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Resumo
O presente relatório foi realizado no âmbito do Estágio Profissional, encontrandose incluído nos terceiro e quarto semestres do segundo ano do plano de estudos
do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário
da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, conducente à obtenção do
grau de Mestre. O presente Relatório de Estágio procura retratar e interpretar
toda a atuação do Estudante Estagiário no decurso de um ano letivo de Prática
de Ensino Supervisionada, tendo por base a reflexão realizada durante todo o
processo. Este documento encontra-se dividido em seis grandes capítulos: 1 –
Introdução, referindo qual o propósito do relatório de estágio; 2 - Dimensão
Pessoal, onde é realizada uma reflexão autobiográfica incluindo as motivações,
potencialidades, dificuldades e expetativas do estudante estagiário; 3 Enquadramento da Prática Profissional, onde se refere uma caracterização legal,
funcional e institucional do Estágio Profissional, bem como da realidade
contextual onde o Estudante Estagiário esteve inserido; 4 - Realização da Prática
Profissional, a qual envolve a organização e gestão do processo de ensinoaprendizagem (o planeamento, a realização e a avaliação do ensino) e a
participação na escola e relação com a comunidade; 5 - Desenvolvimento
Profissional, no qual se inclui um estudo de investigação sobre a retenção de
aprendizagem dos alunos na modalidade de Voleibol através da implementação
do Modelo de Educação Desportiva, no qual se registou que o modelo de ensino
foi eficaz na retenção de aprendizagem nos alunos em todas as dimensões:
tomada de decisão, ajustamento, eficiência e game performance; e, por fim, 6 –
a Conclusão, onde consta uma retrospeção de todo o processo de Estágio
Profissional, perspetivando um futuro profissional. Enquanto EstudanteEstagiário, vivenciei o que é ser professor, aprendi a agir e a relacionar-me com
a comunidade educativa. A essência deste ano letivo foram os alunos, tendo
procurado incutir neles valores e princípios que os acompanharão para a vida.
Um bom professor de Educação Física é aquele que não se limita apenas a
exercer a sua profissão, mas também a ser um construtor da sociedade.
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Abstract
The present report was written in the context of a student teaching practicum,
included in the third and fourth semesters of the second year of the curricular plan
of the Masters in Physical Education in the Elementary and Secondary school of
the Faculty of Sports, University of Porto, leading to a Masters’ Degree. The
current Student Teaching Practicum Report intends to portray and interpret the
whole performance of a pre-service teacher throughout the academic year of his
practicum – based on the reflexion made during the entire process. This
document is divided in six main chapters: 1 – Introduction, in which I explain what
is the aim of the Student teaching practicum; 2 – Personal Dimension, where an
autobiographical reflexion containing motivations, potentialities, difficulties and
expectations of the pre-service teacher is shared; 3- Characterization of the
Professional Practise, which refers to a legal, functional and institutional
characterization is conducted as well as the contextual reality in which the preservice teacher was inserted; 4 – Performance of Professional Practise, which
involves the organization and management of the teaching-learning process (the
planning, the instruction and the evaluation of the teaching process) and the
participation in the school and relationship with the community; 5 – Professional
Development, where an investigational study is included on the learning retention
of students in the modality of Volleyball, through the implementation of the Sport
Education model, in which it was observed that the teaching model was effective
in the retention of learning in students in all dimensions: decision making,
adjustment, efficiency and game performance, finally, 6 – the Conclusion, where
lies a retrospective analysis of the whole process of

the student teaching

practicum, foreseeing a professional future. As a pre-service teacher, I
experienced what it is like to be a teacher, learned how to act and relate with the
educational community. The main essence of this school year were the students,
with whom I intended to instigate values and principles that will accompany them
throughout their lives. A good teacher of Physical Education is one who is not
limited to exercising his profession, but also being a builder of society.

Keywords: Student teaching practicum, Physical Education, Teaching-Learning,
Sport Education model, Learning retention.
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1. Introdução
O presente relatório foi realizado no âmbito da unidade curricular de EP,
do 2º ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação
Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) da Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto (FADEUP). O EP visa a integração do estudante no
exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real,
desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros
docentes um desempenho critico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e
exigências da profissão1.
Esta unidade curricular incorpora duas componentes, a prática de ensino
supervisionada, realizada numa escola cooperante; e o relatório de estágio (RE),
orientado por um professor da Faculdade, que supervisiona a ação do estudante
estagiário (EE) no contexto da prática1.
O EP surge como a última etapa da formação inicial do professor,
caracterizando-se pelo culminar das aprendizagens fundamentais, assimiladas
através do vasto leque de unidades curriculares teóricas e teórico-práticas
frequentadas pelo mesmo até então. Para (Queirós, 2014, p. 78) “a prática de
ensino oferece aos futuros professores a oportunidade de emergirem na cultura
escolar nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas e valores,
aos seus hábitos, costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o
agir daquela comunidade específica”.
A Prática de Ensino Supervisionada (PES) decorreu numa escola
cooperante (EC), situada no centro do concelho de Vila Nova de Gaia, com um
núcleo de estágio (NE) composto por mais dois elementos (um do sexo
masculino e outro feminino), tendo sido o acompanhamento realizado por dois
professores: a professora orientadora (PO), da faculdade, e o professor
cooperante (PC), da escola.

1

Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos

conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e
Secundário da FADEUP: 2015/016. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
Matos, Z.

1

Durante o EP lecionei três turmas, sendo duas fixas e uma turma rotativa
e partilhada. As minhas duas turmas fixas eram do ensino secundário, 10º ano
de Contabilidade e Gestão Empresarial (CGE) e 11º ano de Tecnologias e
Sistemas de Informação (TSI) e a turma rotativa e partilhada do 2º ciclo, 6º ano.
Este documento visa relatar as aprendizagens, experiências e vivências
que adquiri no EP ao longo do ano letivo. Desta forma, o documento encontrase organizado de forma a dar resposta às três áreas de desempenho que o EE
deve fortalecer para exercer a profissão de professor de EF sendo elas a
organização e gestão do ensino e da aprendizagem (área 1), a participação na
escola e relações com a comunidade (área 2) e o desenvolvimento profissional
(área 3).
Este documento encontra-se dividido em seis grandes capítulos:
Introdução; Dimensão Pessoal; Enquadramento da Prática Profissional;
Realização da Prática Profissional; Desenvolvimento Profissional; Conclusão.
O primeiro capítulo, Introdução, procura explicar o propósito do RE. O
capítulo Dimensão Pessoal abarca uma reflexão autobiográfica contendo as
motivações, potencialidades, dificuldades e expetativas do EE acerca do EP e o
confronto com a realidade ao longo da concretização do mesmo. O
Enquadramento da Prática Profissional envolve uma caracterização legal,
funcional e institucional do EP, bem como da realidade contextual onde o EE
está inserido. O quarto capítulo intitulado de Realização da Prática Profissional
envolve

a

organização

e

gestão

do

processo

ensino-aprendizagem,

designadamente o planeamento, a realização e avaliação do ensino. Neste
capítulo, está ainda incluída a participação na escola e relação com a
comunidade na qual destaco todo o trabalho realizado fora do contexto da aula
e as aprendizagens que daí advieram. O professor apresenta-se como um
membro ativo na comunidade escolar na qual desenvolve relações com a mesma
e participa nas atividades decorrentes. No quinto capítulo, Desenvolvimento
Profissional, é apresentado o estudo de investigação sobre a retenção de
aprendizagem dos alunos na modalidade de voleibol através da aplicação do
Modelo de Educação Desportiva (MED). O sexto capítulo, Conclusão, consta
numa retrospeção de todo o processo e a influência do EP, enquanto professor
de EF e o que adquiri para o futuro enquanto profissional.
2

Esta experiência revelou um contributo para o meu desenvolvimento
como docente e ser humano.
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2. Enquadramento Pessoal
2.1. O meu ambiente familiar
Nasci, cresci e vivi a minha infância e adolescência na cidade mais alta
do País. Sempre tive uma família bem estruturada e que se preocupava para
que nada faltasse. Fiz a escolaridade na mesma cidade, até ao décimo segundo
ano - o secundário no curso Tecnológico de Desporto.
A minha família é modesta mas foi ela que me tornou a pessoa que hoje
sou. Sei dar valor à família e sei que ela é o pilar da sociedade. Desde pequeno,
que recebi conselhos ou até repreensões, mesmo que isso doesse. Ela me
ensinou valores entre eles a educação, a humildade e o respeito. Que, para
sermos felizes, também temos que fazer o outro feliz. A minha irmã foi sempre o
meu braço direito, já que é seis anos mais velha que eu. Sempre me apoiei nela,
conversamos frequentemente e atualmente ainda eu lhe peço conselhos e acato
as suas ideias.
A minha família, para além de me dar conselhos e fazer-me ver que, para
sermos felizes, nunca devemos atropelar os outros ou usarmos máscara, e que
devemos ser nós próprios, em qualquer circunstância. Sempre me apoiou nas
minhas decisões.

2.2. As referências que guardo
Cresci num ambiente “desportivo”, pois o meu pai era um grande
entusiasta do desporto. Embora não praticasse ou estivesse inscrito em alguma
modalidade, era aficionado pelo futebol. No clube da sua aldeia, arbitrava jogos,
puxava à corda nos jogos tradicionais, e neste momento ainda participa em
caminhadas coletivas e em passeios de grupo de bicicleta. É sócio de um clube
de futebol, e fez questão de me tornar sócio do mesmo clube, logo que nasci.
Foi uma alegria enorme e um regozijo para mim, quando tinha cerca de cinco
anos e visitei pela primeira vez o campo de futebol do meu clube preferido. Pude
pisar aquela relva e verificar com os meus próprios olhos aquela grandiosidade.
Desde bastante pequeno que acompanhei o meu pai nalguns jogos de futebol.
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Delirava ao ver aquela multidão, aquele movimento, só tinha pena de não poder
ver lá, a repetição de jogadas ou golos, como acontecia na televisão. Sempre
me lembro, do meu pai comprar um jornal de desporto. Quando pequeno eu via
as imagens e depois de aprender a ler, lia-o com gosto.
A minha mãe é que não gostava muito, quando, desde pequeno jogava a
bola em casa, fazia fintas como via na televisão e a baliza era a porta o meu
quarto. Foram muitas as bolas que desapareciam mas logo arranjava solução,
nem que fosse amarrotar uns poucos de jornais e improvisar uma bola.
Outra situação passada e que comprova mais uma vez, o meu destino
profissionalmente falando, foi quando eu tinha dois anos e o Pai Natal me
ofereceu uma prenda especial: um equipamento de futebol do meu clube
favorito. Ainda agora se fala, da minha atitude, ao ver aquela caixa, que trazia
aquilo que me deu mais prazer receber …e quando chegou a hora de toda a
gente abrir os presentes eu fiquei inerte e calado por uns instantes e só depois
respondi: “Era mesmo isto que eu queria!” Logo o vesti…foi, sem dúvida, a
melhor surpresa!
Tenho a certeza que tudo isto influenciou positivamente a minha escolha
e me entusiasmasse pelo desporto. Desde tenra idade, com menos de dois anos,
contam os meus pais e os seus amigos, que me sentava no sofá, de pernas em
cruz, e, em frente da televisão, via um jogo de futebol do princípio ao fim. Parecia
um adulto em ponto pequeno! Sabia o nome dos jogadores e mais tarde até já
entrava na conversa da discussão dos lances, com os “maiores”. Conta a minha
mãe que sempre que eu ligasse a televisão era com toda a certeza num canal,
não onde passasse desenhos animados, mas sim todo o tipo de desporto, desde
natação, hipismo, ski, jogos com bola e principalmente futebol ou voleibol.
Desde que me lembro, sempre me entusiasmei com o desporto.

2.3. Os primeiros passos no desporto
Sempre fui muito ativo desportivamente e gostava de participar em
qualquer tipo de atividade ligada ao desporto. Desde os seis anos que pratico
duas modalidades de desporto a natação e o futebol. Mas o futebol está à frente
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da minha lista de preferências. As minhas referências sempre foram pessoas
ligadas ao desporto.
Pratiquei natação dos seis aos treze anos. Iniciei a natação, numa
pequena piscina e depois inscrevi-me e passei a frequentar as piscinas
Municipais com vinte e cinco metros, do tipo semiolímpica. O meu professor de
natação, que posteriormente viria a ser meu professor no ensino secundário, no
curso Tecnológico de Desporto, era uma pessoa extraordinária, com bastantes
conhecimentos e que me motivava constantemente na prática desportiva. Um
caso interessante e digno de ser registado foi a atitude deste professor de
natação, quando iniciei, naquela piscina tão grande. Foram dois primeiros dias,
que eu, embora soubesse nadar, não saí do lado da piscina sempre agarrado,
pois como era tão pequeno não tinha pé e por conseguinte, não tinha confiança
em mim. O professor ignorou a minha atitude e disse para o meu pai, pois era
ele sempre que me levava e com a minha atitude tinha ficado desiludido comigo,
que a seu tempo iria ganhar confiança, perder o medo e mostrar que sabia nadar.
E assim aconteceu. Posteriormente, participei em vários campeonatos de
natação.

2.4. O meu sonho a caminho da realidade
No secundário, estagiei nas piscinas do município onde residia,
lecionando turmas do 1º Ciclo. Sentia-me realizado no final de um dia de estágio
e sabia que era isso que eu desejava para o futuro. Aqui continuou a despertar
em mim o desejo da via ensino….o caminhar para concretizar o meu sonho.
Paralelamente ao ensino esteve o Futebol. O gostar de ensinar a
modalidade, o perceber a motivação e a alegria dos mais pequenos aquando da
prática, não me deixa desviar do caminho “ensino”.
Frequentei o futebol desde muito pequeno nas escolinhas de futebol, com
um professor/treinador extraordinário, muito amigo das crianças e com jeito
especial para lidar com elas. Depois ingressei no futebol distrital na minha
cidade, dos dez aos dezoito anos, até iniciar a vida académica.
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Quase sempre os meus pais me acompanhavam nos jogos e apoiaram,
quer fizesse um bom, ou um menos bom resultado. Sempre me disseram que
temos de ter postura e reconhecer que num jogo de futebol quem decide, mesmo
que essas decisões não sejam as mais corretas, é o árbitro e por isso devemos
ser moderados nas atitudes que tomamos. Também me ensinaram a nunca
desistir e a lutar pelos meus sonhos, a lidar com a derrota e a ultrapassar ou
tentar ultrapassar as dificuldades, que possam aparecer no meu caminho.
Percebi, mais uma vez, que o meu futuro estaria ligado à parte desportiva.
Ser professor, sempre foi um sonho.
Como sempre gostei de Desportos Radicais e tive a “sorte”, no ensino
secundário, ter um professor de desporto, que me integrou na modalidade de
canoagem. Foi com muito gosto, que integrei, frequentemente os grupos, nas
descidas de rios, em canoas, chegando mesmo a participar internacionalmente
na descida do rio Erges, em 2010.

2.5. Os novos desafios
Terminado o ensino secundário é chegada a hora de fazer a candidatura,
na Universidade. Nem outra coisa seria de esperar, somente me inscrevi na área
do desporto, em várias faculdades. Tinha média para ingressar em qualquer
uma, mas optei pela cidade de Lisboa. Foi esta a minha decisão, talvez por
pensar que seria uma mais-valia ter familiares aí residentes e, pensar eu, que
seria mais fácil a integração num meio completamente diferente e, mais fácil
também lidar com a separação do meio familiar. Frequentei a Faculdade
Motricidade Humana durante dois anos mas percebi, determinadas coisas que
não tinha a ver com a minha maneira de ser e me foi transmitido no meu meio
familiar. Valores que ficam e vivem comigo, no dia-a-dia… o ser amigo do amigo,
o ser solidário. Então, pedi transferência e ingressei na Faculdade de Desporto
no Porto no ano de 2012/2013, seguindo Treino Desportivo – Futebol.
O ano 2014/2015 lecionei AEC´s numa escola de 1º Ciclo do Porto,
durante dois períodos, com duas turmas (1º e 2º anos e 3º e 4º anos). No verão
desse ano, fui monitor durante quatro semanas, nas Férias Desportivas da
8

Câmara do Porto. Lidar com alunos foi muito importante, pois aprendi alguma
postura a ter e a definir estratégias para os sentir motivados em qualquer
atividade. Foi gratificante chegar ao fim do dia e sentir que tinha dado o meu
melhor, tinha conseguido um bom ambiente e muito importante foi ter aprendido
coisas novas com eles e adquirir algumas dicas que me puderam servir para um
novo contacto com os alunos no meu estágio.
Como referi anteriormente, joguei futebol cerca de doze anos e tendo sido
jogador federado num clube da Guarda, adquiri conhecimento desta modalidade
e ainda com alguma formação que fiz, foi-me creditado o nível I de treinador.
Neste momento quase a terminar a vida académica, para além de estar a
concluir o mestrado e ter sido professor estagiário num colégio da região, sou
treinador principal de futebol num Clube da Maia no escalão de sub-13 e
treinador adjunto no escalão sub-17.

2.6. A escolha perfeita
Sendo oriundo de uma cidade da Beira Alta e não conhecendo a realidade
das escolas no Porto, fiquei com dúvida qual escolher para fazer o meu estágio.
Em conversa com colegas logo percebi que o Colégio seria uma boa opção,
pelas condições que tinha, a maneira simpática dos funcionários tratarem os
professores estagiários e também pelo professor orientador do estágio. Embora
me dissessem que seria bastante exigente, mas que ao mesmo tempo seria
compensador, pois iria aprender muito com ele, ajudar-me-ia no futuro como
professor. Seria um ano rico em sabedoria e aprendizagens, assim como na
aquisição de conhecimentos, para o meu futuro, enquanto professor. Aprendi
que todos os momentos bons e menos bons nos fazem crescer tanto como
pessoa, como profissionalmente. Quando a escola que escolhemos para iniciar
funções, tem requisitos vários para nos tornarmos bons profissionais, guardamos
e levamos para a vida, tudo o que ela nos proporcionou. Aprendemos com os
erros. É muito importante que tenhamos junto de nós, quem nos alerte para que
os erros não voltem a ser cometidos na nossa vida profissional.
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Nada melhor que terminar, e que considero importante, com o que
escreveu Gomes et al. (2014, p. 169) “é crucial considerar que as representações
constroem-se não apenas por imposição dos agentes exteriores, nomeadamente
da família, mas também através de um processo gradual de múltiplas
experiências que cada indivíduo vai tendo ao longo do seu percurso”.
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2.7. O estágio profissional
A escolha da EC para a realização do EP foi baseada nos relatos de
antigos alunos estagiários. Não acompanhando a realidade das escola do distrito
do Porto, visto ter feito a minha formação noutra cidade, estes conselhos foram
muito úteis e influenciaram-me de maneira positiva. As boas condições para a
prática do ensino, a exigência que iriam colocar desde o primeiro dia e a maneira
como tratavam os alunos estagiários, levou a que a minha escolha fosse
facilitada.
O período que precede o início do EP é caracterizado por um espaço de
criação de expetativas e receios por parte do professor estagiário, que apenas
no confronto com a realidade encontram resposta para todas as questões.
Considero que durante os momentos que precederam ao EP, as expetativas
eram bastante elevadas relativamente ao que iria vivenciar, comparativamente
ao que na realidade foi experienciado.
No entanto, Queirós (2014) refere que este distanciamento entre o
idealizado e o realmente vivido ocorre muito frequentemente nos professores em
início de carreira e que conduz a um choque com a realidade. Este choque é
referenciado por Veenman (1984) como o sentimento que os professores
vivenciam quando iniciam a sua atividade, face às dificuldades da nova
profissão. Souza (2009) refere que, se este choque não for bem gerido pelo
professor, contando com o apoio de outros profissionais de educação
experientes, pode trazer vários danos na construção do perfil do docente.
Como tal, o EP é, no meu entendimento a unidade curricular mais
importante no 2º Ciclo de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e
Secundário. É o fim do ciclo da aprendizagem teórica e o início da aprendizagem
prática, é o reproduzir no terreno tudo o que foi adquirido na teoria. Batista e
Queirós (2013, p. 36) afirmam que o estágio surge pois: “é necessário dotar os
futuros profissionais não apenas de conhecimentos e habilidades mas,
fundamentalmente, da capacidade de mobilizar os conhecimentos e habilidades
face às situações concretas com que se vão deparar no seu local de trabalho…”.
Relativamente aos meus receios, a minha maior preocupação ao longo de
todo o EP prendeu-se com a necessidade de conseguir controlar todos as
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situações em que poderia estar envolvido. Numa fase inicial, preferia que as
turmas que me iam ser destinadas fossem do ano de escolaridade inicial. Por
toda a experiência que tinha do passado, acreditava que me daria melhor com
idades inferiores, conseguindo ter um maior controlo com os alunos. Existia o
receio de não me verem como professor, tal era a proximidade de idades. No
entanto, aquando da distribuição das turmas, foram-me atribuídas duas turmas
do ensino secundário. Após o contato inicial, percebi que o receio que numa
primeira fase apresentava não tinha razão de ser, pois desde cedo, todos os
alunos revelaram um grande respeito por mim, na qualidade de docente das
turmas e empenho nas atividades.
O EP é o início de uma caminhada profissional, é o abrir de portas, o
primeiro contato com a realidade profissional. Como em todos os primeiros
passos necessitamos de uma ajuda, uma orientação, o estágio profissional
fornece uma prática supervisionada no terreno de uma forma progressiva e
orientada. O estágio visa integrar na vida profissional e visa igualmente a
promoção de um desempenho crítico e reflexivo dando resposta aos desafios e
às exigências da profissão2
No que concerne às expetativas para o EP, procurarei mostrar, de uma
forma sucinta, as expetativas profissionais e pessoais, o relacionamento com os
colegas do NE de estágio, as expetativas referentes ao PC E PO, bem como
com os alunos e a comunidade educativa docente e não docente.
No âmbito das expetativas profissionais, esperava mobilizar para a prática
todos os conhecimentos que fui adquirindo, não só ao longo do ano precedente
ao EP, mas também ao longo de todo o meu percurso académico e experiências
externas ao contexto escolar. Pretendia estar em constante descoberta,
encontrando assim as melhores estratégias e metodologias de ensino, que me
definiriam como bom profissional. Ambicionava, quando finalizasse o EP, ter
adquirido competências e vivencias para a vida profissional aliando a parte do

