foi 

a utilização dos Modelos de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) - uma vez 

que “acentua a necessidade do praticante compreender o jogo e fazer da 

aprendizagem um processo de procura de soluções (dimensão cognitiva), 

oferece a todos oportunidades de prática e de participação equitativa (dimensão 

social), assegura a construção de valores eticamente fundados pela promoção 

do fair play e da literacia desportiva (dimensão pessoal)” (Mesquita et al., 2015, 

p. 78) - e do Ensino Jogo para a Compreensão (EJPC) - que coloca os alunos 

em confronto com situações-problema, incitando-o a procurar novas soluções e 
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desafiando-os a compreender e atuar no jogo (dimensão cognitiva). Nestes 

modelos, como advogam Waring e Almond (1995) interessa que os praticantes 

saibam como realizar, mas fundamentalmente quando o devem fazer. 

Partindo deste enquadramento, o objetivo central deste estudo foi avaliar o 

impacto da utilização dos modelos, MAPJ e EJPC, na aprendizagem 

(performance em jogo e conhecimento do jogo) e retenção da mesma no 

voleibol. Adicionalmente, e tendo em conta as dificuldades identificadas durante 

o primeiro período, nos aspetos instrucionais pretendi ainda melhorar o meu 

perfil instrucional ao nível da apresentação e condução das tarefas de ensino.  

 

Justificação da temática 

Atualmente, a crescente heterogeneidade dos saberes escolares exige do 

professor a capacidade de descentrar o ensino de si, colocando o aluno no 

centro do processo, isto é, como construtor ativo das suas aprendizagens. Para 

Freire (2002, p. 33), “o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o 

aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um 

desafio e não uma cantiga de ninar (...)”.  

Até à década de oitenta, o foco das investigações sobre os modelos de 

ensino tendeu a centrar-se no professor, enquanto transmissor de conteúdos e 

conhecimentos. Este tipo de ensino desenrolava-se num processo de emissor 

(professor) - destinatário (aluno), no qual o processo de instrução era dirigido e 

controlado, na totalidade, pelo professor. 

O Voleibol, sendo um JDC, reveste-se de um valor educativo elevado e 

segundo Greco (1997) interessa que o aluno aprenda a tomar decisões e a 

resolver situações-problema, encontrando soluções ajustadas ao contexto. No 

que concerne especificamente ao ensino do jogo, as dificuldades na sua 

abordagem e as parcas aprendizagens dos alunos é uma realidade transversal 

a muitos contextos, muito devido a abordagens centradas no professor, em que 

o ensino da técnica isolada prevalece. Segundo Mesquita (2006), os resultados 

obtidos por recurso a estas metodologias, em que o ensino da técnica é realizado 

de forma isolada, leva à não atribuição de significado e incapacidade na 

aplicação dos conteúdos nas situações de jogo. 

Mesquita e Graça (2009) defendem o desporto como charneira entre as 

diferentes facetas da vida humana. Para isso, torna-se fundamental, dar 
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autonomia ao aluno, responsabilizando-o, envolvendo-o e colocando-o no centro 

do processo. Por conseguinte, o professor deve assumir um papel de facilitador 

e mediador do processo ensino-aprendizagem. 

Alguns dos modelos que respondem a este papel do aluno, como construtor 

ativo das suas aprendizagens, são o Ensino do Jogo para a Compreensão 

(Bunker & Thorpe, 1982), o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo 

(Mesquita et al., 2005), o Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 1994) e o 

Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (Munsch & Mertens, 1991). De 

entre os elementos que caracterizam estes modelos, alguns são comuns, 

designadamente o facto de enfatizarem a compreensão do jogo como condição 

para o desenvolvimento das aprendizagens.  

Mesquita (2004) refere que o aluno analisa a situação-problema e as 

possíveis soluções, agindo consoante a decisão mais ajustada àquele momento, 

“isto é, possui autonomia pessoal e funcional para ler, perceber e agir” (Mesquita, 

2010, p. 2). Estas conquistas só são alcançadas quando os objetivos, o nível de 

jogo e as tarefas propostas são ajustadas ao nível dos alunos, quando estes são 

estimulados a pensar e a compreender o jogo, em resposta a exercícios de 

índole aberta e com várias soluções possíveis. Desta forma, as tarefas de 

aprendizagem apresentadas surgem em função dos problemas de jogo dos 

alunos. 

De acordo com Mesquita (2000) e Costa e Nascimento (2004), as tarefas 

de aprendizagem apresentadas devem, desde o princípio, integrar a estrutura e 

funcionalidade do jogo, para que aconteça o devido transfer das habilidades 

técnicas para o jogo. Costa e Nascimento (2004) referem também que o objetivo 

da aprendizagem passa por expor o aluno a situações de jogo em que este é 

incitado a resolver problemas que ocorrem durante o processo. Os mesmos 

autores mencionam que “a aprendizagem não pode ser associada somente às 

metodologias existentes” e apontam para aspetos como “as capacidades 

cognitivas e motoras, a motivação para a aprendizagem, a relação professor-

aluno e a complexidade das tarefas” (Costa & Nascimento, 2004, p. 52). Assim, 

face à importância que estes modelos atribuem às dimensões cognitivas e social 

do aluno e plenamente justificada e aconselhável à sua inclusão nas aulas de 

Educação Física. 
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Contextualização 

Programas Nacionais de Educação Física (PNEF) vs. Planificação Anual da 

Escola 

Os PNEF, estruturam a matéria de ensino em 3 níveis de especificação e 

organização curricular (introdução, elementar e avançado). No 10.º Ano de 

escolaridade, o Voleibol é referenciado no nível avançado, ou seja, “estabelece 

os conteúdos e formas de participação nas situações típicas da atividade 

referente, correspondentes ao nível superior que poderá ser atingido no âmbito 

da disciplina de Educação Física” (Jacinto et al., 2001, p. 15). Já as normas de 

referência para o sucesso, apontam os níveis introdutório e elementar. 

O programa, relativamente ao domínio do saber estar, tem como objetivos 

a cooperação, o aceitar críticas e as decisões de arbitragem, respeitando os 

colegas de equipa e os adversários. No que ao saber diz respeito, menciona que 

os alunos devem saber autoavaliar a sua prestação e a dos seus colegas, 

conhecer as regras e agir, quer como jogadores, quer como árbitros, de acordo 

com o objetivo e regras de jogo. 

As planificações do agrupamento de escolas10 no domínio do saber fazer 

vão ao encontro daquilo que é contemplado no programa, sendo a principal 

diferença, a não inclusão da habilidade técnica, bloco. Ao nível do jogo, não 

estão especificadas as situações de jogo a abordar, indicando, somente, que o 

objetivo final da unidade didática é que o aluno “domine as habilidades técnicas 

e os meios táticos fundamentais em situação de jogo” (p. 2). No que diz respeito 

ao saber estar, não existe qualquer menção. Já no domínio do saber, nas 

planificações periodais está indicado que se pretende que o aluno “conheça e 

aplique as regras fundamentais do jogo e identifique o regulamento específico”, 

independentemente da estrutura de jogo. 

De forma a aproximar o programa e as planificações ao meu contexto de 

intervenção realizei algumas modificações ao nível das especificações nos três 

domínios. No saber fazer defini que os alunos seriam colocados em situações 

de jogo simplificadas: 1x1, 2x2 e 4x4, em função do resultado da avaliação 

diagnóstica, respeitando, assim, o nível de desempenho de cada aluno. Já o foco 

                                            
10  In Planificações Anual e Periodal, aprovada pelo Coordenador do Grupo Disciplinar de 
Educação Física a 20 de setembro de 2016. 
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principal a trabalhar foi dirigido aos elementos táticos, ainda que as habilidades 

técnicas também estivessem presentes.  

A nível do saber estar, face às características da modalidade e as 

estratégias que se pretendiam implementar, que pressupunham trabalho sem a 

supervisão direta do professor, o foco principal definido foi a cooperação e a 

autonomia. Relativamente ao saber, importava que os alunos ficassem a 

conhecer as regras e as aplicassem, sendo que o foco da minha intervenção 

seria ao nível da compreensão de jogo. 

 

Ensino do Jogo para a Compreensão (EJPC) (Bunker & Thorpe, 1982) 

O Modelo de EJPC é uma abordagem de ensino holístico que incentiva a 

aprendizagem centrada no aluno e na resolução de problemas. Segundo Webb, 

Pearson, e Forrest (2006), a ênfase no jogo do EJPC visa gerar uma maior 

compreensão do mesmo, além de pretender aumentar a motivação e prazer nas 

aulas de Educação Física.  

Neste modelo, o aluno é colocado em situações de jogo onde a dimensão 

cognitiva tem um papel preponderante, uma vez que se exige do aluno 

compreensão tática, tomada de decisão e resolução de problemas, sendo os 

problemas táticos colocados num ambiente de jogo modificado, mas sempre de 

índole aberta, obrigando o aluno a tomar decisões. Por este motivo, é aceitável 

dizer que este modelo acolhe na perfeição as ideias construtivistas sobre o papel 

do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Já o trabalho da técnica isolada 

surge apenas quando o aluno sente essa necessidade (Webb & Thompson, 

1998). Assim, a estruturação do ensino com base neste modelo deve ir além do 

desporto e das atividades, envolvendo verdadeiramente o aluno, recorrendo o 

professor, para isso, ao questionamento, como forma de estimular o raciocínio 

cognitivo (Webb, Pearson, & Mckeen, 2006).  

O professor é um facilitador do processo, sendo o aluno estimulado a tomar 

decisões apropriadas (o que fazer e como fazer). Neste sentido, o aluno é 

incitado a procurar soluções para os problemas que o próprio jogo lhe coloca, 

tomando decisões conscientes e realizando ações deliberadamente táticas no 

jogo. 

Para que seja possível os alunos compreenderem e intervirem é 

imprescindível a simplificação da estrutura formal do jogo, ou seja, “as atividades 
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são apresentadas considerando as características do jogo formal, porém com 

variações quanto ao número de participantes, espaço, tempo e regras” (Costa & 

Nascimento, 2004, p. 52). Deste modo, na sua implementação importa respeitar 

os seguintes quatro princípios: i) “seleção do tipo de jogo (game sampling); ii) 

modificação do jogo por representação (formas de jogo reduzidas 

representativas das formas adultas de jogo); iii) modificação por exagero 

(manipulação das regras de jogo, do espaço e do tempo de modo a canalizar a 

atenção dos jogadores para o confronto com determinados problemas táticos); 

e iv) ajustamento da complexidade tática (o repertório motor que os alunos já 

possuem deve permitir-lhes enfrentar os problemas táticos ao nível mais 

adequado para desafiar a sua capacidade de compreender e atuar no jogo)” 

(Graça & Mesquita, 2007, p. 402). 

 

Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) (Mesquita et al., 2005)  

O MAPJ é um modelo didático para ensinar e aprender voleibol nas escolas 

que derivou de ideias didáticas do EJPC (Bunker & Thorpe, 1982), do Modelo 

Desenvolvimental (Rink, 1993) e do Modelo de Educação Desportiva (Siedentop, 

1994). Caracteriza-se por uma aprendizagem progressiva do jogo, onde o ensino 

da técnica está subordinado ao ensino da tática. Nas palavras de Kirk e MacPhail 

(2002, p. 179) “A technique is only introduced when the players reach a level of 

game play that requires them to learn the technique”. As tarefas apresentadas 

são em função dos problemas encontrados no jogo e sempre com o intuito de 

desafiar a capacidade de os alunos compreenderem e participarem no jogo, 

sendo a aprendizagem encarada como um processo de procura de soluções 

(dimensão cognitiva).  

Esta abordagem compreende quatro etapas de aprendizagem, nas quais 

são abordadas formas simplificadas de jogo, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 até chegar ao 

6x6. O objetivo é sempre o de facilitar a estrutura do jogo formal, como forma de 

o ajustar ao conhecimento tático e nível de habilidade dos alunos (Mesquita et 

al., 2005). Neste sentido, são feitas alterações ao nível da área de jogo, número 

de jogadores, material e regras (Mesquita, 2006). 

A introdução dos conteúdos acontece de acordo com as exigências do 

próprio jogo, sendo estes transportados para a etapa seguinte, ainda que a sua 

aplicação seja cada vez mais exigente e complexa (Mesquita, 2006). Uma das 
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tarefas fundamentais do professor é adequar e propor estratégias que permitam 

que todos os alunos possam ter as mesmas oportunidades de sucesso, ainda 

que estejam em níveis de desempenho distintos. 

Uma vez que o jogo merece especial destaque nas tarefas de 

aprendizagem é necessário garantir que a competição está presente ao longo 

do processo, tornando-se também importante garantir a criação de 

oportunidades equitativas, onde todos os alunos possam ter sucesso, reduzindo 

ao máximo o risco de exclusão ou desempenho de papéis menores pelos menos 

aptos, valorizando-se, assim, a dimensão social da formação desportiva 

(Mesquita, 2006).  

Em síntese, e no entendimento de Mesquita (2006) este modelo pode ser 

caracterizado em oito pontos fundamentais: i) é um ensino modelado por etapas 

de aprendizagem, ii) o diagnóstico do desempenho é feito através do jogo, iii) as 

tarefas realizadas são modeladas em referência ao jogo, iv) o ritmo individual de 

aprendizagem é preservado, v) inclui o comportamento ético e social na 

avaliação final, vi) as formas de jogo são adaptadas ao nível de desempenho, 

vii) existe uma modelação regulamentar e viii) os problemas táticos é que 

legitimam a técnica.  

 

5.11.1.4. Objetivos  

 

5.11.1.4.1. Gerais 

Face às particularidades dos modelos MAPJ e EJPC, o principal objetivo 

deste estudo é avaliar o impacto da aplicação destes modelos no ensino do 

voleibol numa turma do ensino secundário. Adicionalmente foram ainda 

colocados os seguintes objetivos específicos:  

 

5.11.1.4.2. Específicos 

i) Avaliar o impacto da aplicação dos modelos MAPJ e EJPC na 

performance em jogo e no conhecimento do mesmo e na retenção da 

aprendizagem; 

ii) Analisar as alterações no padrão instrucional (apresentação da tarefa 

e natureza do feedback) do professor ao longo da lecionação da 

unidade didática. 
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5.11.1.5. Metodologia 

 

Participantes  

A turma alvo do presente estudo é uma turma do 10.º ano de escolaridade 

(Curso Científico-Humanístico de Ciências e Tecnologias), de um agrupamento 

de Escolas do concelho da Maia, do ano letivo 2016/2017. As idades dos alunos 

situavam-se entre os 14 e os 17 anos, sendo a média de 15,46 anos. 