2
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ensino ao treino, capacitando-me para lidar com um maior número de situações
independentemente das adversidades.
Relativamente às expetativas pessoais esperava desenvolver as relações
interpessoais, aumentar o sentido de responsabilidade, aumentar a segurança
dentro e fora do pavilhão e desenvolver a autonomia. Procurei sempre, a cada
dia, melhorar o meu desempenho como professor e como agente educativo.
Quanto aos meus colegas do NE, penso que é preponderante um
ambiente favorável, de partilha e de ajuda permitindo assim evoluir e desenvolver
as diversas capacidades. A cooperação mútua nas diferentes tarefas e aumentar
assim todos os conhecimentos.
As expetativas referentes ao PC eram elevadas. Poder diariamente trocar
ideias com uma pessoa experiente e com diferentes vivências no ensino iria
ajudar-me a evoluir dia-a-dia. Poder ser valorizado por ações corretas ou
corrigido por ações que necessitam de melhorias fez-me crescer e aprender de
uma forma eficaz.
No que respeita às expetativas da PO estas seguem a mesma linha do
PC, diferenciando apenas, na troca de ideias diárias, visto não ter sido presença
diária na EC. Tive um acompanhamento na minha evolução e ajuda em todas as
ações/reflexões/trabalhos, tendo sido mais um agente que contribuiu
positivamente, com o intuito de chegar mais perto ao que é efetivamente ser
professor.
Esperava que os alunos que trabalhassem direta ou indiretamente comigo
colaborassem, se empenhassem e fossem disciplinados e se interessassem
pelas atividades desportivas. Estou ciente que nem todos nutrem pelo desporto
o mesmo gosto que eu, mas coube-me a mim, enquanto professor, cativar e
aumentar esse gosto ao longo do ano.
Relativamente à comunidade educativa docente esperava partilha
relativamente a todas as experiências relevantes do passado, que contribuam
para evoluir profissional e pessoalmente e ajuda a solucionar problemas e a tirar
as dúvidas que se atravessaram no caminho. Toda a comunidade educativa não
docente tem um papel ativo na escola e contribuíram para a minha evolução
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diária. Estou certo que os auxiliares de educação podem ajudar na adaptação
nesta nova fase.
Depois de contatar com a realidade, as minhas expetativas foram
superadas de larga forma. Senti-me muito confortável na EC e o sentimento de
interajuda entre todos os elementos contribuíram para tal.
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3. Enquadramento da Prática Profissional
3.1. Enquadramento legal e institucional
O estágio profissional na FADEUP encontra-se estruturado de acordo os
requisitos legais, institucionais e funcionais (Batista & Queirós, 2013).
De acordo com Batista e Queirós (2013, p. 7), “em termos legais, o EP
rege-se pelos princípios presentes na legislação constante do Decreto-lei nº
74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, que tem
como premissas a obtenção da habilitação profissional para a docência e para o
grau de Mestre”.
O EP visa a integração do estudante no exercício da vida profissional de
forma progressiva e orientada. Mais concretamente, os objetivos da unidade
curricular EP passam por conceber e realizar o estágio como um projeto
autónomo de formação que integra a noção de equipa educativa, assumindo a
responsabilidade da aprendizagem e da partilha; relevar capacidade de projetar
a atividade de ensino, no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às
condições gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação
educativa e à especificidade da Educação Física no currículo e às características
do(s) aluno(s); revelar capacidade de compreender a escola, os alunos e a
comunidade; investigar e produzir saberes referenciados à sua ação educativa;
elaborar um documento reflexivo acerca da prática de ensino supervisionada3
De acordo com as Normas Orientadoras da Unidade Curricular de Estágio
Profissional, o EP encontra-se estruturado em duas componentes: a primeira
que abarca “a prática de ensino supervisionada, realizada numa EC com
protocolo com a FADEUP”; e a segunda que se caracteriza pela realização de
um relatório de estágio, “orientado por um professor da Faculdade, o responsável
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da instituição de ensino superior pela supervisão do EE no contexto da PES”
(Batista & Queirós, 2013, p. 37).
A Prática de Ensino Supervisionada (PES) é realizada com base nos
protocolos existentes entre a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto
e uma rede de Escolas Cooperantes, sob orientação de um/a professor/a de
Educação Física experiente, designado de Professor/a Cooperante. Este
professor/a, acolhe um grupo de 2 a 4 estudantes estagiários, orientando todo o
processo ao longo de um ano letivo, cada qual assumindo turmas de níveis de
ensino distinto operacionalizando a PES. As atividades da PES iniciam-se no dia
1 de setembro e prolongam-se até ao final do ano letivo da Escola/Agrupamento
de Escolas Básicas e Secundárias onde se realiza a PES.
A PES permite uma integração progressiva do aluno, na vida profissional,
desenvolvendo da melhor forma as competências profissionais que lhe estão
inerentes e promovendo um professor reflexivo e com capacidade crítica capaz
de dar resposta às exigências da sua profissão4. Assim, de forma a dar resposta
ao desenvolvimento dessas competências, o EE deve considerar três áreas de
desempenho (Batista & Queirós, 2013), essenciais à profissão de professor de
Educação Física, designadamente:
Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem. Nesta área o EE
conduz um processo de ensino-aprendizagem que engloba a conceção, o
planeamento, a realização e a avaliação. Este processo é promotor da formação
e educação do aluno no âmbito da Educação Física.
Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade. Esta área visa
envolver o EE nas atividades não letivas realizada pelo próprio. O principal
objetivo é integrá-lo na comunidade educativa e na comunidade envolvente.

4
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Área 3 - Desenvolvimento Profissional – Esta área pretende que o EE
desenvolva competência profissional, através da reflexão, procura permanente
do saber e realizando um estudo de investigação-ação
O documento reflexivo (relatório de estágio) acerca da PES cumpre a
componente da “reflexão sobre a reflexão na ação” (Schon, 1992) aliada à
componente investigativa. O RE tem como objetivo relatar o ano de estágio do
EE, para posteriormente ser defendido perante um júri em provas públicas.

3.2. Tríade Cooperante
O EE é inserido numa EC. Todas as atividades são supervisionadas por
um PC, professor de EF, juntamente com um PO da faculdade. A EC é
constituída por um NE composto por mais dois colegas.

3.2.1. Professor Cooperante
Segundo Batista (2014, p. 34), “o papel do PC deve ser no sentido de
conduzir os EE, de forma gradual, a passar de uma participação periférica para
uma participação mais interna, mais ativa e mais autónoma“.
O PC está presente em todos os momentos da prática. Auxilia no
planeamento da tarefa, na realização da tarefa e emite uma opinião após a
tarefa. “A “missão” do PC é orientar os EE, ajudá-los a encontrarem o seu
caminho na profissão, tentando articular as perspetivas e exigências da escola
com as da faculdade” (Silva et al., 2014, p. 119). Este acompanhamento diário
permite a criação da nossa identidade de forma progressiva, visto que é ele que
nos encaminha e nos permite cometer erros e melhorar com esses erros. Como
refere Batista (2014, p. 34) “este agente formativo encaminha-nos, ao mesmo
tempo que nos dá a liberdade de cometermos os nossos erros e aprendermos
com eles. Permite que exista um equilíbrio entre o previsível e o imprevisível, isto
é, processos devidamente balizados e outros em que a contingência deve
surgir”.
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3.2.2. Orientador da Faculdade
O OF é o professor da FADEUP que regula todo o nosso processo de EP
e posteriormente o RE.
Segundo Batista (2014, p. 29) “quanto à visão dos EE, consideram que
não obstante o apoio dos orientadores ser à distância, estes são um elemento
essencial na análise crítica das suas práticas, permitindo-lhes refletir acerca do
tipo de professor que gostariam de ser, influenciando, assim, a construção da
sua identidade profissional”. Assim, o PO não está diariamente presente como o
PC na EC, não significando isso que o papel que tem para com os EE seja menos
importante. O PO tem uma enorme influência na construção da identidade
profissional, acompanhando ao longo do ano, através de observações a nossa
prática na EC. As reflexões pessoais sobre essa mesma prática e tudo o que nos
rodeia, assim como a análise que faz contribui também para a construção da
identidade profissional.
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3.3. Enquadramento Funcional
3.3.1. Escola Cooperante
Numa perspetiva funcional, a EC encontra-se integrada no município de
Vila Nova de Gaia que é uma cidade portuguesa da Área Metropolitana do Porto.
Tem uma grande área de edifícios e inúmeros espaços. Os espaços físicos estão
organizados para que os diferentes ciclos de ensino não sejam temporariamente
comuns. Podemos encontrar salas gerais e específicas para os diferentes ciclos
- Educação Pré-Escolar; 1º Ciclo do Ensino Básico; 2º e 3º Ciclos do Ensino
Básico; o Ensino Secundário. Laboratórios que contemplam áreas como a
Automação, Biologia, Comunicação e Design, Contabilidade e Gestão,
Eletrónica, Robótica, Física, Química, Microbiologia, Multimédia, Marketing,
entre outras disciplinas; salas específicas para exposições e seminários, salas
para Reuniões, Gabinetes de apoio ao SPO e GIVA, salas de acolhimento.
Esta escola oferece aos alunos um ensino de qualidade que permite a
inserção na vida ativa ou no ensino superior, mantendo-se fiel aos princípios e
valores que norteiam a formação integral dos seus alunos, formando alunos
responsáveis, respeitadores do outro, fraternos, alegres e leais5.
A escola oferece uma variedade de cursos no ensino secundário,
permitindo dar reposta aos alunos com potencialidades de aprendizagem
elevadas nas suas áreas preferidas. Assim, podemos encontrar uma
heterogeneidade de alunos, desde as idades às suas preferências e
particularidades, sendo a escola, uma Escola Inclusiva, impulsionadora de uma
real igualdade de oportunidades no acesso à educação e facultando os meios
necessários para os alunos que necessitem de um apoio específico e
individualizado5.
No que concerne a instalações desportivas, apresenta dois pavilhões
desportivos, A e B, um ginásio espelhado, uma piscina, uma sala de musculação,
um campo de relvado sintético ao ar livre e um campo desportivo ao ar livre, bem

5

Projeto educativo Colégio de Gaia (2015) Consultado a 3 de Set 2015, http://www.colgaia.pt/wp-

content/uploads/2015/04/PE_CG_2015_18_.pdf
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como dois espaços com tabelas de basquetebol. Além disso, tem ao seu dispor
um pavilhão gimnodesportivo da cidade, de forma a dar resposta às
necessidades do curso Científico-Tecnológico de Animação e Gestão Desportiva
(AGD). A EC tem infraestruturas excelentes para o desporto, estando os seus
interiores também muito bem equipados para lecionar qualquer modalidade,
tendo um elevado número de materiais de cada modalidade, permitindo que
cada aluno de cada turma tenha material.
O corpo docente abrange educadores de infância, professores do Ensino
Básico e do Ensino Secundário. Todos possuem formação académica de nível
superior e constituem um grupo estável, na sua maioria exercendo funções na
EC em regime de exclusividade. Este corpo docente, formado por cerca de uma
centena de professores, ministra também atividades de enriquecimento do
currículo e extracurriculares em diferentes domínios.
O pessoal não docente distribui-se por diversas áreas de serviço: apoio
educativo, serviço administrativo, vigilância, restauração, manutenção das
instalações e transporte. No que diz respeito aos pavilhões, têm durante todo o
dia, um funcionário em permanência tratando de tudo o que seja necessário,
desde a organização dos balneários para os alunos, arranjar material para os
professores e supervisionar a limpeza do pavilhão.
Deste modo, como a escola dispõe de espaços e materiais necessários a
qualquer modalidade do programa de EF sem restrições ou constrangimentos, a
elaboração do planeamento anual bem como a sua implementação foi simples.
A EC tem ao seu dispor três equipas de Desporto Escolar (DE), andebol,
ginástica e xadrez. Em anos anteriores, a EC tinha uma grande diversidade de
DE mas terminaram no início do ano letivo, ficando assim apenas as três equipas
apresentadas anteriormente.

3.3.2. Grupo de Educação Física
O grupo disciplinar de EF da EC é constituído por oito professores, seis
do sexo masculino e dois do sexo feminino. Todos estes professores lecionam
na EC há já alguns anos, estando totalmente inseridos na comunidade e
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conhecedores de toda a realidade envolvente. Esta experiência que todos
tinham foi benéfica para mim. Percebi que “o diálogo entre os professores é
fundamental para consolidar saberes emergentes da prática profissional”
(Nóvoa, 1992, p. 14). Estes agentes contribuíram para o meu desenvolvimento
como professor e pessoa através de todas as conversas partilhadas.
O grupo reunia com frequência para tratar de aspetos relacionados com
a disciplina de EF e planear e organizar as atividades que constavam do plano
anual de atividades.
Enquanto grupo, ao longo do EP, foi evidente o espírito de entreajuda para
com os EE, demonstrando sempre capacidade de cooperação e auxílio,
apoiando as diversas propostas apresentadas.

3.3.3. Núcleo de Estágio
O NE era composto por três elementos, provenientes da FADEUP, dois
do sexo masculino e um do sexo feminino. Embora já nos conhecêssemos do
MEEFEBS, onde frequentávamos várias disciplinas, a mesma turma e por vezes
no mesmo grupo, senti-me um pouco receoso da maneira como me iriam
enquadrar visto que os dois se conheciam melhor.
Ao funcionarmos como um grupo, com partilhas constantes, com ajuda
mútua, permitiu que cada um de nós evoluísse. Cada elemento do grupo
contribuía com algo distinto. Pegando na analogia de Rolim (2013), um NE é
como uma célula jovem em pleno crescimento e transformação, onde os EEs
são os cromossomas em constante auto mutação positiva, que habitam,
preferencialmente, no núcleo da célula mas que têm a capacidade de derivar
para o citoplasma (todo o envolvimento onde se movimenta o núcleo de estágio
no seu EP) e assumir diversas funções e responsabilidades. Para além disso, a
coesão do grupo foi também cimentada após cada atividade.
Uma das mais-valias enquanto grupo foi a presença na maioria das aulas,
permitindo assim observar, refletir e opinar, discutindo e ouvindo em grupo, de
forma saudável, de forma a retirar o melhor de cada um. O NE funcionou, assim,
como uma autêntica comunidade de prática, ou seja, como uma comunidade de
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aprendizagem (Batista, 2014). Embora cada um tenha as suas preferências, a
sua forma distinta de dar aulas, o seu cunho pessoal, partilhávamos algo em
comum: o gosto pelo ensino e a busca pela identidade profissional.
O trabalho em sede de NE é realmente importante, não só para o
desenvolvimento de trabalho em simultâneo como também para aproveitar a
diversidade de conhecimentos que todos apresentam. Queirós (2014, p. 74)
refere que “no estágio profissional a cooperação e o trabalho de grupo são
fundamentais, fase na qual a relação e a união do grupo de estágio se revela
indispensável”. Assim, graças a esta união, permitiu que cooperássemos entre
todos. As modalidades que cada elemento praticava ou treinava ao serem
distintas, permitiu a partilha de conhecimentos a nível teórico e prático de
diferentes modalidades, sendo determinantes para que as tarefas fossem
realizadas da melhor forma, como ilustra o excerto seguinte:
“… Os exercícios de ativação geral foram edificados com a preciosa ajuda dos dois
elementos do NE. Sem essa ajuda não conseguiria ir de encontro ao que pretendia na
aula de uma forma tão simples”
(Reflexão 6ºB – 15ª aula – 21/10/2015 – Atletismo)

3.3.4. Os alunos
A escolha das turmas, para lecionar, foi realizada em reunião de NE com
o PC, na semana que antecedeu a primeira semana de aulas. A distribuição das
respetivas turmas do PC pelos três estagiários foi feita de forma natural e
aleatória visto não termos nenhum conhecimento acerca das mesmas.
É habitual neste local de estágio, com o objetivo de ampliar as horas de
prática, o PC disponibilizar a maior parte das suas turmas aos EE. Deste modo,
cada EE ficou com duas turmas fixas e uma turma rotativa/partilhada. As minhas
duas turmas fixas eram do ensino secundário, 10º de Contabilidade e Gestão
Empresarial (CGE) e 11º Tecnologias e Sistemas de Informação (TSI) e uma
turma rotativa/partilhada do 2º ciclo, 6ºB.
Foram estes os alunos que deram sentido a todo o meu processo de
organização e gestão do ensino e aprendizagem. Os alunos “são o que mais
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marca o estudante estagiário, são as tarefas inerentes ao processo ensinoaprendizagem, principalmente as interações que estabelecem com os alunos…
São eles que dão significado – verdadeiro – à sua ação” (Batista, 2014, p. 35).
Desta forma, foram eles que deram o verdadeiro significado à minha atuação, na
docência.
Conhecer a turma que temos perante nós é essencial para que o processo
de ensino-aprendizagem tenha sentido. Para que o ensino seja adequado
àqueles a quem pretendemos ensinar, é imprescindível sabermos quais os seus
gostos, as motivações, o conhecimento, as dificuldades, os hábitos e muitos
outros aspetos.
Deste modo, este tipo de análise demonstra-se bastante importante em
todo o processo de planeamento. As características dos alunos e o contexto em
que as aulas estão inseridas, são dos fatores que mais influenciam as aulas e
que definem aquilo que podemos ou não ensinar.
Neste sentido, foram distribuídos e preenchidos na primeira aula de EF
questionários que focaram os dados biográficos, o agregado familiar, o contexto
social do aluno, alimentação e saúde, situação escolar e o contexto desportivo.

3.3.4.1.

10º CGE

A turma de 10º ano de Contabilidade e Gestão Empresarial (CGE), era
constituída por vinte e nove alunos, vinte do sexo feminino e nove do sexo
masculino. A média de idades dos alunos era aproximadamente 14,9 anos.
Todos os alunos desta turma apenas frequentaram esta EC no corrente
ano. Como tal, foi necessário perceber um pouco do seu historial académico.
Não havia a assinalar retenções mas cinco alunos obtiveram menções negativas
no ano anterior. Havia alunos que manifestavam ambições futuras e desejavam
continuar os estudos, entre eles, onze pretendiam tirar a licenciatura, oito
mestrado e oito alunos o doutoramento.
Nos questionários dirigidos aos alunos e no seu dia-a-dia verifiquei que
havia alunos que necessitavam de alterar hábitos alimentares, uma vez que não
cumpriam regras alimentares e refeições necessárias. Havia uma aluna que não
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tomava o pequeno-almoço e três alunas que apenas realizavam as três refeições
principais. Procurei sensibilizar os alunos para que alterassem os seus hábitos
de vida pouco saudáveis pois como consequência poderia baixar o seu
rendimento escolar, não só na aula de EF mas também nas diferentes
disciplinas. Constatei também, no que respeita à saúde que havia uma aluna que
apresentava crises de ansiedade, duas com asma e dois com problemas de
costas. De referir ainda que onze alunos apresentaram dificuldade visual, e três
com problemas respiratórios. Tanto a saúde, como a alimentação são fatores
muito importantes não só na concentração como na aquisição das
aprendizagens, para qualquer que sejam os conteúdos programáticos. O
professor deverá tomar consciência destes pormenores e alertar os alunos para
as possíveis consequências.
Os alunos desta turma, praticavam poucas vezes desporto e eram poucos
os que o praticavam fora da aula. O meu principal objetivo, enquanto professor
estagiário, foi incentivar a prática de exercício físico, realizando aulas
estimulantes e atrativas, com o fim de os levar a gostar de desporto e por
conseguinte a praticarem atividades extracurriculares.
As modalidades praticadas pelos alunos fora da escola eram: quatro
natação, três futebol/futsal, um ténis, um basquetebol, dois voleibol e um
patinagem.
Estas poucas horas despendidas em prática desportiva e de exercício
físico levou a que procurasse aulas crescendo de intensidade. Tinha que cativar
os alunos, demonstrando que a EF é fundamental para o bem-estar físico e
psicológico.
As modalidades preferidas da aula de EF escolhida pelos alunos foram
basquetebol e andebol, enquanto a menos preferida foi ginástica. A modalidade
de futebol dividia a turma. Com todas estas informações o meu planeamento foi
ao encontro das preferências dos alunos, abordando basquetebol e voleibol,
porque eram as modalidades que os alunos já praticavam fora da escola e
poderia socorrer-me dos praticantes para cativar a restante turma. A modalidade
que ninguém praticava mas que gostavam foi a primeira a ser abordada, tendo,
assim, uma oportunidade de cativar os alunos para o restante ano letivo.
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Foi uma turma com vontade de aprender, ambiciosa e procurava a
perfeição em tudo o que realizava.

3.3.4.2.

11º TSI

A turma de 11º ano de Tecnologia e Sistemas de Informação (TSI), era
constituída por vinte e cinco alunos, seis do sexo feminino e dezanove do sexo
masculino. A média de idades dos alunos era aproximadamente 16,1 anos.
Esta turma demonstrou ser um pouco heterogénea, pois o número de
raparigas e rapazes era um pouco díspar (6 e 19, respetivamente). O facto de
existir um grande número de rapazes na turma foi um aspeto considerado no
planeamento de todo o processo de ensino-aprendizagem principalmente
porque existia uma discrepância entre o nível de desempenho motor em ambos
os géneros.
Verificámos que a maioria dos alunos desta turma cumpria as regras
alimentares. Dos vinte cinco alunos da turma, dezoito almoçavam na escola o
que permitia que a refeição fosse completa e variada. No que respeita à saúde,
é de salientar que havia duas alunas que apresentavam crises de asma e dez
alunos com dificuldades visuais situação que também foram tidas em
consideração no planeamento.
Todos os alunos desta turma já frequentavam a EC no passado e todos
pertenciam ao mesmo grupo. Apesar de cinco alunos já terem reprovado, tal não
se sucedeu no ano transato. De referir que havia alunos que obtiveram negativas
no ano anterior o que podia condicionar o desempenho futuro. Apenas nove dos
vinte e cinco alunos desejavam continuar os estudos e dos restantes dezasseis,
sete ainda não se tinham decidido. Procurei ao longo do ano sensibilizá-los da
importância de prosseguir os estudos, incentivando-os a serem mais estudiosos,
aplicados e mais empenhados para que a vida no futuro possa ser melhor, tendo
em conta a dificuldade económica e o desemprego que existe atualmente.
Os alunos desta turma praticavam diversas modalidades e desporto fora
da escola. Essas modalidades eram: cinco alunos futebol/futsal, um natação, um
basquetebol, dois andebol, dois no voleibol e cinco alunos frequentavam mais
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que uma vez por semana o ginásio realizando diversas aulas de grupo. Embora
houvesse diversidade de atividade física desportiva, despendiam poucas horas
por semana. Procurei que todas as aulas fossem intensas e mostrar que a EF é
fundamental para o bem-estar físico e psicológico de cada um. Como no ano
seguinte, os alunos desta turma não iriam ter EF, levou-me a incentivá-los
durante o ano para a prática desportiva e procurarem diferentes formas de fazer
atividade física desportiva.
O meu principal objetivo foi motivar e incentivar mais alunos para a prática
desportiva, diversificando o mais possível cada aula. Para isso, procurei realizar
aulas estimulantes que os levasse a praticar mais e com mais frequência
aumentando assim as horas de atividade física desportiva.
As modalidades preferidas da aula de EF escolhida pelos alunos foram
basquetebol e andebol, enquanto a menos preferida foi ginástica. A modalidade
de futebol foi unanimemente escolhida como a modalidade preferida, quer por
alunos do género masculino, quer feminino. Com todas estas informações o meu
planeamento foi direcionado às preferências dos alunos, abordando andebol em
primeiro lugar e de seguida basquetebol e voleibol, porque eram as modalidades
que os alunos já praticavam fora da escola e poderia socorrer-me dos praticantes
para, por um lado, coadjuvar na instrução e, por outro, cativar a restante turma.
A modalidade futebol foi sendo inserida ao longo do ano, com maior incidência
no terceiro período porque o tempo permitiu a prática no campo exterior.
Foi uma turma com vontade de aprender e ambiciosa. O facto de já se
conhecerem do ano anterior formaram-se diferentes grupos por isso despertou
em mim a necessidade de enquadrar todos alunos, de modo a que todos
interagissem, na aula.

3.3.4.3.

6º B

A turma partilhada referente ao ensino básico, 6º ano turma B, era
composta por 7 raparigas e 16 rapazes, nascidos em 2004, à exceção de duas
alunas que eram um ano mais velhas, que os restantes alunos. A média de idade
da turma era de 10,87 anos.
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A maioria dos alunos desta turma já provinha da EC desde o ensino
primário, tendo apenas um aluno novo. Esse aluno teve a atenção do NE e PC
com o intuito de uma integração fácil e plena.
Na globalidade, aferimos que a turma tinha um historial escolar bom. Os
hábitos de saúde e de estudo estavam dentro da normalidade. No entanto apurei
que a maioria dos alunos passava uma a duas horas em frente da televisão ou
a jogar computador. Quanto à alimentação verifiquei que tinham hábitos
alimentares saudáveis, à exceção de um aluno. Este aluno foi um caso
alarmante, mas prontamente foi identificado e reportado ao DT em conselho de
turma que por sua vez fez chegar a informação, aos encarregados de educação.
Apenas realizava duas refeições diárias, dormia menos de cinco horas por noite
e passava muito tempo em frente da televisão ou a jogar computador. Para além
de alertarmos esta situação ao CT, procurámos incidir na mudança de hábitos
deste aluno, fazendo perceber não só a gravidade, como a necessidade de
adotar outros comportamentos saudáveis e mais positivos.
No que concerne à saúde, apurámos que existiam alguns alunos com
asma, exigindo determinados cuidados em todas as aulas.
No que diz respeito ao desporto e aos seus hábitos, vinte alunos
praticavam alguma modalidade e três não praticavam na altura mas já tinham
praticado anteriormente.
Quando questionados pelo gosto das disciplinas, dez responderam que
preferiam EF e nenhum aluno referiu que não gostava desta disciplina. Estes
dados revelaram que a EF era bem acolhida no seio da turma, que tínhamos de
realizar aulas com grande dinâmica e com grande estímulo, que fossem ao
encontro dos interesses de todos os alunos para que no futuro não fossem
apenas dez a preferir a EF mas sim a totalidade da turma.
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4. Realização da Prática Profissional
4.1. Preparação do processo de ensino-aprendizagem
Segundo Bento (2003, p. 39) “o ensino constitui o elo decisivo na cadeia
do processo global de formação e educação”. O mesmo autor refere que, “o ato
de ensinar engloba muito mais do que transmitir conhecimentos aos alunos
acerca de determinada modalidade” (2003, p. 48). Ensinar implica uma formação
e evolução no desenvolvimento do aluno como ser humano e como pessoa.
Bento, para nos explicar que ensinar vai mais além do que transmitir saberes,
refere que, “o ensino não é simplesmente a transmissão de conhecimentos e
apropriação simples da matéria programática; é determinante para o
desenvolvimento da personalidade dos alunos, dado que contém em si as bases
para o seu comportamento moral, forja o seu pensamento, influencia
enormemente a sua vontade, os seus sentimentos e atuação, e a sua
disponibilidade para o empenhamento nas tarefas do dia-a-dia” (2003, p. 39).
Para reforçar a ideia, Siedentop e Tannehill (2000) afirmam que os professores
podem influenciar os alunos de forma muito direta, marcando a diferença.
Alertam-nos ainda para o facto das atitudes do professor e o que se faz nas aulas
afetar o quanto se aprende.
De forma a marcar a diferença e para que os alunos mostrassem vontade
de aprender e aprendessem de forma eficaz, foi necessário um planeamento no
decorrer do ano. Esse planeamento, segundo Bento (2003) divide-se em três
níveis: plano anual, com perspetiva global que procura situar e concretizar o
programa de ensino no local e nas pessoas envolvidas; planos periódicos,
subdividindo o plano anual em períodos, com diferentes unidades de matéria;
projeto de aula, atividades concretas do professor e dos alunos.

4.1.1. Planeamento anual
O planeamento anual, segundo Bento (2003) enquadra-se no nível macro
de uma planificação, sendo atribuído o nível meso à Unidade Didática e o nível
micro ao Plano de Aula. Neste sentido, apesar de ser um plano a longo prazo,
esta tarefa deve ser encarada tendo por base a objetividade de fomentar um
processo de ensino-aprendizagem eficaz e, portanto, torna-se fundamental a sua
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estruturação. Perante um contexto complexo como é o caso do ensino, o
documento esteve sujeito a alterações no decorrer do ano. Estas alterações
ocorreram pela progressão dos alunos, limitação de espaço e/ou limitação do
material.
Na determinação da extensão e sequência das modalidades a abordar,
tive por base o Programa de Educação Física para o Ensino Secundário (turma
de 10º e 11º anos) e o Programa de Educação Física do Ensino Básico do 2º
Ciclo (turma de 6º ano), o Projeto Curricular da Disciplina de Educação Física, o
roulement da escola para saber o espaço disponível para lecionar as aulas e as
escolhas dos alunos a nível das modalidades. Deste modo, foi possível elaborar
um planeamento anual, que possibilitou ter uma visão global do ano letivo, com
as principais atividades a desenvolver na disciplina de Educação Física em cada
período letivo e, especificamente em cada mês e dia.
No que concerne à escolha de cada modalidade e ao número de sessões
associadas, procurei sempre homogeneizar, à exceção do último período, por
ser mais curto e por consequência pouco número de aulas.
Ao longo do ano letivo e com o decorrer das aulas procedi a alterações
relativamente ao planeamento anual inicial. Com a exceção do primeiro período,
os restantes sofreram alterações. Como mostra o Quadro I, inicialmente, a
modalidade de voleibol para a turma 10º CGE estava escalada para o segundo
período, mas atendendo à necessidade de realizar o estudo nesta modalidade,
foi alterado para o terceiro período. Assim sendo, o terceiro período ficaria com
dezasseis aulas para lecionar quatro modalidades. O estudo necessitaria de
doze aulas, pelo que, as modalidades de atletismo e de tâg-rugby permutaram
para o segundo período, possibilitando assim ter um maior número de aulas para
a realização do estudo. As restantes vinte e duas aulas foram divididas por três
modalidades diferentes, permitindo aos alunos vivenciar modalidades que ainda
nunca tinham experimentado, designadamente, tâg-rugby.
Quadro I – Alteração do Planeamento Anual das Modalidades do 10º ano

Modalidades 10º Ano – Contabilidade e Gestão Empresarial
Planeamento inicial
1º Período

Andebol
30

Alterações

(30 aulas)

Atletismo
Badmínton

2º Período

Basquetebol

(22 aulas)

Voleibol

Tâg-Rugby
Atletismo

3º Período

Atletismo

Voleibol

(16 aulas)

Tâg-Rugby

Futebol

Futebol

Atendendo ao gosto dos alunos registado no questionário preenchido na
primeira aula, a modalidade de Basquetebol, para a turma de 11º ano, foi
escolhida para iniciar o primeiro período.
O primeiro período não sofreu alterações comparativamente ao
inicialmente previsto. O segundo período teve a permuta de duas modalidades,
o tâg-rugby e o atletismo a lecionar no terceiro, pela modalidade de voleibol. A
justificação para esta troca prendeu-se com a necessidade de ter uma turma
alternativa, caso algo corresse menos bem na realização do estudo na turma de
10º ano. Este cuidado possibilitou a recolha de dados extra caso necessitasse.
Mais acresce que foi necessário alterar as três modalidades do terceiro período,
dezasseis aulas, para um período mais longo, segundo período, onde pudessem
ser dadas mais aulas para cada modalidade. Assim, o Quadro II mostra as
alterações procedidas para a turma de 11º Ano.

Quadro II – Alteração do Planeamento Anual das Modalidades do 11º ano

Modalidades 11º Ano – Tecnologia e Sistemas de Informação
Planeamento inicial
1º Período

Andebol

(29 aulas)

Atletismo

Alterações

Basquetebol
2º Período

Badmínton

(21 aulas)

Voleibol

Tâg-Rugby
Atletismo
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3º Período

Atletismo

Voleibol

(17 aulas)

Futebol

Futebol

Tâg-Rugby

4.1.2. Unidade Didática
A unidade didática (UD) distingue-se como o nível de planeamento que
garante uma sequência lógico-específica e metodológica da matéria,
organizando as atividades tanto dos alunos como dos docentes (Bento, 2003).
Contribuí, assim, para o desenvolvimento dos alunos. O autor refere ainda que
os objetivos da UD só podem ser alcançados de forma gradual, o que requer
uma planificação inter-relacionada de todo o processo.
Na elaboração deste nível de planeamento vigorou o Modelo de Estrutura
do Conhecimento - MEC (Vickers, 1990), defendido pela nossa instituição, o qual
assumiu uma função instrumental para estruturação dos conteúdos, das
características do meio e dos alunos, da sequência e extensão da matéria de
ensino, dos objetivos, da avaliação e progressões de aprendizagem. Abordarei
este modelo com maior detalhe no tópico seguinte.
Ao longo do meu percurso de EP, considero que tive uma evolução na
elaboração deste documento, aproximando-me, assim, de um formato mais
ajustado ao contexto. Nas primeiras UDs centrei-me muito nas habilidades
motoras, descurando um pouco, de certa forma, dos objetivos da aula e dos
restantes conteúdos subordinados às categorias transversais da cultura
desportiva, da fisiologia do treino e da condição física, e dos conceitos
psicossociais (Vickers, 1990). Após reuniões com o PC e a PO, e com a sua
ajuda, experiência e sabedoria, fui pormenorizando todos os conteúdos, quer as
habilidades motoras atendendo da melhor forma às progressões pedagógicas
necessárias e adequadas à turma, quer a cultura desportiva e condição física
como também aos aspetos sociais e relacionais.
Iniciei a minha atuação como professor, na modalidade de Andebol. Julgo
ter sido benéfico, visto sentir-me à vontade e ser uma modalidade com grande

32

tradição na EC. Foi uma mais-valia para iniciar, como professor pois, assim, o
“choque com a realidade” (Veenman, 1984) não terá sido tão evidente.
A UD onde senti uma maior dificuldade na sua preparação foi o TâgRugby, fundamentalmente pelo pouco conhecimento que tinha da modalidade.
Foi também a UD que mais alterações sofreu ao longo das aulas. Estas
modificações verificaram-se, não só na sequência dos conteúdos, mas também
ao nível dos conteúdos a lecionar. Foram precisos reajustes, fruto das respostas
imprevisíveis dos alunos às atividades de ensino. O excerto da reflexão seguinte
demonstra a necessidade de reajustes nos conteúdos a abordar na aula
seguinte:
“Como observado na aula anterior, fui forçado a modificar o que previamente
tinha planeado para esta aula. Senti necessidade de trabalhar a finta como elemento
complementar ao jogo. Eles necessitam do maior recurso técnico possível para o jogo
ter mais dinâmica, mais emoção e ser mais competitivo. A necessidade de maiores
recursos técnicos prende-se com a possibilidade de êxito.”

(Reflexão 10º CGE – 48ª aula – 03/03/2016 – Tâg-Rugby)

4.1.3. Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC)
Este modelo constitui-se como um modelo instrucional, que se baseia no
conteúdo (o que ensinar) e no processo (como ensinar), centrando-se
fundamentalmente no primeiro. Como o foco se prende com “o que quero
ensinar?”, a base de planeamento do MEC é o conhecimento. Toda a matéria de
ensino é estruturada. Toda a informação é utilizada como um guião, ajudando o
professor na sua atuação (Vickers, 1990).
Este modelo divide o planeamento e a atuação do professor em três fases
distintas: a fase de análise, que diz respeito aos três primeiros módulos (análise
da modalidade, análise do envolvimento da aprendizagem e análise dos alunos);
a fase de decisões, que diz respeito aos módulos 4, 5, 6 e 7 (extensão e
sequência de conteúdos, objetivos, configuração da avaliação e tarefas de
aprendizagem); por fim, a terceira fase, é a fase da aplicação respeitante ao
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módulo 8, que se encontra interligada com os planos de aula, unidade didática e
planeamento anual e outras grelhas de registo.
Deste modo, entende-se que a concretização deste documento
pressupõe, numa primeira fase, a análise da modalidade (módulo 1) em questão
através de estruturas do conhecimento. A matéria ao estar estruturada de forma
hierárquica apresenta as habilidades táticas, técnicas e regras. No módulo 2
descrevi a análise do envolvimento, atendendo aos recursos materiais,
temporais e espaciais. No módulo 3 através do processo de avaliação
diagnóstica obtive o nível de desempenho dos alunos. Após estes três níveis e
passada a fase da análise, iniciei os processos de decisão no que concerne à
definição da extensão e sequência dos conteúdos (módulo 4) com a criação da
UD. No módulo 5 defini os objetivos durante a UD, no módulo 6 configurei a
avaliação de forma ajustada de acordo com os objetivos propostos e no módulo
7 criei situações de aprendizagens que permitiram aos alunos obter as
competências estipuladas. Por fim, no módulo 8 apliquei toda a matéria
estruturada anteriormente.
O MEC e a maneira como está estruturado permitiu rever os conceitos
adquiridos no primeiro ano do MEEFEBS, aprofundar os conhecimentos das
modalidades lecionadas e tirar dúvidas que existissem. A complexidade da sua
organização contribuiu para que conhecesse cada modalidade a um nível que
me possibilitava transmitir os conteúdos de uma forma lógica e com precisão,
durante todo o processo ensino-aprendizagem. Assim, o MEC revelou-se uma
ferramenta essencial, usado na minha atuação enquanto professor, ao longo de
todo o ano letivo. Mais ainda, podemos considerar todos os módulos como peças
de um puzzle que, após serem encaixadas (módulo 8), poderão ser ministradas
para diferentes aplicações, sendo uma delas o plano de aula (Vickers, 1990).

4.1.4. Plano de aula
Na primeira reunião do NE com o PC foi facultado um modelo tipo, que
deveríamos seguir, onde constava a identificação da modalidade, a função
didática da aula, o número de sessões a realizar para determinada modalidade,
o local que estava destinado à aula, o espaço confinado, a duração da aula e o
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material a utilizar. Incluía ainda o objetivo da aula para as habilidades motoras
que íamos desenvolver, os conceitos psicossociais, a cultura desportiva e a
fisiologia do treino e condição física. Foi feita uma divisão tripartida da aula, isto
é, aula dividida em três partes: fase inicial, fase fundamental e fase final. O tempo
de exercitação de cada exercício, controlando o tempo despendido em cada um,
o(s) conteúdo(s) a exercitar, os objetivos comportamentais dos exercícios, as
situações de aprendizagem e a organização didático-metodológica/esquema do
exercício descrevendo o exercício recorrendo a imagem e à descrição do
exercício e ainda as componentes criticas são relevantes no decorrer dos
exercícios.
Este modelo era idêntico ao que utilizei no decorrer do primeiro ano deste
ciclo de estudos nas diferentes disciplinas didáticas específicas do desporto.
Esta similaridade permitiu que eu estivesse mais ciente daquilo que necessitava
de escrever e da forma como tinha de o fazer.
Este documento estava ao dispor no início das aulas do PC, podendo
assim acompanhar a aula e ajudar na melhoria de determinada explicação ou
determinada organização do espaço.
A forma como o plano de aula estava organizado tanto visualmente como
estruturalmente, permitia, a qualquer professor que me fosse substituir perceber
quais os exercícios e quais os objetivos da aula, levando a que os alunos não
perdessem a aula e a qualidade da mesma permanecesse imaculada.
Numa primeira fase a organização do meu plano de aula era um pouco
confusa e com um foco pouco claro. Conseguia explicar aos alunos o que
pretendia que eles fizessem e eles percebiam com facilidade, mas a parte escrita
não acompanhava o meu desempenho na prática. O que estava no plano de aula
não correspondia na totalidade ao meu discurso na prática. Com ajuda do PC
consegui contornar essa debilidade e procurei elaborar o plano mais completo e
organizado. Uma das estratégias que usei foi passar para o papel o que
visualmente imaginava. Imaginava a aula e, criteriosamente, selecionava os
exercícios em todas as modalidades e procurava descrever, com mais correção,
o que realmente ia pôr em prática.
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Consequentemente, ao longo do EP, percebi que quanto mais sucinto e
mais explicito for o plano de aula, mais este vai ao encontro de um bom
desempenho. Assim, “estas aulas exigem uma boa preparação. Devem
estimular os alunos, no seu desenvolvimento. Devem ser também horas felizes
para o professor, proporcionando-lhe sempre alegria e satisfação renovadas na
sua profissão” (Bento, 2003, p. 101).
Também o tempo disponibilizado para cada exercício necessitou de um
pequeno ajustamento. Com o decorrer das aulas e com a necessidade de dar
mais tempo, para que determinado exercício fosse executado da melhor
maneira, encurtei ou eliminei alguns exercícios presentes no plano de aula. Esta
alteração deveu-se a um melhor conhecimento de todos os alunos e uma melhor
perceção daquilo que podia ou não necessitar mais tempo para realização de
determinados exercícios.
Após a primeira visita da PO, o meu foco passou a ser as componentes
críticas. A escolha destas deviam ir ao encontro dos exercícios e à sua prática
propriamente dita e não centrar-se na organização do espaço/exercício. Deviam
incidir nas habilidades motoras e conteúdos de cada exercício. Ao longo do EP
essa foi uma das minhas principais preocupações, levando a uma otimização de
cada exercício e consequentemente a um maior e melhor desempenho para uma
melhor aquisição das aprendizagens dos alunos.

4.2. Dimensões da Intervenção Pedagógica
Na sequência de todo o trabalho de planeamento já explorado
anteriormente, chega a altura de analisar o processo de ensino aprendizagem e
de constatar a eficácia do planeamento na prática.
Costa (1983, p. 22) refere que “a competência pedagógica é uma
capacidade específica que se quer incutir nos alunos, não havendo um critério
absoluto no que concerne a essa competência”. Existem assim culturas,
interesses, necessidades e vivências diferentes de contexto em contexto.
Siedentop (1998) realça a importância do papel do professor
relativamente aos alunos dizendo que o docente eficaz é aquele que encontra
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os meios de manter os alunos empenhados de maneira apropriada sobre o
objetivo, durante uma percentagem de tempo elevada, sem ter de recorrer a
técnicas ou intervenções negativas ou punitivas. Afirma ainda que quatro
dimensões do processo ensino-aprendizagem estão sempre presentes de uma
forma simultânea em qualquer episódio de ensino. As dimensões que o autor
refere dizem respeito à instrução, gestão, clima e disciplina.

4.2.1. Clima da Aula
É imprescindível criar e estabelecer um clima favorável e positivo onde os
alunos se sintam motivados, aumentando assim o seu empenho em todas as
propostas de aprendizagem e consequentemente possibilitar um aumento da
confiança, um clima positivo e uma boa relação professor/aluno.
Rosado e Ferreira (2011, p. 186) referem que "o propósito dos alunos
prende-se com o concretizar de expetativas, desejos e emoções. Assim, os
mesmos regem-se pelo divertimento, a socialização, a aprovação, a minimização
do esforço, evitando o aborrecimento e o afastamento dos problemas".
No EP, mais concretamente nas turmas que lecionei, procurei criar
sempre, desde o início, uma boa empatia com os alunos, sempre condizente
com o respeito mútuo. O meu entusiasmo no espaço da aula procurou sempre
ser contagiante e constantemente utilizar diversas estratégias nas diferentes
turmas, tendo em conta o seu nível etário.
A diferenciação de estratégias nas diferentes turmas prende-se com a
necessidade de ir ao encontro do nível etário. Assim, nas turmas de secundário,
para motivar os alunos a chegarem a horas coloquei música, tendo em conta os
seus gostos. Na turma do ensino básico, deixava jogar no pavilhão, a modalidade
que os alunos preferissem, mas sempre de forma organizada. A postura como
eu chegava às aulas, cantando, dançando, brincando, motivou e contagiou os
alunos dos dois ciclos de ensino. Os exemplos acima referidos constituíram um
compromisso entre alunos/professor baseado no respeito, proporcionando um
ambiente de interesse, de participação e motivação tendo sempre em vista os
objetivos de aprendizagem traçados.
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Consegui que em cada aula dominasse o entusiasmo e a alegria de
praticar desporto favorecendo assim um ambiente adequado para a
aprendizagem.
Segundo 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 da 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) ”.
No meu dia-a-dia como docente, procurei ajustar os exercícios e a forma
como a modalidade era lecionada, dependendo do nível em que a turma se
encontrava. Assim, todas as adaptações feitas contribuíram para um ambiente
adequado de aprendizagem, gerando, consequentemente um clima positivo
entre todos os intervenientes. O excerto de reflexão seguinte é disso ilustrativo:

“A dinâmica implementada pelos alunos, a alegria e a maneira como eles se dedicam
em todos os momentos da aula surpreende-me. É uma turma que dá um enorme
gosto de trabalhar, estão sempre dispostos a ouvir, a perceber e a querer evoluir.”
(Reflexão 10º CGE – 48ª Aula – 03/03/2016 – Tâg-Rugby)

4.2.2. Controlo e Disciplina - Regras e Rotinas
Para organizar e gerir uma aula da forma mais eficaz é imprescindível
criar e implementar regras e rotinas.
As regras garantem a segurança física e emocional dos diversos
intervenientes, a promoção da atenção e participação, e o uso adequado dos
espaços e equipamentos (Rosado & Ferreira, 2011). No que concerne a rotinas,
Rosado e Ferreira (2011) referem que permite aos praticantes conhecer os
procedimentos a adotar nas mais variadas situações de ensino, reduzindo
significativamente o tempo de gestão e aumentando o dinamismo da sessão.
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Para além das regras e rotinas gerais delineadas, para todas as turmas
na disciplina de EF tais como, a entrada no pavilhão, a utilização de balneários,
o uso de equipamentos adequados, a pontualidade, existem regras que vão
surgindo ao longo do tempo e que estão ligadas ao local onde decorre a aula, à
modalidade lecionada, aos alunos que participam e ao professor. O excerto de
reflexão seguinte coloca em evidência algumas dessas regras:
“… Com recurso a um powerpoint apresentei as regras de funcionamento da aula de
Educação Física. Denotei importância nas regras visto que todos os alunos da turma
não frequentaram o colégio no passado. Desde o material a usar, o tempo de
tolerância de atraso, o banho ser obrigatório após a aula, a utilização indevida de
objetos perigosos para a integridade física do aluno, o material ter que ser sempre
arrumado antes de sair e a justificação médica necessária para os alunos que não
façam aula.”
(Reflexão 10º CGE – 1ª Aula – 09/09/2015)