A turma é composta por 26 alunos (16 do sexo feminino e 10 do sexo 

masculino), contudo apenas os dados de 16 (8 do sexo feminino e 8 do sexo 

masculino) foram considerados nos resultados. Dos 10 alunos que não 

participaram, dois deveu-se a motivos de ordem médica que os impede de 

realizar as aulas, sendo que os restantes oito foram excluídos por terem faltado 

a pelo menos uma das avaliações. 

Importa ainda referir que os alunos que não realizaram aulas práticas 

estiveram envolvidos, desempenhando tarefas como por exemplo, o registo de 

ações efetuadas pelos colegas (Anexo 9), preenchimento dos boletins de jogo 

(Anexo 10), quadros de pontuação (Anexo 11) e classificação (Anexo 12). 

De entre os elementos da turma, há 12 que não praticam desporto. Dos 14 

alunos praticantes, 7 praticam jogos desportivos coletivos, 4 atividades de 

ginásio, 2 atividades de combate e 1 dança. A generalidade deles (8) pratica há 

mais de um ano, 3 há mais de 6 meses e menos de um ano e os restantes 3 há 

menos de 6 meses.  

A participação no estudo foi autorizada pelos encarregados de educação 

dos alunos, que assinaram um termo de consentimento, autorizando a filmagem 

das aulas.  

 

Instrumentos 

 

Game Performance Assessment Instrument (GPAI)  

A construção do instrumento de avaliação da performance no jogo foi 

baseada no Game Performance Assessment Instrument (GPAI) versão 

adaptada de Oslin et al. (1998) por Mesquita (2006). Este permite avaliar a 

quantidade e qualidade de participação no jogo, analisando comportamentos de 
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índole tática, como ajustamento e tomada de decisão, e técnica, como eficiência 

e eficácia das habilidades técnicas, como apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Categorias de observação e componentes críticas do Game Performance 

Assessment Instrument (GPAI) - versão adaptada de Oslin et al. (1998) por Mesquita (2006). 

 

 

O ajustamento está particularmente relacionado com a leitura que se faz 

do jogo e dos elementos que o envolvem, agindo de forma a estabelecer a 

melhor ação, a tomada de decisão é a escolha mais acertada sobre o que fazer 

com a bola em cada momento do jogo, a eficiência, como o próprio nome indica, 

avaliada em função da execução das habilidades técnicas e a eficácia, o 

resultado dessa mesma realização. 

Para se obter o valor em cada uma das categorias divide-se o número de 

ações apropriadas pelas inapropriadas. Para se chegar à performance, 
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desempenho global no jogo, efetua-se a média aritmética dos quocientes de 

cada uma das categorias (Figuras 6 e 7).  

Importa salientar que este instrumento de avaliação é o predileto do MAPJ 

“dado ser um constructo multidimensional e flexível, que propicia a inclusão de 

componentes observáveis consoante os fins a que se destina, os níveis de 

prática e a especificidade do desporto coletivo” (Mesquita et al., 2015, p. 112). 

 

 

Figura 6. Medidas da performance do GPAI (parte 1). Fonte: (Mesquita et al., 2015, p. 113). 

 

 

Figura 7. Medidas da performance do GPAI (parte 2). Fonte: (Mesquita et al., 2015, p. 113). 
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Avaliação do conhecimento  

O conhecimento do jogo foi avaliado através de uma questão-aula (Anexo 

13) preparada com situações-problema de jogo (2x2) retiradas das filmagens das 

aulas.  

 

Unidade Didática 

A turma que participou no estudo tem dois blocos letivos de 90 minutos de 

EF por semana. Face às semelhanças entre as turmas do NE ficou acordado, 

com todos os elementos (estudantes estagiários, professor cooperante e 

professora orientadora), que a unidade didática teria duração de 24 tempos de 

45 minutos (Anexos 14). Foram definidos quatro momentos de avaliação, sendo 

um no início (avaliação diagnóstica, aula 1), um a meio (avaliação de controlo, 

aula 13), um no final da unidade (avaliação sumativa, aulas 23 e 24) e um no 

terceiro período, 5 semanas mais tarde (avaliação de retenção, aula 25), 

conforme está ilustrado no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Estrutura do Plano da Unidade Didática. 

Aula 
nº 

Modelos de Ensino 
(MAPJ e EJPC) 

Conteúdos 
(formas de 

jogo, 
estratégias) 

Objetivos 
Mecanismos 

de 
Autorregulação 

1
 e

 

2
 Diagnóstico do 

desempenho, através do 
jogo. 

Jogo 2x2. 
Avaliar nível inicial dos 
alunos 

Autoanálise do seu 
nível de jogo. 

Fisiologia do Treino e Condição Física: 
Força: 3+3 séries de 10 repetições. Agachamentos com bola medicinal e trampolim. 
Resistência e Reação: Deslocamento entre dois cones. 
Orientação Espacial: Deslocamento entre dois cones e trampolim. 
Coordenação Motora: Agachamentos com bola medicinal, deslocamento entre dois cones e trampolim. 

3
 e

 

4
 

Modificação por 
representação. Tarefas de 
estruturação. Adaptação 
regulamentar. 

Jogo 1x1 e 2x2. 
Jogo reduzido, 
trabalho individual e 
de grupo. 
Competição com e 
sem registo. 

Identificar e agir em função 
da situação, melhorar 
ocupação do espaço, zonas 
de responsabilidade, 
diferenciação de papéis, 
ajustamento e transição. 

Exercícios com 
objetivos de eficácia. 

5
 e

 

6
 Exercícios com 

objetivos de eficácia. 

Cultura Desportiva 
História (Aulas 3 e 4): Comemora-se o Dia Nacional do Voleibol a 27 de junho. 
Caracterização (Aulas 3 e 4): Objetivo do jogo. Sistema de pontuação. 
Regulamento (Aulas 3, 4, 5 e 6): Bola na linha é dentro. Regras dos toques. 
 
Fisiologia do Treino e Condição Física: 
Força: Barreiras, Bíceps no TRX e Tríceps no TRX. 
Resistência: 3 séries de 10 repetições. Burpee. 
Reação e Orientação Espacial: Barreiras. 
Coordenação Motora: Barreiras, Bíceps no TRX, Tríceps no TRX e Burpee. 
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7
 e

 8
 

Modificação por 
representação. Adaptação 
regulamentar. Tarefas de 
aquisição, estruturação e 
adaptação. Tarefas em 
função dos problemas de 
jogo. Modificação por 
exagero (finalização com 
passe em suspensão vale 3 
pontos). 

Jogo 1x1, 2x2 e 
4x4. Jogo reduzido, 
trabalho individual e 
de grupo. 
Competição com e 
sem registo. 

Identificar e agir em função 
da situação, melhorar 
ocupação do espaço, zonas 
de responsabilidade, 
diferenciação de papéis, 
ajustamento, transição, 
passe em suspensão e 
manchete. 

Questionamento. 
Exercícios com 
objetivos de eficácia. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero 

9
 e

 1
0

 

Jogo 1x1, 2x2 e 
4x4. Jogo reduzido 
e condicionado, 
trabalho individual e 
de grupo. 
Competição com e 
sem registo. 

Identificar e agir em função 
da situação, melhorar 
definição das zonas de 
responsabilidade, 
diferenciação de papéis, 
ajustamento, transição, 
retorno, passe em 
suspensão e manchete. 

Exercícios com 
objetivos de eficácia. 
Autoanálise das 
dificuldades. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero 

Cultura Desportiva 
Regulamento (Aulas 7 e 8): Rotação do serviço. 
 
Fisiologia do Treino e Condição Física: 
Força: 3 séries de 10 repetições. Agachamentos com bola medicinal, Bíceps no TRX e Tríceps no TRX. 
Resistência, Reação e Orientação Espacial: Espelho. 
Coordenação Motora: Agachamentos com bola medicinal, Bíceps no TRX, Tríceps no TRX e Espelho. 

1
1
 e

 1
2

 

Adaptação regulamentar. 
Tarefas em função dos 
problemas de jogo. Tarefas 
de aquisição e adaptação. 
Modificação por exagero 
(finalização após passe de 
costas vale 3 pontos). 

Jogo 1x1, 2x2 e 
4x4. Jogo reduzido, 
trabalho individual e 
de pares. 
Competição com e 
sem registo. 

Identificar e agir em função 
da situação, melhorar zonas 
de responsabilidade, 
diferenciação de papéis, 
ajustamento, transição, 
retorno, variabilidade das 
opções de ataque, 
manchete, passe de costas, 
serviço por baixo e por cima. 

Questionamento. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero 

1
3
 e

 1
4

 

Avaliação do desempenho, 
através do jogo. Adaptação 
regulamentar. Tarefas em 
função dos problemas de 
jogo. Tarefas de aquisição e 
adaptação. Modificação por 
exagero (finalização após 
passe de costas vale 3 
pontos). 

Jogo 1x1, 2x2 e 
4x4. Jogo reduzido, 
trabalho individual e 
de pares. 
Competição com e 
sem registo. 

Avaliar nível atual dos 
alunos. Identificar e agir em 
função da situação, melhorar 
ajustamento, transição, 
retorno, variabilidade das 
opções de ataque, 
manchete, passe de costas, 
remate, serviço por baixo e 
por cima. 

Autoanálise do seu 
nível de jogo. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero 

Fisiologia do Treino e Condição Física: 
Força: Bíceps no TRX, Tríceps no TRX e Escada. 
Resistência: 3 séries de 20 repetições. Mountain climber. 
Reação e Orientação Espacial: Escada. 
Coordenação Motora: Bíceps no TRX, Tríceps no TRX, Escada e Mountain climber. 

1
5
 e

 1
6

 

Tarefas de aquisição e 
adaptação. Tarefas em 
função dos problemas de 
jogo. Modificação por 
exagero (finalização após 
passe de costas vale 3 
pontos). 

Jogo 2x2 e 4x4. 
Jogo reduzido e 
condicionado, 
trabalho individual e 
de pares. 
Competição com e 
sem registo. 

Identificar e agir em função 
da situação, melhorar 
ajustamento, transição, 
retorno, variabilidade das 
opções de ataque, 
manchete, passe de costas, 
remate, serviço por baixo e 
por cima. 

Autoanálise das 
dificuldades. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero 

1
7
 e

 1
8

 

Modificação por exagero 
(finalização com passe em 
suspensão vale 3 pontos). 
Tarefas de aquisição e 
adaptação. Tarefas em 
função dos problemas de 
jogo. 

Identificar e agir em função 
da situação, melhorar 
ajustamento, transição, 
retorno, manchete, passe em 
suspensão, remate, serviço 
por baixo e por cima. 

Questionamento.  
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero 

1
9
 e

 2
0

 

Tarefas de adaptação. 
Modificação por exagero 
(finalização com passe em 
suspensão vale 3 pontos). 

Jogo 2x2 e 4x4. 
Jogo reduzido e 
condicionado. 
Competição com e 
sem registo. 

Identificar e agir em função 
da situação, jogar em 
oposição, abrir para 
chamada, realizar passe em 
suspensão, rematar, servir 
por baixo e por cima. 

Questionamento. 
Sistemas de 
accountability. 
Modificação por 
exagero 

Fisiologia do Treino e Condição Física: 
Força: 2 séries de 20’’ x 15’’ (tempo de exercitação x tempo de repouso). Agachamento com bola medicinal, barreiras, 
mountain climber e bíceps com cadeirinha. 
Resistência: Mountain climber. 
Reação e Orientação Espacial: Barreiras. 
Coordenação Motora: Barreiras e Mountain climber. 
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2
1
 e

 

2
2

 

Tarefas de adaptação. 

Jogo 2x2 e 4x4. 
Jogo reduzido. 
Competição com e 
sem registo. 

Identificar e agir em função 
da situação, jogar com 
intencionalidade e com 
recurso ao remate. 

Questionamento. 
Sistemas de 
accountability. 

2
3
 e

 

2
4

 Avaliação do desempenho, 
através do jogo. 

Jogo 2x2 Avaliar nível final dos alunos 
Autoanálise do seu 
nível de jogo. 

2
5

 Avaliação do desempenho, 
através do jogo. 

Jogo 2x2 
Avaliar retenção da 
aprendizagem 

Autoanálise do seu 
nível de jogo. 

Fisiologia do Treino e Condição Física: 
Força: 2 séries de 20’’ x 15’’ (tempo de exercitação x tempo de repouso). Afundo a uma perna, bench dips e prancha 
sobre a bola. 
Resistência e Orientação Espacial: Burpee. 
Coordenação Motora: Afundo a uma perna, bench dips e burpee. 

T
o

d
a
s
 

a
s
 a

u
la

s
 

Conceitos Psicossociais: 
Autonomia: é autónomo na realização das tarefas apresentadas, quer no trabalho da condição física, quer 
nos exercícios critério e situações de jogo. 
Cooperação: coopera com os colegas na realização dos exercícios critério e em situação de jogo. 

  

Após a aula de avaliação diagnóstica, definiram-se os objetivos terminais 

em cada uma das áreas transdisciplinares do modelo de estrutura do 

conhecimento. Os resultados desta avaliação indicaram quatro níveis de 

desempenho distintos, contudo, por questões espaciais e humanas, a turma foi 

dividida em dois grandes níveis (o nível 1 corresponde à primeira e segunda 

etapas de aprendizagem e o nível 2 à terceira e quarta etapas de aprendizagem). 

A observação a meio da unidade (avaliação de controlo) tinha o propósito 

de fazer um balanço das aprendizagens adquiridas até aquele momento e 

verificar quais os problemas de jogo que ainda persistiam. Após este momento 

foi feito um quadro-problema (Anexo 15), que consistia em identificar o(s) 

problema(s), a sua origem e a proposta para sua resolução. 

Como pode ser observado no Quadro 4, a maioria das situações de 

aprendizagem foram situações de jogo, uma vez que, de acordo com os modelos 

de ensino a utilizar, se considerou que esta seria a melhor forma dos alunos 

compreenderem, identificarem, decidirem e agirem em conformidade com a sua 

análise. As várias condicionantes que iam sendo colocadas no jogo foram 

acontecendo na procura de facilitar a participação no jogo, incrementar o fluxo 

do mesmo ou solicitar que determinados comportamentos acontecessem com 

maior frequência para resolver problemas de jogo. Neste sentido, as tarefas 

apresentadas eram sempre em função dos problemas de jogo que os alunos 

evidenciavam e que precisavam de ser resolvidas para que fosse possível 

avançar para a etapa seguinte. As situações que pressupunham trabalho 

individual e exercícios mais analíticos surgiram com o intuito de melhorar a 
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técnica dos alunos para que estes pudessem dar melhores respostas em 

situação de jogo. 