Foi bastante importante perceber o envolvimento em que a aula estava a
ser dada. Muitas vezes, ao dividir o pavilhão com outra turma, o foco da turma
não estava na minha aula mas sim na aula ao lado. Evitei essencialmente que
os tempos de instrução e/ou pausas no exercício fossem motivos para distração.
O excerto seguinte coloca em evidência uma das estratégias para manter o foco
da turma no professor:
“Quando reuni os alunos perto de mim, direcionei-os de costas para a outra
turma para que não estivessem distraídos e estivessem focados nas minhas palavras
e na minha explicação ”
(Reflexão 6ºB – 58ª Aula – 18/02/2016)

Nas duas turmas residentes, as regras e rotinas surtiram efeito na maioria
das sessões. Apenas o tempo de tolerância estipulado na primeira aula, não foi
cumprido na íntegra em todas as sessões. Após algumas aulas verifiquei que o
atraso, num grupo específico de alunos, era sistemático e que o início ou o tempo
de intervalo de aula não era cumprido. Assim, e após várias estratégias –
trabalho físico no início da aula em causa, recolher o material após cada
exercício, pontuações negativas a que esse grupo pertencesse e faltas de atraso
e pontuação extra sempre que os alunos cumprissem o horário – foram todas
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sem sucesso. Decidi pela forma positiva. Tive uma conversa responsável com
os alunos, de modo a fazê-los compreender a importância da pontualidade. Ficou
acordado que os deixaria entrar no pavilhão na parte final do intervalo e
poderiam, de forma ordeira, praticar a atividade que eles preferissem (futebol,
voleibol, andebol). Esta solução encontrada permitiu que os alunos em questão
chegassem muitas mais vezes à hora estipulada.
Essencialmente no terceiro período, nas aulas realizadas na última hora
da manhã, os alunos não tinham o balneário disponível atempadamente, o que
levava a chegarem atrasados. Procurei nessas aulas, dinamizar e tornar mais
eficazes os exercícios escolhidos permitindo assim que os objetivos a que me
tinha proposto alcançar com a turma, fossem atingidos de uma forma mais rápida
mas com a mesma eficiência.
Na maioria das aulas, havia um ou mais alunos que não fazia aula prática
por lesão ou por falta de material. Quando acontecia, esses alunos ficavam
incumbidos de me auxiliarem na montagem e recolha do material e na gestão
das tarefas. Este tipo de responsabilidades, além de permitir enquadrar os
alunos nas tarefas, foi também a forma mais adequada de tornar eficaz a
aprendizagem dos alunos, mesmo daqueles que não faziam aula prática, e assim
a aula ser mais produtiva.
De forma geral, a implementação de regras e rotinas não foi uma tarefa
árdua, pois as duas turmas caracterizavam-se por serem alunos disciplinados e
cumpridores. Todas as pequenas dificuldades sentidas, deveram-se à falta de
rotinas que não foram adquiridas e interiorizadas em anos anteriores.
Por outro lado, na turma de 6º ano, partilhada pelo NE, a implementação
de regras e rotinas foi uma tarefa bastante difícil, tendo sido batalhada durante
quase todo o ano. Devido ao comportamento desajustado de alguns alunos e a
dificuldade de interação social, foi necessário criar variadas estratégias para
proporcionar um ambiente eficaz na aula e direcionado para a aprendizagem.
Nesta turma partilhada, não existindo um padrão, tendo cada professor a
sua forma própria de abordar os alunos, foi difícil implementar regras ou rotinas,
tanto no início da sessão como durante a interrupção da mesma para instrução
ou mesma na organização dos alunos para os exercícios. Após algumas
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dificuldades sentidas foi com ajuda do PC, em sede de reunião de estágio, que
percebi quais as medidas a tomar e quais os pontos que deveriam ser comuns
ao NE.
Apesar de saber como atuar e o que fazer para evitar que os problemas
surgissem, nem sempre as soluções tomadas se mostraram eficazes e várias
vezes tinha que gerir conflitos entre os alunos. Muitas foram as dúvidas,
principalmente se a maneira como estava a usar as estratégias seria a mais
correta pois, numa aula resultava e na aula seguinte o resultado já era pouco
positivo. O excerto de reflexão seguinte coloca em evidência as soluções pouco
eficazes:
“Esta separação dos alunos da equipa mostrou-se pouco eficaz, uma vez que os
problemas continuaram a existir. Os problemas existem porque há muitos conflitos na
turma. Há um claro défice de atenção durante a aula. Esta atenção permanente limitame, em termos de feedback e organização da aula. Passo a ser um gestor de conflitos
em vez de ensinar qualquer tipo de matéria. Separar em vários grupos? Não ter todos
em atividade para uma melhor gestão da aula? Procurar que resolvam os problemas
entre eles? Não me parece que colocar de parte, “os desordeiros”, e não permitir que
estes façam aula, resolva os problemas a longo prazo.”
(Reflexão 6ºB – 03/02/2016 – 52ª Aula- Badmínton)

Todos os comportamentos desviantes e/ou menos corretos ao longo da
sessão eram prontamente corrigidos. Optei, maioritariamente, em chamar a
atenção em detrimento de “castigar”. Considero que não é o castigo que os vai
fazer alterar o comportamento, mas sim a confiança mostrada por mim, para que
o comportamento menos correto, não se repetisse. No caso de reincidência e
dependendo da gravidade da situação optaria por dar repreensão, “ castigo”,
através de um exercício físico fora da tarefa.
Para um melhor funcionamento da aula, fui criando metas e objetivos para
que o cumprimento de regras fosse eficaz. Os excertos de reflexão seguintes
colocam em evidência as estratégias de modo a que as regras fossem
cumpridas:
“No futuro, procurarei ter uma melhor colocação no espaço a fim de visualizar
os diferentes grupos e resolver os problemas de imediato. Parar a aula e explicar o
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que de menos correto está a acontecer. No futuro não irei dar autonomia aos alunos
na realização das tarefas. Estes alunos, como já tínhamos visto no passado, ainda não
são capazes de resolver problemas sozinhos e terá que ser um processo gradual. “
(Reflexão 6ºB – 03/02/2016 – 52ª Aula- Badmínton)
“Estou ciente que esta aula poderia ter corrido de melhor forma, mas a necessidade
constante de ultrapassar os problemas que os alunos colocavam, não o permitiu.
Teremos que, em conjunto (NE) arranjar soluções e respostas para estas aulas, cujos
alunos tiveram este tipo de comportamento, e perceber qual a melhor estratégia a
utilizar.”
(Reflexão 6ºB – 03/02/2016 – 52ª Aula- Badmínton)

Todos estes problemas evidenciados na aula da turma partilhada levaram
a um desgaste muito grande e o foco não estava no ensino, mas sim no
comportamento. Foi necessário durante todas as aulas relembrar algumas
regras. Esta preocupação com as regras e rotinas a seu tempo iriam dar frutos.
No futuro seria mais facilmente controlar a turma e as aulas seriam mais
condizentes com o inicialmente planeado. Siedentop e Tannehill (2000)
defendem que o tempo utilizado para instituir regras e rotinas na turma é tempo
bem gasto.
Considero que a forma como me dirigia aos alunos e os exercícios que
planeava necessitaram de adaptações. Os exercícios foram feitos em vagas ou
em estações dependendo da modalidade a abordar. Numa primeira fase os
exercícios foram mais analíticos, dando menos autonomia aos alunos. Com o
passar do tempo, e quando já não se verificavam comportamentos desviantes,
progredia para uma maior autonomia. Sempre que se verificasse algum
retrocesso no comportamento, os exercícios e a autonomia voltavam a sofrer
alterações.
Com o desenrolar do ano letivo e a adoção destas estratégias na turma
em causa, foi visível a melhoria no comportamento e consequentemente
empenho dos alunos nas diferentes tarefas. Os alunos perceberam que, quantas
mais vezes a aula fosse interrompida, devido a comportamentos inadequados,
menos tempo era destinado a aprendizagem. Assim, o meu objetivo centrava-se
numa dinâmica recíproca que lhes exigia o cumprimento de regras e lhes
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proporcionava melhores condições de aprendizagem tendo em conta os seus
gostos.
Concluí que, quanto mais implementadas estiverem as regras e as
rotinas, melhor funciona a aula, mais profícua se tornava, o que permite dar um
maior foco na instrução e feedback.

4.2.3. Instrução
A instrução caracteriza-se pelos comportamentos de ensino que fazem
parte do repertório do professor para transmitir informação diretamente
relacionada com os objetivos e conteúdos de ensino (Siedentop, 1991). É
inquestionável o papel que a comunicação exerce na orientação do processo de
ensino-aprendizagem, pois a transmissão de informação distingue-se como uma
das competências fundamentais dos professores (Rosado & Mesquita, 2011).
Os mesmos autores afirmam “no quadro abrangente dos propósitos que
justificam e legitimam a comunicação no processo de ensino-aprendizagem, a
instrução ocupa um lugar nobre, ao referenciar-se à informação diretamente
relacionada com os objetivos e a matéria de ensino” (Rosado & Mesquita, 2011,
p. 69).
Para que haja comunicação no ensino é muito importante saber transmitir,
assim como os alunos perceberem a informação transmitida. Assim, “when it
comes to movement tasks, communication is the name of the game” (Rink, 1993,
p. 81).
Em todas as intervenções, quer através de comunicação verbal –
exposições e explicações, como da comunicação não verbal – demonstração,
procurei aprimorar dia após dia, esta dimensão, com vista a um processo ensinoaprendizagem eficaz. Segundo Harari et al. (1995), essa eficácia depende da
capacidade de aliar o conhecimento específico com estratégias de ensino e a
técnicas especificas de apresentação dos conteúdos.
Para Rosado e Mesquita (2011), a exposição deve ser planeada para que
se

centre

nos aspetos fundamentais, dando

grande

importância

ao

conhecimento das componentes críticas de realização. Os autores referem ainda
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que Leinhardt et al. (1991) define cinco elementos necessários para se obter
uma boa exposição de novas matérias: “(1) identificar o novo através do
conhecido; (2) incidir no problema, ou seja, no cerne da questão; (3) especificar
as condições de realização; (4) realçar a importância dos novos princípios; (5)
completar a explicação através do estabelecimento de ligações entre os
diferentes

elementos que

fazem

parte

da

informação

e

recorrer

a

demonstrações” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 94).
Assim, ao questionar os alunos sobre o que já conheciam da modalidade,
permitiu partir desses conhecimentos para abordar novos conceitos. O excerto
da reflexão seguinte demonstra que foi uma das minhas preocupações no início
de cada modalidade:
“O questionamento vem de encontro à necessidade enquanto professor de saber o que estes
alunos já conhecem da modalidade. Que tipo de batimentos e como se executam? Quais as
regras? A obtenção destas respostas permitiu estruturar a minha prática. Cada aluno tem uma
maneira muito própria de jogar e procuro retirar o melhor rendimento deles. Há batimentos que
eles não conhecem porque não foi preciso recorrer a eles no passado….”

11ºTSI – 38ªaula – 02/02/2016 – Badmínton

Depois da prática, é necessário reforçar os conceitos adquiridos com o
que se deu de novo e juntar o que foi aprendido anteriormente. A reflexão
seguinte demonstra que o relembrar determinados conceitos mesmo que esses
já tenham sido dados trouxe benefícios e despertou interesse na prática:
“É notório a necessidade de voltar a incidir neste trabalho de passe para que as
debilidades encontradas no exercício e posteriormente em jogo sejam ultrapassadas.
O passe que realizam é frequentemente de costas sem perceber onde estão os
colegas, não há contato visual com o mesmo e o corpo não faz o movimento da bola
de forma contínua, apesar de ter sido esse o foco no exercício analítico. Os alunos
têm vontade de ultrapassar estas dificuldades apresentadas procurando entre eles
auto ajudarem-se e mantendo o foco no exercício, questionam-me se a maneira de
executar é a mais correta e mais vantajosa.”

(Reflexão 10ºCGE, 47ª aula – 26/02/2016 – Tâg-Rugby)
Aliar a informação anterior com a informação dada pela primeira vez,
carece de uma sintetização dos conceitos mais importantes de forma a aplicar
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na prática. O excerto seguinte mostra a importância das ligações entre a
informação e a demonstração:
“Depois de ter explicado a tarefa a realizar, alguns alunos ainda sentiam dificuldades em
perceber o que realmente queria e como queria. Optei por demonstrar para retirar as dúvidas…
Parei o exercício quando percebi que metade da turma estava a fazer bem e a outra metade
menos bem. Pedi ao grupo que estava a fazer melhor para demonstrar aos restantes colegas.
Com a demonstração deles e a minha explicação ao mesmo tempo, todos os alunos realizaram
a tarefa de forma brilhante.”

11ºTSI, sessão 10 – 13/05/2016 voleibol

No que se refere à minha experiência nesta dimensão de intervenção
pedagógica, considero que o sucesso da instrução foi fundamental para um bom
funcionamento em todas as tarefas propostas. Todas as aulas serviram para
melhorar e retirar ilações do que poderia melhorar e analisar as minhas falhas
com o intuito de não as repetir tal como reflete o excerto seguinte:
“Sendo esta a quarta aula dada na Escola Cooperante, senti mais à vontade e mais confiança
na intervenção e na abordagem aos alunos e penso que foi evidente. Em geral, penso que o
meu discurso foi fluído e confiante, assim como a minha presença. De aula para aula,
procurarei evoluir em todos os aspetos e procurarei ser cada vez melhor na intervenção e na
ação. Assim, pós a primeira aula de avaliação diagnóstica à turma do 11º ano não ter sido
muito bem conseguida em termos de exercícios, procurei que a aula fluísse de outra maneira.
A planificação da aula foi mais detalhada e procurei colocar todos os problemas que se
poderiam evidenciar nesta aula.”

(Reflexão 10ºCGE, 2ª aula – 11/09/2015 – Andebol)

Procurei utilizar o quadro do pavilhão ou o caderno para complementar
toda a exposição de ideias e utilizar a demonstração, feita por mim, ou por alunos
com o intuito de melhorar a transmissão dos conteúdos. Estas duas formas de
demonstrar permitiram aos alunos compreender a execução das tarefas da
melhor maneira, pois “a forma como a instrução é realizada interfere na
interpretação que os alunos fazem das tarefas, o que influencia a realização das
mesmas” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 80). Os mesmos autores afirmam “um
dos aspetos que os professores devem ter em consideração na otimização da
comunicação é o nível de atenção que o aluno apresenta” (p. 71). Deste modo,
consegui diversificar o modo como a informação era dada prendendo assim a
atenção dos alunos. Um dos problemas que surgiu, esporadicamente, foi a
45

demasiada informação que os alunos tinham de reter, em determinadas
situações, que prejudicavam o seu rendimento:
“Senti nesta aula que ainda não está totalmente adquirido a perceção da diferenciação de
espaço, dificultando depois o decurso da jogada e consequentemente o jogo. Os alunos têm
ainda dificuldade no segundo toque e o recurso que utilizam é mandar a bola sem qualquer
objetividade. Considero que esta dificuldade tem ocorrido principalmente pelo facto de estar a
abordar muitos conteúdos táticos, o que me leva a ter um maior número de noções a transmitir
aos alunos.“

(Reflexão 10ºCGE – sessão nº 5 28/04/2016 – Voleibol)

O nível de recordação aparece associado a vários fatores: atenção
seletiva permite concentrar a atenção nos estímulos considerados importantes;
significatividade, a informação com sentido é mais fácil de memorizar; idade, o
nível de recordação aumenta até cerca dos treze, catorze anos; codificação, a
informação mais simples será mais fácil de recordar; extensão da informação,
quanto mais extensa for a informação menos possível será de ser recordada;
dimensão concreta/abstrata, a informação pode ser guardada de diferentes
formas, palavras e/ou imagens, a informação mais possível de ser recordada é
a visual; interferências, o tempo de receber a informação e o momento de
recordar podem afetar o nível de memorização (Kendler, 1985). Tive que
modificar os conteúdos e a forma de explicar as tarefas nas diferentes turmas,
visto apresentarem idades diferentes. Tive que dar significado a toda a
informação que transmitia e ter bastante atenção à duração da informação.
Procurei demonstrar para que a informação da tarefa fosse guardada não só sob
forma de palavras, mas sim através da imagem. Dei bastante relevância às
interferências para que nada afetasse o nível de memorização. Como demonstra
a reflexão seguinte, procurei reforçar determinadas situações e evitei atividades
distrativas, com o intuito de influenciar positivamente a memorização:
“A aula realizou-se no Pavilhão B sendo o espaço confinado para esta turma metade do
campo… A primeira vez que parei a aula para explicar a tarefa seguinte os alunos estavam
distraídos e a observar a turma que estava à mesma hora no pavilhão de 11º ano AGD. A
estratégia que usei para que eles prestassem atenção às minhas palavras foi virá-los de costas
para a outra metade do campo. Assim evitei que eles se distraíssem com facilidade e focassem
toda a atenção em mim. A informação dada foi sempre sucinta permitindo pouco tempo de
paragem entre as tarefas captando a atenção máxima dos alunos …”
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(Reflexão 6ºB – 7ª Aula Basquetebol – 02/10/2015)

Concretizando, a instrução mereceu toda a minha atenção durante todo o
ano letivo, através de pesquisas e experiências. Para que instrução fosse cada
vez mais eficaz experienciei diferentes métodos e estratégias para otimizar a
instrução, saindo assim os alunos beneficiados com as minhas aulas e eu
melhorando com o progresso deles.

4.2.3.1.

Demonstração

A demonstração, quando associada à exposição de informação,
apresenta-se como um meio efetivo de comunicação, sendo que possibilita a
visualização do modelo correto do movimento a realizar por parte do aluno
(Darden, 1997).
A exposição mais eficaz, ao longo do EP, foi a demonstração. Os alunos
beneficiaram da simbiose demonstração-instrução criando uma perceção visual
da tarefa a realizar. Segundo Rosado e Mesquita (2011, p. 73) “retemos, por
exemplo, melhor o que vemos do que aquilo que ouvimos; recordamos ainda
melhor o que vemos e ouvimos”. O excerto da reflexão evidência a importância
da demonstração no EP:
“A demonstração tem sido uma das estratégias mais utilizadas. Através da
demonstração consigo explicar de uma forma mais correta o que pretendo e alertar para
determinados erros técnicos que maior parte dos alunos cometem…Cada aluno tem uma
maneira muito própria de jogar e procuro retirar o melhor rendimento deles, aperfeiçoando,
assim, a parte técnica que irá contribuir para um jogo mais fluído e mais motivante para os
intervenientes.”

(Reflexão 10ºCGE – 47ª aula – 26/02/2016 – Tâg-Rugby)

Segundo Rosado e Mesquita (2011), é aconselhável que, sempre que
possível, a demonstração seja realizada pelos alunos, visto produzir um efeito
de gratificação no mesmo e propicia a criação de um clima relacional positivo de
imitação. No entanto, os autores alertam da necessidade de, por vezes, ser o
professor a realizar a demonstração, pois contribui para a criação de uma
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imagem mais positiva de si e da atividade desportiva em causa. Procurei sempre
evitar situações em que a performance do aluno o pudesse colocar numa
situação indesejada perante os seus colegas (Rink, 1993), optando nestes casos
por realizar eu a demonstração.
Em determinadas modalidades os alunos apresentam uma diferença
significativa na capacidade de compreensão da tarefa. No caso da UD de
Futebol, as raparigas e visto a turma ser constituída maioritariamente por alunas,
tinham mais dificuldade na compreensão e posteriormente na realização da
tarefa. Uma das estratégias por mim utilizada foi aproveitar uma aluna que
jogava futebol de forma federada, mas que se encontrava impedida de fazer
aula, por questões de saúde. Ao ter um conhecimento especializado da matéria
e, após um planeamento conjunto, foi a aluna a dirigir a aula. Esta estratégia
permitiu motivar as alunas e diminuir o tempo de instrução. Viam a colega de
turma como um exemplo procurando fazer exatamente o que lhes era pedido.
Esta aula foi sempre por mim acompanhada, pois, “apesar da eficácia que a
demonstração pode apresentar, esta não se confina à pertinência da sua
utilização, sendo que o suporte verbal que as acompanha surge como um fator
que interfere com os seus efeitos em relação aos ganhos da aprendizagem”
(Rosado & Mesquita, 2011, p. 96). Este suporte verbal que os autores falam
serviu para ajustar alguns pormenores que achei pertinentes.
Para além da demonstração da forma correta de realizar as tarefas, por
vezes, é adequado dar a conhecer aos alunos, a forma incorreta de as realizar,
já que, lhes proporciona um contacto com os erros de execução (Rosado &
Mesquita, 2011). A necessidade de recorrer a este tipo de demonstração
evidenciou-se, numa primeira fase, quando após várias demonstrações corretas,
os erros dos alunos prevaleciam. Neste sentido, com a perceção do sucesso,
procurei introduzir nas instruções iniciais, demonstrações dos erros mais comuns
na execução de determinada habilidade motora. Apesar deste tipo de
demonstração poder ser executado pelos alunos, entendi ser eu a realizá-lo, pois
uma demonstração aplicada por alunos com alguma dificuldade poderá levar a
um momento de humilhação (Rosado & Mesquita, 2011).
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4.2.3.2.

Feedback

A informação cedida pelo professor durante as tarefas da aula denominase de feedback e é entendido como um comportamento de reação à resposta
motora do aluno, tendo como objetivo modificar essa ação no sentido de
aquisição ou realização de uma habilidade (Fishman & Tobey, 1978).
Rosado e Mesquita (2011) referem que a capacidade de comunicar
constitui um dos fatores determinantes na eficácia pedagógica no contexto das
atividades físicas desportivas. Os mesmos autores fundamentam que “após a
realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, este deve, para
que o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de informações
acerca da forma como realizou a ação” (2011, p. 82). Estas informações de como
realizou a ação nem sempre foi o meu foco. Em determinados momentos estive
mais preocupado com o tempo de cada exercício do que propriamente com o
teor do exercício. Essa preocupação foi alterada tal como refiro no excerto
seguinte:
“Inicialmente o foco no tempo do exercício era um dos fatores principais a
cumprir e seguir o plano à risca para que nada falhe mas, no segundo exercício e com
o desenrolar da aula percebi que o foco devia ser o mesmo que nas aulas anteriores,
não dando tanto valor ao tempo de cada exercício mas sim no próprio exercício e nas
ações que os alunos realizavam. Passei a focar-me essencialmente no que tinha que
dizer e corrigir em detrimento do tempo que o exercício durava”
(Reflexão 10ºCGE – Aula 24 (supervisionada) – 27/11/2015 – Badmínton)

Sarmento et al. (1993) distinguem quatro tipos de feedback, no que diz
respeito ao seu objetivo: avaliativo, o professor emite um simples juízo ou
apreciação da execução do aluno; prescritivo, o professor informa o aluno da
forma como deverá realizar ou como deveria ter realizado a ação; descritivo, o
professor descreve ao aluno a forma como este realizou; interrogativo, o
professor questiona o aluno acerca da sua prestação motora.
Ao longo do ano letivo, utilizei os diferentes tipos de feedback consoante
a situação e como achasse mais pertinente. Procurei essencialmente comentar,
utilizando um feedback avaliativo, as boas atuações dos alunos permitindo uma
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melhoria do empenho e da disciplina dos alunos. Os alunos com maiores
dificuldades sentiam-se capazes de realizar e sempre motivados para melhorar,
contribuindo assim para um bom clima na turma. Rosado e Mesquita (2011, p.
90) afirmam que utilizando feedbacks avaliativos positivos “fortalece não só a
execução dessas ações como também cria um clima positivo de aprendizagem”.
No que concerne à direção, o feedback pode ser realizada a toda a turma,
a um grupo de alunos ou a um aluno (Sarmento et al., 1993). Comecei pelos
feedbacks individuais, assim estava mais perto dos alunos, eles conseguiam
perceber que eu estava atento ao que eles faziam individualmente. No entanto,
após algum tempo, apercebi-me que por vezes não corrigia todos os alunos e
outras vezes o feedback que usava era o mesmo para um grupo de alunos.
Quando identificava um erro comum direcionava o feedback para o grupo ou
turma, quando identificava um erro individual que mais ninguém nesse grupo ou
turma estava a ter, fazia-o de forma individual. Com a implementação de vários
grupos/equipas em diversas modalidades no decorrer do segundo período
utilizei mais feedbacks de grupo.
Após a emissão do feedback é necessário perceber qual o resultado
dessa mesma emissão no aluno. Para isso é necessário respeitar o ciclo de
feedback. Este ciclo é composto por cinco etapas: observação e identificação do
erro na prestação, tomada de decisão, feedback pedagógico informativo,
observação das mudanças no comportamento motor do aluno, eventual
observação de uma nova tentativa do gesto e ocorrência de um novo feedback
(Piéron e Delmelle cit. por Rosado & Mesquita, 2011).
A minha maior mudança no decorrer das aulas foi no ciclo de feedback.
Com a ajuda do NE, observando as minhas aulas, com a supervisão do PC e PO
melhorei neste aspeto. Identificava o erro, emitia o feedback mas, por vezes, não
verificava se o erro tinha sido corrigido ou permanecia. Consegui, após alerta
para esta particularidade, fechar o ciclo de feedback e ajudar os alunos a
melhorarem ou adquirirem determinada habilidade de forma eficaz. Surge então
a necessidade de reagir imediatamente à resposta do aluno tornando-se um
fardo pesado na observação e análise de determinada habilidade por parte do
professor (Metzler, 2000). É na qualificação do feedback que, para Rosado e
Mesquita (2011), surge uma das maiores lacunas. Os mesmos autores referem
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que há uma enorme dificuldade dos agentes de ensino diagnosticarem a
natureza do erro dos alunos, em que esta competência exige o conhecimento
dos modelos de execução e do contexto em que se concretiza.
Considero que a minha capacidade de deteção do erro foi crescendo ao
longo do EP. Procurei priorizar os erros para posteriormente emitir os feedbacks,
ou seja, encontrar e corrigir os erros mais críticos, para posteriormente me focar
nos erros mais específicos. A experiência acumulada, assim como o aprofundar
dos conhecimentos nas diferentes modalidades devido ao trabalho de pesquisa
realizado fora das aulas, contribuiu para que o erro fosse detetado de forma mais
eficiente.

4.2.4. Modelos de Ensino
Segundo Graça e Mesquita (2011, p. 136) “os modelos de instrução para
o ensino desempenham um papel crucial, uma vez que oferecem uma estrutura
que conjuga o conhecimento dos conteúdos com uma perspetiva pedagógica de
propósitos e processos de ensino aprendizagem; designam os papéis do
professor e praticantes; mencionam as características das tarefas; e das
relações sociais na aula”. Um bom professor não é necessariamente o que tem
um grande número de modelos ao seu comando, mas sim aquele que é capaz
de selecionar o “melhor modelo para o trabalho” (Metzler, 2011).
A escolha dos diferentes modelos sortiu vantagens para a aprendizagem
dos alunos. Tal como referem Graça e Mesquita (2011, p. 136), “as abordagens
construtivistas ao ensino dos jogos fazem apelo à motivação para a prática
desportiva, ao sentido de responsabilidade e autonomia”, permitem ao aluno
uma melhor compreensão e tomada de decisão, participação equitativa de todos
e uma maior autonomia no processo de aprendizagem.
No que concerne aos modelos aplicados, estes divergiram de modalidade
para modalidade, dependendo do objetivo e da turma. Rink (1993) refere que
cada modelo tem as suas características com diferentes focos, estratégias e
orientações. Durante o ano experimentei diferentes modelos. Assim, os
diferentes modelos utilizados no meu EP foram: Teaching Games for
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Understanding (TGFU), Modelo de Competência nos Jogos de Invasão (MCJI),
Modelo de Instrução Direta (MID) e Modelo de Educação Desportiva. Este último
foi utilizado no meu estudo de investigação.
O TGFU foi utilizado no andebol, o MCJI no basquetebol, o MID nas
modalidades de badmínton, tâg-rugby e atletismo, o MED no futebol e voleibol.
Todos os modelos tiveram importância em todo o EP, contribuindo para o
meu desenvolvimento profissional. Contudo, atendendo à maioria das
modalidades lecionadas, o MID e o MED foram os mais influentes em todo o
processo de ensino.
O TGFU e o MCJI foram muito importantes para que os alunos
percebessem o que faziam e porque faziam. Estes dois modelos permitiram que
os alunos estivessem envolvidos na prática compreendendo a tática do jogo,
interpretando diversas situações com vista ao objetivo do jogo. Estes problemas
constantes em situação de jogo levaram os alunos a compreender o jogo e a
tomar decisões.
Utilizei o MID em três modalidades badmínton, tâg-rugby e atletismo,
como referi anteriormente. A escolha deste modelo deveu-se a um menor
conhecimento dos alunos nestas modalidades e necessitavam de uma revisão
da matéria aprendida previamente, apresentação da tarefa, constantes
correções e um apoio mais próximo do professor. De tal forma que “ o MID
caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente todas as
decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente a
prescrição padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem”
(Mesquita & Graça, 2011, p. 48). A utilização deste modelo, que prevaleceu no
ensino da EF durante muitos anos (Mesquita & Graça, 2011) teve resultado nas
modalidades implementadas. O controlo estreito das atividades dos alunos e a
sua monitorização permitiram uma evolução nas diferentes habilidades.
O MED foi utilizado em duas modalidades coletivas, futebol e voleibol. O
MED proposto por Siedentop et al. (2011) vai ao encontro da necessidade de
conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens (Mesquita & Graça, 2011).
Este é um modelo diferente dos demais apresentados pois procura “recriar um
contexto desportivo autêntico, substituindo as típicas unidades didáticas de curta
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duração pelo conceito de época desportiva, que congrega a ideia de prática
desportiva, com a institucionalização de clubes; com filiação duradoura e
competição calendarizada; com a conservação de registos de resultados e
estatísticas dos desempenhos individuais e de grupo; com a atribuição de papéis
e funções que compõem o envolvimento desportivo, capitães, treinadores,
árbitros, diretores, jornalistas” (Mesquita & Graça, 2011, pp. 14-15).
A aplicação deste modelo foi realizada com mais incidência no terceiro
período mas, progressivamente ao longo do ano, foram introduzidos conceitos
do MED nas diferentes modalidades. No badmínton, introduzi a visão competitiva
do modelo com a criação de um quadro competitivo existindo treinos para uma
consequente competição. No basquetebol a criação de uma lista de pontuação
com os vários exercícios permitiu que os alunos com maiores dificuldades
procurassem melhorar em prol da sua equipa. A criação dessas equipas e
consequentes capitães surgiu por domínio da modalidade de alguns alunos o
que permitiu um aumento do espirito de equipa e interajuda. Nas modalidades
de futebol e de voleibol o MED foi aplicado quase na sua íntegra. Foi criada uma
calendarização total da época desportiva com treinos e competição. A filiação foi
fomentada com a atribuição de cores, nomes, gritos de equipa e escolha de
capitães de equipa, existindo registos estatísticos de equipa e atribuição de
papéis e a realização de um evento culminante no meio e no final da época
desportiva. A atribuição foi facilitada pois o papel de estatístico e árbitro era
sempre feito pelos alunos que, por lesão, os impossibilitava de fazerem aula
prática, permitindo assim, envolver todos os alunos na aula e na sua dinâmica.
De uma forma geral, considero que a aplicação progressiva deste modelo
foi um sucesso. Percebi ao longo do EP que os alunos gostam de ter autonomia
para evoluírem. O empenho esteve sempre presente por parte de todos os
alunos, sendo que estes viveram intensamente todas as modalidades e todas as
aulas.
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4.2.5. Reflexão e Observação
Refletir sobre a nossa prática e observar a prática dos colegas do NE e
os professores experientes da EC é obrigatório na PES6.
Refletir e observar durante o EP fazem parte da nossa evolução enquanto
professores, pois “a reflexão posterior sobre a aula constitui a base para um
reajustamento na planificação das próximas aulas, uma vez que proporciona
uma definição mais exata do nível de partida e procede a balanços que devem
ser tomados em conta na futura planificação e organização do ensino.
Simultaneamente afirma-se como condição decisiva para a qualificação da
atividade do professor e, assim, para uma maior eficácia do ensino” (Bento,
2003, p. 190). A observação permite selecionar um pequeno número de
informações pertinentes entre o largo espectro das informações possíveis,
desenvolvendo oportunidades de aprendizagem e reflexão na ação (Alarcão,
1996).
Schon (1987) distingue três tipos de reflexão: a reflexão na ação, a
reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação.
A reflexão da ação ocorre no decurso da própria ação onde reformulamos
o que estamos a fazer enquanto estamos a realizar (Alarcão, 1996). Esta
reflexão surgiu no decurso das minhas aulas quando era necessário encontrar
as melhores soluções às dificuldades encontradas. Com o decorrer das aulas, e
com a experiência adquirida ao longo do ano, a reflexão na ação decorreu com
maior naturalidade, tendo capacidade para corrigir as falhas que apareciam
adotando outra estratégia ou repensando a instrução.
A reflexão sobre a ação ocorre num momento posterior à ação e o
professor analisa retrospetivamente a sua ação em determinado momento
(Alarcão, 1996). Esta reflexão era realizada após a aula (ação), redigida e
posteriormente colocada no portefólio digital. Permitiu compreender o que

6

Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos

conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e
Secundário da FADEUP: 2015/016. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.
Matos, Z.
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aconteceu na aula e procurar soluções que me auxiliassem nos problemas
encontrados procurando um ensino mais eficaz.
A reflexão sobre a reflexão na ação ajuda o professor a determinar as
suas ações futuras, a compreender futuros problemas ou a descobrir novas
soluções, permitindo ao profissional progredir no seu desenvolvimento (Alarcão,
1996). Na globalidade das situações, esta reflexão sobre a reflexão na ação era
mediada pelo PC em reunião com o NE e tinha como objetivo questionar e fazerme refletir em grupo acerca das minhas ações. A PO também contribuiu para
este tipo de reflexão sempre que visitava a EC com o intuito de supervisionar as
aulas dos EE. As reuniões com o intuito de refletir em grupo sobre a prática levou
a que potenciasse a minha prática pedagógica e construísse a minha identidade
enquanto professor.
As observações a outros professores e aos colegas do NE permitiu-me
analisar diferentes formas de lecionar usando outras estratégias e outros
métodos de ensino. Estas observações, dentro da mesma EC, revelaram
diferenças também ao nível dos alunos. Determinadas estratégias funcionam
mais com uns alunos do que com outros.
Estas observações incidiam no comportamento do professor, no
comportamento do aluno, assim como no tempo de aula e os feedbacks dados.
Permitia assim analisar a organização da turma, o tempo de prática dos alunos,
os tipos de feedbacks utilizados e a colocação espacial do professor.
Em sede de NE definimos dois tipos de instrumento de observação: a
observação de registo livre e a observação sistemática. A primeira é uma
observação não estruturada, analisando a aula como um todo. Metzler (1990)
afirma que este tipo de observação é uma baseada na sensação do professor.
A observação sistemática, utilizando a análise do tempo de aula e o
comportamento do professor e do aluno. A observação sistemática é baseada
em análises objetivas e diretas do processo de ensino-aprendizagem em EF
(Metzler, 1990).
Uma das principais dificuldades na observação sistemática prendeu-se
com o facto de ter tempo pré-definidos, abarcando apenas uma pequena parte
da aula, podendo levar a ideias distorcidas do que realmente aconteceu.
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Diariamente, enquanto NE, observávamos as aulas de forma informal,
tecendo

sempre

comentários

ao

comportamento

do

professor

e

ao

comportamento dos alunos.

4.3. Avaliação
Segundo Bento (2003, p. 174) “conjuntamente com a planificação e a
realização do ensino, a análise e a avaliação são apresentadas como tarefas
centrais de cada professor”.
A avaliação é definida como “um elemento integrante e regulador de
práticas pedagógicas, mas assume também uma função de certificação das
aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas – avaliação como
prática estruturada” (Gonçalves et al., 2010, p. 17).
Os domínios da avaliação foram ajustados pelo grupo de EF numa reunião
de forma a ficar estipulado no PCEF. Estes domínios sofreram uma alteração em
relação ao ano anterior. Assim, foram mudadas as percentagens e estas
incorporadas aos domínios do “saber fazer” e do “saber”. Assim, as
percentagens serão as seguintes: Saber fazer + Saber – 75%; Saber Ser – 25%.
No que concerne ao tipo de avaliação esta pode ser criterial ou normativa.
Entende-se por avaliação criterial “aquela em que se comparam os resultados
alcançados com os previamente estabelecidos” (Gonçalves et al., 2010, p. 41).
Neste tipo de avaliação é avaliado o conhecimento do aluno em detrimento dos
critérios preestabelecidos constituídos pelos objetivos de ensino (Gonçalves et
al., 2010). A avaliação normativa entende-se pela “execução do aluno em termos
da posição relativa em relação ao grupo, comparando o seu desempenho com o
do grupo” (Gonçalves et al., 2010, p. 43). Existe assim uma comparação do
desempenho dos alunos entre si em relação a uma norma.
A análise e avaliação diária, de uma forma frequente e regular, é
caraterizada por avaliação contínua e pontual, sendo de extrema importância no
decorrer de todo o processo ensino-aprendizagem. Assim, a avaliação pontual é
uma avaliação isolada, podendo acontecer ou não com a avaliação final da UD.
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A avaliação contínua acompanha permanentemente todo o processo ensinoaprendizagem.
As funções e os objetivos da avaliação não se limitam apenas à atribuição
de uma classificação, mas permitem também aprimorar o processo de
aprendizagem e auxiliar o professor na avaliação do currículo e da sua ação.
Respeitante ao processo de avaliação e para que tenha sentido e seja
adequada ao processo ensino aprendizagem, não se pode limitar a momentos
esporádicos de avaliação, mas antes a uma diária análise e avaliação no decurso
das aulas: “O objetivo mais importante da avaliação não é provar, mas melhorar”
(Stufflebeam, 1983, p. 2).
Rink (1993) refere que existem vários momentos de avaliação. Esses
momentos têm determinadas funções, sendo elas: diagnóstica, formativa e
sumativa. Cada um destes momentos de avaliação estiveram presente no meu
EP. Os subcapítulos seguintes explicam como foi a minha atuação nos diferentes
momentos.

4.3.1. Avaliação Diagnóstica
A avaliação diagnóstica tem o propósito de analisar a capacidade que os
alunos têm para uma dada modalidade permitindo perceber quais os
conhecimentos e habilidades que os alunos detêm com o intuito de organizar o
processo de ensino.
Carvalho (1994) assume o conceito de ‘avaliação inicial’, não apenas
como diagnóstico das dificuldades dos alunos, mas também como prognóstico
das suas possibilidades de desenvolvimento e, nessa lógica, uma perspetiva de
desenvolvimento curricular dinâmica, diferenciada e contextualizada.
Durante EP realizei sempre avaliação diagnóstica antes de iniciar cada
UD. Para realizar esta avaliação utilizei dois instrumentos, a lista de verificação
e a escala de apreciação, que me permitiu caracterizar a turma em níveis.
Siedentop e Tannehill (2000) afirmam que uma checklist é uma lista de
dimensões, características e comportamentos que são registados em ‘sim’ ou
‘não’. Já as escalas de apreciação avaliam a qualidade e o nível do aluno sendo
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atribuído um nível a cada ação realizada. No meu EP o instrumento mais usado
foi a escala de apreciação pois para além de querer saber se o aluno realiza ou
não determinado comportamento, queria quantificar esse comportamento e
assim perceber melhor o nível que se encontra.
Numa primeira fase, esta escala de apreciação foi difícil de preencher na
medida que não conhecia os alunos, demorando muito tempo no seu
preenchimento. O excerto da reflexão seguinte coloca em evidência a dificuldade
e nervosismo apresentado na altura da avaliação diagnóstica:
“Quanto à avaliação propriamente dita, a dificuldade foi evidente. Para além de não
conhecer os alunos e necessitar de estar constantemente a olhar para a folha de
presenças e para a folha das fotografias, esta foi a primeira vez que realizei uma
avaliação diagnóstica sozinho … Sendo esta uma aula de extrema relevância para
enquadrar os alunos num determinado nível, senti ansiedade no preenchimento da
ficha de avaliação diagnóstica, bem como na perceção dos resultados obtidos.”

(Reflexão 11º TSI – 2ª aula – 10/09/2015)
Uma das estratégias utilizadas foi trazer sempre comigo a lista dos alunos com
fotografia para ser mais simples de identificar e nas primeiras aulas fazer sempre
a chamada a partir dessa lista, com o intuito de associar os nomes às caras.
Ao longo das avaliações e com a simplificação da folha de registo, permitiu
que o tempo que demorava em demasia no início do EP fosse ultrapassado,
conseguindo, assim, realizar a avaliação em tempo útil. O excerto da reflexão
demonstra a preocupação em simplificar a folha de registo:
“Ao já ter realizado duas avaliações diagnósticas anteriormente, sabia que não poderia
colocar demasiados conteúdos para analisar e optei por definir estratégias que me
levassem a ser mais preciso na análise.”

(10º CGE – 21ª aula – 19/11/2015 - Badmínton)
Nas aulas de avaliação diagnóstica explicava previamente o que os
alunos iam fazer, assim como o seu objetivo e corrigia determinadas situações
que eu considerasse gritantes. Apesar de estarmos num momento de avaliação,
estamos dentro do processo de ensino, as correções devem ser feitas para que
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os alunos não adquirem hábitos errados. O excerto da reflexão seguinte
demonstra a preocupação em explicar previamente o que iam os alunos fazer:
“No início da aula fez uma breve introdução ao badmínton e comecei por ensinar as
duas pegas que existem, como devemos agarrar na raquete tanto para batimentos de
direita, como para batimentos de esquerda. Esta introdução, antes do momento de
avaliação, serviu para sensibilizar os alunos que não tinham conhecimento de como
agarrar a raquete.”

(10º CGE – 21ª aula – 19/11/2015 - Badmínton)

4.3.2. Avaliação Formativa
A avaliação formativa procura informar o professor e o aluno acerca da
qualidade do processo educativo e de aprendizagem, revelando também o
cumprimento dos objetivos delineados (Siedentop & Tannehill, 2000).
Scriven (1967) usou pela primeira vez os termos formativa e sumativa em
relação à avaliação, para distinguir os papéis que a avaliação pode adotar na
educação ou em qualquer outro campo. Usar a avaliação para desenvolver e
melhorar o processo ensino-aprendizagem é fazê-lo com um propósito formativo
(Brookhart, 2001). Pelo contrário, usar a avaliação para expressar ou tomar
decisões sobre o resultado final de um processo de aprendizagem é fazê-lo com
um propósito sumativa. A avaliação formativa tem como propósito a melhoria da
aprendizagem e, de uma forma articulada, a melhoria do ensino. O excerto da
reflexão seguinte demonstra a importância da avaliação formativa para
reformular o que estava inicialmente planeado:
“É notório a necessidade de voltar a incidir neste trabalho de passe para que as
debilidades encontradas no exercício, e posteriormente em jogo, sejam ultrapassadas.
O passe que realizam é frequentemente de costas, sem perceber onde estão os
colegas... Depreendo, assim, que será necessário voltar a incidir nas aulas futuras.

(Reflexão 10º CGE – 47ª aula – 26/02/2016 – Tâg-Rugby)

Considero que esta avaliação se revelou crucial, para que eu percebesse
quais as alterações que eram necessárias a nível do planeamento da UD.
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Perceber qual o ritmo da turma a nível de aprendizagem e detetar lacunas em
determinadas habilidades motoras ajudaram a ir ao encontro das necessidades
dos alunos criando condições para que eles evoluíssem.

4.3.3. Avaliação Sumativa
A avaliação sumativa ocorre no final de uma sequência de instrução com
o objetivo de o classificar (Siedentop & Tannehill, 2000). A avaliação sumativa
pode ser realizada no fim de cada modalidade, no final do período ou no final do
ano. Tal como a avaliação diagnóstica, a avaliação sumativa foi utilizada em
todas as UD, mais concretamente no final de cada modalidade lecionada.
Atendendo aos diferentes domínios e à evolução dos alunos comparouse a evolução dos resultados iniciais com os finais. Esta evolução não é centrada
apenas no registo da avaliação sumativa, mas sim no registo feito ao longo da
unidade didática. O somatório das classificações finais de cada modalidade deu
origem à classificação final da disciplina de EF.
A classificação final de cada modalidade e da disciplina de EF foi atribuída
através do somatório dos diferentes valores obtidos em cada domínio, tendo
como resultado uma classificação de 0 a 20 valores, utilizada no ensino
secundário e entre os 0 e 5 valores no ensino básico.
Comparando os dois ciclos que lecionei tive a perceção que é mais difícil
atribuir uma nota de forma mais justa no ensino básico pela reduzida escala de
valores, pois desta forma, não possibilita distinguir os alunos de forma mais
correta e equitativa.
Foi minha intenção não prejudicar os alunos com este tipo de avaliação.
Procurei ao longo de todo o ano letivo ter em conta o empenho, assiduidade,
comportamento e todas as vertentes que eu julguei serem importantes para uma
nota o mais justo possível.
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4.4. Participação na Escola e Relações com a Comunidade
A escola onde realizei o meu EP preocupa-se, desde o primeiro momento,
em criar uma relação próxima e saudável entre toda a comunidade escolar,
sendo o desenvolvimento das várias atividades contribuição essencial, para que
esta relação seja alcançada.
Ao longo do ano letivo as atividades que ligaram os estagiários e a
comunidade escolar foram variadas. Como afirma Sardinha (2013, p. 95) “a ação
do Professor não se esgota no processo de gestão e organização do ensino,
nem na lecionação das aulas e relação que estabelece com os próprios alunos.
Neste reportório de ações a conexão e integração que o Professor desenvolve
na comunidade escolar representam, igualmente, um aspeto predominante para
a sua atuação”.
A estreita relação que eu possuía com a comunidade educativa, após
vários contactos em variadas atividades, garantiu-me o apoio e um suporte muito
positivo na resolução de qualquer dificuldade com que me deparasse ou mesmo
no saber lidar com alunos. Foi fundamental para perceber o funcionamento e
orientar em determinadas situações. A disponibilidade constante

dos

funcionários da escola, esclarecendo-me dúvidas sobre o seu funcionamento,
bem como a ajuda importante da auxiliar no que respeita a dúvidas e dificuldades
que ia tendo. O facto de todos os intervenientes na comunidade escolar já terem
tido, em anos anteriores, experiência com outros estagiários, foi fundamental, no
meu desenvolvimento enquanto agente ativo desta nova comunidade.
Ao longo do ano, foram realizadas atividades no âmbito desportivo e não
desportivo, nas quais o NE esteve inserido tanto na sua organização direta, como
indireta. As atividades foram variadas: acompanhámos e supervisionámos os
alunos do 2º e 3º ciclo na visita à Sé do Porto (Caminhada Quaresmal) e no Dia
da EC, onde foi lançado um balão com hélio; apoiámos a equipa da EC que
participou na primeira mão da Liga dos Campeões Feminina; organizámos,
enquanto NE, a visita ao Estádio do Dragão assim como ao seu museu e a
Faculdade de Desporto com as duas turmas de 12º ano; nas férias escolares do
Natal, da Páscoa e de Verão realizámos atividades com os alunos que
permaneciam no ATL da escola; demos formação aos alunos de 11º ano do
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Curso de AGD sobre “WIX e a criação de um site”; montámos e recriámos uma
passagem bíblica dentro de uma sala de aula, um museu vivo, “Belém por um
dia”; que foi aberto a todas as pessoas. Organizámos o Corta-Mato escolar e
acompanhámos os alunos ao Corta-Mato distrital; organizámos e dinamizámos
diversas atividades nos três dias da EXPOCOLGAIA, o evento com maior
relevância na EC.
Estas atividades possibilitaram uma interdisciplinaridade das diferentes
áreas de ensino, permitindo assim uma maior proximidade de todos os grupos
disciplinares e consequentemente, uma oportunidade de integração e afirmação
na comunidade escolar do NE.