Uma vez que descurar a competição é “o mesmo que passar uma certidão 

de óbito ao Desporto” (Mesquita et al., 2015, p. 115), todas as aulas ao longo da 

unidade contemplaram momentos competitivos, com e sem registo. De referir 

que a competição foi organizada de forma a que a equidade estivesse presente, 

isto é, dar uma oportunidade a todos os alunos de terem uma participação ativa 

e de sucesso. 

 

Características dos modelos implementadas 

EJPC 

➢ Modificação por representação e por exagero.  

➢ Ajuste do número de jogadores. 

➢ Ensino do jogo, através da compreensão do mesmo. 

➢ Tarefas com várias respostas possíveis. 

➢ Foco na decisão (Saber como fazer, mas principalmente quando fazer). 

 

MAPJ 

➢ Competição com e sem registo (Anexo 16). 

➢ Jogo como um espaço de resolução de problemas.  

➢ Tarefas em função dos problemas encontrados no jogo.  

➢ Oportunidades de participação equitativa.  

➢ Ensino da técnica subordinado ao ensino da tática.  

➢ Etapas de aprendizagem.  

➢ Organizado de forma a que a lógica didática replique a lógica de jogo.  

➢ Modelação regulamentar. 

 

Mecanismos de autorregulação 

Os instrumentos utilizados durante a unidade foram o questionamento, 

autoanálise do nível de jogo e das dificuldades, modificações por exagero (em 

função dos comportamentos que queria ver exercitados), exercícios com 

objetivos de eficácia, assim como sistemas de accountability. Tentei sempre dar 

primazia ao tempo de empenhamento motor e preferencialmente, potencial de 

aprendizagem, não tendo, por isso, usado registos, exceção feita dos sistemas 
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de accountability (Anexo 9), da responsabilidade dos alunos com atestado 

médico ou que por outro motivo não realizavam aula prática.  

O propósito central da utilização destes registos era que todos os alunos 

estivessem envolvidos, percebessem o objetivo dos exercícios e da aula, além 

de terem oportunidade de melhorar a sua compreensão e análise do jogo, de 

facto, a implementação de sistemas de accountability, permite responsabilizar os 

alunos, dando-lhes maior autonomia, emergindo como ferramenta didática de 

grande importância no processo ensino-aprendizagem (Hastie & Saunders, 

1992; Rosado et al., 2008; Tousignant & Siedentop, 1984). 

 

Filmagens e Gravações 

Todas as aulas foram filmadas com recurso a uma câmara digital JVC 

Everio GZ-MS110BE, colocada num ponto fixo, a um metro e meio de altura e 

com um ângulo que permitia visualizar toda a turma. Nos momentos de avaliação 

foram usadas duas câmaras, em diagonais opostas. Além da supramencionada, 

usou-se uma Panasonic HC-V750.  

As gravações áudio da instrução transmitida pelo professor (o autor) foram 

efetuadas com um telemóvel, Samsung Galaxy Young e uns fones, beats audio, 

equipado com microfone. As gravações foram efetuadas num primeiro momento 

(aulas 7, 8, 9 e 10) e num segundo momento (aulas 19, 20, 21 e 22), sendo que 

o período entre as duas gravações foi de 3 semanas. A análise do perfil 

instrucional permitiu definir estratégias com vista a melhorar ao longo da unidade 

didática.  

 

Cronograma de recolha de dados 

Aula Data Tarefas Procedimentos de recolha 

1 e 2 27/01 Avaliação Diagnóstica Filmagem 

3 e 4 08/02 Início da aplicação dos Modelos Filmagem 

7 e 8 15/02 Gravação da instrução (1.º momento) Gravação áudio 

9 e 10 17/02 Gravação da instrução (1.º momento) Gravação áudio 

13 e 14 24/02 Avaliação de Controlo Filmagem 

19 e 20 10/03 Gravação da instrução (2.º momento) Gravação áudio 

21 e 22 15/03 Gravação da instrução (2.º momento) Gravação áudio 

23 e 24 17/03 
Avaliação Sumativa e Avaliação do 
Conhecimento 

Filmagem e Questão Aula 
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Procedimentos de Análise 

 

Performance em Jogo 

Para analisar os resultados da performance em jogo nos três primeiros 

momentos de avaliação recorreu-se ao teste f de medidas repetidas, com o 

objetivo de avaliar o impacto que o processo ensino-aprendizagem estruturado 

com base nestes modelos teve na aprendizagem. Para avaliar a retenção da 

aprendizagem recorreu-se ao T teste de medidas emparelhadas de Wilcoxon 

para perceber se houve retenção da aprendizagem. 

Os alunos foram filmados durante 10 minutos em cada uma das avaliações 

e a visualização das filmagens foram efetuadas no programa VLC media player, 

tendo os resultados sido introduzidos no software Excel do Microsoft Office 2016 

e, posteriormente, no software SPSS (Social Package for Social Sciences), 

versão 24 para o tratamento. O valor de p foi fixado em p ≤ 0,05. 

 

Conhecimentos 

O conhecimento do jogo foi avaliado através de uma questão-aula 

preparada com situações-problema de jogo retiradas das filmagens das aulas. 

Os resultados obtidos foram introduzidos no software Excel do Microsoft Office 

2016. A questão aula foi analisada (Anexo 17), com o propósito de perceber em 

que conteúdos houve mais dificuldades e em que conteúdos houve mais 

aprendizagem. 

 

Perfil Instrucional 

O conteúdo informativo das gravações foi transcrito na íntegra e sujeito a 

uma análise de conteúdo, como forma de caracterizar o meu perfil instrucional. 

Ao nível da apresentação das tarefas de ensino foram definidas 3 grandes 

categorias: conteúdo (objetivo e organização), sequência da informação (ordem 

da apresentação da informação) e extensão (Rink, 1993). Ao nível, dos 

feedbacks foi analisada a sua natureza: prescritivo, descritivo, questionamento 

e reforço positivo/negativo) - instrumento adaptado por Pereira (2009), a partir 

de um coletivo de autores: Fishman e Tobey (1978), Hastie (1999), Mesquita et 

al. (2008), Piéron e Delmelle (1982). A transcrição integral da gravação foi feita 
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para o software Word do Microsoft Office 2016, com recurso ao programa VLC 

media player. 

 

5.11.1.6. Resultados 

 

Performance em Jogo 

Análise Descritiva 

Cada aluno foi avaliado durante 10 minutos, sendo estes, os resultados 

obtidos (Quadros 5 e 6), após o cálculo das ações apropriadas pelas 

inapropriadas para cada as categorias, tomada de decisão, ajustamento, 

eficiência e eficácia. A categoria, performance em jogo, resulta da média 

aritmética dos quocientes de cada uma das outras quatro categorias. 

 

Quadro 5. Resultados das Avaliações Diagnóstica e de Controlo. 

 

Legenda: 1- Avaliação Diagnóstica; 2 – Avaliação de Controlo. 
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Quadro 6. Resultados das Avaliações Sumativa e de Retenção. 

 

Legenda: 3 – Avaliação Sumativa; 4 – Avaliação de Retenção. 

 

Pela análise dos Quadros 5 e 6 é possível observar um incremento da 

média dos alunos participantes nas várias categorias do primeiro para o segundo 

momento de avaliação e do segundo para o terceiro, à exceção da eficácia que 

regista valores mais baixos no terceiro momento em comparação com o 

segundo. As maiores diferenças verificam-se na eficácia e performance em jogo 

do primeiro para o segundo momento e ajustamento e eficiência do segundo 

para o terceiro momento. A média no quarto momento de avaliação é mais baixa 

em todas as categorias quando comparada com o terceiro momento. 

 

Análise Comparativa 

A comparação dos resultados obtidos nas avaliações, diagnóstica, controlo 

e sumativa relativamente à tomada de decisão, ajustamento, eficácia e 

performance em jogo, remete para a existência de diferenças significativas, 

como pode ser observado no Quadro 7. Por outro lado, o valor da categoria 

eficiência, apesar da melhoria na sua média, Quadros 5 e 6, não evidencia uma 

melhoria estatisticamente significativa (p=0,080), Quadro 7. 
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Quadro 7. Valores das variáveis nas avaliações diagnóstica, controlo e sumativa. 

Momentos 
Variáveis 

Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação de 
Controlo 

Avaliação 
Sumativa 

P 

Tomada de 
Decisão 

0,25±0,38 1,14±1,16 1,91±1,87 0,000* 

Ajustamento 0,18±0,37 0,83±0,70 3,03±3,54 0,001* 

Eficiência 0,12±0,33 0,64±1,50 4,51±9,44 0,080 

Eficácia 1,48±1,27 6,92±6,79 6,87±6,05 0,000* 

Performance em 
Jogo 

0,48±0,56 2,39±1,87 4,08±3,49 0,000* 

*A diferença é estatisticamente significativa para (p≤0,05). 

 

Face às diferenças significativas encontradas em todas as variáveis, o 

passo seguinte foi comparar as avaliações entre si (Quadro 8). 

 

Quadro 8. Valor de significância nas avaliações diagnóstica, controlo e sumativa.  

Variáveis P 

Tomada de Decisão 

Avaliação Diagnóstica 
Avaliação de Controlo 0,026* 

Avaliação Sumativa 0,008* 

Avaliação de Controlo Avaliação Sumativa 0,603 

Ajustamento 

Avaliação Diagnóstica Avaliação de Controlo 0,005* 

 Avaliação Sumativa 0,014* 

Avaliação de Controlo Avaliação Sumativa 0,066 

Eficácia 

Avaliação Diagnóstica Avaliação de Controlo 0,009* 

 Avaliação Sumativa 0,006* 

Avaliação de Controlo Avaliação Sumativa 1,000 

Performance em Jogo 

Avaliação Diagnóstica Avaliação de Controlo 0,000* 

 Avaliação Sumativa 0,001* 

Avaliação de Controlo Avaliação Sumativa 0,048* 
*A diferença é estatisticamente significativa para (p≤0,05). 

 

A nível da tomada de decisão, ajustamento e eficácia são visíveis melhorias 

estatisticamente significativas do primeiro para o segundo e terceiro momentos 

de avaliação (p=0,026, p=0,005 e p=0,009; e p=0,008, p=0,014 e p=0,006, 

respetivamente), contudo, o mesmo não acontece do segundo para o terceiro 

momento nestas categorias (p=0,603, p=0,066 e p=1, respetivamente). 

Já a performance em jogo revela melhorias estatisticamente significativas 

do primeiro para o segundo e terceiro momentos de avaliação, (p=0,000 e 

p=0,001, respetivamente), assim como do segundo para o terceiro momento 

(p=0,048). 
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Relativamente à retenção da aprendizagem (avaliação sumativa vs. 

avaliação de retenção), os dados a existência de diferenças significativas, como 

pode ser observado no Quadro 9. 

 

Quadro 9. Valor de significância entre avaliação sumativa e de retenção. 

Variáveis P 

Tomada de Decisão 

Avaliação Sumativa 
1,91±1,87 

Avaliação de Retenção 
1,05±0,39 

0,023* 

Ajustamento 

Avaliação Sumativa 
3,03±3,54 

Avaliação de Retenção 
2,39±3,01 

0,605 

Eficiência 
Avaliação Sumativa 

4,51±9,44 
Avaliação de Retenção 

2,22±2,77 
0,211 

Eficácia 

Avaliação Sumativa 
6,87±6,05 

Avaliação de Retenção 
3,77±1,91 

0,010* 

Performance em Jogo 

Avaliação Sumativa 
4,08±3,49 

Avaliação de Retenção 
2,36±1,72 

0,002* 

*A diferença é estatisticamente significativa para (p≤0,05). 

 

Os valores médios de todas as categorias diminuíram da avaliação 

sumativa para a de retenção, contudo essas diferenças apenas são significativas 

nas categorias tomada de decisão, eficácia e performance, revelando que nestas 

3 categorias não houve retenção da aprendizagem. Já no ajustamento e na 

eficiência houve retenção da aprendizagem. 

 

Conhecimento do jogo 

No Anexo 18 é possível constatar os resultados obtidos pelos alunos na 

questão aula e no Quadro 10, a percentagem de alunos por valor obtido. 

 

Quadro 10. Saber – Número e percentagem de alunos por classificação. 
Classificação Número de alunos Percentagem 

11 2 8% 

14 1 4% 

15 2 8% 

17 5 19% 

19 6 23% 

20 10 38% 
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Todas as questões colocadas tinham por base a resolução de uma 

situação-problema de jogo, ainda que a questão 1 solicitasse habilidades 

técnicas e as questões 2.1, 2.2 e 2.3 noções táticas. 

A questão 1 e 2.2 foram as questões em que mais alunos atingiram a 

cotação máxima, havendo apenas 2, em cada uma das questões, que não o 

conseguiram.  

Relativamente à questão 2.1 foi a única em que todos os alunos atingiram 

pelo menos metade da cotação máxima. Por outro lado, a questão 2.3 foi aquela 

em que os alunos perderam mais pontos.  

Todas as perguntas tiveram pelo menos 15 alunos a tirar a cotação 

máxima. 

 

Perfil instrucional 

Apresentação da tarefa 

No gráfico 5 pode observar-se a agregação do teor informativo da 

apresentação das tarefas em 3 grandes categorias: conteúdo (objetivo e 

organização), sequência da informação (ordem da apresentação da informação) 

e extensão. 

 

 

Gráfico 5. Apresentação da tarefa no primeiro e segundo momento. 
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A análise do Gráfico 5 coloca em evidência que numa fase inicial a 

apresentação da tarefa caracterizava-se por ser incompleta ao nível do 

conteúdo, especificamente, em algumas era recorrente a não inclusão do 

objetivo e noutras dos elementos organizativos da tarefa.  

“Grupos de três, 1x1, volta ao mundo” (1.º momento). 

 

No segundo momento, a informação transmitida melhorou 

consideravelmente, com a inclusão da transmissão do objetivo e dos elementos 

organizativos da tarefa na maioria das instruções: 

“10 passagens de rede. Jogo 2x2 e passa e vai. Quem está no 2x2, perde e vai passar 

para o passa e vai” (2.º momento). 

 

Inicialmente, a ordem da apresentação da informação, na maioria das 

vezes, não era a mais adequada: 

“1x1, volta ao mundo que é para vocês se deslocarem, para intervirem sobre a bola” (1.º 

momento). 

 

No segundo momento registou-se uma evolução notória ao nível da com 

sequência da lógica da informação transmitida: 

“Objetivo é jogar para marcar ponto. Quem perder, passa para este lado, quem ganhar vai 

para a direita” (2.º momento). 

 

Relativamente à quantidade de informação transmitida foi diminuindo ao 

longo da unidade:   

“5 passagens de rede, certo? 2x2 é perde, paga. Quem está no passa e vai é que 

comanda. Se conseguem fazer 5 passagens na rede, trocam com quem estiver a perder 

no 2x2” (2.º momento). 