4.4.1. As reuniões de grupo da EC
As reuniões de grupo contribuíram para uma adaptação à escola e foi um
dos alicerces de todo o ano letivo. Foi com este grupo e com os professores de
EF que se trataram os assuntos relacionados com o funcionamento da disciplina
e da escola, de atividades do Plano Anual de Atividades e de outros assuntos
que envolvessem os professores e a sua prática com o intuito de a tornar mais
eficaz.
A preparação e realização das atividades permitiram enaltecer o meu
conhecimento ao nível da gestão e organização de eventos, permitindo perceber
todos os procedimentos necessários para serem realizados e reter um variado
número de estratégias organizativas. As atividades inseridas no Plano Anual de
Atividades foram debatidas e organizadas em sede de grupo permitindo assim
distribuir tarefas para uma maior eficácia. Todos os professores colaboraram e
contribuíram para que as atividades que o grupo se propunha tivessem êxito.
Quem monta? Quem desmonta? Quem entrega os prémios? Quem fala com as
entidades? Quem elabora as autorizações? Quem acompanha determinada
atividade? Fazia parte da organização de todas as atividades. Todas estavam
planeadas ao mais ínfimo pormenor para que nada faltasse ou falhasse.
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Os elementos do grupo de EF também me auxiliaram, em questões
relacionadas com o ensino das modalidades e as relações com os alunos na
aula.

4.4.1.1.

Conselho de Turma

Ainda antes de cada reunião do CT, foi proposto ao PC, pelos diretores
de turma em que o NE estava envolvido, a realização de uma apresentação dos
dados dos alunos aos professores do conselho de turma.
Na primeira aula, distribuí uma ficha biográfica, previamente corrigida pelo
PC, e de seguida analisados os dados. A apresentação foi feita para todo o CT,
do 6º, 10º e 11º ano, em versão digital e posteriormente entregue ao DT em
formato papel.
Senti bastante responsabilidade ao estar a apresentar a todos os
professores da turma os dados referentes aos alunos. Em toda a apresentação
senti-me à vontade e isso ajudou-me na minha integração para o futuro. Com a
experiência na apresentação dos diferentes anos, fui me sentindo mais
confortável na apresentação e interação com os restantes professores da turma.
As reuniões do CT realizaram-se no final de todos os períodos para a
avaliação dos alunos e propor as notas. Percebi todas as preocupações dos
docentes da turma acerca da avaliação, as consequências e as preocupações
no futuro dos alunos e a necessidade de abrir portas para o mercado de trabalho
ou para a vida académica que se avizinha. Procurei ser o mais justo possível, ao
atribuir as notas. Senti-me parte integrante da escola com grande
responsabilidade, cuja avaliação dos alunos, estava dependente de mim.

4.4.2. Corta Mato Escolar: Escolar e Distrital
Esta atividade organizada pelos EE, enquanto NE, foi sem dúvida uma
das mais importantes. Para além de ser o primeiro grande evento organizado
pelo NE, teve um impacto muito grande em toda a comunidade escolar. Contou
com a presença de todos os alunos, do 1º ao 12º ano, significando a participação
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de mil alunos, daí a atribuição do nome de “Corta-Mato dos Mil” (Anexo I). Por
outro lado, o corta-mato escolar é uma componente de avaliação da disciplina
de EF, na modalidade de Atletismo, conferindo ao seu caracter obrigatório uma
importância acrescida.
À realização do corta-mato precederam-se um número de funções das
quais o NE fez parte. Estas funções foram atribuídas pelo grupo de EF após uma
reunião. Assim, ficou definido que o NE ficava encarregue de decorar o pódio,
organizar os coletes necessários para identificar os voluntários e as suas
funções, elaborar os diplomas a entregar a todos os participantes e fazer os
cartazes para os diferentes ciclos e afixá-lo.
A atividade desenvolveu-se em dois espaços. Um interior para os alunos
do 1º ciclo, onde realizavam o seu percurso apenas dentro do pavilhão. O outro
espaço exterior onde os alunos do 2º e 3º ciclo e secundário percorriam
diferentes distâncias pelas imediações da escola.
Por ser um evento de cariz obrigatório, nunca imaginei que gerasse tanto
entusiamo. Toda a escola parou e toda a comunidade escolar e educativa
marcou presença.
Já tinha vivenciado este tipo de evento, como participante e como
voluntário, durante o meu percurso escolar e foi extremamente gratificante ser
parte ativa na organização e contribuir para que a atividade desenrolasse da
melhor maneira.
Os alunos das turmas que lecionava, mostraram que queriam fazer mais
e melhor e não queriam apenas participar. Estive sempre atento ao seu
desempenho mas só a participação e o esforço valeu cada segundo de
organização.
Após conhecidos os vencedores e os classificados, foi altura de preparar
o corta-mato distrital. O Desporto Escolar tem sido abordado por vários autores
realçando a sua importância para a formação dos jovens. Bento (1989, p. 49)
considera-o como ”uma atividade extra – curricular, complementar das aulas de
Educação Física, contribuinte para a realização da incumbência sócio
pedagógica da escola, nomeadamente no plano do desenvolvimento integral dos
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alunos. Uma atividade assente na adesão voluntária dos alunos e na dimensão
cultural da escola”.
Para que os alunos saíssem do espaço escolar, como é habitual, foi
necessário uma autorização e o NE ficou encarregue de as recolher. Assim,
deslocamo-nos até à Povoa do Varzim, onde os alunos que tinham sido
classificados participaram. Aqui notou-se algum nervosismo por parte dos alunos
mais novos, uns por estarem a representar a escola, e aí pode falar-se de
responsabilidade e outros por ser a primeira vez a participarem.
Sempre foi o objetivo destas provas criar bom ambiente, diversão,
empenho e não tanto a busca pela vitória. Bento (2001, p. 86) refere que: “o
melhor desporto é aquele que põe a pessoa em movimento, configurando-a na
plenitude estética e na sua exemplar harmonia. Que cuida da verticalidade dos
corpos e, mesmo nos mais pequenos mas aprumados, ajuda a instituir almas
grandes, do tamanho do mundo, que se salientam da pequeneza de tantos
maciços carnais, grandes e disformes”.
Enquanto NE, passámos essa ideia. O objetivo era eles se divertirem e
darem o melhor de si a cada passo.
O mau tempo dificultou a melhor prestação dos alunos, mas mesmo
assim, e excedendo as previsões, alcançaram bons resultados: dois
apuramentos coletivos e um individual para o campeonato Nacional de CortaMato de Desporto Escolar. Não foi possível acompanhar estes alunos à prova.
O mesmo foi feito apenas por um professor.
Embora não tenha tido uma equipa de Desporto Escolar durante o meu
EP, fiquei com a ideia de, como é participar nestas provas, estando no lugar de
treinador.
Depois de todo o trabalho realizado sinto que dei o melhor de mim e estou
orgulhoso por aquilo que pude contribuir. Esta organização e coordenação
permitiu-me obter conhecimentos que me acompanharão e serão uma mais-valia
para o meu futuro profissional.
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4.4.3. Atividades na EC
4.4.3.1.

ExpoColgaia

A ExpoColgaia, que decorreu dia 13, 14 e 15 de Abril. Esta atividade é o
expoente máximo da EC. É um evento realizado há 20 anos e dirigido a toda a
comunidade educativa da região (alunos, professores, funcionários e
encarregados de educação). Tem como principal objetivo revelar as ofertas
educativas a todos os visitantes e promover os cursos e todo o trabalho
desenvolvido nos mesmos.
É um evento organizado por toda a comunidade escolar da EC, com o
mesmo objetivo. Foram dias muito intensos, vividos com nervosismo e
ansiedade e que exigiu uma preparação cuidada e um empenhamento antes e
durante a atividade.
As pessoas que anteriormente tinham estudado ou lecionado na EC (exalunos, ex-estagiários) sempre me falaram deste evento como algo único e
especial.
Cada curso tinha um stand próprio. O stand do curso de AGD, onde o NE
participou de forma mais ativa foi dedicado à temática do Olimpismo, visto ser o
ano dos Jogos Olímpicos. Foi necessário montar o stand no espaço próprio
(salão nobre) com diferentes materiais. Com a ajuda da FADEUP e o gabinete
de fisiologia adquirimos, enquanto NE, células fotoelétricas – testes de
velocidade, ergojump para medir impulsão e, ainda, uma bicicleta com o intuito
de percorrer os quilómetros equivalentes a uma volta a Portugal. Esta última
ideia vem em consonância com os temas que tínhamos criado.
Neste enquadramento trouxemos também à comunidade educativa
atletas que faziam parte da Missão Olímpica (Anexo V) e que representaram
Portugal nos Jogos Olímpicos do Brasil, bem como uma equipa profissional que
competiu na Volta a Portugal (Anexo IV). Estes atletas puderam abordar
diferentes temas perante toda a comunidade educativa com palestras
previamente programadas percebendo assim, o que exige uma preparação para
os Jogos Olímpicos e uma prova de alta competição, a persistência, dedicação,
sacrifícios e amor à modalidade de cada um dos atletas.
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Para além das palestras referidas anteriormente, foi proporcionado aos
alunos do 2º e 3º ciclo um torneio de futebol. Paralelamente a este torneio existiu
também um destinado a alunos do ensino secundário. Estes torneios tiveram a
duração dos três dias da ExpoColgaia e permitiu fomentar o fair-play e o espirito
de equipa bem como dar aos alunos mais um momento de diversão e
possibilidade de exercício físico.
Para além do futebol, existiu também um torneio de andebol e voleibol
para as turmas do ensino secundário e um torneio de ténis de mesa para todas
as idades.
Enquanto NE dividimos tarefas específicas. Coube-me especificamente
organizar um torneio de futebol que os alunos insistentemente pediram ao longo
do ano letivo. Este torneio era destinado para os alunos do 2º (Anexo II) e 3º
ciclo (Anexo III). Foi uma atividade muito trabalhosa que exigiu muito de mim.
Foi necessário gerir as horas dos jogos para não coincidirem com as palestras e
com os restantes jogos do ensino secundário que se realizavam no mesmo
espaço (campo sintético), arbitrar dois jogos que decorriam ao mesmo tempo, foi
necessário também, criar o quadro competitivo e o calendário. A organização de
uma atividade que englobe alunos de diferentes idades, acarreta sempre algum
risco, mas penso que consegui lidar com todas estas situações e proporcionar
alegria aos alunos, assim como sentido de responsabilidade e fair-play, o que
para mim foi o mais importante.
Senti, aquando da preparação e do evento propriamente dito, ser parte
integrante da EC. A responsabilidade que foi depositada em mim foi
correspondida. Irei levar todas as ideias para o futuro e, assim, poder organizar,
com conhecimento de causa, uma atividade semelhante.

4.4.3.2.

Outras atividades

4.4.3.2.1. Liga dos Campeões Feminina no Colégio de Gaia
A equipa principal de Andebol Feminino da EC, e na sequência do seu
percurso, voltou novamente às competições europeias prestigiando a instituição,
a cidade e Portugal.
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Iniciou a sua participação na 3ª Eliminatória da Challenge Cup
defrontando uma equipa da Finlândia. A primeira mão dessa eliminatória
disputou-se no dia 21/11/2015 no pavilhão da EC e saiu vencedora. Com esta
vitória, nesta eliminatória, a equipa chegou aos oitavos de final onde defrontou
uma equipa da Ucrânia realizando o seu 67º e 68º jogo numa prova europeia.
Os dois jogos realizaram-se no pavilhão da EC por acordo das duas equipas.
Em ambos os casos, o NE esteve presente nos jogos. Como sempre,
apoiou a equipa da EC onde realizamos o EP. Sempre nos mostramos
disponíveis, para ajudar na organização do evento caso fosse necessário.
Embora a dedicação e o empenho das jogadoras em todos os momentos
dos jogos fosse evidente, não conseguiram prosseguir na competição. Foi
notória a forma como os espectadores vibravam e viveram todos os jogos de
uma forma muito emotiva. Foi um a atividade bem programada e a organização
foi irrepreensível, engrandecendo assim a EC.

4.4.3.2.2. Formação Wix
Também teve lugar outra atividade - formação de WIX, criação de um
portefólio digital. Foi destinada aos alunos do 11º ano do curso de AGD, cujo
objetivo seria ajudar na realização de um portefólio digital que os alunos terão
de realizar no próximo ano de escolaridade. Nesse sentido, o PC lançou o
desafio ao NE para uma apresentação onde os alunos puderam ser apoiados,
durante quatro aulas.
Após apresentação em Power Point, os alunos tiraram dúvidas e o NE
ajudou na realização de alguns exercícios criando exemplos de diferentes
formatações de portefólios com o intuito de terem ferramentas para o próximo
ano letivo.
Todas as formações são muito importantes e contribuem sempre para o
desenvolvimento global do aluno, constituindo-se numa mais-valia não só de
conteúdos programáticos, mas na aquisição de técnicas para a realização de
trabalhos. Para mim, enquanto EE, foi mais um momento de intervir com os
alunos em espaço de aula, desta vez em contexto sala de aula, bastante
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diferente de um pavilhão. A organização deste tipo de atividades faz com que
eu, enquanto EE, vivenciasse diferentes dificuldades e estivesse em constante
descoberta, encontrando assim as melhores estratégias para utilizar no futuro
profissional.

4.4.3.2.3. Visita à Sé do Porto
De entre as várias atividades realizadas com os alunos, teve lugar a Visita
à Sé do Porto. Os alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico realizaram a
caminhada quaresmal 2016, desde a EC até à Sé.
O NE e professores das turmas de 2º ciclo acompanharam o percurso dos
alunos. Este tipo de atividades, principalmente no que respeita a saídas da
escola é necessário uma atenção, principalmente no que respeita a segurança.
É nossa intenção que tudo corra bem, evitando comportamentos desajustados
para que não ocorra qualquer tipo de risco. Foram feitas várias recomendações
dentro da sala de aula e em todo o percurso, de modo a que os alunos fossem
organizados em turmas e caminhassem, sempre pelo passeio e em fila dois a
dois. O conjunto de três professores tinha a cargo uma turma. Um professor
caminhava no início e no fim da fila, evitando que os alunos não se misturassem
nas turmas e outro professor caminhava no meio da fila e assim poder vigiar se
as regras estabelecidas, eram cumpridas.
Os alunos visitaram a Catedral e foram acolhidos pelo Sr. Bispo. Os
alunos tiveram a oportunidade de entregarem algumas cruzes que foram
elaboradas nas turmas da EC.
Senti uma responsabilidade acrescida na realização desta atividade, pois
ao sair do nosso espaço de conforto, pavilhão e sala de aula, é necessário
minimizar os riscos. Ao organizar a disposição dos alunos em filas e acompanhar
a caminhada desde a EC e a Sé do Porto permitiu adquirir conhecimentos e
estratégias para implementar no futuro para que tudo corra sem problemas.

4.4.3.2.4. As férias desportivas (Natal, Páscoa, Verão)
A EC todos os anos organiza atividades nas interrupções escolares do
Natal, Páscoa e nas férias de Verão. São as conhecidas Férias Desportivas que
proporcionam aos alunos inscritos, além de momentos de lazer e convívio, uma
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participação numa ação de grande grupo, fora da família e em período pós-letivo.
Tem como objetivos a aquisição de um conjunto de novas atividades
pedagógicas, desportivas e culturais, incentivar o espírito de grupo e a
cooperação entre alunos em diferentes contextos numa perspetiva inclusiva e
socializadora, assim como promover valores como a responsabilidade, o
respeito, a cooperação e a tolerância, ao longo das diversas atividades
propostas. Os alunos inscritos foram maioritariamente do ensino pré-escolar, do
1º e do 2º ciclo.
Desta forma, orientei as atividades em duas tardes no Natal, um tarde na
Páscoa e três tardes no Verão. Tive o cuidado de organizar diferentes jogos no
decorrer das atividades, tendo em conta o interesse dos alunos pois todos
gostam de jogar, saltar, dançar e libertar toda a sua energia. Melhorei as minhas
competências ao demonstrar as atividades, organizar e gerir os exercícios para
diferentes idades e competências físicas.
Participar neste projeto de Férias Desportivas foi gratificante ter a
possibilidade de dar um pouco de mim aos alunos, proporcionando não só
momentos divertidos, mas também o desenvolvimento de competências e
valores tão importantes aos cidadãos do futuro.

4.4.3.2.5. Visita ao Estádio do Dragão e FADEUP com duas turmas de
Desporto do 12º Ano
Outras atividades organizadas e dinamizadas pelos elementos do NE foi
a visita ao Estádio do Dragão e a visita à FADEUP.
Toda a logística, marcação do dia de modo a coincidirem as duas
atividades, o número de pessoas envolvidas na visita, elaboração das
autorizações para os encarregados de educação assinarem a autorizar a saída
dos alunos do espaço escolar, pois a maior parte deles eram menores de idade,
fizeram com que esta atividade tenha sido muito enriquecedora, para todos os
alunos. Assim percebi como tudo tem que ser seriamente planeado e preparado
ao pormenor.
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As visitas foram uma mais-valia para os alunos, permitindo que visitassem
e conhecessem as instalações destas instituições, que até então eram
desconhecidas para a maioria deles.
Na visita do Estádio do Dragão, puderam conhecer a história e as
instalações do clube, desde o museu interativo até aos balneários e desde a
tribuna presidencial ao relvado.
Na FADEUP conhecer as instalações, passando pela piscina, salas de
aula, gabinetes, laboratórios de fisiologia e biomecânica e pavilhões, permitiu
que os alunos tivessem uma ideia mais concreta do que poderão encontrar se
escolherem esta instituição de ensino para prosseguir os seus estudos
superiores. Considero que foi uma promoção deste espaço escolar.
Para mim enquanto EE, ao revisitar a instituição que me formou e
conhecer as instalações ao pormenor do principal clube da cidade, e um dos
mais importantes a nível nacional, e ver o entusiasmo dos alunos, foi perceber
que esta atividade foi gratificante. Além disso, permitiu ter uma noção exata do
que implica organizar uma saída da escola e os passos que têm que se dar para
que tudo corra dentro da normalidade e com segurança, para todos os
intervenientes.
Com este envolvimento, no meu ano de estágio, organizando e
participando sei que no futuro estarei mais preparado para organizar este tipo de
atividades, que considero muito sérias, principalmente quando é necessário sair
com os alunos do espaço escola.

4.4.3.2.6. Belém por um dia
Uma das muitas atividades desenvolvidas pelos alunos foi “Belém por um
Dia”. Foi a primeira atividade a ser desenvolvida. Como a EC é uma instituição
católica é dada enorme importância à época do Natal, o diretor propôs a cada
turma do ensino básico, a recreação de uma cena Bíblica. Foi fornecida pelo
mesmo, uma cena diferente a cada turma, com o objetivo de se criar um museu
vivo.
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Este museu esteve aberto ao público, durante o dia 18 de dezembro de
2015. Para cada sala, desde o 1º ciclo ao 9º ano, foi-lhes destinada uma
passagem da Bíblia, que obedecia a uma ordem de acontecimentos e assim
formar a história do nascimento de Jesus. Deste modo, eu empenhei-me e
colaborei com a turma incumbida da última passagem, a fuga para o Egito, após
do nascimento do Menino Jesus, em Belém.
Cada turma foi livre de organizar a passagem proposta, desde que
representasse a cena pedida. Colaborei juntamente com o NE, com os alunos,
na orientação e montagem do cenário. Para isso, foram necessários vários dias
de planeamento, angariação de materiais, organização e construção do cenário,
assim adquirir acessórios necessários, para se parecer o mais possível com
cenas bíblicas ao vivo. Apesar de esta atividade ter a duração de um dia, foram
necessárias várias semanas para a sua planificação e montagem.
No final, todos os objetivos foram cumpridos e a atividade correu na
perfeição. Foi um museu retratando representações bíblicas, com o cenário bem
conseguido. Todos os alunos participaram com muito empenho e foram
excelentes atores. Para mim ter participado na organização deste tipo foi uma
ótima experiência e todos trabalhamos com empenho e dedicação.
Conclui-se que não é só em contexto aula que se aprende, mas sempre
que qualquer atividade seja bem planificada e bem organizada e com
interdisciplinaridade de várias disciplinas.

4.4.3.2.7. O dia da EC
No dia 3 de junho, dia da EC, todas as turmas se juntaram no campo
sintético para ver o lançamento de uma cápsula com ascensão em direção à
estratosfera através de um balão enchido com hélio. O balão estratosférico
atingiu 28,5 km de altitude antes de rebentar. A aterragem foi realizada com a
ajuda de um paraquedas e a cápsula foi recuperada perto de Amarante.
Este lançamento foi o culminar de alguns meses de trabalho de
professores e alunos de diversos cursos que, em equipa, cada um nas suas
áreas e com os seus saberes, contribuíram para a concretização deste projeto.
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Esta iniciativa integra-se no projeto BEE – Balões Estratosféricos nas
Escolas, numa parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e
Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que
desenvolve este projeto inserido no programa STRAPLEX (Strastospheric
Platform Experiment).
No

seu

interior,

a

cápsula

levou

diversos

equipamentos

de

telecomunicações, computadores de bordo, sensores e câmaras que permitiram
a gravação e transmissão de imagens em tempo real durante a sua permanência
no espaço, possibilitando, igualmente, recolher e armazenar diversos dados
ambientais. Estas imagens em tempo real puderam ser visualizadas no salão
nobre durante todo o dia.
Esta iniciativa contou com a presença do Bispo do Porto, Presidente da
Câmara de Gaia e os seus Vereadores.
Com a presença de todos os alunos, dos diversos cursos e dos diferentes
ciclos de ensino, comprovei a dimensão da EC e a importância que este dia
representa para todos na EC.
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5. Desenvolvimento Profissional
5.1. A retenção de aprendizagens de uma turma do 10º ano
de

escolaridade

na

modalidade

de

voleibol

contextualizada do Modelo de Educação Desportiva
(MED)
André Cabral1, Pedro Marques2, Mariana Amaral da Cunha1, Rui Araujo1
1

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto

2

Colégio de Gaia, Vila Nova de Gaia

5.1.1. Resumo
O presente estudo teve como objetivo observar e analisar as aprendizagens dos
alunos numa unidade de ensino de voleibol seguindo o Modelo de Educação
Desportiva (MED). O grupo de participantes foi constituído por 6 alunos, 3
rapazes e 3 raparigas, com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos, de
uma turma de alunos do 10º ano, de uma escola da zona norte do país. As ações
motoras dos alunos foram observadas e avaliadas ao longo de 13 aulas de 60
minutos, 45 minutos de tempo útil, através das filmagens adquiridas em três
momentos distintos (Pré-teste, pós-teste e teste de retenção) com recurso ao
instrumento Game Performance Assessment Instrument (GPAI). Relativamente
ao tratamento estatístico, efetuou-se previamente uma análise exploratória dos
dados para normalizar a distribuição. Posteriormente, para comparar os
resultados obtidos nas três fases de condução do estudo (pré-teste, pós-teste e
teste de retenção) foi utilizado testes não paramétricos de duas amostras
emparelhadas – Wilcoxon. O teste foi utilizado para comparar o pré-teste com o
pós-teste e o pós-teste com o teste de retenção. Os resultados informam que
ocorreu retenção de aprendizagem em todas as dimensões: tomada de decisão,
ajustamento, eficiência e game performance, sustentando um parecer de que a
implementação do MED tem um impacto positivo no processo ensinoaprendizagem.
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PALAVRAS-CHAVE: MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA, RETENÇÂO
DE APRENDIZAGEM, GAME PERFORMANCE ASSESSMENT INSTRUMENT,
VOLEIBOL.

5.1.2. Introdução
O presente estudo de investigação subscreve as orientações normativas
da unidade curricular de Estágio Profissional do 2º Ciclo em EEFEBS da
FADEUP7 (p.7), as quais preveem que o estudante-estagiário desenvolva
ferramentas essenciais à elaboração de um estudo científico.
A escolha do Modelo de Educação Desportiva (MED), desenvolvido por
Daryl Siedentop nos anos de 1980, representa uma forma de educação lúdica,
criticando as abordagens descontextualizadas, onde procura estabelecer um
ambiente propiciador criando, assim, um contexto desportivo significativo para
os alunos (Mesquita & Graça, 2011). Com este estudo pretendo perceber se os
alunos, quando confrontados com este modelo, adquirem competências
relevantes a nível técnico e tático e se no futuro essas competências se
verificam.
Um modelo instrucional fornece uma estrutura formal e coerente, criando
um método, estratégias e estilos de ensino utilizados para o ensino e treino do
desporto (Metzler, 2000). Neste sentido, este clarifica “os objetivos de
aprendizagem em torno de grandes propósitos, que perspetivem a natureza das
tarefas de aprendizagem, os papéis de professores e alunos, os recursos
didáticos necessários, o envolvimento social e as formas de organização da aula
desejáveis para implementar e avaliar o programa de instrução e os seus efeitos”
(Mesquita & Graça, 2011, p. 45).
A implementação de estilos e modelos de ensino da EF tem sido alvo de
reforma curricular, direcionado para um ensino mais centrado no aluno, baseado
nas teorias construtivistas e aprendizagens sociais (Pereira et al., 2015).

7

In Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos
conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário
da FADEUP: 2014-2015. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z.
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O MED foi desenvolvido com o intuito de criar um novo modelo de
instrução sendo uma “alternativa comprovadamente válida às abordagens
tradicionais” (Mesquita & Graça, 2011, p. 39), visto que é um modelo inovador
na área da EF que proporciona condições de aprendizagem aos alunos. Assim
sendo, o MED afasta-se dos modelos de ensinos tradicionais, nomeadamente o
Modelo de Instrução Direta (MID).
Este modelo apresenta a competição como foco do processo de ensinoaprendizagem, ganhando ainda relevância ao salientar as componentes afetivas,
sociais e culturais na formação dos alunos. Este é um modelo instrucional
construído de forma a facilitar aos alunos experiências desportivas autênticas,
que poderão encaminhar a repercussões positivas no futuro dos mesmos, de
modo que se tornem fisicamente ativos ao longo da sua vida (Siedentop et al.,
2011). O MED comporta a inclusão de três eixos fundamentais: competência
desportiva (domínio das habilidades de forma a poder participar em competição,
de forma satisfatória), literacia desportiva (reconhece e valoriza as tradições e
rituais associados ao desporto, distinguindo a boa da má prática desportiva) e
entusiasmo (desenvolvido pela prática desportiva, promovendo a qualidade de
prática). A sua estrutura assenta em 6 pontos fundamentais: época desportiva
(apresentada através da unidade didática), filiação (integração dos alunos em
equipas), quadro competitivo formal (com iguais oportunidades para todas as
equipas), evento culminante, festividade e registos estatísticos.
A época desportiva surge como substituta da UD, habitualmente de curta
duração implementada nos programas nacionais, onde procura aumentar a sua
duração para consolidação das aprendizagens. Segundo Siedentop et al. (2011)
com o MED os alunos têm um maior volume de conteúdos e capacidades para
aprender podendo colmatar as falhas na formação dos alunos. Assim, no
decorrer da época desportiva os alunos desempenham diversas tarefas, como
jogador, treinador, capitão e estatístico que contribui para consolidar as suas
aprendizagens, adquirindo um conhecimento completo da modalidade (Hastie,
2012).
A filiação procura promover a integração dos alunos em diferentes
equipas e, por conseguinte, o sentimento de pertença a um grupo (Mesquita &
Graça, 2011). De forma a contribuir para este sentido de filiação e promover a
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interiorização do jogo e da modalidade em questão, o modelo sugere que os
alunos integrem diferentes papéis na constituição da equipa. Esses papéis são:
jogadores, jornalista, cronometrista, estatísticos, árbitros, dirigentes, entre
outros. Para além destes papéis, os alunos devem definir nome, cores, capitão,
grito, mascote e área de treino para cada uma das equipas.
O quadro competitivo formal procura estabelecer mecanismos promotores
da igualdade de oportunidades através da premiação, cooperação, fair-play e
competição, sendo registado os resultados e comportamentos, quer individuais,
quer por equipa (Mesquita & Graça, 2011). Todos os elementos de cada equipa
participam, promovendo a inclusão assemelhando-se a uma competição formal.
O evento culminante é o expoente máximo de cada época desportiva. É
o momento de celebrar o sucesso obtido ao longo das aulas. Este evento
culminante promove a igualdade e a cooperação na aprendizagem de cada
equipa. Em todas as aulas, procura-se que haja um clima de festividade,
contribuindo favoravelmente para a construção de experiências positivas
(Mesquita & Graça, 2011).
O registo estatístico está relacionado com os pontos obtidos no jogo e as
possíveis bonificações individuais e da equipa. Não é utilizado exclusivamente
para apontar os resultados, tendo como principal foco promover a entreajuda de
todos os elementos e aumentar a competição saudável entre as equipas.
Os alunos ao realizarem tarefas de organização e de serem responsáveis
por determinadas funções, promovem o envolvimento e a concentração na
própria aprendizagem (Pereira et al., 2013). Como todas as tarefas realizadas
durante as aulas contam para a competição, com os alunos nas mesmas equipas
e levam a aula de uma forma mais séria (Hastie et al., 2011). Por conseguinte,
os alunos ficam mais atentos aos feedbacks emitidos pelos professores, capitães
e treinadores, em comparação com um modelo mais tradicional (Hastie et al.,
2013).
Num contexto empírico, regista-se a realização de vários estudos
subordinados ao MED e à aprendizagem que reforçam a importância de avaliar
a aprendizagem, pois é um dos principais objetivos da educação e não podemos
prejudicar o desenvolvimento motor em detrimento das atividades de grupo e
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interações sociais (ex.: (Araújo et al., 2014); (Mesquita et al., 2012); (Pereira et
al., 2015); (Pritchard et al., 2008); (Pritchard et al., 2014)). No que concerne à
aprendizagem os estudos mostram que, por vezes melhoram os rapazes, outras
vezes as raparigas (Araújo et al., 2014). Já para Pereira et al. (2015), registamse melhorias tanto nos rapazes, como nas raparigas na tomada de decisão, no
ajustamento, na eficiência e no game performance desde o início até ao final da
temporada.
Neste contexto, a investigação tem também enaltecido o papel
determinante da aplicação do teste de retenção (Mesquita et al., 2012). A
aplicação deste teste permite verificar se os alunos conseguiram reter ou não a
informação que lhes foi transmitida ao longo da unidade didática, após um curto
período de interrupção da modalidade.
Assim sendo, o objetivo do estudo foi observar e analisar as
aprendizagens dos alunos numa unidade de ensino de voleibol por recurso à
implementação do MED e perceber se houve retenção de aprendizagem
nomeadamente nas dimensões tomada de decisão, ajustamento, eficiência e
game performance. É de salientar, como objetivo complementar nesta unidade
de ensino de voleibol, a observação e análise das aprendizagens dos alunos
diferenciando-as por sexo.

5.1.3. Metodologia
5.1.3.1.

Participantes

Das turmas que lecionei foram selecionados 6 alunos para integrarem o
grupo de estudo: três alunos do sexo feminino e três do sexo masculino. Todos
os participantes frequentavam o mesmo ano de escolaridade (10º ano) fazendo
parte da mesma turma de Contabilidade e Gestão Empresarial (CGE) no ano
letivo de 2015/2016, com idades compreendidas entre os 14 e 15 anos.
Esta seleção de alunos baseou-se nos seguintes critérios: a assiduidade,
possibilitando um acompanhamento contínuo da sua aprendizagem, dando
preferência aos três alunos com resultados na avaliação mais positivos e a três
com resultados menos positivos, de modo a conseguir um grupo de estudo o
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mais representativo possível da turma em causa. Mais ainda, com base na
avaliação diagnóstica foram criados 5 grupos heterogéneos intra-grupo e
homogéneos inter-grupos, perfazendo um total de 5 equipas. Assim sendo, dada
a semelhança entre os grupos, foi escolhido, também através dos resultados
obtidos na avaliação diagnóstica, o aluno mais apto e o menos apto na
modalidade de Voleibol

5.1.3.2.

Unidade Didática de Voleibol

A presente Unidade Didática foi constituída por 13 aulas, todas elas com
a duração de 60 minutos, com tempo útil de 45 minutos, das quais, três delas
foram de avaliação que corresponderam às três fases de condução do estudo:
Pré-Teste, Pós Teste e Teste de Retenção.
Para poder determinar em que forma básica de jogo se encontrava cada
aluno, realizei a avaliação diagnóstica o que me permitiu saber, comparando com
a avaliação feita posteriormente no 2º e no 3º momento se houve uma evolução
positiva na aprendizagem com a implementação do MED no grupo de estudo.
Esta UD de Voleibol foi desenvolvida segundo as orientações de Vickers
(1990), que divide a aula em quatro componentes: Habilidades Motoras, Cultura
Desportiva, Capacidades Motoras e Conceitos Psicossociais. Com estas
componentes presentes no planeamento, podemos saber ao certo o que foi ou
será feito, ao longo da duração da modalidade. Assim é possível definir uma
sequência de conteúdos estruturada e organizada, de modo a proporcionar aos
alunos as melhores oportunidades de aprendizagem
A UD constitui-se como um instrumento crucial para a atuação do
professor, assumindo-se como uma das grandes bases orientadoras da sua
ação. Na medida em que “não é possível aprender tudo de uma só vez, sob pena
de se incorrer o risco de nada aprender” (Mesquita & Graça, 2011, p. 51), a UD
seleciona os conteúdos a abordar em cada aula, isto é, determina a extensão e
sequência dos conteúdos. Assim sendo, procedi à elaboração de um quadro
(Anexo VI) da extensão e sequência dos conteúdos da unidade didática de
Voleibol para a turma do grupo de estudo.
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Na determinação da extensão e sequência dos conteúdos a abordar tive
como base de pesquisa o Programa Nacional de Educação Física para o
Secundário (10º, 11º e 12º anos), o planeamento anual da disciplina de
Educação Física, o livro “Jogos Desportivos Coletivos Ensinar a Jogar”, bem
como ao material cedido pelos professores da unidade curricular de Didática
Específica do Desporto – Voleibol.
Para organizar esta unidade didática, foquei-me no Modelo de Abordagem
Progressiva ao Jogo (MAPJ). Este Modelo dá enfâse à componente cognitiva da
aprendizagem do jogo pois acredita-se que quando um aluno realiza uma ação
sem a compreender, essa ação perde significado. Visto o nível de aprendizagem
dos alunos da turma ser bastante inferior ao previsto no programa nacional de
educação física decidi focar-me nos conteúdos que fossem realmente
pertinentes para que evoluíssem a nível técnico e tático. Assim, “a estrutura
curricular do modelo projeta a passagem por quatro Etapas de Aprendizagem do
Voleibol, entre as quais são estabelecidas progressões assentes num
compromisso permanente entre a articulação horizontal (variantes da mesma
tarefa) e a vertical (tarefas de nível de dificuldade distinto) da matéria de ensino”
(Mesquita et al., 2013, p. 81).

5.1.3.3.

Instrumentos e Procedimentos de recolha de dados

O instrumento de avaliação utilizado foi o Game Performance Assessment
Instrument (GPAI) (Oslin et al., 1998), uma ferramenta adaptada por Mesquita
(2006) para a modalidade de Voleibol (ANEXOS VIII e IX). Este instrumento de
avaliação caracteriza-se por ser “multidimensional e flexível, que proporciona 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., 2013,
p. 112).
O instrumento de avaliação foi adaptado de acordo com os conteúdos
abordados em função da etapa de jogo dos alunos. As componentes a serem
avaliadas foram: tomada de decisão, ajustamento e execução das habilidades
motores (eficiência e eficácia) (Mesquita et al., 2013) (ver Quadro III).
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Quadro III – Avaliação dos Comportamento técnico-táticos avaliados através da aplicação do
GPAI na modalidade de Voleibol

Avaliação dos Comportamentos técnico-táticos
Dimensão

Habilidades técnicas e táticas
Colocação da bola no espaço vazio

Tomada de Decisão

Noção recebedor/Não recebedor
Ocupação racional do espaço

Ajustamento

Noção recebedor/não recebedor
Posição fundamental
Deslocamento

Eficiência da execução das

Passe em apoio

Habilidades

Manchete
Serviço por baixo

Através da aplicação do GPAI, foram contabilizadas as ações, que foram
classificadas num total de “apropriadas” (A) e “inapropriadas” (I), dando origem
a um índice de cálculo. Assim sendo, foram calculados quatro índices diferentes:
a tomada de decisão, o ajustamento, execução e eficácia das habilidades
motoras. Com as gravações dos diferentes momentos do estudo, procedemos à
observação em diferido da execução das habilidades técnico-táticas,
assinalando na grelha (GPAI) todas as ações dos alunos selecionados, como
“apropriadas” (A) ou “inapropriadas” (I).
O procedimento de recolha de dados foi realizado em diversas fases da
unidade de ensino de Voleibol e cada aula comportou um objetivo de recolha de
informação diferente, como é possível comprovar pelo Quadro IV.
Quadro IV – Planeamento de recolha de dados ao longo da unidade de ensino do Voleibol da
turma 10º CGE

Modelo de Educação Desportiva
Aula

Data

Objetivo
1ª Fase do estudo: Realizar a avaliação

1

07/04/2016

diagnóstica e realizar o pré-teste através
da aplicação do Game Performance
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Assessment Instrument (GPAI) (Oslin et
al., 1998)
Com base nos resultados da 1ª Fase
2-11

08/04/2016 a 19/05/2016

desenvolver os conteúdos propostos na
unidade de ensino de Voleibol
2ª Fase do estudo: Realizar a avaliação

12

20/05/2016

sumativa da modalidade e realizar o pósteste através do GPAI
3ª Fase do estudo: Realizar o teste de

13

03/06/2016

Retenção de Aprendizagem através do
GPAI

A avaliação diagnóstica foi realizada na primeira aula, através de uma lista
de verificação (Anexo VII), onde os alunos realizavam ou não, os conteúdos
previamente determinados. A forma de jogo adotada para esta primeira aula foi
o 2x2. Ao desconhecer o nível de jogo dos alunos e iniciar com a forma de jogo
2x2 é justificado com a possibilidade de rapidamente modificar para 1x1 ou 3x3,
caso fosse necessário e mais ajustado.
Após a realização da avaliação diagnóstica foi possível constatar que os
alunos se encontravam no nível II (Jogo Anárquico) visto existir intencionalidade
e dinamismo dos jogadores, embora o jogo se paute por uma escassa
organização (Mesquita et al, 2013). Falharam na definição de zonas de
responsabilidade e a comunicação ocorreu de forma diminuta o que dificulta as
ações e a eficácia das mesmas.
Tendo a turma mostrado nível bastante inferior ao previsto no programa
nacional de educação física, com dificuldades de jogo no 2º toque e jogo
desorganizado (aglutinação na zona de queda da bola, indefinição de zonas de
responsabilidade), baseando-me no MAPJ a forma 2x2 permite o encadeamento
do 1º até ao 3º toque e a introduz a noção recebedor / não recebedor (Mesquita
et al., 2013).
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Os dados foram recolhidos aquando a realização da primeira aula, através
do pré-teste e após conclusão da unidade didática foi realizado o pós-teste. O
teste de retenção da aprendizagem foi realizado após 2 semanas da data de
realização do pós-teste. Na interrupção de duas semanas, os alunos não
receberam qualquer informação relacionada com a modalidade em questão. O
futebol foi a modalidade escolhida para ser lecionada, pois distingue-se técnica
e taticamente do voleibol. Um dos requisitos para a aplicação do teste de
retenção implica que os alunos não tenham contacto com a modalidade em
contexto de aula, de modo a haver uma avaliação mais precisa ((Haerens &
Tallir, 2012); (Magill, 2011)).
De modo a observar o desenvolvimento dos alunos, nos conteúdos
determinados na unidade de ensino de Voleibol comparámos o pré-teste e o pósteste e o pós-teste com o teste de retenção.
Todas as aulas foram gravadas de modo a aplicar o GPAI. Os alunos
foram observados em situação de jogo 2x2 com a duração de 10 minutos cada.

5.1.3.4.

Procedimentos de Análise

Relativamente ao tratamento estatístico, efetuou-se previamente uma
análise exploratória dos dados para normalizar a distribuição, a qual revelou
normalidade dos dados apresentados. Face ao exposto, numa primeira fase,
realizou-se uma estatística descritiva com base na média e desvio-padrão. Para
comparar os resultados obtidos nas três fases de condução do estudo (pré-teste,
pós-teste e teste de retenção), optámos pela aplicação de testes não
paramétricos, uma vez que a nossa amostra é reduzida (N<30). Deste modo,
utilizamos testes não paramétricos de duas amostras emparelhadas – Wilcoxon.
O nível de significância foi fixado em p≤0,05. A análise estatística foi realizada
com o auxílio do software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences), versão 24.
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5.1.4. Apresentação e Discussão de Resultados
O objetivo do estudo passa por observar e analisar as aprendizagens dos
alunos numa unidade de ensino de voleibol implementando o MED e perceber
se a aprendizagem existente ao longo da unidade de ensino obteve retenção
relevante no momento da avaliação final e se essa retenção se verifica passadas
duas semanas.
No Quadro V encontram-se os resultados obtidos relativos aos três
momentos de avaliação (pré-teste, pós-teste e teste de retenção) para todas as
componentes avaliadas: tomada de decisão, ajustamento, eficiência e game
performance.
Através da análise do Quadro V, é possível verificar que o valor das
médias sofre um aumento do pré-teste para o pós-teste, e que o mesmo é
semelhante, com uma ligeira subida no teste de retenção da aprendizagem.
Constata-se que houve melhorias estatisticamente significativas dos alunos no
ajustamento. É possível, ainda, verificar que não houve diferenças significativas
do pós-teste para o teste de retenção em todas as dimensões, o que resulta na
manutenção e consequente retenção de aprendizagem após duas semanas de
interrupção letiva da modalidade.
Quadro V – Retenção de aprendizagem na modalidade de Voleibol em função das componentes:
tomada de decisão, ajustamento, eficiência e game performance nos três momentos de
avaliação

Média
Tomada de
Decisão
Média
Ajustamento
Média
Eficiência
Média Game
Performance

Pré- Teste
Média
(Desvio
Padrão)

Pós- Teste
Média
(Desvio
Padrão)

Teste de
Retenção
Média
(Desvio
Padrão)

Pré Teste /
Pós-Teste
p-value

Pós-Teste /
Teste de
Retenção
p-value

0,4429
(0,2680)

0,6089
(0,0824)

0,6500
(0,1118)

0,345

0,917

0,5121
(0,1947)
0,4417
(0,1883)
0,4655
(0,1981)

0,7851
(0,0840)
0,5507
(0,1265)
0,6482
(0,0643)

0,8141
(0,0503)
0,5735
(0,1305)
0,6792
(0,0751)

0,046

0,463

0,345

0,463

0,116

0,753

*p≤0,05
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A aplicação do MED em voleibol parece conduzir a melhorias nas
habilidades técnico-táticas, em todos os alunos. A utilização de formas de jogo
modificadas, praticadas em situações reais de jogo, por oposição a situações
isoladas (Pritchard et al., 2008), leva a que existam diferenças significativas no
ajustamento. Assim os alunos ocupam racionalmente o espaço e têm uma clara
noção do papel de recebedor e não recebedor.
As progressões estabelecidas, de acordo com o seu nível de
desempenho, visa manipular a complexidade do jogo e incrementar
gradualmente a dificuldade (Mesquita et al., 2013). Assim, o aluno evolui
conforme as suas necessidades através do jogo modificado.
O estudo de Mesquita et al. (2012) revela melhorias na aprendizagem.
Assim, à semelhança desse estudo realizado é possível afirmar que os alunos
do grupo de estudo retiveram a aprendizagem das habilidades após duas
semanas de interrupção da modalidade. Esta constatação pode ser justificada
pela integração dos alunos em equipas e o sentimento de pertença a um grupo,
permitindo reter tudo o que aprenderam durante as doze aulas.
No Quadro VI encontram-se as médias da aprendizagem dos rapazes e
raparigas nos três momentos de avaliação para todas as componentes
avaliadas: tomada de decisão, ajustamento, eficiência e game performance.
O quadro VI mostra a média da aprendizagem dos dois grupos (rapazes
e raparigas) nos três momentos de avaliação. Podemos verificar que as médias
nos dois grupos aumentaram em todas as dimensões do pré-teste para o pósteste, com exceção da média da dimensão tomada de decisão nos rapazes. Do
pós-teste para o teste de retenção os valores são idênticos para ambos os
grupos. De realçar que, embora os valores sejam idênticos, há uma subida
substancial em todas as dimensões, reforçando assim a retenção de
aprendizagem para os dois grupos. Constata-se que não houve diferenças
significativas do pré-teste para o pós-teste. É possível, ainda, verificar que em
todas as dimensões do pós-teste para o teste de retenção não existiu diferenças
significativas, o que resulta na manutenção e consequente retenção de
aprendizagem da modalidade dos rapazes e raparigas após duas semanas de
interrupção letiva.
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Quadro VI – Média e desvio padrão da aprendizagem dos rapazes e raparigas nos três
momentos de avaliação em função das componentes: tomada de decisão, ajustamento,