 

 

Natureza do feedback 

No gráfico 6 pode ser observado a natureza do feedback transmitido aos 

alunos no decorrer das 4 aulas objeto de gravação áudio.  
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Gráfico 6. Natureza do feedback nos 2 momentos analisados. 

 

A leitura do Gráfico 6 revela que do primeiro momento para o segundo 

momento houve uma diminuição dos feedbacks prescritivos e descritivos e um 

aumento dos feedbacks de questionamento. Outro dado que sobrevém é que a 

frequência de transmissão do reforço positivo e negativo diminui do primeiro para 

o segundo momento. 

 

5.11.1.7. Discussão 

 

Performance em Jogo 

O nível de desempenho inicial da turma era muito baixo e, portanto, era 

expectável que houvesse melhorias ao nível da qualidade do jogo. De facto, os 

resultados evidenciaram melhorias substanciais do primeiro para o segundo 

momento de avaliação. Já entre o segundo e terceiro momentos de avaliação, 

as alterações não foram significativas. A não evidência de melhorias entre estes 

últimos dois momentos de avaliação, vieram confirmar a perceção que os alunos 

após a avaliação de controlo, pareciam ter estagnado.  

Este facto pode ser interpretado à luz da aprendizagem motora, que reporta 

que após uma determinada aquisição o processo de evolução torna-se mais 

lento e difícil. Por outro lado, foi notório algum desinvestimento dos alunos na 
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execução de algumas tarefas, talvez pelo facto de sentiram que já não estavam 

a progredir com tanta facilidade, condicionando também a aprendizagem 

(Lawther, 1977).  

Face às características peculiares do voleibol, que implica a dependência 

dos jogadores uns em relação aos outros, mais ainda numa situação 2x2, os 

grupos de alunos podem ter influenciado os resultados, isto porque, começaram 

a unidade com o mesmo nível de desempenho, contudo chegaram ao final da 

unidade com níveis de desempenho distintos. Por este motivo, jogar com alguém 

mais ou menos evoluído pode ter influenciado os resultados.  

A diminuição dos valores médios na categoria da eficácia diminuíram do 

segundo para o terceiro momento pode ser interpretado pela maior 

intencionalidade no jogo. Até à avaliação de controlo os alunos jogavam em 

cooperação, ou seja, limitavam-se a colocar a bola do outro lado da rede. No 

momento da avaliação sumativa, face à melhoria da qualidade jogo, os alunos 

tinham a preocupação de jogar com intencionalidade, o que, por si só, leva a que 

as falhas nas decisões sejam mais prováveis. 

Os resultados obtidos na categoria eficiência não evidenciam melhorias 

significativas, talvez pelo facto do professor passar a intervir menos. Acima de 

tudo foi dada primazia às questões táticas, em detrimento das questões técnicas. 

Assim, preocupei-me com o veiculado por Mesquita (2006), que refere que o foco 

deve ser desenvolver a compreensão e análise de jogo. 

A tomada de decisão foi a categoria com a média mais baixa, como já era 

expectável. O facto de ser conhecimento processual obriga o aluno a selecionar 

a habilidade mais adequada a cada situação. De facto, como refere Giacomini et 

al. (2011), a tomada de decisão envolve processos cognitivos, porquanto o aluno 

além de ter que saber executar as habilidades, também tem de saber como, 

quando e onde usar essas habilidades.  

Na avaliação sumativa era visível que os alunos sabiam quais os 

comportamentos a realizar, ainda que muitas das vezes não tivessem os 

recursos necessários (habilidades técnicas) para o fazer. 

O facto de o tempo de empenhamento motor e potencial ter sido elevado 

ao longo das aulas, seguindo etapas de aprendizagem com dificuldade 

crescente, com modificações ao nível do número de jogadores, de espaço e da 

complexidade das tarefas e oportunidades de participação equitativa (Mesquita, 
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2006) terá permitido melhorias nos valores médios nas avaliações nas diversas 

categorias. 

As melhorias estatisticamente significativas, atingidas na tomada de 

decisão, ajustamento, eficácia e performance em jogo, podem encontrar a 

justificação no facto, de os alunos terem trabalhado regularmente em situações 

de jogo, com várias respostas possíveis e com foco na dimensão cognitiva (mais 

do que saber como fazer, importava saber quando fazer) (Mesquita, 2006). 

No que à retenção da aprendizagem diz respeito, apesar de haver 

diferenças estatisticamente significativas na tomada de decisão, eficácia e 

performance em jogo, denunciando que estas variáveis não houve retenção da 

aprendizagem, acredito que o mesmo sucedeu, principalmente, pela forma 

displicente como os alunos encararam a avaliação de retenção, já que esta não 

teria qualquer impacto na sua classificação final. Por outro lado, o facto de não 

haver diferenças estatisticamente significativas ao nível do ajustamento pode 

significar que os alunos passaram a compreender melhor o jogo, que era um 

objetivo central deste estudo. 

 

Conhecimento do jogo 

A questão aula, baseada nas ações técnicas e táticas, era composta por 

duas perguntas. A mesma era muito objetiva, o que facilitou a sua interpretação. 

Relativamente à segunda pergunta, que versava ações táticas, a subdivisão em 

três alíneas, simplificou o entendimento da mesma e levou a que os alunos 

fossem mais bem-sucedidos.  

O facto de os alunos terem sido estimulados a analisar e a compreender o 

jogo, serem questionados sobre as suas decisões e trabalharem em exercícios 

de índole aberta, com várias soluções, permitiu que os resultados obtidos fossem 

bastante satisfatórios. 

 

Perfil instrucional 

A análise do teor informativo na apresentação da tarefa e nos feedbacks 

do primeiro momento para o segundo momento evidencia melhorias. 

Aparentemente, este upgrade na qualidade da informação fornecida deveu-se 

ao forte investimento que foi efetuado ao longo da unidade didática, por recurso 

aos ciclos de investigação-ação realizado entre os dois momentos de avaliação. 
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Uma vez que o objetivo do estudo estava em consonância com o defendido 

por Mesquita (2010): conseguir que os alunos atribuíssem significado e 

compreendessem o porquê do que era pedido, para que realizassem as tarefas 

com maior critério e pudessem aprender mais, tornou-se fundamental, tal como 

advoga Rink (1993), estruturar e selecionar o conteúdo mais relevante para 

transmitir aos alunos na apresentação das tarefas. 

Pelo facto de ser um ensino centrado no aluno e na aprendizagem exigiu 

que os alunos fossem estimulados a pensar, a compreender e a decidir como 

agir (Harvey & Goudvis, 2000). Por este motivo, o feedback por questionamento 

ganhou maior preponderância do primeiro para o segundo momento. 

Face às características da turma (cerca de metade apresentam um 

reportório motor muito limitado) foi necessário reforço positivo ao longo da 

unidade. No primeiro momento os alunos erravam mais e, portanto, houve 

necessidade de acentuar o reforço positivo, para que os alunos aprendessem a 

encarar o erro, como parte integrante do processo ensino-aprendizagem. A 

diminuição do reforço negativo está teoricamente associada, ao maior grau de 

autonomia demonstrado pelos alunos nas tarefas. 

 

5.11.1.8. Conclusões 

O estudo tinha como principal objetivo avaliar o impacto da aplicação de 

modelos de ensino centrados no aluno no ensino do voleibol numa turma do 

ensino secundário. Nesse sentido, ao logo da unidade de ensino procurou 

ensinar-se o jogo na senda do defendido por Mesquita (2006), isto é, através da 

sua compreensão, com tarefas ajustadas ao desempenho motor e cognitivo dos 

alunos e organizado, de forma a que a lógica didática replicasse a lógica de jogo. 

Os resultados obtidos ao nível da performance em jogo evidenciam 

melhorias estatisticamente significativas do primeiro para o segundo momento e 

do primeiro para o terceiro nas categorias tomada de decisão, ajustamento, 

eficácia e performance em jogo. Já do segundo para o terceiro momento, as 

diferenças apenas são estatisticamente significativas na categoria performance 

em jogo. A categoria eficiência não apresenta melhorias estatisticamente 

significativas em nenhum dos momentos. 
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Em relação ao conhecimento do jogo, os resultados demonstraram que a 

generalidade dos alunos da turma ficou a compreender o jogo e a saber como 

decidir perante situações-problema. 

No que à retenção da aprendizagem diz respeito, os resultados da 

performance em jogo demonstram que não houve retenção da aprendizagem 

nas categorias: tomada de decisão, eficácia e performance em jogo, já que as 

diferenças entre as avaliações sumativa e de retenção foram significativas, com 

valores médios sido inferiores na avaliação de retenção. Por outro lado, houve 

retenção da aprendizagem nas categorias, ajustamento e eficiência, uma vez 

que não se verificaram diferenças estatisticamente entre os valores médios dois 

momentos de avaliação – sumativa e retenção.  

Relativamente às questões instrucionais, nomeadamente na apresentação 

da tarefa houve melhorias ao nível do conteúdo, estruturação da mensagem e 

na extensão, que diminuiu. Quanto à natureza dos feedbacks, houve um 

aumento dos de questionamento em detrimento dos prescritivos e descritivos. 

Nos feedbacks de reforço positivos e negativos o padrão não se alterou.   
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5.12. Avaliação ... difícil para eles (alunos)... difícil para nós (professores)... 

A avaliação é determinante no processo ensino-aprendizagem (Gonçalves 

et al., 2010) e tem por base o sucesso ou fracasso na obtenção dos objetivos 

definidos. Neste sentido, a avaliação não só demonstra o desempenho do aluno, 

como também o do professor (Gouveia et al., 2014). 

Seguindo este entendimento, a avaliação tem um cariz formativo muito 

elevado para os alunos, pois permite-lhes analisar o seu desempenho e como 

lidam com a tensão gerada neste momento, conforme está patente no seguinte 

excerto do diário de bordo: 

“A avaliação é, de facto, um momento riquíssimo no crescimento dos alunos. Isto porque 

lhes permite detetar com que profundidade sabem algo, o quão confiante se sentem em 

determinado conteúdo e momento, como lidam com a pressão e no caso da educação 

física, como lidam com a exposição. Este último ponto, por exemplo, ficou bem patente 

numa das turmas, na qual os alunos demonstraram uma competência totalmente diferente 

durante as aulas e no momento formal de avaliação” (Diário de Bordo, 1ª semana de 

dezembro). 

 

Além da importância que a avaliação tem para o aluno, esta também coloca 

em evidência o trabalho desenvolvido pelo professor ao longo da unidade e, 

portanto, é um momento riquíssimo na construção da sua identidade profissional, 

conforme ilustra o excerto do diário de bordo: 

“A avaliação, permite-nos perceber, em função da evolução dos alunos, até que ponto as 

estratégias e metodologias utilizadas foram bem empregues e estavam ajustadas à turma 

em questão. Este momento formal é, por isso, um excelente meio de aprendizagem e de 

reflexão crítica sobre as decisões tomadas, sendo que é essencial para a construção da 

nossa identidade” (Diário de Bordo, 1ª semana de dezembro). 

 

Por outro lado, a dificuldade de avaliar prende-se com a dificuldade em 

emitir um julgamento quantitativo, a partir de algo que é observado, conforme 

espelha este excerto do diário de bordo: 

“Não é fácil avaliar, pois gera-se sempre aquele sentimento de injustiça. A observação em 

tempo real exige do professor um excelente domínio do instrumento de observação e da 

matéria de ensino. No entanto, isso não é suficiente, pois quando nos deparamos com 

estes momentos, apercebemo-nos da dificuldade que é avaliar, mesmo que dominemos o 

conteúdo. Uma coisa é sabermos, outra coisa é sabermos observar, isto, não obstante 

sabermos o que observar” (Diário de Bordo, 1ª semana de fevereiro). 

 

Face a este pressuposto, a observação exige do professor um 

conhecimento profundo da matéria de ensino e dos instrumentos de avaliação a 

que recorre, conforme está retratado neste pequeno excerto do diário de bordo: 
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“Para uma eficaz observação é importante ter: i) descritores bem definidos; ii) 

conhecimento aprofundado do instrumento a usar; iii) domínio da matéria de ensino; iv) 

conhecimento dos alunos a observar e v) perfeita noção do que se vai avaliar” (Diário de 

Bordo, 2.ª semana de dezembro). 

 

Na verdade, a avaliação é de extrema dificuldade, complexidade e 

exigência. Talvez por isso, as primeiras avaliações diagnósticas ficaram 

marcadas pelo receio e pela incerteza, tendo sido geradoras de algumas 

discrepâncias nas notas dadas pelos elementos do NE. Além da inexperiência 

para usar instrumentos de avaliação, das escalas de valores muito gerais e da 

fraca capacidade de observação, também a desorganização e o excesso de 

categorias dificultaram a tarefa, conforme atesta a reflexão: 

“O maior constrangimento foi mesmo a elevada dificuldade em fazer a avaliação 

diagnóstica. A grelha que criamos tinha muitas categorias, algumas delas desnecessárias. 

Além disso, a minha capacidade de observação é bastante limitada para conseguir 

quantificar os movimentos que vejo” (Aula 7 e 8, Reflexão pós-aula, 28/09/2016). 

 

Deste modo, a possibilidade de avaliarmos todos em todas as turmas do 

NE e o facto de termos sido desafiados a construir as grelhas de avaliação, em 

conjunto, permitiu melhorias substanciais na capacidade de observação. Estas 

conquistas foram sendo notórias na forma como encarava cada nova avaliação 

e nas diferenças de atribuição de valores da escala, que eram cada vez mais 

residuais entre os elementos do NE. 

Concluído o primeiro período, passei a dar uma maior importância à 

avaliação diagnóstica, pela  sua relevância na estruturação do processo ensino 

aprendizagem (Gouveia et al., 2014). Deste modo, no início do segundo período, 

comecei a definir quais os objetivos a atingir, como e o que iria avaliar logo no 

início do processo. Obviamente que esta melhoria na avaliação diagnóstica (AD) 

pressupôs uma melhoria do ensino, porquanto os resultados obtidos eram mais 

aproximados da competência dos alunos. 

“A avaliação diagnóstica apesar de acontecer no início da UD, tem uma importância 

fundamental no resto da unidade. Quanto mais assertivo for neste momento, melhor será 

o planeamento” (Aula 57 e 58, Reflexão pós-aula, 11/01/2017). 

 

Por outro lado, a preocupação com a avaliação formativa no primeiro 

período era reduzida às reflexões das aulas. O confronto com a prática fez 

emergir a sua real importância, revelando que uma avaliação mais atenta 

durante o processo ensino-aprendizagem permitia atingir melhores resultados: 
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“Concluída a avaliação, chego à conclusão que se tivesse formulado outra estratégia face 

às dificuldades que os alunos evidenciaram, os resultados no final da unidade seriam 

superiores” (Diário de Bordo, 1ª semana de outubro). 

 

O principal impacto da avaliação formativa na minha prática aconteceu em 

meados do segundo período, uma vez que passei a defender que o trabalho 

realizado nas aulas teria de estar articulado com o que seria avaliado. Este 

entendimento derivou, em parte, do insucesso obtido nas avaliações do primeiro 

período. Esta ideia é suportada por Gouveia et al. (2014, p. 59) quando refere 

“que a avaliação das aprendizagens replique o conteúdo desenvolvido no 

processo de instrução” 

“Durante o primeiro período cometi o erro de não avaliar continuamente o meu processo. 

Agora já sei da importância de trabalhar nas aulas, o que vou avaliar” (Aula 85 e 86, 

Reflexão pós-aula, 08/03/2017). 

 

Este pressuposto é corroborado por Barreira et al. (2006) e Ribeiro (1989) 

quando afirmam que o objetivo da avaliação formativa é situar o nível de 

conhecimento dos alunos e ajudar o professor a ajustar as práticas às 

dificuldades dos alunos. Por conseguinte, Barreira et al. (2006) defende que a 

avaliação formativa tem o papel de regulador do processo ensino-aprendizagem  

e no entender de Serpa (1997) deve estar centrada no aluno e naquilo que ele 

pode alcançar. 

Por sua vez, Bloom et al. (1971) afirma que a avaliação formativa tem dupla 

função, pois “trata-se dum feedback para o aluno e para o professor” 

(Landsheere, 1979, pp. 254-255). Estas preocupações retratadas na literatura, 

bem como as reuniões do NE, levaram-me a atribuir uma grande importância à 

avaliação formativa. O constante questionamento da minha intervenção e 

(re)adaptações das condições de aprendizagem possibilitaram que o impacto 

fosse extremamente positivo na avaliação sumativa e na aprendizagem dos 

alunos.  

Relativamente à avaliação sumativa afirma-se como sendo o momento do 

juízo final (Gonçalves et al., 2010). Por este motivo, tal como a AD, pressupõe 

um registo e estabelece a comparação entre um determinado número de critérios 

e o desempenho do aluno. Nesse sentido, as dificuldades sentidas diziam 

respeito às identificadas na AD, conforme espelha este excerto: 

“Hoje era dia de avaliação. Era a minha primeira avaliação ainda para mais num JDC. 

Pairavam várias dúvidas na minha cabeça, como por exemplo: como é que vou avaliar 
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todos estes comportamentos, com eles sempre em movimento?” (Aula 49 e 50, Reflexão 

pós-aula, 14/12/2016). 

 

Após estas vivências e dificuldades, na construção dos instrumentos de 

avaliação, o PC decidiu que seria altura (meados do 2.ª período) de começamos 

a usar as grelhas de avaliação da escola. A principal vantagem esteva 

relacionada com a utilização do mesmo instrumento de avaliação no início e no 

fim da unidade. Por outro lado, podíamos aplicar as grelhas de forma flexível, ou 

seja, podíamos acrescentar algum item se achássemos necessário, contudo não 

podíamos retirar nenhum. 

Em suma, a avaliação é exigente, pois pressupõe do professor um 

conhecimento aprofundado da matéria de ensino e do instrumento a utilizar. Nos 

JDC a avaliação ainda é mais exigente, fruto da interferência contextual. As três 

modalidades de avaliação são fundamentais e é na união que ganham sentido. 

 

5.13. Desafios para crescer … dificuldades para aprender … 

 

5.13.1. Alunos com atestado médico – como resolver … 

A presença de alunos com atestado médico nas aulas obrigou-me a refletir 

sobre a melhor forma de os avaliar, tendo como máxima: não penalizar nenhum 

aluno da turma. Com este intuito, a primeira medida que tomei para os alunos 

com estas características foi ver os critérios de avaliação da escola para estes 

casos11 e, posteriormente, definir estratégias de forma a incluí-los nas aulas e 

garantir que eles aprendessem. 

Esta preocupação foi inclusive, destacada por um aluno no final do ano, 

quando o PC pediu a opinião dos alunos da minha turma sobre as aulas de EF: 

“Na minha opinião acho que o professor evoluiu e melhorou alguns aspetos relativamente 

aos períodos anteriores, até mesmo com os alunos que estão de atestado” (aluno 1, 

02/05). 

 

Obviamente que a inclusão destes alunos, inicialmente, não foi fácil, pois 

estes não sabiam bem o que fazer, contudo, com uma definição rigorosa das 

tarefas que estes alunos tinham de realizar, com mecanismos de autorregulação 

                                            
11 In critérios de avaliação (ensino secundário e ensino profissional) departamento: 

expressões e tecnologias; área disciplinar – Educação Física. 
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que tinham de cumprir e o desenvolvimento da sua autonomia, a sua função 

começou a ser mais clara e a produzir resultados mais profícuos para todos. 

A maior responsabilização concedida permitiu o crescente 

desenvolvimento de papéis de maior relevo, apoiando os colegas nas diferentes 

tarefas e aumentando o seu envolvimento na aula. Pelo facto de estes alunos se 

sentirem parte integrante da aula, os seus resultados melhoraram no domínio do 

saber e do saber estar. 

A avaliação dos alunos com atestado médico acontecia, obviamente, de 

forma diferenciada, face às suas particularidades. O saber foi avaliado, através 

da realização de uma questão aula e de um trabalho que pressupunha uma 

reflexão sobre as ações técnicas e táticas abordadas, situações de jogo e os 

conteúdos ensinados. O saber fazer foi avaliado, através de atividades de aula, 

divididas em 4 categorias, como mostra o Quadro 11. 

 

Quadro 11. Avaliação das Atividades de Aula – Alunos com atestado. 

Indicador Classificação 

Iniciativa/Predisposição (80%)  

Empenho (5%)  

Qualidade do trabalho desenvolvido (5%)  

Interesse (10%)  

Média: (5*0,8)+(17*0,05)+(18*0,05)+(15*0,1)  

Observações:  

 

 

5.13.2. À parte de todos os outros – caso de estudo … 

O presente tema surgiu fruto de um caso particular na minha turma 

residente, que envolve um aluno com muitas dificuldades motoras. Este aluno 

precisava de atenção especial, contudo, como refere Barreira et al. (2006, p. 95), 

“Não basta afirmarmos que um aluno tem certas dificuldades, é indispensável 

propormos meios, estratégias, atividades de apoio, para que esse aluno as 

ultrapasse”. 

Tomando como referência este entendimento, era importante caracterizar 

o aluno para procurar encontrar as melhores estratégias para lidar com as suas 

dificuldades. O aluno caracteriza-se pelas suas debilidades motoras, baixa 

autoestima e uma fraca ou nula perceção de competência. Face a este quadro, 

questionei-me acerca da melhor forma de ensinar este aluno, isto sabendo que 



Aprender a Ensinar, ensinando 

125 

não podia descurar os outros. Logo aqui, colocou-se um dilema, este aluno 

precisava de atenção redobrada e eu não lha podia dar, caso contrário não tinha 

como dar resposta a outros aspetos. Esta ideia está explícita no excerto do diário 

de bordo a seguir apresentado: 

“Mesmo querendo dar resposta a todos os alunos, a verdade é que nem sempre é fácil 

dar conta do recado e ajudar todos os alunos a terem sucesso, isto porque há uma turma 

para gerir, estruturas para organizar, um tempo para controlar e alunos para ensinar. 

Controlar todas as variáveis não é nada fácil. Ao prestar atenção a um aluno acabo por 

negligenciar os outros” (Diário de Bordo, 1ª semana de outubro). 

 

Face a este entendimento recorri a estratégias como objetivos 

diferenciados, reforço positivo e inclusão. O objetivo principal era permitir que o 

aluno vivenciasse situações de êxito, desenvolvesse uma perceção de 

competência e, consequentemente, melhorasse a sua autoestima e 

autoconfiança. Os seguintes excertos atestam o caminho trilhado: 

“O … tem muitas dificuldades, mas hoje apresentou-se a um nível considerável. Está a 

evoluir bastante apesar de todas as suas dificuldades” (Aula 49 e 50, Reflexão pós-aula, 

14/12/2016). 

 

“Ver o … a jogar a este nível é incrível… quem o viu e quem vê. Sinto que está muito mais 

confiante, com menos medo de errar e isso é fundamental para a sua autoestima” (Aula 127 e 

128, Reflexão pós-aula, 07/06/2016). 

 

As estratégias utilizadas foram bastante benéficas e tiveram um grande 

impacto no desenvolvimento motor, cognitivo e social do aluno. A atribuição de 

objetivos diferenciados a este aluno possibilitou-lhe alcançar sucesso nas 

tarefas, o que, obviamente, desenvolveu sentimentos positivos, de confiança e 

competência. Ao longo da intervenção, tive sempre a preocupação de dar 

constante reforço positivo, encorajá-lo e incluí-lo. Este modo de atuar foi 

fundamental para a melhoria da autoestima deste aluno.  

Os obstáculos e desafios que este aluno me colocou, obrigaram-me a dar 

mais de mim, a investigar e a questionar-me. Este foi um esforço que 

compensou, porquanto o resultado final do desempenho motor deste aluno, face 

ao desempenho demonstrado no início do ano foi francamente positivo, 

deixando-me, obviamente, muito satisfeito. 

“É impressionante o que o … faz com a bola. Lança inclusive melhor que outros. Todo 

aquele trabalho individual ao longo do ano não foi em vão” (Aula 129 e 130, Reflexão pós-

aula, 09/06/2017). 
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 Acima de tudo, importa referir que sempre encarei esta situação, difícil, 

como uma oportunidade de crescer e de me tornar melhor profissional, conforme 

espelha o excerto do diário de bordo: 

“Este ano deve servir para nos fortalecer, desenvolver a nossa capacidade de lutar contra 

as dificuldades. O constante desafio a que estamos submetidos, obriga-nos a dar sempre 

mais, a não nos contentarmos, sendo isso que nos permite crescer e alcançar algo mais” 

(Diário de Bordo, 3.ª semana de outubro). 

 

Por fim, importa referir que lidar com um aluno tão diferente de todos os 

outros exige uma atenção especial. A importância de ter realizado um ensino 

diferenciado permitiu que o aluno se superasse e mostrasse que todos podem 

aprender, precisam é de ter oportunidades para que isso possa acontecer. 

 

5.14. Dizer não à reflexão... é dizer não à evolução 

A reflexão desempenhou um papel fundamental ao longo do ano de 

estágio, tendo sido o suporte para todo o trabalho desenvolvido, como pode ser 

constatado no seguinte excerto do diário de bordo: 

“A reflexão tem sido a minha muleta durante este ano. Quer as coisas corram bem, quer 

corram mal, amparo-me sempre nela, pois acredito que sem ela não tinha alcançado o 

que já alcancei” (Diário de bordo, 4.ª semana de janeiro). 

 

O mesmo sucedeu devido aos constrangimentos que a realidade escolar 

me colocou e que exigiu uma postura crítica, investigativa e reflexiva, com o 

intuito de superar as adversidades, uma vez que cada situação exigiu uma 

resposta única. Para Fontana e Fávero (2013, p. 4) “ao refletir sobre a prática, o 

professor não conhece apenas a sua prática, mas passa a conhecer melhor a si 

mesmo”. 

Aliando este entendimento, ao facto de o PC e PO defenderem o EP como 

espaço reflexivo (Schön, 1983), o meu ano foi extremamente rico e potenciado 

ao nível da reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão 

na ação (Dorigon & Romanowski, 2008; Oliveira & Serrazina, 2002; Schön, 

1987).  

Se por um lado, durante o primeiro período do EP e parte do segundo, tinha 

grandes dificuldades em refletir na ação, a verdade é que a partir de determinado 

momento comecei a sentir-me mais confiante no processo reflexivo, fruto de um 

melhor conhecimento do contexto. A reflexão na ação é no meu entender a mais 
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complexa e exigente dos três momentos de reflexão, pois obriga o professor a 

analisar e a decidir na própria prática. Por outro lado, a reflexão sobre a ação foi 

aquela em que me senti mais confortável ao longo de todo o ano letivo, talvez 

pelas rotinas criadas no primeiro ano de mestrado nas didáticas específicas. 

Relativamente à reflexão sobre a reflexão na ação, não fazia parte do meu 

pensamento nos primeiros dois meses de EP, isto porque, não tinha a 

capacidade de analisar e relembrar as reflexões sobre a prática.  

Gradualmente fui rentabilizando a reflexão e comecei a torná-la parte 

integrante do meu planeamento, das minhas práticas e das minhas atitudes, 

como pode ser observado no seguinte excerto do diário de bordo: 

“O refletir ganha assim outro propósito, pois é o que nos possibilita repensar o que, 

efetivamente, não correu da maneira pretendida e o motivo pelo qual tal aconteceu” (Diário 

de bordo, 3.ª semana de novembro). 

 

 Conforme está veiculado na literatura (e.g. Godinho & Soares, 2017; 

Hattie, 2012; Larrivee, 2000), o professor precisa de se questionar sobre o 

impacto da sua prática nos alunos. Deste modo, o professor pode potenciar a 

aprendizagem (Alarcão, 2013) e criar um círculo de melhoria progressiva (Good 

& Mulryan, 1990) se valorizar e refletir sobre a sua prática, com intencionalidade 

(Carvalho & David, 2015). 

Neste sentido, Larrivee (2008) considerou três níveis de reflexão que se 

distinguem pelo impacto que têm na aula. Situar-me-ia no primeiro durante os 

dois meses e meio iniciais, uma vez que a preocupação era nas atividades de 

ensino, ações ou habilidades. Esta reflexão era parca e via o ensino como 

eventos isolados.  

O resto do período elevou-me para um patamar superior, face à maior 

confiança no meu trabalho e à melhor capacidade de observação. Neste final de 

período comecei a considerar a teoria e a razão na prática, fruto também de um 

melhor conhecimento do contexto. Este nível de reflexão possibilitou que os 

planeamentos fossem mais ajustados ao contexto e que reagisse melhor às 

dificuldades. 

No segundo período, viria a alcançar o terceiro nível, com a mudança de 

paradigma no meu ensino, centrando-o no aluno. A minha preocupação 

começou a ir além da teoria e da prática, sendo necessário analisar outros 

aspetos com impacto na prática. Este momento pressupunha, portanto, 
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examinar as consequências éticas, sociais e políticas do meu ensino. Desse 

modo, não só interessava refletir sobre o que fazia, a forma como era feito, em 

que era fundamentado, como também sobre o impacto do ensino nos alunos. 