Raparigas

Rapazes

eficiência e game performance

Média
Tomada de
Decisão
Média
Ajustamento
Média
Eficiência
Média Game
Performance
Média
Tomada de
Decisão
Média
Ajustamento
Média
Eficiência
Média Game
Performance

PréTeste
Média
(Desvio
Padrão)

PósTeste
Média
(Desvio
Padrão)

Teste de
Retenção
Média
(Desvio
Padrão)

0,6275
(0,0917)

0,5479
(0,0307)

0,6237
(0,1421)

0,5492
(0,1947)
0,4822
(0,1859)
0,5530
(0,1530)

0,7546
(0,1111)
0,5294
(0,0906)
0,6106
(0,0605)

0,7800
(0,0480)
0,5631
(0,0542)
0,6556
(0,0780)

0,2583
(0,2626)

0,6699
(0,0697)

0,6764
(0,0947)

0,4749
(0,2296)
0,4011
(0,2217)
0,3781
(0,2274)

0,8157
(0,0497)
0,5719
(0,1745)
0,6858
(0,0492)

0,8481
(0,0231)
0,5839
(0,1983)
0,7028
(0,0795)

Pré Teste
/ PósTeste
p-value

Pós-Teste
/ Teste de
Retenção
p-value

0,285

0,593

0,285

0,593

0,285

0,593

0,285

0,593

0,109

0,285

0,109

0,285

0,109

0,593

0,109

0,593

*p≤0,05

O estudo de Pereira et al. (2015) revelam que são dadas oportunidades
de igual participação e prática no decorrer de todas as atividades. Mesquita et
al. (2012) observou que as meninas são, geralmente, alunos com menor
habilidade no início das aulas. Assim, à semelhança desses estudos realizados,
é possível afirmar que houve uma maior aprendizagem dos rapazes através da
média superior, embora que nos rapazes e raparigas do grupo de estudo não
existam diferenças estatisticamente significativas.
Os dois grupos conseguiram reter tudo aquilo que aprenderem, após as
duas semanas de interrupção da modalidade. Vai assim ao encontro do estudo
de Mesquita et al. (2012) onde afirma que a utilização de formas de jogo
reduzidas potenciam uma participação equitativa em ambos os sexos e promove
a oportunidade de evolução no envolvimento do jogo.
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5.1.5. Conclusão
Com base no objetivo do estudo foi possível observar e analisar as
aprendizagens dos alunos numa unidade de ensino de voleibol implementando
o MED e constatou-se que a aprendizagem existente ao longo da unidade de
ensino obteve retenção relevante no momento da avaliação final e que essa
retenção se verifica passadas duas semanas.
Foi possível confirmar a evolução dos alunos desde primeiro momento de
avaliação (pré-teste) até ao segundo momento (pós-teste). Embora a dimensão
ajustamento apenas tenha revelado validade estatística, havendo uma melhoria
estatisticamente significativa, todas as outras dimensões sofreram melhorias
sem validade estatística. Confrontando o segundo momento (pós-teste) com o
terceiro momento (teste de retenção) verificou-se que não houve diferenças
significativas, podendo resultar da manutenção e consequente retenção de
aprendizagem da modalidade, após duas semanas de interrupção letiva da
modalidade. Assim sendo, é notória a influência positiva da implementação deste
modelo de instrução para o crescimento e desenvolvimento dos alunos nesta
modalidade.
No que concerne às diferenças obtidas entre os rapazes e as raparigas
não foi possível constatar diferenças significativas do pré-teste para o pós teste
nem do pós-teste para o teste de retenção. Tem assim dois significados
diferentes: o primeiro que não houve diferenças com validade estatística, embora
haja uma maior aprendizagem dos rapazes, através da média superior; o
segundo significado diz respeito à retenção de aprendizagem, uma vez que os
dois grupos conseguiram reter tudo aquilo que aprenderem, após as duas
semanas de interrupção da modalidade.
Pode-se concluir que o MED parece ter favorecido a aprendizagem dos
alunos no jogo do voleibol. No entanto, apesar dos resultados positivos, é
imperativo salientar que o número de participantes era muito reduzido e, como
tal, os resultados não podem ser generalizados a outros contextos, a não ser o
analisado neste estudo.
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A aplicação deste modelo na modalidade de voleibol, numa fase inicial,
revelou-se difícil, pois os alunos não tinham tido, até então, qualquer contacto
com este modelo. Acresce ainda como dificuldade na implementação deste
modelo

e,

consequentemente,

na

realização

deste

estudo,

o

parco

conhecimento dos conteúdos e o baixo nível técnico-tático dos alunos, bem
como, o número reduzido de aulas destinadas para a prática do Voleibol.
Para estudos futuros propunha a implementação deste modelo de ensino,
em diversas turmas e em diferentes anos de escolaridade em simultâneo, com
diferentes níveis de desempenho, de forma a avaliar a retenção da
aprendizagem num grupo de estudo superior.
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6. Conclusão
Do anfiteatro e do pavilhão da universidade no papel de aluno, fui
catapultado para uma inversão de papéis ao ingressar no “Colégio de Gaia”
como “professor”. Senti a vontade de ensinar, de organizar, de transmitir, de
“criar” aquilo que me foi partilhado em situação de sala de aula no decurso da
minha vida para conseguir ser aquilo que considero ser o papel do professor, o
de facilitador do intercâmbio de conhecimentos, e o de ícone educativo no
percurso de formação académica e formação individual de cada aluno.
Esta etapa da minha vida: um ano de estágio consciente da
responsabilidade que me era incumbida, de assumir a responsabilidade das
turmas que me foram destinadas, no plano educativo integradas num sistema
escolar cuja dinâmica sempre privilegiei, encarei-a com uma postura de aprender
sempre mais. Neste âmbito, revejo-me nas palavras de Augusto Cury, “Um
excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a
serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender” (p.7.).
Ao mesmo tempo que tinha a certeza que estava ali para aprender, estava
também para gerir as minhas dificuldades, aprender com os obstáculos e superar
as minhas frustrações. Uma postura de quem quer ensinar, mas também de
quem quer aprender: aprender com os alunos, com o sistema escolar, com o PC,
com o NE e com a PO.
Não quis nunca apenas transmitir conhecimentos estipulados no conteúdo
programático, tentei sempre com estratégias que fui adaptando (também com a
ajuda do PC e da PO), que os alunos se envolvessem, participassem com
motivação e fossem elementos ativos neste processo de aprendizagem,
aproximando-me do aluno, sem nunca perder a liderança necessária e respeito
nesta tríade aluno/turma/professor.
Deparei-me de imediato com alguma dificuldade em gerir os alunos num
contexto turma, as suas expectativas, o seu desinteresse, a sua falta de
concentração com a diversidade de capacidades físicas iniciais e até a
predisposição para aprender. Os comportamentos inadequados e, por vezes,
desrespeitosos para com os colegas de turma, ou até mesmo para com o
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professor, obrigou-me a discutir e a refletir estratégicas que exigissem ao aluno
um compromisso responsável e ao mesmo tempo uma participação ativa e de
motivação.
O meu ano de estágio como professor de EF passou também por uma
participação ativa no âmbito da comunidade escolar, o que no meu ponto de
vista, veio enriquecer este meu processo de aprendizagem enquanto professor
estagiário. O facto de poder ser membro integrante dos conselhos de turma, de
participar nas funções de diretor de turma e ainda ser membro organizador de
atividades dinamizadoras da EC, possibilitou-me uma melhor compreensão do
papel de um professor na comunidade escolar e contribuiu para o meu
desenvolvimento pessoal e profissional de uma forma global dentro e fora da
sala de aula.
Ademais, ao longo do ano letivo, procurei mobilizar os conhecimentos
adquiridos ao longo de quatros anos de curso tanto a nível de modalidades
específicas, como a nível organizacional e também a nível pedagógico. O facto
de os implementar num contexto real de comunidade escolar veio também fazer
com que melhor integrasse esses mesmos conhecimentos e as adaptações
refletidas e ponderadas.
Neste processo de desenvolvimento pessoal e profissional, esteve sem
dúvida a minha vontade de aprender e o meu empenho em evoluir como
professor estagiário face à turma e ao resto da comunidade escolar mas
também, e sobretudo, o papel do PC e PO no sentido em que, em todos os
momentos, foram apoios fundamentais. Incansavelmente foi possível debater,
refletir conjuntamente e com as ferramentas pedagógicas que estes possuem,
exigindo-me

e

questionando-me

com

o

intuito

de

poder

crescer

profissionalmente e potenciar a minha criatividade. Tive por isso, modelos que
me encaminharam e que me guiaram ao longo do ano. Em cada aula dada, o
PC pedia uma reflexão dessa mesma aula o que me incentivava a criticar
construtivamente a minha prática (ao nível dos meus procedimentos
metodológicos e pedagógicos). Aprendi assim, que a reflexão é essencial na
evolução como docente. Posso ainda dizer que com a sua ajuda e com o próprio
envolvimento da comunidade escolar, aprendi a observar, a analisar, a avaliar,
a demonstrar, a ouvir, a organizar, a realizar, a respeitar, a exigir, a gerir as
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características de personalidade e de competências físicas dos diferentes
alunos.
É de salientar as condições da EC, que ao oferecer um ensino de
qualidade com variedade nos cursos de ensino secundário, permitiu a inserção
dos alunos na vida ativa ou no ensino superior, centrando-se sempre na
formação integral dos seus alunos. Para mim como elemento dessa comunidade
foi, sem dúvida uma mais-valia, facilitando a minha própria integração e os
recursos de trabalho. No que consta ao corpo docente e não docente, todos
participaram na minha formação profissional, onde me senti à vontade e bem
recebido. Todos se mostraram sempre disponíveis e atentos às minhas
necessidades.
Deste modo, este ano de EP, despertou em mim uma maior vontade de
me envolver com toda a comunidade escolar, de ser ainda mais professor e de
continuar este processo de desenvolvimento profissional e pessoal que se
encontra em construção.
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8. Anexos
Anexo I – Cartaz Corta-Mato Escolar

CI

Anexo II – Torneio ExpoColgaia 2º Ciclo

XX EXPOCOLGAIA

5ºA 5ºB 5ºC 6ºA 6ºB

CONVÍVIO DE FUTEBOL 2º CICLO
13/14/15 DE ABRIL
RELVADO
(Inscreve-te com o Professor de Educação Física da tua Turma e vem divertirCII

Anexo III – Torneio ExpoColgaia 3º Ciclo

XX EXPOCOLGAIA
RONALDO,
MESSI,
NEYMAR?
- VEM TIRAR AS
DÚVIDAS!

-

VEM PROVAR
CONVÍVIO

DE FUTEBOL 3º CICLO
14/15 DE ABRIL
RELVADO

(Inscreve-te com o Professor de Educação Física da tua Turma e vem
CIII

Anexo IV – Cartaz ExpoColgaia 1

CIV

Anexo V – Cartaz ExpoColgaia 2

CV

Anexo VI – Extensão e Sequência Dos Conteúdos da Unidade Didática de Voleibol para a turma 10º CGE
Data

07/04

08/04

21/04

22/04

28/04

29/04

05/05

Espaço

P. A1

P.A1

P.A1

P.A1

P.A1

P.A1

P.A1

Tempo

60’ – (45’)

60’ – (45’)

60’ – (45’)

60’ – (45’)

60’ – (45’)

60’ – (45’)

60’ – (45’)

Sessão

53

54

55

56

57

58

59

Aula de Voleibol nº

1

2

3

4

5

6

7

Avaliar
diagnosticamente os
alunos na
modalidade de
Voleibol no jogo 2x2

Introduzir o Modelo
de Educação
Desportiva, o passe
de frente, o serviço
e o jogo 2x2 na
modalidade de
Voleibol

Introduzir a
manchete. Ajustar
o primeiro e o
segundo toque no
jogo 2x2 na
modalidade de
voleibol

Desenvolver as
habilidades relativas ao
passe de frente, ao
serviço por baixo, à
comunicação e ao jogo
2x2 e introdução da
noção recebedor/não
recebedor

Desenvolver as
habilidades relativas
ao passe de frente, ao
serviço por baixo, à
comunicação e noção
recebedor/não
recebedor no jogo 2x2.

Jogo 2x2 inter-equipas.
Desenvolver os
conteúdos das aulas
anteriores.

Jogo 2x2. Desenvolver
os conteúdos das
aulas anteriores

I/E
I/E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

I/E

E

E

E

E

E

I/E

E
E

E
E

E
E

E
E

I/E

E

E

E

E

E

I

E

E

E

E

E

I/E

E

E

E

Objetivo da Aula

Técnica

Posição Fundamental
Deslocamentos
Passe de frente em
Apoio
Manchete
Serviço por baixo
Ocupação Racional do
Espaço
Comunicação Verbal
Noção recebedor/não
recebedor
Jogo 2x2
História
Regras do Jogo
Equipamento
F, R, Fl, Vel
Condicionais

AD

Tática

Habilidades
Motoras

Cultura
Desportiva
Fisiologia e
Condição
Física
Conceitos
Psicossociais
Legenda:

I

I/E
E
E
E
E
E
Informação disponibilizada através do manual do capitão (relativa à época desportiva, filiação, competição formal, registo estatístico, festividade e eventos
culminantes), proposto pelo professor da disciplina. Esta é transmitida do professor para os treinadores e destes para os colegas de equipa, através da
realização dos diferentes exercícios nas aulas.








Coordenativas

DC, E, OE, C















Psicológicos

A, S, E















Socioafetivos

FP, R, C,
Coo, Comp,
EE















Na Fisiologia e Condição Física - F (Força); R (Resistência); Fl (Flexibilidade); Vel (Velocidade); DC (Diferenciação Cinestésica); E (Equilíbrio); OE (Orientação Espacial); C (Coordenação)

Nos conceitos Psicossociais – A (Autonomia); S (Superação), E (Empenho); FP (Fair-Play); R (Respeito); C (Comunicação); Coo (Cooperação); Comp (Competição); EE (Espirito de Equipa)
Legenda Tabela: I (Introdução), E (Exercitação), C (Consolidação), AS (Avaliação Sumativa), AD (Avaliação Diagnóstica)

CVI

12/05

13/05

19/05

20/05

03/06

Espaço

P.A1

P.A1

P.A1

P.A1

P.A1

P.A1

Tempo

60’ – (45’)

60’ – (45’)

60’ – (45’)

60’ – (45’)

60’ – (45’)

60’ – (45’)

Sessão

60

61

62

63

64

68

Aula de Voleibol nº

8

9

10

11

12

Objetivo da Aula

Desenvolver o
controlo da bola
(passe, manchete) e
introdução ao
retorno no jogo 2x2

Desenvolver o
controlo da bola
(passe) e assumir
rapidamente as
funções de
recebedor/não
recebedor

Desenvolver o controlo
da bola (passe,
manchete) e assumir
rapidamente as funções
de recebedor/não
recebedor

Evento
Culminante
Jogo 2x2

Avaliar os alunos
sumativamente na
modalidade de Voleibol
no jogo 2x2

E
E

E
E

E
E

C
C

E

E

E

C

E
E

E

E
E

C
C

E

E

E

C

E

E

E

C

E

C

Tática

Habilidades
Motoras

Cultura
Desportiva
Fisiologia e
Condição
Física
Conceitos
Psicossociais

Posição Fundamental
Deslocamentos
Passe de frente em
Apoio
Manchete
Serviço por baixo
Ocupação Racional do
Espaço
Comunicação Verbal
Noção recebedor/não
recebedor
Jogo 2x2
História
Regras do Jogo
Equipamento

AS

E
E
E
C
Informação disponibilizada através do manual do capitão (relativa à época desportiva, filiação, competição
formal, registo estatístico, festividade e eventos culminantes), proposto pelo professor da disciplina. Esta é
transmitida do professor para os treinadores e destes para os colegas de equipa, através da realização dos
diferentes exercícios nas aulas.






Interrupção da modalidade de Voleibol.
Nesta interrupção a modalidade praticada foi futebol.

06/05

Técnica

Data

13
Avaliar a retenção
de aprendizagem
dos alunos

Os alunos aplicam
os conhecimentos
adquiridos ao
longo das aulas
através do jogo
2x2

Condicionais

F, R, Fl, Vel

Coordenativas

DC, E, OE, C











Psicológicos

A, S, E













Socioafetivos

FP, R, C,
Coo, Comp,
EE
















Na Fisiologia e Condição Física - F (Força); R (Resistência); Fl (Flexibilidade); Vel (Velocidade); DC (Diferenciação Cinestésica); E (Equilíbrio); OE (Orientação Espacial); C
(Coordenação)
Nos conceitos Psicossociais – A (Autonomia); S (Superação), E (Empenho); FP (Fair-Play); R (Respeito); C (Comunicação); Coo (Cooperação); Comp (Competição); EE (Espirito de Equipa)

Legenda:

Legenda Tabela: I (Introdução), E (Exercitação), C (Consolidação), AS (Avaliação Sumativa), AD (Avaliação Diagnóstica)

CVII

Anexo VII – Avaliação Diagnóstica do 10º CGE
Conteúdos

Alunos

1

2

Tomada de decisão
Ataque
Defesa
Distribuição
Serviço

1) Coloca a bola no espaço vulnerável/ entre
2 jogadores ou + fraco
1)Coloca a bola no colega para o 2º toque
1)Coloca a bola para 3º toque.
1)Coloca a bola no espaço vulnerável/ entre
2 jogadores ou + fraco
Ajustamento

Ataque

1)Adequa a posição para finalizar / Ajusta
trajetória do 2º toque
1)Desloca-se para se meter debaixo da bola
2)Joga a bola
responsabilidade

Defesa

na

sua

zona

de

3)Adequa posicionamento tendo em conta o
colega
4)Depois de receber vai finalizar
1)Antes do 1º toque desloca-se para a rede

Distribuição

2)Ajusta a posição do corpo em função da
zona da bola
3)Orienta e ajusta o corpo à zona de
finalização

Serviço

1)Após serviço, ocupa a posição no campo
Eficiência
1)Membros Superiores unidos

Defesa

2)Extensão
inferiores

e

Flexão

dos

membros

3)Bloquear pés e ombros quando controla a
bola
1)Apoios para o alvo
Distribuição

2)Acima da testa
3)Flete/Extende pernas
1)Orienta os pés para o alvo

Serviço

2)Transporte de peso do apoio recuado para
o apoio avançado no momento do batimento
3)Membro superior estendido quando bate
na bola
Realiza – 
Não realiza –

CVIII

3

4

5

6

Anexo VIII – Categorias de observação e componentes críticas do GPAI
para o voleibol adaptado a partir de Oslin et al. (1998) proposto por
Mesquita (2006)
Categorias

Componentes Críticas
1 – Tomada de Decisão

Serviço/
Ataque

1- Coloca a bola no espaço vulnerável
2- Coloca a bola entre os dois jogadores (paralela/diagonal)
3- Coloca a bola no jogador mais fraco

Receção/
Defesa

Coloca a bola no colega que realiza o 2º toque

Distribuição

1- Coloca a bola para o colega realizar o 3º toque
2- Coloca a bola em espaço vazio no campo adversário.

2 – Ajustamento
Serviço

1- Após servir prepara-se para defender, ocupando posição em campo

Receção/
Defesa

1- Desloca-se para se colocar atrás do ponto provável de queda da bola
2- Joga a bola na sua zona de responsabilidade
3- Adequa posicionamento tendo em conta a posição do colega que realiza o
2º toque
4- Depois de receber ganha espaço para finalizar, aproxima-se da rede

Distribuição

1- Antes do 1º toque desloca-se para a rede para realizar o 2º toque
2- Ajusta a posição corporal em função da zona para onde foi dirigida a bola
na receção
3- Orienta e ajusta a posição corporal à zona de finalização

Ataque

1- Ajusta-se à trajetória da bola do 2º toque
2- Adequa a posição em relação ao campo adversário para finalizar

3 – Eficiência da execução das habilidades
Passe

1- Orienta os apoios para o alvo
2- Mãos colocadas à frente e acima do nível da testa para contactar a bola
3- Coordenação flexão/extensão dos membros superiores e inferiores

Serviço por
baixo

1- Orienta os apoios para o alvo
2- Transposição do peso do corpo do apoio recuado para o apoio avançado
(contra lateral) no momento do batimento
3- Mantém o membro superior dominante estendido no momento do
batimento

Manchete

1- Colocar os membros superiores unidos, estendidos e em supinação
2- Coordenar o movimento de flexão e extensão dos membros inferiores
3- Bloquear os pés e ombros no momento de contacto com a bola

4 – Eficácia da execução das habilidades
Serviço/
Ataque

NE – Erro; N – Neutro; Ex – Êxito (ações terminais)

Receção/
Defesa/
Distribuição

NE – Erro; Êxito (ações de continuidade)

5 – Ações de suporte
1- O jogador não atacante aproxima-se do espaço de ataque e adota posição baixa
2- Enquanto jogador não atacante mais próximo do local do ataque realiza cobertura na
primeira linha e enquanto jogador não atacante mais afastado do local do ataque realiza
cobertura na segunda linha
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Anexo IX – GPAI – Medidas de Performance do GPAI para o Voleibol
adaptado a partir de Oslin et al. (1998) adaptado por Mesquita (2006)

Envolvimento no jogo = nº de decisões apropriadas + nº de decisões
inapropriadas + nº de execuções eficientes das habilidades + nº de
execuções ineficientes das habilidades + nº de execuções eficazes + nº de
execuções ineficazes + nº de ajustamentos apropriados + nº de ações de
apoio apropriadas
Índice de Tomada de Decisão (ITD) = nº de tomadas de decisão
apropriadas/nº de tomadas de decisão inapropriadas
Índice de Ações de Ajustamento (IAJ) = nº de movimentos apropriados
de ajustamento/ nº de movimentos inapropriados de ajustamento
Índice de Execução Eficiente de Habilidade (IEE) = nº de execuções de
habilidades eficientes/ nº de execuções de habilidades ineficientes
Índice de Execução Eficaz de Habilidades (IEF) = nº de execuções de
habilidades eficazes/ nº de execuções de habilidades ineficazes
Performance em Jogo = (ITD + IAJ + IEE + IEF) / 4
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