Face a este entendimento, é possível perceber que a reflexão consiste na 

procura da melhoria, contudo, a reflexão por si só não garante resultados, como 

espelha este excerto do diário de bordo: 

“Muitas vezes questionamo-nos se a reflexão é, de facto, assim tão importante. A verdade 

é que a sua importância está diretamente relacionada com o peso que lhe concedemos. 

Refletir todos conseguimos, no entanto, refletir é muito mais do que pensar sobre o que 

correu bem e mal. Exige-se que a reflexão seja crítica e que tenha como finalidade arranjar 

uma solução para os problemas detetados” (Diário de bordo, 2.ª semana de novembro). 

 

Dorigon e Romanowski (2008, p. 16) vêm reforçar este entendimento 

quando referem que “a qualidade e a natureza da reflexão são mais importantes 

do que sua ocorrência. Os professores que refletem em sua ação estão 

envolvidos em um processo investigativo sobre si mesmos, como também, 

procurando melhorar seu ensino”. Por este motivo, o professor tem de dar 

sentido e intencionalidade à sua reflexão, caso contrário, o resultado da sua 

reflexão será em vão.  

Em suma, a reflexão só é possível após o reconhecimento do problema 

(Larrivee, 2008) e, portanto, só assumindo o erro, o professor terá a capacidade 

de mudar (Freire, 2002). A vontade de mudarmos o nosso ensino tem de partir 

de nós e o auxílio da reflexão é fundamental para que isso aconteça. A reflexão 

possibilita recriar algo que aconteceu e deve levar-nos a questionar sobre como 

alterar o que correu mal. Nesse sentido, a passagem de uma reflexão descritiva 

para uma reflexão critica e, posteriormente, para uma reflexão investigativa 

foram fundamentais ao meu desenvolvimento profissional. 
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6. Ser Professor … muito mais do que dar aulas … 

 

As atividades e funções do professor ultrapassam largamente o espaço de 

lecionação. Assim, para além das atividades no âmbito da direção de turma, no 

início do ano letivo foram definidas outras tarefas e responsabilidades, 

designadamente no âmbito do plano anual de atividades.  

No Quadro 12 surgem as funções e atividades em que colaborei, participei 

e fui responsável ao longo do ano de estágio. 

 

Quadro 12. Atividades desenvolvidas ao longo do ano de estágio. 

Funções/Atividades Período Público alvo Grau de responsabilidade 

Desporto Escolar 
1.º, 2.º e 

3.º 

Alunos 2.º e 3.º 
ciclo e 

secundário 

Colaboradores do Professor 
Responsável 

Direção de Turma 3.º 12.º ano 
Colaborador do Professor 

Cooperante 

Corta mato escolar 1.º 
Alunos 2.º e 3.º 

ciclo e 
secundário 

Organizadores 

Jantar Grupo de EF 1.º 
Grupo Disciplinar 

EF 
Organizadores 

Jantar de Natal 1.º 
Comunidade 

escolar 
Colaboradores 

Interturmas Futsal 2.º e 3.º Alunos 2.º ciclo Colaboradores 

Visita de Estudo – Os 
Lusíadas 

2.º 
Alunos 2.º e 3.º 

ciclo e 
secundário 

Colaboradores 

Dia aberto das 
Ciências 

2.º 
Alunos 3.º ciclo e 

secundário 
Colaboradores 

Jogos Tradicionais 2.º 
Alunos de 

Intercâmbio 
Organizadores 

Semana da 
Francofonia 

2.º 
Alunos 3.º ciclo e 

secundário 
Colaboradores 

Caminhada/BTT 3.º 
Alunos 3.º ciclo e 

secundário 
Organizadores 

Sarau Escolar 3.º 
Alunos 3.º ciclo e 

secundário 
Colaboradores 

 

Funções 

A chegada à escola coloca o professor perante outras funções, como é o 

caso do diretor de turma (DT) (Perrenoud, 2001; Zenha, 2006) e professor do 

grupo de desporto escolar (DE). Estes papéis vieram a revelar-se elementos 

importantes na construção da minha identidade profissional. Várias foram as 

aprendizagens e competências que desenvolvi, em resultado das dificuldades e 

desafios enfrentados.  
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As experiências tidas ao longo deste ano letivo fizeram-me perceber que o 

exercício da função de DT, face às exigências que se colocam faz sobressair o 

lado mais humano do professor. O DT é o professor com melhor conhecimento 

do contexto familiar do aluno e, portanto, é aquele que melhor pode compreender 

o aluno e ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Como refere um professor do 

agrupamento nas entrevistas realizadas, pede-se ao DT, que sem expor o aluno, 

consiga que os outros professores o compreendam: 

“Os DT’s têm uma relação mais próxima com os alunos porque conhecem o contexto e às 

vezes o contexto familiar não é fácil, é disfuncional. Muitos DT’s sem pôr em causa o aluno 

e explicar concretamente o que ele tem, conseguem contextualizar ou sensibilizar os 

outros professores para o facto de ser um aluno mais frágil, mais ansioso, de forma, a que 

os seus colegas arranjem estratégias para que este aluno também tenha sucesso na 

aprendizagem” (Professor 14, entrevista, 15/03). 

 

Além desta função, o professor tem ainda, a difícil missão de chamar os 

pais à escola. O facto de os pais se envolverem na escola, ajuda os filhos a 

encararem a escola como importante para a sua formação. Contudo, por muito 

que nós pensemos que o papel dos pais é determinante na sua relação com a 

própria escola, hoje em dia, a vida dos pais está muito complicada: 

“Não podemos ter a veleidade de pensar que a vida dos pais seja simples e que eles 

possam ter toda a disponibilidade para vir à escola tomar conhecimento daquilo que se 

passa na vida dos seus filhos. O que costumo pedir aos pais é que estejam atentos e que 

em casa vão, dentro das suas possibilidades, percebendo o que é que eles vão fazendo, 

porque um filho que tem a visão que o pai se interessa por aquilo que ele faz, por aquilo 

que acontece, é um pai que já está a ajudar a escola na preparação do trabalho e eu creio 

que isso todos os pais conseguem fazer” (Professor 15, entrevista, 17/03). 

 

Face a este entendimento, o DT tem de ser persistente, preocupado e 

disponível para fazer tudo pelo sucesso dos alunos e estabelecer uma relação 

saudável e de confiança com a família. Por este motivo, o desempenho da 

função de DT ao longo do ano letivo permitiu-me desenvolver competências ao 

nível da gestão das relações humanas, da resolução de conflitos, da colaboração 

com os outros docentes, da capacidade de comunicação, de liderança, de 

tolerância e predisposição para ouvir. 

Relativamente ao desempenho da minha função no DE, integrei o 

grupo/equipa BTT e posso afirmar que tive uma experiência riquíssima, uma vez 

que vivi bem de perto a realidade do DE e vi o quanto esta oportunidade significa 

para os alunos. O papel como professor colaborador no DE possibilitou-me sair 
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da zona de conforto, lidando com alunos de outros anos de escolaridade e 

desafiando-me a refletir na ação, conforme está espelhado neste excerto sobre 

o DE: 

“Hoje, ao contrário do que tem acontecido, apareceram 7 alunos. O Professor 

Responsável pelo DE teve uma emergência de última hora e fiquei eu responsável pelos 

alunos. Não tinha planeado nada, mas tive de encontrar uma solução e colocar os alunos 

a fazer alguma coisa. Criei uns circuitos e umas pequenas competições e o resultado foi 

francamente positivo” (Reflexão Desporto Escolar, 21/02). 

 

As dificuldades colocadas no dia-a-dia do DE (terça e quinta-feira das 

13h30-15h), bem como as saídas ao sábado de manhã (Figura 8) para as 4 

competições (Guimarães, Barcelinhos, Nogueira da Maia e Paços de Ferreira) 

fez-me desenvolver competências como a confiança, a liderança, a 

responsabilidade, a comunicabilidade, a criatividade, a cooperação, a 

colaboração e a relação com outros agentes educativos. 

 

 

Figura 8. Desporto Escolar. 

 

Convívios 

Os encontros entre professores, como o jantar do grupo disciplinar de EF e 

o jantar de natal do agrupamento, têm como propósito aproximar os professores 

e melhorar as relações interpessoais entre estes. Esta noção está patente no 

discurso de um dos professores entrevistados:  

“Os jantares de natal ou final de ano são fundamentais e propícios às relações num 

contexto menos formal. Servem ainda para desanuviarmos de toda a pressão que se vive 

no dia-a-dia da escola” (Professor 8, entrevista, 11/03). 

 

Face a este entendimento, senti que os convívios entre professores foram 

fundamentais na nossa integração na escola, enquanto professores e no reforço 

do espírito de camaradagem entre todos os participantes (professores e 
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funcionários). Em todas estas confraternizações senti um clima de boa 

disposição, amizade e animação, fundamentais para um ambiente positivo e de 

confiança no trabalho na escola. 

 

Atividades desportivas 

O meu trabalho, quer como organizador, quer como colaborador nas 

atividades desportivas que foram realizadas no decorrer do ano de EP teve por 

base uma postura ativa e dinâmica, com o propósito de envolver os alunos e 

promover o seu bem-estar físico, mental e social, conforme espelha o seguinte 

excerto: 

“Nas iniciativas no final do ano são trabalhados os afetos, as relações interpessoais. Os 

alunos aproximam-se mais dos professores e entre eles. As iniciativas a nível da EF como 

a caminhada, aproxima imenso a comunidade escolar, os alunos, os professores e os 

funcionários” (Funcionário 1, entrevista, 10/03). 

 

Nesta lógica, o meu papel, enquanto organizador, em atividades como o 

corta mato, jogos tradicionais e caminhada/BTT, revelaram-se experiências com 

um valor formativo muito elevado no meu crescimento pessoal e profissional, 

pelas dificuldades que tive que superar. Deste modo, apercebi-me que a 

organização de eventos que envolvem um elevado número de participantes, 

pressupõe um planeamento criterioso, uma definição rigorosa da distribuição das 

tarefas e uma adequada dinamização: 

“A organização do corta mato possibilitou-nos perceber, a complexidade e 

responsabilidade que planear e gerir um evento desta dimensão exige” (Reflexão Corta 

Mato, 18/12). 

 

Além do mais, a realização do evento no próprio dia, exige um 

acompanhamento próximo, de forma a garantir que tudo corre conforme 

planeado e os objetivos do evento são cumpridos.  

Não obstante as dificuldades e ansiedade, a compensação do esforço de 

dinamizar estas atividades vem do reconhecimento dos alunos, patente numa 

conversa informal com um aluno no dia da Caminhada/BTT: 

“Hoje durante a caminhada/BTT tive a oportunidade de falar com alguns alunos e estes 

revelaram-me que adoravam este dia, contudo como passaram pouco tempo no parque, 

soube-lhes a pouco. Um dos alunos inclusive, disse-me que nunca faltou a uma 

caminhada/BTT e que se orgulha disso” (Reflexão Caminhada/BTT, 26/05). 
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Como colaborador, participei no Interturmas de Futsal e no Sarau Escolar. 

Com esta função tive a oportunidade de acompanhar professores mais 

experientes e com outras valências nas etapas de organização destas a 

organizar as atividades: 

“O torneio de Interturmas de futsal foi organizado pelos outros professores de EF. Uma 

vez que era colaborador, aproveitei para ver como é que os professores mais experientes 

se organizavam, definiam tarefas e resolviam os problemas” (Reflexão Interturmas Futsal, 

20/02). 

 

Em suma, o envolvimento nestas atividades permitiu-me desenvolver 

competências de liderança (Figura 9), de comunicação, de organização, de 

colaboração, de partilha e de gestão. 

 

Figura 9. Evento Caminhada/BTT. 

 

Outras atividades 

O meu ano de EP foi ainda marcado por outras atividades com outro cariz 

que não o desportivo, como são os exemplos de uma visita de estudo ao teatro 

para ver a obra “Os Lusíadas”, o dia aberto das ciências e a semana da 

francofonia. Tal como todas as outras atividades anteriormente citadas, estas 3 

também são extremamente importantes para conhecer melhor o aluno e, 

consequentemente, estabelecer uma melhor relação professor-aluno, conforme 

espelham estes dois excertos: 

“Uma visita de estudo é um momento espetacular e único para conhecer melhor os alunos 

e os alunos conhecerem o outro lado do professor. Pode ser uma visita de estudo ou outra 

atividade que se promova. Há coisas que não conseguimos reconhecer nos alunos numa 

situação de aula, porque temos a preocupação acrescida que eles percebam a matéria e 

nestas atividades há uma série de momentos que nos permitem ter uma perspetiva 

diferente do aluno” (Professor 16, entrevista, 17/03). 

 

“O dia aberto das ciências, é das coisas que os miúdos retêm na memória e uma memória 

afetuosa, do dia, do que viveram” (Professor 10, entrevista, 12/03). 
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O dia aberto das ciências, envolto em dinâmicas de mais do que um grupo 

disciplinar, desafiou o NE a desenvolver uma atividade, que enriqueceu o 

experienciado na escola, como está patente no seguinte excerto: 

“Foi-nos pedido para realizarmos uma atividade para atletas com deficiência visual e a 

nossa escolha recaiu sobre o goalball. Nunca tinha experimentado este jogo e, portanto, 

também foi uma experiência muito rica para mim” (Reflexão Dia aberto das Ciências, 

05/04). 

 

Em suma, o facto de ter desempenhado um papel ativo e acompanhar de 

perto o desempenhar destas funções e o desenrolar das atividades possibilitou-

me um entendimento aprofundado das dificuldades, dos desafios e das 

competências necessárias ao nível da organização e gestão que são exigidas 

ao professor (Heck & Williams, 1984). 

Esta presença próxima resultou na melhoria de competências de 

comunicação, de coordenação, de liderança, de lidar com adversidades e 

diversidade, de gestão dos recursos materiais e humanos, de partilha e de 

colaboração, fundamentais para a melhoria da minha qualidade de ensino, para 

estabelecer uma relação pedagógica mais profícua com os alunos e um melhor 

entendimento das suas dificuldades e necessidades (Monteiro, 2016). 

Em síntese, desenvolvi um sentimento de pertença à ‘casa’ que me acolheu 

no estágio e tornei-me mais um elemento com responsabilidade na transmissão 

dos valores da instituição e no estabelecimento da ponte entre a escola e família, 

tal como advogam Marques (2002) e Torres (2007) e o professor e o aluno. 
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7. Considerações Finais 

 

A passagem pela escola deu-me um novo entendimento sobre o ensino e 

mais concretamente do ensino da EF. Além disso, ganhei consciência do que é 

ser professor e da panóplia de funções que lhe estão outorgadas. Ser professor 

implica considerar o aluno como um todo e viver a escola, enquanto instituição 

com uma cultura própria. O professor jamais, em momento algum, se pode 

alienar do seu contexto, uma vez que todas as variáveis têm influenciam o 

processo de ensino-aprendizagem. 

O EP colocou-me perante as dificuldades que um professor tem de 

enfrentar na escola, principalmente no contexto de ensino, tendo a reflexão sido 

o suporte de todo o processo. Ao longo deste ano letivo passei por ciclos 

sucessivos de (re)construção, almejando atingir a excelência profissional.  

No caminho calcorreado todos os que participaram na caminhada foram 

fundamentais, com especial destaque para os professores que me guiaram (os 

orientadores) e para os colegas do NE que me acompanharam. Face ao 

significado do vivenciado, neste ponto final do relatório procurei sintetizar a 

minha experiência na escola e o seu contributo para a minha socialização na 

profissão docente.  

Os primeiros tempos caracterizaram-se pela sobrevivência num ambiente 

novo, incerto e altamente complexo. Neste sentido, as preocupações iniciais 

estavam centradas no controlo da turma e na gestão da aula.  

Estas preocupações, apesar de terem efeitos positivos no ensino eram 

insuficientes para a aprendizagem dos alunos, conclusão que retirei após as 

primeiras avaliações. Face a esta perceção, senti necessidade de mudar o 

paradigma de atuação, passando a colocar a ênfase na aprendizagem dos 

alunos. Assim, procurei que os alunos passassem a ser mais ativos no processo, 

tomando decisões em situações de índole aberta e marcadas pela 

imprevisibilidade. Para além desta decisão, procurei ainda recorrer a estratégias 

que permitissem oportunidades equitativas de sucesso para todos os alunos. Por 

este motivo, e tendo em conta a heterogeneidade dos alunos da turma, a 

estratégia que melhor respondeu a este contexto foi o trabalho por níveis. 

Contudo, esta (re)organização do ensino apenas resolveu uma parte do 
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problema, uma vez que o tempo que os alunos passavam na tarefa era 

insuficiente para que aprendessem mais. 

Face a este panorama, o passo seguinte foi a criação de rotinas que 

contribuíssem para aumentar o tempo de empenhamento motor. Como 

quantidade não é sinónimo de qualidade, a minha ambição era rentabilizar o 

tempo que os alunos passavam na tarefa, convertendo-o em tempo potencial de 

aprendizagem. Depressa percebi que a resolução deste problema só seria 

possível com a responsabilização dos alunos nas tarefas, atribuindo-lhes 

autonomia e criando mecanismos de autorregulação.  

Além dessas estratégias, face à pouca predisposição que os alunos 

apresentavam para a prática desportiva, recorri a situações de competição que 

são altamente favoráveis ao envolvimento dos alunos. Ainda assim, não seria 

suficiente, pelo que tive necessidade de melhorar a relação com os alunos. 

Assim, o principal objetivo foi criar uma relação de respeito e simultaneamente 

de confiança, de forma a poder exigir o máximo dos alunos. 

Por fim, importa referir que ao longo do ano tentei sair do centro do 

processo, de forma a envolver o aluno, dar sentido e significado às suas 

aprendizagens. Neste sentido, considero que são os alunos que determinam 

qual o modelo, a estratégia ou o método mais adequado a cada situação.  

Por último, importa referir que encarei o estágio como um processo de 

eterna insatisfação, na procura de ir mais além, isto é, de fazer do estágio um 

espaço de aprendizagens únicas e intensas para mim e para os meus alunos. 

 

7.1. Ilações Pedagógicas 

 

Conhecer o contexto 

O professor tem de viver a escola, integrar-se, fazer parte dela. Um professor 

que esteja alienado da cultura escolar, não terá sucesso nas suas práticas, uma 

vez que não se compactuam com a sua realidade. 

 

Ensino equitativo 

Nós, enquanto professores que somos, temos de cumprir o nosso dever. Cada 

aluno é diferente e, portanto, a missão do professor é tornar essas diferenças 
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mais-valias, colocando o aluno no centro do processo. O foco do ensino tem de 

ser a aprendizagem dos alunos. 

 

Retenção da aprendizagem 

Os alunos têm de compreender o que fazem e porque o fazem. Os alunos 

aprendem fazendo e, portanto, o professor tem de arranjar estratégias que lhe 

permitam elevar o tempo potencial de aprendizagem. 

 

Não há receitas 

Não há o modelo, a estratégia, o método. O professor tem de ser um estratega. 

Em cada turma, a cada modalidade, em cada período, o professor tem de 

experimentar e perceber quais são as estratégias que melhor respondem ao seu 

contexto. O ensino é composto por muitas variáveis, o professor jamais pode 

ficar “preso” a uma forma de trabalhar.  

 

Relação Pedagógica 

O professor ensina com a sua história de vida, com a sua forma de estar. A 

profissão professor acontece na interação com o aluno. Neste sentido, o 

professor consegue exigir tanto mais do aluno, quanto melhor for a sua relação 

com ele. A relação deve ter por base o respeito e a confiança 

 

Reflexão… o princípio para a mudança 

A reflexão é o suporte de todo o trabalho que o professor desenvolve. Um 

professor que não se questione, que não se coloque em causa, dificilmente 

evolui. A reflexão, por si só, não é suficiente, é necessário que se reflita com 

intencionalidade, na procura de mudar para melhor. 

 

Avaliação … fundamental no processo de ensino 

A avaliação tem de ser vista como uma ferramenta pedagógica valiosíssima. 

Além de evidenciar a aprendizagem dos alunos, também informa o professor 

sobre a eficácia do seu ensino. 
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Anexo 1. Entrevista a Professores e Funcionários. 

 

 

Anexo 2. Entrevista a Professores de EF. 
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Anexo 3. Inquéritos Individuais. 
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Anexo 4. Planificação Anual 2016/2017. 
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Anexo 5. Planificação 1.º Período. 
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Anexo 6. Planificação 2.º Período. 
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Anexo 7. Planificação 3.º Período. 
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Anexo 8. Estrutura Plano de Aula. 

 

 

Anexo 9. Folha de Registo de Ações realizadas pelos colegas. 
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Anexo 10. Boletim de Jogo. 

 

 

Anexo 11. Quadro de Pontuações. 

 

 

Anexo 12. Quadro de Classificações. 
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Anexo 13. Questão Aula. 

 

 

Anexo 14. Unidade Didática de Voleibol. 

Turma 10.º A – Nível Introdutório, Elementar e Avançado. 

Mês janeiro fevereiro 

Dia 27 08 10 15 17 22 24 

Espaço 3 3 3 1 1 1 1 

Duração 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 

Aula nº 
Conteúdos 

1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 11 e 12 13 e 14 

Material 18 bolas, 1 cesto para as bolas, 30 sinalizadores e 20 cones. 

Objetivo Terminal 
O aluno é capaz de decidir quais as ações tático-técnicas a utilizar em cada momento do 

jogo, coopera com os companheiros no sentido de alcançar o objetivo de jogo e, compreende 
e descreve as diferentes ações tático-técnicas que aplica em cada momento do jogo. 

H
a
b

il
id

a
d

e
s
 

M
o

to
ra

s
 

T
é

c
n

ic
a
 

Passe (de frente, 
de costas e em 

suspensão) 

AD em 
Jogo 
2x2 

Trabalho 
individual 

e jogo 
1x1 

Trabalho individual 
e jogo 1x1, volta ao 
mundo e jogo 2x2 

Trabalho individual e jogo 
1x1, volta ao mundo e 

2x2, com trajetória 
condicionada 

Trabalho 
individual e jogo 

1x1, volta ao 
mundo e 2x2, 
com trajetória 
condicionada. 

AC em Jogo 2x2 
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Jogo 2x2, volta ao 
mundo 

Jogo 4x4, com passe 
em suspensão 

Jogo 4x4, 
com passe de 

costas 

Jogo 4x4, com 
passe de costas. 
AC em Jogo 2x2 

Deslocamentos Trabalho individual e jogo 1x1    

Posição Base Trabalho individual    

Manchete   

Jogo 4x4 e trabalho 
de pares 

Jogo 2x2 e 
trabalho de 

pares 

Jogo 2x2 e 
trabalho de 

pares. AC em 
Jogo 2x2 

 

Trabalho 
individual e de 

pares. Jogo 4x4. 
AC em Jogo 2x2 

Serviço (por 
baixo e por cima) 

Jogo 
1x1, com 
serviço 

em 
passe 

Jogo 
1x1 e 
2x2, 
com 

serviço 
em 

passe 

Jogo 2x2, com 
serviço em passe 

Jogo 2x2, 
com serviço 
em passe e 
por baixo 

Jogo 2x2, com 
serviço em 
passe e por 

baixo. AC em 
Jogo 2x2 

Jogo 
2x2, com 
serviço 

em 
passe e 

por baixo 

Jogo 
2x2, 
com 

serviço 
por 

baixo 

Jogo 4x4, com 
serviço por baixo 

Trabalho 
Individual e 
Jogo 2x2 e 
4x4, com 

serviço por 
cima 

Jogo 2x2 e 4x4, 
com serviço por 

cima. AC em 
Jogo 2x2 

Remate      
Jogo 4x4. AC 
em Jogo 2x2 

T
á

ti
c
a
 

Ocupação do 
Espaço 

Jogo 1x1 Jogo 1x1 e 2x2   

Oposição Jogo 2x2 
Jogo 1x1 

Jogo 1x1 e 
2x2 

Jogo 1x1 e 2x2. 
AC em Jogo 2x2 

Jogo 2x2 
Jogo 2x2 e 

4x4 
Jogo 2x2 e 4x4. 
AC em Jogo 2x2 

Zonas de 
responsabilidade 

Jogo 2x2 
Jogo 
2x2 

Jogo 2x2 

Jogo 2x2 

 
Jogo 4x4 

Diferenciação de 
funções 

Jogo 2x2 
 

Jogo 4x4 

Ajustamento 
Jogo 2x2 Jogo 2x2, com 

trajetória 
condicionada. 

AC em Jogo 2x2 

Jogo 4x4 

Transição 
Jogo 2x2 

Jogo 4x4 

Retorno    Jogo 4x4 
Jogo 4x4. AC 
em Jogo 2x2 

Variabilidade das 
opções de 

ataque 
     Jogo 4x4 

Jogo 4x4. AC 
em Jogo 2x2 

Noção de 
atacante/ defesa 

   
Jogo 
4x4 

   

Jogo 
AD em 
Jogo 
2x2 

Jogo 1x1 Jogo 1x1 e 2x2 
Jogo 1x1 e 2x2. 
AC em Jogo 2x2 

Jogo 2x2 Jogo 2x2 e 4x4 
Jogo 2x2 e 4x4. 
AC em Jogo 2x2 

C
u

lt
u

ra
 D

e
s
p

o
rt

iv
a
 

História  

Comemo
ra-se o 

Dia 
Nacional 

do 
Voleibol 
a 27 de 
junho. 

     

Caracterização  

Objetivo 
do jogo. 
Sistema 

de 
pontuaçã

o. 
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Regulamento  

Bola na 
linha é 
dentro. 
Regras 

dos 
toques. 

Regra 
do 

serviço. 

Rotação 
do 

serviço. 
   

Modelos de Ensino 
(MAPJ e EJPC) 

Diagnós
tico do 

desemp
enho, 

através 
do jogo. 

Modificação por representação. Tarefas de 
estruturação. Adaptação regulamentar. 

Adaptação 
regulamentar. 

Tarefas de 
aquisição. 
Tarefas em 
função dos 

problemas de 
jogo. 

Avaliação do 
desempenho, 

através do jogo. 
Adaptação 

regulamentar. 
Tarefas de 
aquisição. 
Tarefas em 
função dos 

problemas de 
jogo. 

Tarefas 
de 

adaptaçã
o. 

Modificaç
ão por 

represent
ação. 

 

Tarefas de aquisição 
e adaptação. Tarefas 

em função dos 
problemas de jogo. 

Modificação por 
exagero (finalização 

com passe em 
suspensão vale 3 

pontos). 

Adaptação 
regulamentar. 
Tarefas em 
função dos 

problemas de 
jogo. Tarefas 
de aquisição 
e adaptação. 
Modificação 
por exagero 
(finalização 
após passe 
de costas 

vale 3 
pontos). 

Avaliação do 
desempenho, 

através do jogo. 
Adaptação 

regulamentar. 
Tarefas em 
função dos 

problemas de 
jogo. 

Modificação por 
exagero 

(finalização após 
passe de costas 
vale 3 pontos). 

F
is

io
lo

g
ia

 d
o

 T
re

in
o

 e
 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 

3+3 
séries 
de 10 

repetiçõ
es. 

Agacha
mentos 

com 
bola 

medicin
al e 

trampoli
m 

Barreiras, Bíceps no 
TRX e Tríceps no 

TRX 

3 séries de 10 
repetições. 

Agachamentos com 
bola medicinal, 

Bíceps no TRX e 
Tríceps no TRX. 

Bíceps no TRX, Tríceps no TRX e 
Escada. 

Resistênci
a 

Desloca
mento 
entre 
dois 

cones 

3 séries de 10 
repetições. Burpee 

Espelho 

3 séries de 20 repetições. 
Mountain climber 

C
a
p
a
c
id

a
d
e
s
 C

o
o
rd

e
n
a
ti
v
a
s
 

Reação 

Barreiras Escada 

Orientação 
Espacial 

Desloca
mento 
entre 
dois 

cones e 
trampoli

m 

Coordenaç
ão Motora 

Agacha
mentos 

com 
bola 

medicin
al, 

desloca
mento 
entre 
dois 

cones e 
trampoli

m 

Barreiras, Bíceps no 
TRX, Tríceps no 
TRX e Burpee. 

Agachamentos com 
bola medicinal, 
Bíceps no TRX, 

Tríceps no TRX e 
Espelho. 

Bíceps no TRX, Tríceps no TRX, 
Escada e Mountain climber. 

C
o

n
c

e
i

to
s

 

P
s
ic

o
s

s
o

c
ia

is
 

Autonomia 
É autónomo na realização das tarefas apresentadas, quer no trabalho da condição física, quer 

nos exercícios critério e situações de jogo. 



Anexos 

XXXVII 

Cooperação Coopera com os colegas na realização dos exercícios critério e em situação de jogo. 

 

Turma 10.º A – Nível Introdutório, Elementar e Avançado. 

Mês março abril 

Dia 03 08 10 15 17 21 

Espaço 1 1 1 2 2 3 

Duração 90’ 90’ 90’ 90’ 90’ 45’ 

Aula nº 
Conteúdos 

15 e 16 17 e 18 19 e 20 21 e 22 23 e 24 25 

Material 18 bolas, 1 cesto para as bolas, 30 sinalizadores e 20 cones. 

Objetivo Terminal 

O aluno é capaz de decidir quais as ações tático-técnicas a utilizar em cada 
momento do jogo, coopera com os companheiros no sentido de alcançar o 
objetivo de jogo e, compreende e descreve as diferentes ações tático-técnicas 
que aplica em cada momento do jogo. 

H
a
b

il
id

a
d

e
s
 M

o
to

ra
s
 

T
é

c
n

ic
a
 

Passe (de frente, de costas e 
em suspensão) 

 

Jogo 2x2, com passe em 
suspensão 

 

AS em Jogo 
2x2 e 4x4 

AR em 
Jogo 2x2 

Jogo 4x4, 
com 

passe de 
costas 

Deslocamentos     

Posição Base     

Manchete 

Jogo 2x2 e trabalho de 
pares 

  
Trabalho individual e de 

pares. Jogo 4x4 

Serviço (por baixo e por 
cima) 

Jogo 2x2, com serviço por baixo  

Jogo 2x2 e 4x4, com serviço por cima  

Remate Jogo 4x4 

T
á

ti
c
a
 

Ocupação do Espaço     

Oposição 
Jogo 1x1 e 2x2 

Jogo 2x2 e 4x4 

Zonas de responsabilidade     

Diferenciação de funções     

Ajustamento 

Jogo 2x2, com trajetória 
condicionada 

  

Transição   

Retorno Jogo 2x2, com trajetória condicionada  

Variabilidade das opções de 
ataque 

Jogo 4x4    AS em Jogo 
4x4 

 

Noção de atacante/defesa      

Jogo 

Jogo 1x1 e 2x2 
AS em Jogo 

2x2 AR em 
Jogo 2x2 

Jogo 2x2 e 4x4 
AS em Jogo 
2x2 e 4x4 

C
u

lt
u

ra
 

D
e
s
p

o
rt

iv
a
 

História       

Caracterização       

Regulamento       

Modelos de Ensino (MAPJ e 
EJPC) 

Tarefas 
de 

aquisição. 
Tarefas 

Tarefas de adaptação. 
Modificação por exagero 
(finalização com passe 

 
Avaliação do 

desempenho, através do 
jogo. 
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em função 
dos 

problemas 
de jogo. 

em suspensão vale 3 
pontos). 

Tarefas 
de 

aquisição 
e 

adaptação
. Tarefas 

em função 
dos 

problemas 
de jogo. 

Modificaç
ão por 

exagero 
(finalizaçã

o após 
passe de 

costas 
vale 3 

pontos). 

Tarefas de 
aquisição 

e 
adaptação
. Tarefas 

em função 
dos 

problemas 
de jogo. 

  

F
is

io
lo

g
ia

 d
o

 T
re

in
o

 e
 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 

2 séries de 20’’ x 15’’ (tempo de 
exercitação x tempo de repouso). 
Agachamento com bola medicinal, 

barreiras, mountain climber e bíceps 
com cadeirinha 

2 séries de 20’’ x 15’’ 
(tempo de exercitação x 

tempo de repouso). 
Afundo a uma perna, 
bench dips e prancha 

sobre a bola. 

2 séries 
de 20’’ x 

15’’ 
(tempo 

de 
exercitaç

ão x 
tempo de 
repouso)
. Afundo 
a uma 
perna, 
bench 
dips e 

prancha 
sobre a 

bola. 

Resistência Mountain climber Burpee Burpee 

C
a
p
a
c
id

a
d
e
s
 C

o
o
rd

e
n
a
ti
v
a
s
 

Reação 

Barreiras 

   

Orientação 
Espacial 

Burpee Burpee 

Coordenação 
Motora 

Barreiras e Mountain climber. 
Afundo a uma perna, 
bench dips e burpee. 

Afundo a 
uma 

perna, 
bench 
dips e 

burpee. 

C
o

n
c

e
it

o
s

 

P
s
ic

o
s

s
o

c
ia

is
 

Autonomia 
É autónomo na realização das tarefas apresentadas, quer no trabalho da 

condição física, quer nos exercícios critério e situações de jogo. 

Cooperação 
Coopera com os colegas na realização dos exercícios critério e em situação de 

jogo. 

 

Legenda: 

AD – Avaliação Diagnóstica Conteúdo de alunos de nível 1 

AC – Avaliação de Controlo Conteúdo de alunos de nível 2 

AS – Avaliação Sumativa Conteúdo comum aos 2 níveis 

AR – Avaliação de Retenção  
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Anexo 15. Quadro-Problema (análise Individual ao nível dos alunos). 

Nome 
Aluno 

Problema Origem do problema Proposta (dentro/fora da estrutura de 
jogo) 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Dificuldade em controlar o local para 
onde envia a bola (pouca precisão no 
envio da bola). Não se orienta para o 
alvo. Desloca-se tardiamente para a 
bola (joga de lado). 

Jogo 2x2 com trajetória condicionada 
(Exemplo: 3.º toque para o jogador do 
lado direito). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 

 

Técnico e Tomada 
de decisão 

Falta precisão nas habilidades para 
colocar a bola no alvo. 

Jogo 2x2 com trajetória condicionada 
(Exemplo: 3.º toque para o jogador do 
lado direito). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Tem dificuldade em ler a trajetória da 
bola (Desloca-se tardiamente para a 
bola). Joga a bola muito baixa (mãos 
à altura da cara). 

Sustentação da bola contra a parede 
(começar perto e ir afastando. 
Jogo 1x1 e 2x2 com trajetória 
condicionada. Envio da bola para zona 
definida. 
Trabalho inclusivo. 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Joga a bola muito baixa (mãos à altura 
da cara), pois espera que caia ao 
invés de antecipar e receber com os 
braços esticados e cotovelos altos. 
Desloca-se tardiamente para a bola 
(joga de lado). 

Jogo 2x2 e 4x4 com trajetória 
condicionada (Exemplo: 3.º toque para o 
jogador do lado direito). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 

 

Tomada de 
decisão 

Falta precisão nas habilidades para 
colocar a bola no alvo. 

Jogo 2x2, enviar a bola para o espaço 
vulnerável (exercícios com competição). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra parede 
(manchete-passe). 

 

Tomada de 
decisão 

Falta precisão nas habilidades para 
colocar a bola no alvo. 

Jogo 2x2 e 4x4, enviar a bola para o 
espaço vulnerável (exercícios com 
competição). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Não se enquadra com a bola (Joga 
sempre em desequilíbrio). Realiza as 
habilidades sem critério. 

Jogo 2x2 e 4x4 com trajetória 
condicionada (Exemplo: 3.º toque para o 
jogador do lado direito). 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 
Exercícios com pontuação (por cada 
bola colocada na zona definida) e/ou 
competição. 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Joga a bola muito baixa (mãos à altura 
da cara), pois espera que caia ao 
invés de antecipar e receber com os 
braços esticados e cotovelos altos. 
Desloca-se tardiamente para a bola 
(joga de lado). 

Jogo 2x2 com trajetória condicionada 
(Exemplo: 3.º toque para o jogador do 
lado direito). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Desloca-se tardiamente para a bola. 
Falta precisão nas habilidades. Não 
se orienta para o alvo. 

Jogo 2x2 e 4x4 com trajetória 
condicionada (Exemplo: 3.º toque para o 
jogador do lado direito). 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 
Exercícios com pontuação (por cada 
bola colocada na zona definida) e/ou 
competição. 
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Tomada de 
decisão 

Joga com pouca intencionalidade. Jogo 2x2 e 4x4, enviar a bola para o 
espaço vulnerável (exercícios com 
competição). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 

 

Tomada de 
decisão 

Dificuldade em controlar o local para 
onde envia a bola (pouca precisão no 
envio da bola). 

Jogo 2x2, enviar a bola para o espaço 
vulnerável (exercícios com competição). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 

 

Tomada de 
decisão 

Joga com pouca intencionalidade. Jogo 2x2 e 4x4, enviar a bola para o 
espaço vulnerável (exercícios com 
competição). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Joga a bola muito baixa (mãos à altura 
da cara), pois espera que caia ao 
invés de antecipar e receber com os 
braços esticados e cotovelos altos. 
Desloca-se tardiamente para a bola 
(joga de lado).  

Jogo 2x2 e 4x4 com trajetória 
condicionada (Exemplo: 3.º toque para o 
jogador do lado direito). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 

 

Técnico Falta precisão nas habilidades para 
colocar a bola no alvo. 

Jogo 2x2 e 4x4, enviar a bola para o 
espaço vulnerável (exercícios com 
competição). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra parede 
(manchete-passe). 

 

Técnico e Tomada 
de decisão 

Fecha os dedos. Não controla o local 
para onde envia a bola. 

Jogo 2x2, enviar a bola para o espaço 
vulnerável (exercícios com competição). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra parede 
(manchete-passe). 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Tem muitas dificuldades em ler a 
trajetória da bola (ocupação do 
espaço). Desloca-se tardiamente para 
a bola. 

Sustentação da bola contra a parede 
(começar perto e ir afastando. 
Jogo 1x1 e 2x2 com trajetória 
condicionada. Envio da bola para zona 
definida. 
Trabalho inclusivo. 

 

Técnico e Tomada 
de decisão 

Falta precisão nas habilidades para 
colocar a bola no alvo. 

Jogo 2x2, enviar a bola para o espaço 
vulnerável (exercícios com competição). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra parede 
(manchete-passe). 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Não se enquadra com a bola (Joga 
sempre em desequilíbrio), nem se 
orienta para o alvo. Realiza as 
habilidades sem critério. 

Jogo 2x2 e 4x4 com trajetória 
condicionada (Exemplo: 3.º toque para o 
jogador do lado direito). 
Exercícios com pontuação (por cada 
bola colocada na zona definida) e/ou 
competição. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Não se orienta para o alvo. Falta 
precisão nas habilidades para colocar 
a bola no alvo. 

Jogo 2x2 e 4x4, enviar a bola para o 
espaço vulnerável (exercícios com 
competição). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 

 

Ajustamento Não se coloca atrás e por baixo do 
ponto de queda da bola. Tem alguma 
dificuldade em ler a trajetória da bola. 
Falta precisão nas habilidades para 
colocar a bola no alvo. 

Jogo 2x2 com trajetória condicionada 
(Exemplo: 3.º toque para o jogador do 
lado direito). 



Anexos 

XLI 

Exercícios com pontuação (por cada 
bola colocada na zona definida) e/ou 
competição. 

 

Ajustamento Desloca-se tardiamente para a bola 
(joga de lado). 

Jogo 2x2 e 4x4 com trajetória 
condicionada (Exemplo: 3.º toque para o 
jogador do lado direito). 
Exercícios com pontuação por cada bola 
colocada na zona definida. 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Tem dificuldade em ler a trajetória da 
bola (Desloca-se tardiamente para a 
bola). Joga a bola muito baixa (mãos 
à altura da cara). 

Sustentação da bola contra a parede 
(começar perto e ir afastando. 
Jogo 1x1 e 2x2 com trajetória 
condicionada. Envio da bola para zona 
definida. 
Trabalho inclusivo. 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Recebe a bola atrás da cabeça (tem 
dificuldade em ler a trajetória da bola). 
Desloca-se tardiamente para a bola. 

Sustentação da bola contra a parede 
(começar perto e ir afastando. 
Jogo 1x1 e 2x2 com trajetória 
condicionada. Envio da bola para zona 
definida. 
Trabalho inclusivo. 

 

Técnico e 
Ajustamento 

Desloca-se tardiamente para a bola, 
não se orientando para o alvo. 
Realiza as habilidades sem muito 
critério. 

Jogo 2x2 e 4x4 com trajetória 
condicionada (Exemplo: 3.º toque para o 
jogador do lado direito). 
A uma distância pré-definida, 
sustentação da bola contra a parede 
(manchete-passe). 
Exercícios com pontuação (por cada 
bola colocada na zona definida) e/ou 
competição. 

 

Anexo 16. Competição 4x4. 

 

 

Anexo 17. Análise à questão aula, elaborada após leitura dos resultados. 

“A questão aula aplicada trazia uma novidade, que se prendia com uma imagem com os alunos numa situação 

de jogo 2x2. Queríamos com esta trazer alguma novidade e inovação para a mesma. Senti por parte dos alunos, interesse 

e curiosidade, o que não deixa de ser positivo. 

A primeira questão era “oferecida” aos alunos, uma vez que todos eles tinham mais do que obrigação em 

responder corretamente ao que lhes era pedido. O aspeto que poderia suscitar dúvidas prendia-se com o possível 

desconhecimento da palavra “ações” por parte dos alunos. Assim sendo, devo ir gradualmente colocando maior 

cientificidade nos feedbacks dados durante as aulas, aplicando-se isto, não só a esta questão em particular, mas a todas 

em geral. 

A questão 2 estava dividida em 3 questões e era a que tinha maior cotação. Esta permitia-nos distinguir os alunos 

que compreenderam o jogo dos que não compreenderam. Todas as questões eram fáceis e muito objetivas, o que 

permitiu que as médias de respostas certas em cada questão seja tão elevada. As notas poderiam ser ainda melhores 
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se os alunos lessem os enunciados e aquilo que lhes é pedido. Chego à conclusão que os alunos têm muitas dificuldades 

de interpretação, motivo que os leva a errar, não por ignorância, mas por incompreensão do que é solicitado. 

A questão 2.2 foi a mais acertada pelos alunos e penso que isso se deveu a uma grande insistência da minha 

parte durante as aulas nos comportamentos, diferenciação de papéis e colocação do corpo em relação à rede, por parte 

do não recebedor. Por outro lado, a questão que teve menor grau de eficácia foi a 2.3, talvez, porque não tenha sido 

suficiente o meu feedback sobre o local de envio da bola no 2.º toque. Assim, este é visto pelos alunos mais evoluídos 

como uma oportunidade de fazer ponto e talvez devesse estar presente no enunciado, que o objetivo fosse fazer 3.º 

toques. 

Na 2.1, o motivo pelo qual a média poderá não ser superior, penso que está relacionado com o facto de esta 

questão pedir dois comportamentos, tendo alguns alunos referido só um. 

Em suma, penso que a aplicação da questão aula com este tipo de questões nos permite perceber se os alunos, 

efetivamente perceberam o jogo. Deparei-me ainda que estes não leem muitas vezes o que lhes é pedido e têm 

dificuldades de compreensão, o que os leva a responder de forma errada, mesmo que saibam o que fazer”. 

 

Anexo 18. Classificações. Avaliação do Conhecimento – Questão Aula. 
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Anexo 19. Plano Anual de Atividades Previsto. 

 


